




تـاریخچه بیـماريتـاریخچه بیـماري

در در   کریمهکریمهنفر در شبه جزیره نفر در شبه جزیره   200200ابتالي ابتالي 19451945  - - 19441944اولین بار درسالاولین بار درسال••
)  )  اتحاد جماهیر شوروي سابقاتحاد جماهیر شوروي سابق((اوکرایناوکراین

در قاره آفریقا در قاره آفریقا ) ) ZairZairزئیرزئیر((  کنگوکنگوکشف عالئم مشابه در کشور کشف عالئم مشابه در کشور   19561956••

در مطالعه در مناطق دریاي خزر و آذربایجان در مطالعه در مناطق دریاي خزر و آذربایجان   19751975درایران،اولین بار در سال درایران،اولین بار در سال •• در مطالعه در مناطق دریاي خزر و آذربایجان در مطالعه در مناطق دریاي خزر و آذربایجان   19751975درایران،اولین بار در سال درایران،اولین بار در سال ••
شرقیشرقی

امروزه در اکثر کشور هاي همسایه ایران مثل عراق، امروزه در اکثر کشور هاي همسایه ایران مثل عراق، ••
بیماري شایع می باشد بیماري شایع می باشد ......پاکستان،افغانستان،ترکیه،کشورهاي عربی وپاکستان،افغانستان،ترکیه،کشورهاي عربی و

درایران طی چند سال اخیردراستانهاي خوزستان،بوشهر،چهارمحال بختیاري، درایران طی چند سال اخیردراستانهاي خوزستان،بوشهر،چهارمحال بختیاري،   ••
،اصفهان و فارس ،اصفهان و فارس تهرانتهرانسیستان و بلوچستان،آذربایجان غربی،یزد،کرمان،سیستان و بلوچستان،آذربایجان غربی،یزد،کرمان،

گزارش شده استگزارش شده است



پراکندگی تب کریمه کنگو درجهانپراکندگی تب کریمه کنگو درجهان



مـقدمهمـقدمه
از بیماري هاي  از بیماري هاي    (CCHF)(CCHF)تب خونریزي دهنده کریمه کنگو تب خونریزي دهنده کریمه کنگو   ••

ویروسی مشترك بین انسان و دام است عامل بیماري ویروسی  ویروسی مشترك بین انسان و دام است عامل بیماري ویروسی  
و جنس  و جنس    BunyavardaeBunyavardae))((از خانواده بانیاویریدا از خانواده بانیاویریدا 

استاست))NairovirusNairovirus((نایروویروس نایروویروس 
    
درجه درجه   5656مقاومت ویروس در برابر حرارت کم است و در دماي مقاومت ویروس در برابر حرارت کم است و در دماي ••
    
درجه درجه   5656مقاومت ویروس در برابر حرارت کم است و در دماي مقاومت ویروس در برابر حرارت کم است و در دماي ••

دقیقه از بین می ورد در خون به مدت دقیقه از بین می ورد در خون به مدت   3030سانتی گراد به مدت سانتی گراد به مدت 
درجه مقاومت میکنددرجه مقاومت میکند  4040روز در دماي روز در دماي   1010

  
ترکیبات اسیدي ترکیبات اسیدي ” ” ویروس در برابر ضد عفونی کنندها خصوصاویروس در برابر ضد عفونی کنندها خصوصا••

مقاومت ندارد بنابراین در محیط اسیدي ایجاد شده پس از جمود  مقاومت ندارد بنابراین در محیط اسیدي ایجاد شده پس از جمود  
نعشی در گوشت از بین می رود   نعشی در گوشت از بین می رود   

    



انتقال به دام                                   انتقال به دام                                   

  
انتقال از طریق گزش کنه اي از انتقال از طریق گزش کنه اي از ••

هرکنه  ماده در  هرکنه  ماده در  ((هیالوما هیالوما گونه گونه 
    1818تا تا 55هر دوره تخم گذاري هر دوره تخم گذاري 

))هزار تخم تولید می کندهزار تخم تولید می کند))هزار تخم تولید می کندهزار تخم تولید می کند

انتقال ازطریق تماس با خون      انتقال ازطریق تماس با خون      ••
یا ترشحات مبتالیانیا ترشحات مبتالیان





انتقال به انسانانتقال به انسان

انتقال از طریق گزش کنه آلودهانتقال از طریق گزش کنه آلوده••

ازطریق  له کردن کنهازطریق  له کردن کنه••

تماس مستقیم با الشه گوشت ،خون،ترشحات تماس مستقیم با الشه گوشت ،خون،ترشحات •• تماس مستقیم با الشه گوشت ،خون،ترشحات تماس مستقیم با الشه گوشت ،خون،ترشحات ••
وبافتھای آلودهوبافتھای آلوده

تماس باترشحات ،خون وتنفس افراد مبتالتماس باترشحات ،خون وتنفس افراد مبتال••

تنفس در تماس با دامھای آلودهتنفس در تماس با دامھای آلوده••



مخزن بیماریمخزن بیماری

موش، خرگوش، سنجاب، جوجه تیغی و  موش، خرگوش، سنجاب، جوجه تیغی و  ::مهرداران کوچکمهرداران کوچک••
..............

