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  چكيده

 و دارتب حاد، ي،ويروس كنگو، يك بيماري-ي كريمهدهندهخونريزي تب زمينه و هدف:

 كنه ، توسط CCHFهمراه است. ويروس انسان در توجهي قابل مير و مرگ با كه باشددهنده ميخونريزي

در  و شده است گزارش اروپا و آفريقا آسيا، از بيماري اين .يابدمي گسترش هادام و حيوانات بين در

فصل  در بيماري اين شيوع باشد.مي شايع نو پاكستا افغانستان تركيه، از جمله عراق، همسايه، كشورهاي

شود. ازآنجاكه تاكنون مي مشاهده بيشتر )هاكنه (بيماري مخزن و ناقل فعاليت فصل با سال، همزمان گرم

ي حاضر، الذكر در شهر كرمانشاه گزارش نشده است؛ هدف از مطالعهي بيماري فوقاي در زمينهمطالعه

  باشد.  مي 87-95هاي و در استان كرمانشاه طي سالبررسي اپيدميولوژي تب كريمه كنگ

طي  CCHFي توصيفي مقطعي، موارد ثبت شده از بيماران مبتال به در اين مطالعهكار: مواد و روش

هاي امام خميني و امام رضا(ع) استخراج شد. اطالعات بدست از مراكز عفوني بيمارستان 87- 95هاي سال

  شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. 16نسخه  SPSSم افزارها وارد نرآمده از پرونده

مورد بررسي  31/36±57/16زن) با ميانگين سني  4مرد و  9بيمار مبتال ( 13در اين بررسي،  ها:يافته

بيماران در شهر  %80/53بود. %31و %69قرار گرفتند. شيوع بيماري در شش ماهه اول و دوم سال به ترتيب 

  ستا سكونت داشتند. در رو  %20/46و

رعايت موازين بهداشتي، ايمني در مقابله با آن و گزارش موارد بيماري به مسئولين بهداشتي  گيري:نتيجه

  باشد. از جمله اقدامات موثر براي مقابله با اين بيماري مي

  هاي خونريزي دهنده، كرمانشاه تب كريمه كنگو، تب كليدي:هايواژه
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  مقدمه

 و هاي قابل انتقال ميان انسانبيماري يا زئونوزها     

عمومي،  بهداشت و اقتصادي يجنبه از دو حيوان

 كشورهاي از در بسياري .هستند ايويژه داراي اهميت

سنگيني  خسارات و تلفات ها موجببيماري جهان، اين

 هايبيماري از بسياري اخير، سال 76 يط. شوندمي

آنها  از وسيعي بخش كه است شده شايع جديد، عفوني

 ويروسي، يدهندهخونريزي هايباشند. تبمي زئونوز

 جزء كنگو، كريمه يدهندهخونريزي تب جمله از

 كه گردندمي محسوب نوپديد و پديدهاي بازبيماري

تب كريمه . )1(هستند  خاصي اهميت و ويژگي داراي

تبدار و خونريزي دهنده با ز، كنگو يك بيماري زئونو

كه در  )3, 2( است درصد) 85تا  15( باال كشندگي

مديترانه شرقي و يقا ، اسيا راف  كشور  30بيشتر از 

   .)4(است  گزارش شده

در مطالعه  1970ويروس تب كريمه در ايران در سال 

حيوانات اهلي و كنه ها شناخته شد اما اولين عفونت 

تشخيص داده شد. در آن زمان  1999انساني در سال 

 به طرز قابل توجهي افزايش يافت. بيماريشمار موارد 

بيماري تب كريمه كنگو نسبت به ديگر بيماري هاي 

روسي منتقله از طريق كنه داراي توزيع جغرافيايي وي

 30وسيع تري مي باشد و در حال حاضر در بيش از 

كشور از آفريقا، آسيا ، شرق اروپا و خاورميانه وجود 

. در سال هاي اخير بروز و محدوده جغرافيايي )5(دارد 

موارد تأييد شده انساني تب كريمه كنگو افزايش يافته 

ندميكي مانند سنگال ، موريتاني، كنيا، و از مناطق ا

جنوب آفريقا، روسيه، قزاقستان، تاجيكستان، كوزوو، 

آلباني، بلغارستان، يونان، پاكستان، افغانستان، تركيه و 

ايران گزارش شده است. بسته به موقعيت جغرافيايي 

محل و اندميك بودن، اين بيماري با حدت هاي 

آسيا بيماري حدت  متفاوتي ايجاد مي شود، مثالً در

بيشتري دارد و همراه با مرگ و مير بيشتري مي باشد 

ولي در آفريقا مرگ و مير كمتر گزارش شده است 

)6( .  

