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 تة کزیوِ کٌگَ   عالیم بالینی
 :دارد هزحلِ  4عالئن تالیٌی  

 
ُکوَى دٍر : 

 تِ .تاضذ داضتِ تستگی ٍیزٍس ٍرٍد راُ تِ رسذ ًظزهی تِ یتیوار کوَى دٍرُ هذت عَل

 رٍس ٩ تِ حذاکثز کِ رٍساست سِ تا یك الَهعو           کٌِ گشش اسعزیق عفًَت دًثال

 .رسذ هی

 ضذُ ثاتت سهاى حذاکثز ٍ رٍس 6 تا 5 الَهعو        آلَدُ تافت یا خَى تا تواس دًثال تِ

 .است تَدُ رٍس13

 



 تة کزیوِ کٌگَ عالیم بالینی

 : (خًَزیشی اس قثل ) هقذهاتی دٍرُ

 (روز 3 متوسط)کشد می طول روز 7 تا 1 حدود ناگهاني عالئم شروع

 

گردن سفتيو (پاها و پشت درناحیه بخصوص)عضالنی درد سرگیجه، ،لرز، تب شدید، سردرد با  

 . است همراه فتوفوبي و چشم قرمزی و درد،

 با گاهی كه باشد داشته وجود ابتدا در ملتحمه احتقان و گلودرد و استفراغ و تهوع است ممكن 

 .باشد می همراه شکم منتشر درد و اسهال

 

 





 تة کزیوِ کٌگَ عالیم بالینی

 : (خًَزیشی اس قثل ) هقذهاتی دٍرُ

کشد می روزطول 16 تا 3 بین معموال تب. 

 

نقطهای ضایعات و حلق خفیف سینه،پرخونی قفسه و صورت،گردن قرمزی و تورم 

 .است شایع سخت و نرم کام در

 

خون فشار کاهش و قلب ضربان کاهش : شامل عروقی و قلبی تغییرات   

گردد می مشاهده معموال مرحله این در نیز شدید لکوپنی،ترمبوسیتوپنی. 



 تة کزیوِ کٌگَ عالیم بالینی

 : (خًَزیشی اس قثل ) هقذهاتی دٍرُ

 

  یا یگیج دچار است هوكي ٍ کزدُ پیذا ٍاضح خلقی تغییزات تیوار تعذ رٍس چٌذ ظزف

 خَاب تِ را خَد جای است هوكي ریتیقزا حالت رٍس چٌذ اس پس.ضَد تْاجوی حاالت

 .تذّذ ضعف ٍ سستی ٍ افسزدگی آلَدگی،

 



 تة کزیوِ کٌگَ عالیم بالینی

 : دٌّذُ خًَزیشی هزحلِ•

ِضَد هی ایجاد سزعت تِ کِ است کَتاّی هزحل ٍ  

 هی عَل رٍس 4 هتَسظ تغَر رٍس 10 تا 1 ٍ ضَد هی ضزٍع تیواری 5 تا 3 رٍس در هعوَال

 .کطذ



 تة کزیوِ کٌگَ عالیم بالینی
در تخػَظ پَست در پتطی ٍ هخاط در خًَزیشی 

 ٍسیز تغلی سیز خظ عَل در ٍ تذى تاالی قسوت
   ضَد هی دیذُ ّا خاًن در پستاى

  ٍ 
 

تستي هحل)فطار تحت ٍ تشریق ّای هحل در  
 .ضَد ایجاد است هوكي (... ٍ تَرًیكِ

 

 



//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Crimean-Congo_Hemorrhagic_Fever.jpg


 تة کزیوِ کٌگَ عالیم بالینی
 : دٌّذُ خًَزیشی هزحلِ

یورچهما و ملنا مثل كیهموراژ یها پدیده سایر و اكیموز به را خود جاي پتشي، 
 .دهد مي رحم خونریزی و ها ولثه یبین از زیخونری

 

شود می دیده نیز گوشها و ملتحمه در خونریزی ،خونی خلط گاهی. 