هستندهستند  cchfcchfدامهایی که داراي عامل بیماري دامهایی که داراي عامل بیماري •• هستندهستند  cchfcchfدامهایی که داراي عامل بیماري دامهایی که داراي عامل بیماري ••

پرندگانی که حامل کنه میباشندپرندگانی که حامل کنه میباشند••

    cchfcchfحشرات نیز با تغذیه از خون آلوده به حشرات نیز با تغذیه از خون آلوده به ••



چرخه بیماريچرخه بیماري



گروههاي در معرض خطر                 گروههاي در معرض خطر                 

..همه افراد جامعه احتمال ابتال به بیماري را دارندهمه افراد جامعه احتمال ابتال به بیماري را دارند••

::گروه پر خطر شاملگروه پر خطر شامل••

ooدامداران ،چوبداراندامداران ،چوبداران ooدامداران ،چوبداراندامداران ،چوبداران

ooدامپزشکان وکارکنان دامپزشکیدامپزشکان وکارکنان دامپزشکی

oo  سالخان ، قصابان وکارکنان کشتارگاهسالخان ، قصابان وکارکنان کشتارگاه

ooپزشکان ،پرستاران، بهیاران وکارکنان بیمارستانپزشکان ،پرستاران، بهیاران وکارکنان بیمارستان

ooکارکنان رستورانها وکبابی هاکارکنان رستورانها وکبابی ها



انتقال از طریق کشتار غیر مجازانتقال از طریق کشتار غیر مجاز  

  



عالئم بیماري در دامعالئم بیماري در دام

دامها بندرت عالئم کلینیکی نشان می دهند  دامها بندرت عالئم کلینیکی نشان می دهند  ••

در اثر عفونت خونی تب به مدت یک هفته در دام دوام می یابد و پس در اثر عفونت خونی تب به مدت یک هفته در دام دوام می یابد و پس •• در اثر عفونت خونی تب به مدت یک هفته در دام دوام می یابد و پس در اثر عفونت خونی تب به مدت یک هفته در دام دوام می یابد و پس ••
از آن دام به عنوان ناقل بیماري ویروس را از خود دفع میکنداز آن دام به عنوان ناقل بیماري ویروس را از خود دفع میکند

گهگاهی در حالت حاد در مخاطات پر خونی یا خون ریزي دیده  می گهگاهی در حالت حاد در مخاطات پر خونی یا خون ریزي دیده  می ••
شودشود



دوره کمون بیماريدوره کمون بیماري

روزروز  1212تا تا 33در دام در دام       ••

روزروز99  تاتا  33درانسان درانسان       ••••



عالئم بیماري در انسانعالئم بیماري در انسان

تب ناگهانی، بدن درد، کوفتگی، ضعف، سردرد،  تب ناگهانی، بدن درد، کوفتگی، ضعف، سردرد،  ••
درد شدید عضالت، بی اشتهایی، درد پشت حدقه  درد شدید عضالت، بی اشتهایی، درد پشت حدقه  
چشم، ترس از نور، تهوع، استفراغ، گلودرد،  دل  چشم، ترس از نور، تهوع، استفراغ، گلودرد،  دل  

درددرد
چشم، ترس از نور، تهوع، استفراغ، گلودرد،  دل  چشم، ترس از نور، تهوع، استفراغ، گلودرد،  دل  

درددرد

تغییرات خلقی مثل بیقراري و افسردگیتغییرات خلقی مثل بیقراري و افسردگی  ••



از یک تا  از یک تا  ””دوره بدون عالمت بیماري معموالدوره بدون عالمت بیماري معموال: : دوره کموندوره کمون••
روز به طول می انجامد که به دنبال  روز به طول می انجامد که به دنبال  99سه روز و حداکثر سه روز و حداکثر 

روز نیز گزارش شده روز نیز گزارش شده   1313تماس با بافتها یا خون آلوده تا تماس با بافتها یا خون آلوده تا 
..استاست

تا  تا    11شروع عالئم ناگهانی و حدود شروع عالئم ناگهانی و حدود : : دوره قبل از خونریزيدوره قبل از خونریزي••
بیمار دچار تب،  بیمار دچار تب،  . . طول می کشدطول می کشد) ) روزروز  33متوسط متوسط ((روز روز 77

سردرد تهوع و استفراغ و در بعضی مواقع درد و سفتی  سردرد تهوع و استفراغ و در بعضی مواقع درد و سفتی  
بیمار دچار تب،  بیمار دچار تب،  . . طول می کشدطول می کشد) ) روزروز  33متوسط متوسط ((روز روز 77

