
  تب کریمھ کنگو چیست و چھ عالئمی دارد؟ 
کنگو کریمھ  کھ  تب  است  شدید  عالوه  بیماری  تب  کبودیمی  بر  باعث   یا  تواند 

بینی   شدید  انعقادیخونریزی  بروز اختالالت  اثر  با   ھمین  بھشود.    در  آن  دلیل از 
 Crimean Congo haemorrhagicدھنده کریمھ کنگو (  تب خونریزیعنوان  
fever( بیماری را در سال نیز یاد می بار این  اولین  کارشناسان برای    ١٩۴۴شود. 

آن  در کشف کردند.  «کریمھ»  سال  منطقھ  در  بعدا  کھ منبع    ١٩۶٩ھا  شدند  متوجھ 
منطقھ   کنگو    بوده است.  کنگواصلی آن  تب کریمھ  از شیوع  امروزه محققان آثاری 

دریای مدیترانھ، شمال غربی چین، آسیا، در اروپای شرقی، اروپای   جنوبی، سراسر 
  اند.یافتھقاره ھند  و شبھ  آفریقا، خاورمیانھ

است کھ اغلب توسط  عامل اصلی ابتال بھ این بیماری، یک ویروس بھ شدت واگیردار  
میان انسان و حیوان است و آثاری  منتقل می  کنھ در واقع یک بیماری مشترک  شود. 

ابتال بھ تب ک یا سگاز  شده است. ھمین مسالھ می  ریمھ کنگو در دام  تواند  مشاھده 
آل  باعث انتقال سریع با گوشت  در اثر تماس  بھ انسان  بیماری  وده یا حیوانات  تر این 

و وحشی   این مطلب می  شود.اھلی  دقیقی در زمینھ ویروس  مطالعھ  اطالعات  تواند 
کنگو،   انسانتب کریمھ  در  تب کریمھ کنگو  اولیھ  انتقال تب کریمھ  ، راهعالئم  ھای 

و دوره درمان تب کریمھ کنگو در اختیار شما بگذارد.   کنگو، نحوه تشخیص 

  

  یابد؟  تب کریمھ کنگو چگونھ گسترش می
افراد با آن مواجھ ھستند این است کھ آیا تب کریمھ کنگو   کھ اغلب  یکی از سواالتی 

است؟ طبق شواھد موجود،   انند از طریق  تومییا سخت  ھای ایکسودید   کنھواگیردار 
بھ زدن  تب کریمھ  نیش  ویروس  است  بر این، ممکن  کنند. عالوه  ناقل عمل  عنوان 

تماس با بافت یا خون حیوا خصوص انواع دام در زمان  بھنات آلوده  کنگو از طریق 
ذبح بھ انسان منتقل شود. بسیاری از حیوانات اھلی یا وحشی (از جملھ گاو، گوسفند  

میزبان این ویروس باشند.و بز) می   چنین از طریق ویروس تب کریمھ کنگو ھم  توانند 
با دیگر  تماس  فرد  بھ  فردی  از  آلوده  بدن  یا مایعات  بھخون  در مراک ،  ز  خصوص 

سرایت   ضعیف،  بھداشت  با  کارگران    .کندمیبیمارستانی  درمان،  کادر  اصوال 



ھستند.   ھاکشتارگاه بھ این بیماری  در معرض خطر ابتال  از ھمھ  بیشتر    و دامداران 
باید گفت کھ یک ویروس   پاسخ بھ سوال علت تب کریمھ کنگو چیست؟  بنابراین در 

ھای  یش کنھ سخت یا تماس با بافتراه نراحتی از   است کھ بھ  )Nairovirus( خاص
  شود.آلوده منتقل می

  

  عالئم تب کریمھ کنگو چیست؟ 
روز است. البتھ   ٣تا   ١حدود  دوره کمون  معموال پس از عفونت ناشی از نیش کنھ،  

از بیماران   بعضی  نشان  ٩حداکثر تا  د  نتوانمیدر این شرایط  روز عالئمی از خود 
روز است و  ۶تا   ۵ھای آلوده، دوره کمون حدود  بافت یاندھد. پس از تماس با خون 

تا گاھی می دھنده  در پاسخ بھ سوال عالئم تب خونریزیروز طول بکشد.    ١٣تواند 
بھ موارد زیر اشاره کرد:می  کریمھ کنگو چیست؟    توان 

 سردرد 
 سرگیجھ 
  ٣٨تب شدید (باالی  درجھ) ۵
 درد کمر یا گردن 
  درد مفاصل 
 دردھای عضالنی 
  درد  دل 
 استفراغ 
  اسھال 
 ھای قرمز یا دردناکچشم 
 (حساسیت بھ نور)  فوتوفوبیا 
 صورت برافروختھ 
  قرمزی یا درد گلو 
 سقف دھان یا گلو ھای قرمز رنگ روی  بروز لکھ 



است   نیز ممکن  بیماران  از  شدید،    زردیبرخی  باشند. در موارد  تب کریمھ  داشتھ 
خلقی، کمی  کنگو تغییرات  باعث  شود. حتی  تواند  و سردرگمی  قدرت ادراک  اھش 

و  روز، ممکن است احساس خواب ۴تا  ٢پس از گذشت   درد   کنید.  افسردگیآلودگی 
ناحیھ سمت راست و باالی شکم   دردلیل بزرگ شدن کبد   شما ممکن است بھ  شکمی
کرد. احتماال از روز    شود. خواھد  تغییر  نیز  این بیماری،  عالئم شما  با بدتر شدن 

  :دیده می شودچھارم بھ بعد و بھ مدت دو ھفتھ عالئم زیر  

 بروز کبودی شدید و وسیع در نواحی مختلف بدن 
 خونریزی شدید بینی 
  نریزی غیر قابل کنترل ناشی از تزریقخو 