اولين مورد باليني بيماري در كشور ايران از استان      

چهارمحال و بختياري در جنوب غربي ايران گزارش 

شد و به عنوان يك مسئله مهم  بهداشتي در كشور 

 26در حال حاضر اين بيماري در  .)7(مطرح گرديد 

بيشترين موارد بيماري متعلق به استان كشور ايران كه 

استانهاي سيستان و بلوچستان، اصفهان، فارس، تهران ، 

 %17.6با نرخ كشندگي  خراسان و خوزستان مي باشد

ديده شده است. در مطالعات انجام گرفته در استان 

هاي سخت اصفهان، آلودگي به اين ويروس در كنه 

، و در دام ها %12، در افراد با مشاغل پرخطر 9%

 بيماريكريمه يك  تب . )8(بوده است 12.7%

مهمترين منبع انتقال ويروسي از طريق كنه مي باشد كه 

اين . استHyalomma ويروس كنه نابالغ يا نارس 

كنه ها با محيط هاي گرم و خشك يا نيمه خشك 

شيوه هاي اوليه انتقال آن . )9(سازگاري خوبي دارند 

در معرض قرار گرفتن به صورت نيش كنه، لمس كنه، 

خون يا بافت چهار پايان اهلي و تماس مستقيم با خون و 

طيف وسيعي از  .)8( مايعات بدن افراد عفوني است

حيوانات اهلي مثل گوسفند، گاو، بز و شتر مرغ، 

همچنين بسياري از گياهخواران وحشي، خرگوش و 

توانند؛ با اين ويروس آلوده شوند جوجه تيغي نيز مي

ها به صورت بدون عالمت و غير اين عفونت كه معموالً

عنوان قابل تشخيص هستند. گوسفندها در طبيعت به

  .  )10(شوند ن ويروس در نظر گرفته ميترين ميزبامهم

ب كريمه كنگو به صورت تب، درد عضالني، ت     

هاي خون مردگي، سردرد، عالئم گوارشي، لكه

و  هاي پوستي، خون دماغ، ادرار و مدفوع خونيكبودي

اين بيماري  دوره كمون معموالً. )11(شود ... ظاهر مي

روز است. ميانگين دوره كمون در بيماران ايراني  2- 9

 اين بيماري در ايران در مردان خصوصاً .روز است 2/4
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ده ندهن در سنين ميانسالي شايعتر است كه اين امر نشا

 خانوا ده هاي ايراني است.  سبك زندگي و فرهنگ 

ل ( قصاب ، پزشك، دامپزشك)، تماس با حيوانات غش

فعاليت  و ساير گردش ،سال 40سن بيشتر از اهلي، 

هاي روستايي فاكتورهايي براي در معرض قرار گرفتن 

از عوامل  نيز رطوبت و دما ، بارندگي .)12( كنه است

در حال شوند.  عفونت محسوب مياين در ايجاد  مهم

 CCHFكشنده  حاضر درمان براي بيماري 

)Crimean-Congo Hemorrhagic Fever (

هاي محافظت همان درمان حمايت كننده است. روش

 Pyrethroidهاي شخصي از قبيل استفاده از كنه كش

  .)9(و استفاده از لباسهاي محافظتي مهم هستند 

ي ضياپور و همكارانش در شهرستان نتايج مطالعه     

نور نشان داد كه وقوع اين بيماري در بين مشاغل مرتبط 

هاي كنترلي، ريزيشود و عدم برنامهبا دام ديده مي

گردد سبب افزايش احتمال وقوع اپيدمي بيماري مي

ي عبادي آذر و همكارانش با . نتايج مطالعه)13(

كنگو  كريمه تب اپيدميولوژيكي موضوع بررسي

نيز نشان داد كه  1388رضوي در سال  خراساندر

 و قصابان ي پزشكي،ها، كاركنان حرفهيافته براساس

 در سايرين از بيش چشمگيري طوردامپروران، به

. با توجه به )1(بيماري هستند  اين به ابتال خطر معرض

اهميت اين بيماري و خطرات ابتال به آن، پژوهش 

 وقوع و تأييد اپيدميولوژيكي بررسي حاضر با هدف

هاي استان كرمانشاه طي سال در بيماري اين اپيدمي

  صورت گرفت. 1387 - 1395

  