سردرد تهوع و استفراغ و در بعضی مواقع درد و سفتی  سردرد تهوع و استفراغ و در بعضی مواقع درد و سفتی  
..گردن و درد چشم می شودگردن و درد چشم می شود

روز، بیمار دچار روز، بیمار دچار 44معموالً پس از معموالً پس از : : مرحله خونریزي دهندهمرحله خونریزي دهنده••
دانه هاي ریز قرمز رنگ در سطح پوست ، خونریزي در دانه هاي ریز قرمز رنگ در سطح پوست ، خونریزي در 

.  .  می شودمی شود....) ....) مانند دهان، بینی و مانند دهان، بینی و ((مخاط مخاط 

••    





 خونریزي در مخاط ،خط خونریزي در مخاط ،خط
زیر بغل،محل هاي تزریقزیر بغل،محل هاي تزریق

  خونریزي از اعضاي مختلف  خونریزي از اعضاي مختلف
بدن مثل بینی، لثه، مجاري بدن مثل بینی، لثه، مجاري 

......ادراري، روده، رحم وادراري، روده، رحم و
بدن مثل بینی، لثه، مجاري بدن مثل بینی، لثه، مجاري 

......ادراري، روده، رحم وادراري، روده، رحم و



تعاریف تب خونریزي دهنده کریمه کنگوتعاریف تب خونریزي دهنده کریمه کنگو

شروع ناگهانی تب، سردرد، درد عضالنی و خونریزي به شروع ناگهانی تب، سردرد، درد عضالنی و خونریزي به : : مورد مشکوكمورد مشکوك••

تماس با  تماس با  ((قبل از شروع عالئم قبل از شروع عالئم دو هفته دو هفته همراه یک یافته اپیدمیولوژیک در همراه یک یافته اپیدمیولوژیک در 

دام یا ذبح دام، تماس با خون و ترشحات الشه دام، گزش کنه یا دام یا ذبح دام، تماس با خون و ترشحات الشه دام، گزش کنه یا 

و مسافرت به یک و مسافرت به یک   CCHFCCHFدستکاري کنه، تماس با بیمار مشکوك به دستکاري کنه، تماس با بیمار مشکوك به  و مسافرت به یک و مسافرت به یک   CCHFCCHFدستکاري کنه، تماس با بیمار مشکوك به دستکاري کنه، تماس با بیمار مشکوك به 

)  )  منطقه روستاییمنطقه روستایی

در در   150000150000مورد مشکوك داراي پالکت کمتر از مورد مشکوك داراي پالکت کمتر از   : : مورد محتملمورد محتمل••

پنی یا پنی یا و لکوو لکوروز، روز،   33تعداد پالکت در طی تعداد پالکت در طی % % 5050میلی لیتر یا کاهش میلی لیتر یا کاهش 

لکوسیتوز  لکوسیتوز  

)  )  lgGlgGیا یا   lgMlgM((مورد محتملی که تست سرولژیک مورد محتملی که تست سرولژیک   : : مورد قطعیمورد قطعی••





جدول  معیارهاي تشخیص بالینی تب خونریزي دهنده کریمه کنگوجدول  معیارهاي تشخیص بالینی تب خونریزي دهنده کریمه کنگو



جدول  معیارهاي تشخیص بالینی جدول  معیارهاي تشخیص بالینی 
تب خونریزي دهنده کریمه کنگوتب خونریزي دهنده کریمه کنگو



جدول  معیارهاي تشخیص بالینی تب خونریزي دهنده کریمه کنگوجدول  معیارهاي تشخیص بالینی تب خونریزي دهنده کریمه کنگو
 ) )R R SwanepoelSwanepoel ,, JH JH MynhardtMynhardt and Harvey and Harvey -- 19871987  ((

شود شود و یا بیشتر و یا بیشتر   1212  چنانچه جمع امتیازاتچنانچه جمع امتیازات

  تلقیتلقی  CCHFCCHFمورد بعنوان مورد محتمل مورد بعنوان مورد محتمل 

»»تحت درمان قرار می گیردتحت درمان قرار می گیرد  ««شده وشده و



نمونه تهیه می شود3در صورت تشخیص مورد محتمل

پس از تشخیص بیماري بر اساس عالئم بیماري: نمونه اول 

روز پس از تهیه نمونه اول  5:نمونه دوم 

روز پس از تهیه نمونه اول  10:نمونه سوم 

و مرکـز  حتماً نمونه ها می بایست تحت نظر امور آزمایشـگاه ( 
شــده و از طریــق مرکــز بهداشــت بــه  همــاهنگیبهداشــت 

) انستیتوپاستور ایران ارسال گردد 





  آموزش دامداران و افراد مرتبط آموزش دامداران و افراد مرتبط 

  



  سمپاشی بدن و جایگاه دامسمپاشی بدن و جایگاه دام