 



 تة کزیوِ کٌگَ عالیم بالینی

 : دٌّذُ خًَزیشی هزحلِ
طبیعی غیر کبدی فونکسیون آزمایشات .دارد وجود ایکتریک ازهپاتیت شواهدي الومعم 

 14 تا 6 روزهای بین معموال).شود می بزرگ بیماران سوم یک در طحال و کبد .است
 (بیماری

 

 

 

سندروم دچار بیماري بعد به پنجم روز از است ممكن هستند بدحال خیلي كه بیماراني 
 .شوند ریوي نارسائي و هپاتورنال

 



بیماری از عالئم بالینی ( خونریزی وسیع جلدی)پتشی و اکیموز

 تب کنگو



تة کزیوِ کٌگَ عالیم بالینی  

 



تة کزیوِ کٌگَ عالیم بالینی  

 :ًقاّت دٍرُ
 

ضَد،تتذریج هی رًگ کن پَستی ضایعات ٍقتی دّن رٍس اس تیواراى 
 .کٌٌذ هی پیذا تْثَدی

 
ٍقتی تیواری ضزٍع اس تعذ ضطن تا سَم ّای ّفتِ در تیواراى اغلة 

 هی هزخع تیوارستاى اس ضذ عثیعی ادرار آسهایص ٍ خًَی ضاخػْای
 .ضًَذ

 

 



تة کزیوِ کٌگَ عالیم بالینی  

 مشخصه دوره نقاهت طوالنی بودن آن به همراه ضعف 

 .  ماه یا بیشتر باقی بماند 1باشد که ممکن است برای می 



 CCHF سیر عالئم بالینی بیماری



 دوره کمون مشخص یا تماس موثر عنوان

بیشتر از یک هفته یا  کمتر از یک هفته
 نامشخص
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 2 3 . .گسش کىٍ یا لٍ کردن کىٍ با دست بدين پًضص ،دستکص ي 

 2 3 تماس مستقیم با خًن تازٌ یا سایر بافتُای دامُا یا حیًاوات بیمار

ضامل يريد سًزن )  CCHFتماس مستقیم با خًن ، ترضحات یا مًاد دفعی بیمار تایید ضدٌ یا مطکًک بٍ 
 (آلًدٌ بٍ بدن 

3 2 

 1 2 اقامت یا مسافرت در یک محیط ريستایی کٍ احتمال تماس با دامُا یا کىٍ يجًد داضتٍ

ئم
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ع
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ن
 

 1 ضريع واگُاوی

 1 ساوتی گراد حداقل برای یکبار  38تب بیطتر از 

 1 سردرد ضدید

 1 دردعضالوی

 1 حالت تًُع با يیا بدين استفراغ

 3 راش پتطی ، اکیمً ، خًوریسی از بیىی ، استفراغ خًوی ، َماتًری ، یا ملىا: تمایل بٍ خًوریسی 

ی
اه

گ
ش
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زم

 آ
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 1 در میلی متر مکعب 9000در میلی متر مکعب یا لکًسیتًز بیطتر از  3000لکًپىی کمتر از 

 1 (در میلی متر مکعب  150000پالکت کمتر از ) تريمبًسیتًپىی 

 2 (در میلی متر مکعب  100000پالکت کمتر از ) تريمبًسیتًپىی 

 1 ريز 3گلبًلُای سفید یا پالکت َا در طی % 50کاَص 

PT 1 غیر طبیعی 

PTT 1 غیر طبیعی 

 1 ياحد در لیتر 100بیطتر از (  AST) اسپارتات آمیىًتراوس فراز 

 1 ياحد در لیتر 100بیطتر از (  AlT) آالویه آمیىًتراوس فراز 





 تة کزیوِ کٌگَتطخیع 

   .دارد خاظ لَاسم ٍ اتشار تا ّائی آسهایطگاُ ًیاستِ

  ٍیزٍس خَى اس گیزی ًوًَِ تا هی تَاى تة هزحلِ در ٍ تیواری اٍل ّفتِ در

ِ ّای اس را ٍیزٍس هی تَاى ّوچٌیي کزد جذا را  تافت هثل تافتی ًوًَ

 .کزد جذا لٌفاٍی غذد کلیِ، عحال، کثذ،

 



 تة کزیوِ کٌگَتطخیع 

ّای تادی آًتیIgMٍ IgG رٍش تِ سزم در است هوكي ELA  یا 

ELISA  ضَد یافت تیواری ضطن رٍس درحذٍد. 

IgM است گیزی اًذاسُ قاتل ُ چْارها تا.   

