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 مقدمه
تیواسی ّای قاتل اًتقال تیي اًؼاى ٍ حیَاى اص ّش دٍ جٌثِ ی اقتصادی ٍ 

دس تؼیاسی اص مـَس .تْذاؿت ػوَهی اص اّویت ٍیظُ ای تشخَسداسًذ
ّای جْاى تللات ٍ خؼاسات ػٌگیٌی ًاؿی اص ایي تیواسی ّا ایجاد 

ػال اخیش تؼیاسی اص تیواسی ّای ػلًَی جذیذ ؿایغ   30عی .هیـَد
.ؿذُ مِ تخؾ ٍػیؼی اص اى ّا صئًََص هی تاؿٌذ  

تِ ػلت پیچیذگی امَلَطی صئًََص ّا ًظاست دس هیضتاًاى عثیؼی هوني 
اػت خالی اص اؿنال ًثَدُ ٍ تشسػی ّای هَكقیت اهیض تِ ّوناسی 
ّوِ جاًثِ امَلَطیؼت ّا جاًَس ؿٌاػاى پشًذُ ؿٌاػاى ٍ حـشُ 

.ؿٌاػاى ّوشاُ داهپضؿناى هینشٍتیَلَطیؼت ّا ًیاص داسد  



 تاریخچه

ٍجَد هَاسد هـنَك تة ّوَساطیل ی ّشچٌذ ػاتقِ تاسیخ
ایشاى تِ صذّا ػال قثل ٍگضاسؽ هَاسد هحتول شیوِ مٌگَدسم

تِ ایٌنِ ٍجَد  هی گشدد ٍلی تا تَجِشقثل تِ تِ حذٍد ػِ دّ
اخیش تِ احثات سػیذُ اػت  یدسػال ّا یتیواس یهَاسد قغؼ

.یذی آًَپذیذ مـَس ایشاى تِ حؼاب ه یّا یلزا جضٍ تیواس  
مشیوِ  –تة ّوَساطیل مٌگَ  (CCHF) ینی اص تة ّای

خًَشیضی دٌّذُ ٍیشٍػی اػت مِ تَػظ ٍیشٍع ّای گشٍُ 
ایجاد هی ؿَد (Nairovirus group)ًایشٍ

. هی ؿَد، ٍلی ت هشتَط تِ حیَاًاصل ّشچٌذ تیواسی دس ا
اًؼاًی ایي تیواسی ًیض گاّی  ّای یشگی ٍّوِشگی هَاسد تل

. حادث هی گشدد   

 



ّوِ گیشی ًاگْاًی ایي تیواسی 2ؿاّذ  1998ػال 
ًلش 2ًٍلش هثتال ؿذًذ  4تَد مِ اٍلی دس پامؼتاى 

ًلش هثتال 19جاى تاختٌذ ٍدیگشی دساكـاًؼتاى مِ 
.ًلشكَت مشدًذ12ٍؿذًذ   
 دس هَاسد یا عـیاى ّائی اصآى،2001دسػال ّوچٌیي

مـَسّای مَصٍٍ، آلثاًی، ایشاى، پامؼتاى ٍ 
ا ٍّل ،تیواسی.پیَػت اػتَع آكشیقای جٌَتی تِ ٍق
ح دادُ ؿذ ٍ تِ شؿ 1944تاس دسمشیوِ دس ػا ل

.ّویي دلیل تة ّوَساطیل مشیوِ ًام گشكت  
 



ایجادمٌٌذُ تة مشیوِ  هؼلَم ؿذ مِ ػاهل 1969دس ػال 
اػت مِ دس ػال سی هـاتِ ّواى تیوا

  ًاماص تشمیثی ّویي دلیل ٍتِ دسمٌگَهـاّذُ ؿذ1956
.اػن كؼلی ایي تیواسی ٍیشٍػی ؿذ هٌجشتِ دٍهحل ایي  

