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در اثر عفونت با یک ویروس منتقله از کنه ایجاد می شوووودی ای   (CCHFتب خونریزی دهنده کریمه کنگو )

سال  شد و نام  1944بیماری برای اولی  بار در کریمه در  شخص  سپس م شدی  تب خونریزی دهنده کریمه داده 

سال  شد و در نتیجه نام فعلی ای  بیماری به وجود آمدی ای   1969در  شناخته  به عنوان عامل بیماری در کنگو 

شگاه نیکومقاله توسووه همراران  سمت نمونه گیری در منزل آزمای تهیه شووده اسووت  در ادامه به عال م    ق

شگیری و درمان ای  بیمار شرقی  به ویژه در روش پی ی می پردازیمی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در اروپای 

اتحاد جماهیر شوووروی سووابر  در سووراسوور مدیترانه  در شوومال آربی  ی   آسوویای مرکزی  جنوی اروپا  آفریقا  

 خاورمیانه و شبه قاره هند یافت می شودی

و اهلی متعددی مانند گاو  بز  گوسووفند و هسووتندی ویواناو ووشووی  CCHFهم مخزن و هم ناقل ویروس  کنه

خرگوش به عنوان میزبان های تقویت کننده ویروس عمل می کنندی انتقال به انسووان از یریر تماس با کنه های 

می تواند از یریر تماس با خون یا مایعاو بدن عفونی از یک  CCHFآلوده یا خون ویواناو صوووورو می گیردی 

همچنی  به دلیل اسووتریل کردن نامناسووب تجهیزاو  CCHFمنتقل شووودی انتشووار انسووان آلوده به انسووان دیگر 

 پزشری  استفاده مجدد از سوزن های تزریر و آلودگی تجهیزاو پزشری در بیمارستان ها رخ داده استی

 ی تب کریمه کنگوچیست؟عالئم و نشانه ها

سردرد  ت CCHFشروع  شانه های اولیه از جمله  صل  درد معده و ناگهانی و با عال م و ن ب باال  کمر درد  درد مفا

شایع  شی )لره های قرمز( روی کام  صورو برافروخته  گلوی ملتهب و قرمز و پت شم   ستی قرمزی   ستفراغ ا ا

 استی عال م همچنی  ممر  است شامل زردی و در موارد شدید  تغییر در خلر و خو و ادراک وسی باشدی

بودی شدید  خونریزی شدید بینی و خونریزی کنترل نشده در محل های با پیشرفت بیماری  منایر وسیعی از ک

 تزریر دیده می شود که تقریباً از روز  هارم بیماری شروع می شود و ودود دو هفته یول می کشدی

سه روز و وداکثر  ستی دوره نهفتگی به 9یول دوره نهفتگی ای  بیماری معموال یک تا  دنبال تماس با خون روز ا

کشدی به یور کلی میتوان عال م را به شرح روز یول می 1۳های آلوده  معموال پنج تا شش روز و وداکثر یا بافت

 زیر عنوان کرد:

 تب 

 درد عضالنی و کمر درد 

 سرگیجه و والت گیجی 

 درد و سفتی در گردن 

 سردرد 
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 اوساس درد در  شم 

 وساسیت به نور 

 والت تهوع  استفراغ  اسهال و درد شرم 

 گلودرد 

 ناو خلقینوسا 

 ضربان قلب سریع 

 خون ریزی زیر پوست 

 هپاتیت 

 نارسایی کبدی 

شود  CCHFاثراو دراز مدو عفونت  شخص  ست تا م به اندازه کافی در بهبود یافتگان مورد مطالعه قرار نگرفته ا

 که آیا عوارض خاصی وجود دارد یا خیری با ای  وال  بهبودی کند استی

 کنگوچیست؟ ریسک فاکتورهای ابتال به تب کریمه

هسوووتندی کارکنان مراقبت  CCHFدامداران  کارگران دام و کارگران کشوووتارگاه در منایر بومی در معرض خطر 

های بهداشوووتی در منایر بومی در معرض خطر عفونت از یریر تماس محافنت نشوووده با خون و مایعاو بدن 

ی در تماس هستند نیز ممر  است در معرض عفونی هستندی افراد و مسافران بی  المللی که با دام در منایر بوم

 تماس باشندی

 چگونه تب کریمه کنگو را تشخیص دهیم؟

 6روز اول بیماری جدا نمودیودود  8را به راوتی می توان از خون بیماران در مروله واد دریی  CCHFویروس 

ست بتوان آنتی بادی  شروع بیماری ممر  ا سرم به روش  IgGو IgMروز پس از   IgMجدا نمودی  ELISAرا در 

ستی  سال  5را تا  IgGتا  هار ماه قابل اندازه گیری است و مثبت بودن آن دلیل قطعی بودن تشخیص بیماری ا

می توان در خون بیمار اندازه گیری نمودی کشت ویروس که از نمونه های بافتی یا خون انجام می شود  هم جهت 

 تشخیص برار می رودی

 تب کریمه کنگو درمان دارد؟آیا 
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صالح الرترولیتها   CCHFدرمان  شامل توجه دقیر به تعادل مایعاو و ا ستی مراقبت باید  در درجه اول ومایتی ا

اکسوویژن رسووانی و ومایت همودینامیک و درمان مناسووب عفونت های ثانویه باشوودی ای  ویروس در شوورایه 

 س استی وسا داروی ضد ویروسی ریباویرینآزمایشگاهی به 

 چگونه از تب کریمه کنگو پیشگیری کنیم؟

کارگران کشاورزی و افرادی که با ویواناو کار می کنند باید از مواد دافع وشراو روی پوست و لباس های خود 

استفاده کنندی پوشیدن دسترش و سایر لباس های محافظ توصیه می شودی همچنی  افراد باید از تماس با خون 

 م یا انسان هایی که عال م عفونت را نشان می دهند  خودداری کنندی و مایعاو بدن دا

ساخته شده است و در مقیاس کو ک در اروپای شرقی  CCHFیک واکس  آیرفعال و مشتر از مغز موش علیه 

اسووتفاده می شووودی با ای  وال  در وال واضوور هین واکسوو  ایم  و موثری برای اسووتفاده انسووان وجود نداردی 

های درمانی مختلف از جمله ها و همچنی  تعیی  اثربخشووی گزینهیشووتری برای توسووعه ای  واکسوو تحقیقاو ب

 ریباویری  و سایر داروهای ضد ویروسی مورد نیاز استی

 

 منابع:

https://www.who.int/ 

https://www.cdc.gov/ 

 

 

-information-https://www.bu.edu/researchsupport/safety/rohp/agent

cchfv-virus-fever-ichemorrhag-congo-crimean-sheets/bunyavirues/ 

8%DB9%88%D7%A8%D8%A8%C%D8%DB1%B8%https://fa.wikipedia.org/wiki/%D

9%86C%D8%DB1%B8%C%D 
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