
 بیماری تب کریمه کنگو چیست؟

با شروع فصل تابستان و گرما و افزایش حشرات ابتال          

یابد . تب کریمهه    های ناقل شیوع می به انواع بیماری   

های ناقل حیوان به انسان است که از  کنگو از بیماری

 باشد.  طریق کنه منتقل شده و بسیار خطرناک می

ریزی دههنهده    دار و خون تب کنگو یک  بیماری  تب      

است که از طریق گزش کنه یا تماس بها خهون یها                 

 شود.  ترشحات یا الشه دام و انسان آلوده منتقل می

 راه انتقال بیماری :

    گزش کنه 

 الشه حیوان  ،  خون  و ترشحات حیوان آلوده 

  تماس با خون و  بافتهای بیمار مبتال 

 عالیم بیماری :

ای همچون    های اولیه   شروع بیماری بسیار سریع و با نشانه        

سردرد، تب باال، درد کمر، درد مفاصل، درد شکم و                  

استفراغ همراه است. علت تب مشخص نیست. همچنین              

چشمان قرمز، سرخ شدن صورت، سرخ شدن حلق و نقاط            

قرمز روی سقف دهان نیز معمول هستند. عالئمی همچون            

های شدید بیماری، تغییرات در حس و           زردی و در نمونه    

 مشاهده خواهند بود. حال بیمار و ادراک حسی وی نیز قابل

 

 

 

ای بدن و خونریهزی       با پیشرفت بیماری، کبودشدن منطقه    

شوند. این اتفاق حهدودا  در روز            شدید بینی نیز آغاز می    

شده و تها دو ههفهتهه ادامهه             چهارم ابتال به بیماری شروع    

 یابد. می

 آیا تب کریمه کنگو درمان دارد ؟ 

متاسفانه هنوز هیچ نوع واکسن معتبر برای پهیهشهگهیهری              

وجود ندارد. اما خوشبختانه درمان مهورهری بهرای تهب                

کریمه کنگو وجود دارد که چنانچه فرد به موقع جهههت       

 توان بیماری را درمان کرد.  درمان اقدام کند، می

 



 پیشگیری از بیماری تب کنگو :

این بیماری یا از طریق کنه و یا از طریق کشتار در فضایی             

خارج از کشتارگاه به انسان منتقل می شود، در صهورت             

انتشار با کنه، با کوچکترگزشی، خون آلوده از کهنهه بهه               

شود و  به این تهرتهیهب کسهانهی کهه در                   انسان منتقل می  

ها هستند، مستعد ابتال به این بیماری می          دامداری و قصابی  

 .باشند

اگر کشتار دام در کشتارگاه صهورت گهیهرد           نکته :    

جای نگرانی نیست، هشدار زمانی است کهه دام در            

  کوچه و خیابان کشتار شود که مهوجهب آلهودگهی            

  افراد تحت تماس می شود.

 

                عدم مصرف گوشت گرم و قرار دادن گهوشهت بهه

 24ساعت و اجزای داخلی دام  ) جگر ( تها       42مدت   

ساعت در فضای سرد )فریزر(  و سپس قطعهه قهطهعهه             

 کردن آن با دستکش

            استفاده از اقدامات محافظتی در جلوگیری از ابتال بهه

طهور      این بیماری از اهمیت باالیی برخوردار است. به        

خاص، پزشکان و دامپزشکان باید همیشه از دستکش،      

 روپوش بلند، شلوار و چکمه مخصوص استفاده کنند.

  های وارداتی حتما توسط دامپزشک معاینه شونهد          دام

ها قرار گیرند. همچنین باید        و بعد در اختیار کشتارگاه    

های بازرسی نشهده و بهدون مهههر                از خرید گوشت  

 دامپزشکی خودداری شود. 

 ها  ها جهت کاهش کنه سمپاشی منازل و اصطبل 

       هها،     مصرف مواد ضد عفونی جهت گندزدایی توالت

 محیط آلوده به خون و ترشحات بیمار 

               جدا نمودن محل نگهداری دام  از محل سکهونهت و

خودداری از خوابیدن و استراحت کهردن در مهحهل             

 ها  نگهداری دام

ش   منبع :       ن و آموز درما ت و  ی وزارت بهداش داشت ت به معاون

 بسمه تعالی

 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیالن

 الهیجان دکتر پیروزبیمارستان 

 

 تب کریمه کنگو 
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