 
ؿذیذ ی تیواس یل صَستتِ  اًؼاىسدٌّذُ د تة خًَشیضی

خَؿثختاًِ تیواسی اًؼاًی . ظاّشهی ؿَد هیشتاالٍ هشه تا
 اتحیَا ًسی دسٍلی تیوا،خیلی من دیذُ هی ؿَد

. ؿایؼتشاػت  

 

 



ِ  ٍیرشٍع یی اًتـاس جـشاكیا ِ  هـرات  آى تؼیاسگؼرتشدُ ل ًاقر  مٌر
دسحررال حا ررش جضٍتیورراسی ّررای تررَهی تؼرریاسی اص   .اػررت

آػیا تِ حؼاب هری آیرذ   ٍاسٍپا ،مـَسّای ٍاقغ دس قاسُ آكشیقا
سی تیورا  ٍجرَد  اص ماسمٌاى تْذاؿتی دسهٌاعق ترَهی تایؼرتی  .

ی مٌتشلرری صررحیحی ػلیررِ ػلًَررت تررشا اقررذاهاتٍ تررَدُ آگرراُ
ػلًَررت  تررِی خغررش اتررتال اص هحاكظررت خررَد ٍتیواساًـررا ى 

.آٍسًررررررررررررذ تیواسػررررررررررررتاًی تررررررررررررِ ػوررررررررررررل  
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ايرانردری يضعيت بيما  
 

تخَسات ،تةی ّاِ ًـاً تا داسی تةسی تیواى دسایشا
ػشاب ٍاسدتیل  اص ػال ّا قثل دسهٌاعقی امیوَصٍخًَشیض،پَػتی

هَسد سا  60 دمتش آصلی1353لػاسؿٌاختِ ؿذُ تَد تغَسینِ د
آٍسی ٍ تحت ػٌَاى  جوغ لدس ؿْشّای اسدتیل ، ػشاب ٍخلخا

ی سا تالیٌی ٍ ػیش تیواسن ػالئ،تِ دقت،ّوَساطیل یل تیواسی
هغشح ٍلی تا َ سا ؿشح داد ٍاحتوال تة ّوَساطیل مشیوِ  مٌگ

.هقذٍس ًـذی صهاى تؼییي اتیَلَطی تیواسآى  اهناًا ت  
 



CCHF ػشٍلَطی هخثتاص  اٍّلیي گضاسؽ ّوضهاى ایشاى دس سد
ؿذ ُ داد مـتاسگاُ تْشاى تَػظ چَهامَف سٍػی داهْای
دمتش ػؼیذی ؿَاّذ ػشٍلَطیل ( ؿوؼی1353) 1974دسػال 

تیواسی سا اص ًوًَِ ػشم مَدماى هذاسع ٍدس ػال 
دس یل هغالؼِ گؼتشدُ ؿَاّذ ػشٍلَطیل ( 1354)1975

هٌغقِ آرستایجا ى  یٍ دام ّای اًؼاًی هخثت دس تشسػی ػشهْا
حاتت ؿذُی هَسد تالیٌ اٍّلیي.ؿشقی سا تِ احثا ت سػاًذ CCHF 

تِ ،ػشٍلَطیلی ّن آصهایؾ ّامِ ّن تَػظ مـت ٍیشٍػی ٍ
ص ؿْشمشد ٍ ػپغ ا 1378احثات سػیذ تَػظ ًگاسًذُ دس ػال 

. گضاسؽ گشدیذ  اص آرستایجاى ؿشتی  
 



ؿشٍع ایي تیواسی دس ایشاى تذًثال اًتقال ؿنل تیواسػتاًی 
CCHF ًقا ط ایشاى ی اص اقصی پیذا مشد ٍ ػپغ هَاسد هتؼذدشتظاّ

تِ عشیقی مِ دس حا ل حا ش اػتاى ّا ی ػیؼتا ى ٍ ُ گضاس ؽ ؿذ
،اصلْاى ٍ گلؼتاى،تلَچؼتاى  