  كارمواد و روش

ي مقطعي و از نوع ي حاضر، يك مطالعهمطالعه     

اساس آمار مراكز عفوني باشد كه بر توصيفي مي

و امام رضا (ع)  (ره)هاي امام خمينيبيمارستان

انجام شد.  1387- 1395هاي كرمانشاه، طي سال

تمامي بيماران عفوني استان كرمانشاه به اين دو مركز 

اليه غربي شوند. استان كرمانشاه در منتهيارجاع داده مي

كشور واقع شده است كه از سه طرف داراي مرز 

هاي لرستان، كردستان، ايالم و همدان و ي با استانداخل

المللي با كشور عراق از يك سمت داراي مرز بين

است. آب و هواي استان، تحت تاثير رژيم مرطوب 

-800اي و داراي ميانگين بارندگي ساالنه مديترانه

 باشد. استان كرمانشاه با مساحتمتر ميميلي 300

هكتار  000,800هكتار، از وجود  600,436,2

هكتار اراضي كشاورزي  091,933پوشش جنگلي و 

 ,596برخوردار است همچنين داراي جمعيتي بالغ بر  

ميانگين دما در طي نه سال اخير  . باشدنفر مي 1 ,788

  گراد بوده است. درجه سانتي 16

(با تشخيص  بيمار 13ي در اين مطالعه، پرونده     

گرفت. تمامي اين ) مورد بررسي قرار CCHF نهايي

موارد مربوط به بخش عفوني بيمارستان امام رضا بوده 

گونه مورد عفوني تب كريمه و طي نه سال اخير، هيچ

گزارش نشده  (ره)كنگو در بيمارستان امام خميني

است. هر پرونده، متشكل از سه بخش برگ پذيرش و 

خالصه ترخيص، برگ خالصه پرونده و برگ شرح 

هاي اپيدميولوژي ي بود. پارامترحال و معاينه بدن

مختلفي شامل: سن، جنس، عالئم كلينيكي، محل 

روستا)، وضعيت بيمار هنگام ترخيص - (شهر زندگي

(مرگ، بهبودي نسبي، بهبودي و ترخيص با رضايت 

هاي بيماران استخراج شد. در اين شخصي) از پرونده

پژوهش، نظر به نتايج مطالعات قبلي انجام شده و با 

ه به احتمال تاثير شرايط آب و هوايي در امكان توج

ها عنوان يكي از متغير، تاريخ ابتال نيز بهCCHFابتال به 

بررسي شد همچنين در اين بررسي با ثبت تعداد 

در هر سال، ميزان بروز ساليانه مورد  CCHFمبتاليان به 

توجه قرار گرفت. در نهايت اطالعات بدست آمده از 
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شد و مورد  16نسخه  SPSS افزارنرمها، وارد پرونده

  تجزيه و تحليل قرار گرفت. 

  

  هايافته
به بيمارستان امام رضا  CCHFبيمار با عاليم  15     

مراجعه  1387-1395هاي (ع) كرمانشاه، طي سال

عنوان مورد مورد به 13كردند. در ميان اين بيماران، 

نفر  9قطعي شناخته شد. از ميان تمامي موارد موجود، 

مرد و مابقي زن بودند. ميانگين سني آنها 

سال و  62ترين بيمار بود. مسن 75/16±31/36

سال سن داشت. بزرگترين  8كوچكترين فرد مبتال 

سال  30- 45گروه سني مبتاليان، مربوط به گروه سني 

  %20/46در شهر و  %80/53نفر بود كه  6با فراواني 

  كردند.در روستا زندگي مي

    

  

0

1

2

3

4

5

1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395

زن

مرد  

  
  

  : فراواني ابتال در هر سال بر حسب جنسيت1نمودار 

    

مورد  2كنندگان در اين پژوهش، از ميان شركت

مورد  1مورد گزش كنه و  1ي تماس با احشام، سابقه

ي فاميلي گزارش شد. در اكثر اين بيماران، عالئم سابقه

شكم و  تب و لرز، تهوع و استفراغ، خونريزي، درد

پهلو ديده شد. ميزان مرگ و مير ناشي از اين بيماري 

 4مورد،  13بود. از بين  %38/15ي حاضر در مطالعه

نفر با بهبودي نسبي ترخيص  7 نفر با بهبودي كامل و

مورد منجر به فوت گرديد (مربوط به سال  2شدند و 

هيچ مورد از  95و  92، 91، 90هاي ). در سال94

 4با  89. بيشترين ميزان ابتال در سال بيماري ديده نشد

مورد گزارش شد. بهار و زمستان به ترتيب، بيشترين و 

  كمترين فصول ابتال را به خود اختصاص دادند.