سغح ٍلی  IgG ًٍزاآ تَاى هی سال 5 تا اها ، گذارد هی اّصک تِ ر 

   .جذاکزد

 



 تة کزیوِ کٌگَتطخیع 

 گیري اندازه قابل بادي آنتي پاسخ الومعم بیماري مرگبار اشكال به مبتالیان•

 با تشخیص بیماري ل او روز چند در همچنین و بیماران این در و ندارند

 . شود مي ه داد یبافت یها نمونه و خون از ویروس كردن جدا



 ًحَُ ی گزفتي ًوًَِ اس تیوار

 اس پس تالفاغلِ ٍ ضَد گزفتِ کاهل احتیاط تا خَى سی سی 10 ًَتت ّز در•

   . کٌیذ جذا را آى سزم ٍ ساًتزیفَص دقت تِ ضذى لختِ

 درب ٍ ریختِ سزم سی سی1/5 کذام ّز دار پیچ درب پالستیكی لَلِ سِ در

 یك در را لَلِ سِ ٍّز پَضاًذیذُ پارافیلن ٍسیلِ تِ سپس ٍ تستِ هحكن را آى

 . دّیذ قزار ( سی سی50 )تشرگتز لَلِ



 ًحَُ ی گزفتي ًوًَِ اس تیوار

 : ٍقت اسزع در ٍ گذاضتِ یخ کیسِ هجاٍر کاریز ٍاکسي داخل در را تشرگ لَلِ

 (  رٍس پس اس ًوًَِ  گیزی  5حذاکثز ظزف ) 

 آًتی ٍجَد ًظز اس ّا ًوًَِ آًجا در ًوائیذ ارسال اًستیتَپاستَر آسهایطگاُ تِ

   .گیزًذ هی قزار اهتحاى هَرد االیشا  رٍش تِ ٍیزٍس ضذ تادّای

 



 ًحَُ ی گزفتي ًوًَِ اس تیوار

یا ٍ داد کطت هیوَى کلیِ تافت اس ضذُ تْیِ سلَلی کطت در هی تَاى را ٍیزٍس 

 در را ٍیزٍس اثز  PCR (Polymerase Chain reaction) آسهایص تَسظ

 .کزد هطاّذُ Reverse Transcriptase هعكَس تزداری ًسخِ

ِآسهایص یتاسگ ت  PCRتكار تطخیع جْت هَفقیت تا ٍیزٍسی صًَم جذاکزدى یتزا 
 .است ضذُ گزفتِ

گیزی اًذاسُ تا ّوچٌیي SGOT ٍ SGPT کثذ در ٍیزٍس عفًَت تِ هی تَاى Viral 
Hepatitis تزد پی. 

 



 ًحَُ ی گزفتي ًوًَِ اس تیوار

 گیریی نمونه نحوه 

 .از هر بیمار سه نوبت نمونه سرم گرفته می شود 

 

      بالفاصله پس از تشخیص بالینی: نمونه اول 

        پنج روز پس از نمونه اول: نمونه دوم 

        ده روز پس از نمونه اول: نمونه سوم 

 

 







  بیماری تب کنگو  محتملتعریف مورد 

    موارد مشكوك+ 
     (  درمیلي مترمكعب  150000كاهش پالكت كمتراز ) ترمبوسیتوپني 

    مي توا ند باكه 

       ( درمیلي مترمكعب 3000گلبولهاي سفید كمتراز) لكوپني 

 یا

   همراه باشـد (  درمیلي مترمكعب 9000گلبولهاي سفید بیش از) لكوسیتوز. 



 CCHFقطعی تعریف مورد 

 تست سزٍلَصیك هثثت یا جذاکزدى ٍیزٍس  + هَارد هحتول •
 (PCR       ٍیزٍس کزدى جذا یا  IgM یا IgG هثثت آسهایص)

 
 ریثاٍریي              : درهاى•

 



 CCHFتعریف مورد مشکوک 

راش ) دٌّذُ خًَزیشی تظاّزات + عضالت درد + تة تا تیواری ًاگْاًی ضزٍع ، 
 ( ّواچَری خًَی، استفزاغ هلٌا، دّاى، هخاط ٍ تیٌی اس خًَزیشی اکیوَس، پتطی،

 
تا هستقین تواس دست، تا کٌِ کزدى لِ یا کٌِ گشش ساتقِ ) اپیذهیَلَصیك ضَاّذ 

 تیوار دفعی تزضحات تا هستقین تواس آلَدُ، حیَاى ٍ دام تاسُ تافتْای یا خَى
 (...ٍ CCHF تِ هطكَک یا قغعی