(ک قلب سریع  ضربان  جملھ  از  عالئم دیگری  بزرگ شدن کاردی  تاکیارشناسان   ،(
) لنفاوی  و  لنفادنوپاتیغدد  ذکر کرده  ھپاتیت)  میرا  بیماران،  در اغلب  از  اند.  تواند 

کبد یا نارسایی ریھ نیز رخ دھد.  روز پنجم بیماری نارسایی کلیھ، نارسایی ناگھانی 

  

  روش تشخیص تب کریمھ کنگو 
پزشکان می بیماری،  اولیھ  انجام آزمایشدر مراحل  از طریق  زیر آن را  توانند  ھای 

  تشخیص دھند:

 )  RT-PCRپی سی آر (-آزمایش آر تی

بر علیھ ویروس (بادیتشخیص آنتی تولیدشده   ) با روش االیزا  IgMو   IgGھای 

می پزشکان  بیماری،  شدید  از  در طول مرحلھ  بالینیبررسی  توانند  و   بیمار  سابقھ 
آزمایشروش  سایرانجام   تشخیص  گاھیھای  کریمھ کنگو  برای  تب  استفاده   قطعی 
ایمونوھیستوشیمیرنگبھ عنوان مثال،   کنند. برای تشخیص بھ  آمیزی    عنوان روشی 
و آلوده بدنسلول غیرطبیعی  بیماری   در  ،ھای  از  کدر افرادی  موثر است.تشخیص  ھ 

بھبود پیدا کرده پزشکان میاین بیماری  آنتیاند،  تایید ابتال بادی  توانند  ھایی را برای 
بیماری   این  خون  بھ  آنتیدر  البتھ  کنند.  و  ژن  پیدا  قابل    RNAھا  دیگر  ویروس 

بود.   شناسایی نخواھند 



  

 روش درمان تب کریمھ کنگو چیست؟ 
اصل بیماراننگرانی  اغلب  کھ    ی  یا تب این است  دارد؟  درمان  کنگو  آیا تب کریمھ 

مانند سایر  توان گفت کھ این بیماری  در پاسخ میرود؟  کنگو چگونھ از بین می  کریمھ
ویروسیبیماری قطعی  اغلب  ھای  درمان  درمان  و فقط بھ کمک  حمایتی  ندارد  ھای 

در جھتمی بدن    توان  ایمنی  و رفع عالئم    منظوربھتقویت سیستم   عملدفع ویروس 
حمایتی  درمانکرد.     چون:ھای 

 توجھ دقیق بھ حفظ تعادل مایعات در بدن فرد 
 تزریق سرمھای الکترولیت بدن بھ کمک اصالح ناھنجاری 
 ھای شدیدمنظور جبران خونریزی  رسانی و پشتیبانی ھمودینامیک بھاکسیژن 
 ھای باکتریاییھای ثانویھ مانند عفونتمراقبت از بروز عفونت  

بھ نام ب ضدویروسی  ) برای  ribavirin(  ریباویرینرخی از پزشکان از یک داروی 
کنگو استفاده   تب کریمھ  دارویی  دادهمیدرمان  تحقیقات نشان  دارو  کنند.  کھ این  اند 

با   ٪۵٠میر بھ میزان  و در کاھش مرگ بیماران روند بھبود  موثر است. در اغلب 
راه از گذشت  انواع  بعد  کنگو،  کریمھ  تب  درمان  شروع    ١٠ھای  بیماری  از  روز 

 شود.می

  

  نحوه پیشگیری از تب کریمھ کنگو 
از ابتال بھ این بیماری بھ  ھنوز ھیچ واکسنی برای انسان یا حیوان  منظور جلوگیری 

بھ ندارد.  روش  ،دلیل  ھمین  وجود  و آموزش  عوامل خطر  از  راه آگاھی  ھایی  تنھا 
با ویروس است و سایر افرادی  .برای کاھش خطر مواجھھ  کھ با حیوانات    کارگران 

  ، باید اقدامات ایمنی زیر را انجام دھند:سر و کار دارند

 لباس  از مواد دافع حشرات روی استفاده   خود  ھای در معرض دیدپوست و 
   کنند.

  بپوشندھای محافظ  لباسدستکش و . 



 کھ عالئم عفونت را نشان از تماس با خون یا مایعات بدن حیوانات یا افرادی
 .کننددھند خودداری  می

 گوشتی کھ فرآورده  کنیمدر زمان افزایش شیوع این بیماری توصیھ می ھای 
بھ مدت  خریداری را  مصرف   ٢۴شده  و سپس  یخچال نگھداری  در  ساعت 

ھای بھداشتی نیز باید از اقدامات مناسب کنترل عفونت کارکنان مراقبت  کنید.
تب کریمھ کنگو استفاده  برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض ویروس 

    کنند.
  

 سخن آخر
توان گفت کھ می  دھنده کریمھ کنگو چیست؟   بنابراین در پاسخ بھ سوال تب خونریزی

ویروسی  یک   درمان و کنترل بھ  کھ درخطرناک است  بیماری  عدم  موقع    صورت 
بیشتر در شود. برای    مشکالت انعقادی تب شدید و  بروزتواند باعث می کسب آگاھی 

بیماریاین زمینھ می با پزشک متخصص  کنید.  توانید  عفونی مشورت    ھای 
 

سایت گروه پاتوبیولوژی رھسا تنھا جنبھ اطالع رسانی و   انتشارات و  مقالھ   مطالب بخش
 آموزشی دارد

    

 ✅  برداریدبا ما در مسیر سالمتی گام   ✅

 