  

  گيريبحث و نتيجه

) در سال WHOطبق گزارش سازمان بهداشت جهاني (

 ي انتشار جغرافيايي بيماري در سالو نقشه )14( 2008
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  .)15(قرار دارد  CCHFبروز بيماري اي باالترين ميزان موارد ، ايران دركمربند منطقه2015

  

  
  

استان كرمانشاه داراي جمعيت بزرگي از عشاير در 

ي مهمي براي باشد و منطقهغرب كشور ايران مي

واردات و صادرات حيوانات خانگي از كشور عراق 

است. تب هموراژيك كريمه كنگو در برخي از نقاط 

رسد؛ يك بيماري عراق گزارش شده است و به نظر مي

ه بين استان تواند از طريق مرزي كبومي باشد و مي

كرمانشاه و كشور عراق وجود دارد؛ به داخل استان 

. بنابراين بررسي سير اپيدميولوژيك )16(نفوذ يابد 

CCHF رسد. در در استان كرمانشاه ضروري به نظر مي

اين مطالعه فاكتورهاي سن، جنس، محل سكونت، 

ي فاميلي، ي تماس با احشام، گزش كنه، سابقهسابقه

فصل ابتالء، عالئم بيماران هنگام مراجعه و ميزان مرگ 

  و مير مورد بررسي قرار گرفت.

تمامي موارد بيماران مبتال در استان كرمانشاه  از ميان

)، %23/69نفر مرد ( 9، 1387- 1395هاي طي سال

بودند.  3/36) و با ميانگين سني %77/30مابقي زن (

 1390اي كه توسط رضايي و همكاران در سال مطالعه

انجام گرفت؛ نشان داد كه تعداد مردان مبتال بيشتر از 

نفر مبتال، همگي مرد  5كه از زنان است؛ به طوري

ي فكور زيبا و همكاران و همچنين . مطالعه)17(بودند 

ي مسعودي و همكاران نشان داد كه بيماري در مطالعه

ي ها با نتيجه. اين يافته)18(تر از زنان است شايع مردان

به نظر مي رسد يافته ي حاضر همخواني دارد. مطالعه

به علت نوع شغل مردان باشد كه به مراتب ميزان  حاضر

  تماس آنها با حيوانات بيشتر از زنان است.

 15- 30ي ما نشان داد كه گروه سني نتايج مطالعه

ص مورد، بيشترين ميزان ابتالء را به خود اختصا 7با 

ي مسعودي و همكاران نشان داد كه داده است. مطالعه

. در )19(سال بود  22-85ي سني افراد مبتال، بين دامنه

ي ديگري كه توسط رضايي و همكاران در سال مطالعه

ي ابوالقاسمي و و همچنين مطالعه )17( 1390

؛ نشان داد كه )20(انجام شد  1380همكاران در سال 

هاي بيشترين فراواني بيماران، به ترتيب مربوط به گروه

سال بوده است همچنين در  10- 49و  25- 46سني 

ي يولماز و همكاران، بيشترين موارد ابتالء در مطالعه

. اين نتيجه ممكن )21(سال ديده شد  18- 49بيماران 
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هاي در معرض خطر اين گروه است كه به علت شغل

  هاي سني باشد. سني نسبت به ساير گروه

ي مورد از بيماران سابقه 2ي كرمانشاه، در مطالعه

مورد از طريق گزش كنه  1)، %38/15تماس با احشام (

) گزارش شد. %7/7مورد سابقه فاميلي ( 1و  )7/7%(

و همكاران نشان داده شد كه  Chapmanي در مطالعه

ترين عوامل خطر گزش كنه و تماس با حيوانات از مهم

ي ) همچنين مطالعه22مرتبط با بيماري هستند (

Fisher-Hoch  ،نشان داد كه گزش و تماس با كنه

تماس با موارد قبلي بيماري و تماس با احشام، از عوامل 

ساير  ). در23باشند (خطر ابتال به اين بيماري مي

مطالعات (سنگال و سيستان) نيز گزش كنه و تماس با 

هاي ابتالء محسوب شدند ترين فاكتورحيوانات، از مهم

)22،24.(  

در  %44مبتاليان در شهر و  %54در اين مطالعه 

اي كه در استان خوزستان روستا سكونت داشتند. مطالعه

انجام گرفت؛ نشان داد كه اكثر مبتاليان در مناطق 

در مناطق  %3/64كه سكونت داشتند به طوري شهري

. )25(در مناطق روستايي بودند  %7/35شهري و 

هاي اين مطالعه از نظر بيشتر بودن مبتاليان در يافته

  ي ما همخواني دارد.ساكنين شهر، با نتايج مطالعه

در اكثر اين بيماران، عالئم تب و لرز، تهوع و 

استفراغ، خونريزي، درد شكم و پهلو ديده شد. 

ي اويسي و همكاران نشان داد كه تب، سردرد، مطالعه

استفراغ و شكم درد از دردهاي عضالني، تهوع و 

. در استان كرمانشاه )26(عالئم شايع بيماران بوده است 

صل بهار، تابستان، پاييز و زمستان شيوع اين بيماري در ف

 %69/7 ،%08/23، %77/30، %46/38به ترتيب 

است. در مطالعات گذشته، دما، ميزان بارندگي و 

رطوبت با افزايش بروز اين بيماري رابطه دارد 

هاي ايران و سنگال، دورهكه در . به طوري)27،28(

مدت با بارندگي و رطوبت كم از عوامل طوالني

. در )28،29(ي تب كريمه كنگو بود كنندهايجاد

ي ي رضايي و همكاران مشخص شد كه كليهمطالعه

موارد بيماري در فصل تابستان رخ داده است. در 

نشان داده  EmadiKochak توسط    بررسي ديگر،

است كه در خاور ميانه، بيشترين موارد بيماري از اواخر 

  .)30( رخ مي دهدبهار تا اوايل پاييز 

نتايج اين مطالعه نشان داد كه ميزان مرگ و مير 

د. ميزان كشندگي در مطالعات مختلف بو 38/15%

. كمترين )32,31تخمين زده شده است ( 15%- 75

ميزان كشندگي به اين بيماري در تركيه گزارش شده 

 1820در مجموع  2002- 2007هاي است. طي سال

مورد در  150بيماري رخ داده است ( مورد از اين

، 2004مورد در سال  249، 2002- 2003هاي سال

 2006مورد در سال  438، 2005مورد در سال  266

مورد، منجر به  92) كه 2007مورد در سال  717و 

نفر در  38. نسبت مرگ و مير ميان )21(اند مرگ شده

كه با  2003موريتاني از فوريه تا آگوست سال 

. نتايج اين )33(بود  %6/28ويروس آلوده شده بودند؛ 

مطالعات در رابطه با ميزان مرگ و مير، با نتايج 

  ي حاضر مطابقت دارد.مطالعه

ي حاضر نشان داد كه نتايج مطالعه نتيجه گيري:    

، ميانگين %38/15در افراد مبتال، ميزان مرگ و مير 

، شيوع بيماري در شش ماهه اول و %3/36سني بيماران 

بود و در ميان بيماران  %31و  %69دوم سال به ترتيب 

در روستا سكونت داشتند. از نتايج  %44در شهر و  54%

اي در عنوان وسيلهتوان بهحاصل از اين تحقيق، مي

هاي كنترل و مراقبت بيماري استفاده كرد. بهبود روش

بر اساس اطالعات به دست آمده، تشخيص به موقع و 

هاي در معرض خطر براي پيشگيري و آموزش گروه

گردد. با توجه به لوگيري از وقوع اپيدمي توصيه ميج

بروز اين بيماري در استان كرمانشاه، رعايت موازين 

بهداشتي و ايمني در مقابله با آن توصيه شده است و 
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كند گزارش اين موارد به مسئولين بهداشتي كمك مي

  عمل آورند. كه براي كنترل آن، اقدامات الزم را به
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Abstract  

Background and Aim: Crimean-Congo hemorrhagic fever is a viral, acute, febrile and 
bleeding disorder that is associated with significant mortality in human-. The CCHF virus 
spread with Tick among animal and livestock. The disease has been reported from Asia, 
Africa and Europe and is common in neighboring countries including Iraq, Turkey, 
Afghanistan and Pakistan. The prevalence of this disease is higher in the warm season, along 
with the activity of the carrier and the reservoir of the disease (Ticks), more is observed.  
Given that the study related to this issue has not conducted in Kermanshah province yet, this 
study aimed to evaluate the epidemiology of Crimean fever in Kermanshah province during 
2008 to 2016 years. 
Material and Method: In this descriptive cross-sectional study, the cases of CCHF patients 
were extracted from infectious diseases centers of Imam Khomeini and Imam Reza hospitals. 
The extracted information from the files was entered into the SPSS software version 16 and 
analyzed. 
Results: In this study, 13 patients (9 males and 4 females) with a mean age of 36.31 ± 16.57 
were examined. The prevalence of the disease in the first & second six months year was 69% and 
31% respectively. 53.8% of the patients in the city and 46.2% lived in the village. 
Conclusion: Compliance health standards, safety in dealing with it, and reporting of cases of 
disease to health authorities are among the most effective actions to deal with this disease. 
Keywords: Crimean-Congo, Hemorrhagic fevers, Kermanshah 
 
 

 
 
 

  