.تیـتشیي هَاسد گضاسؽ ؿذُ ایي تیواسی سا تِ خَد اختصاف دادُ اًذ  
 
هَسد  410آخشیي آهاسّای مـَسی، حامی اصگضاسؽ تیؾ اص  

هَسد آًْا تا آصهایؾ ّای ػشٍلَطی تِ  160هـنَك تَدُ مِ حذٍد 
احثات سػیذُ ٍتؼضی اص هَاسد تیواسی دس تیي ماسمٌاى حشكِ ّای 

دادُ  هَاصیي تْذاؿتی الصم سا هشاػات ًٌوَدُ اًذ، سخ پضؿنی مـَس مِ
.اػت  

 



 CCHFچرخٍ اوتقال ييريس 





 ييريس، مخس ن يواقليه

 
اص Nairo Virusهیـَد یل  CCHFٍیشٍػی مِ تاػج 

گًَِ خاًَادُ ٍیشٍع ّای  5گشٍُ ٍیشٍع ّایی اػت مِ ینی اص 
Buny aviridae  ػضَطًَم 32سا تـنیل هیذٌّذ تواهی 

Nairo Virus  َ تَػظ مٌِ ّایAxodidیاArgasid  
هٌتقل هیـًَذ  اها كقظ ػِ تای آًْا دس ایجاد تیواسی دس اًؼاى دخالت 

 داسًذ
 Nairobi sheep ٍDugbeٍCCHFٍیشٍع ّای 

 هْوتشیي پاتَطى ّای اًؼاًی دس هیاى آًْا ّؼتٌذ
ایي ٍیشٍع ّا ًؼثت تِ خـل ؿذى ٍحشاست حؼاع هیثاؿٌذ ٍدس 

حیات خَد سا اص دػت  ph<7خَى خـل ؿذُ ٍ گَؿت پختِ ٍ
 هیذٌّذ



هقاٍهت ٍیشٍع دس تشاتش حشاست من اػت ٍ دس 
˚56دهای  C . دقیقِ اص تیي هی سٍد 30تِ هذت  

تٌاتشایي پختي گَؿت ٍ یا پاػتَسیضُ مشدى ؿیش 
تاػج اص تیي سكتي ٍیشٍع هی ؿَد،  وٌا ٍیشٍع 

˚40سٍص دس دهای  10هی تَاًذ دس خَى تِ هذت  C 
ٍیشٍع دس هحیظ اػیذی هخال اػیذ . هقاٍهت مٌذ

ٍ یا هحیظ اػیذی ایجادؿذُ پغ )اػتیل دٍ دسصذ 
(اص جوَد ًؼـی  

 



اص تیي هی سٍد ٍ ّوچٌیي دس تشاتش ّیپَملشیت ػذین یل دسصذ 
ٍ هحلَل دٍ دسصذ گلَتاسالذئیذ ٍ یا  ذػلًَی مٌٌذُ ّای 

صاتَى ٍ هایؼات یا هَاد . تا ػِ دسصذ، حؼاع اػت 5كٌَلیل 
ؿؼتـَ دٌّذُ تا ایٌنِ ٍیشٍع اص تیي ًوی تشًذ ٍلی تا حذی 

تا تَجِ تِ ایٌنِ اػیذٍصی مِ پغ . ٍیشٍع سا ؿیش كؼال هی مٌٌذ
هَجة . اص چٌذ ػاػت اص رتح دام دس جؼذ حیَاى پیذا هی ؿَد

اص تیي سكتي ٍیشٍع هی ؿَد دس مـتاسگاّْای صٌؼتی الؿِ دام 
دسجِ ػاًتی گشاد ًگْذاسی  4ػاػت دس كضای  24تِ هذت 

كشیض مشدى گَؿت دس هٌضل دس . هی ؿَد تا ٍیشٍع اص تیي تشٍد
گراد نیس ویروش را از دسجِ ػاًتی  4تا هٌلی  1دهای هٌلی 

.بین می برد  



هوني اػت عیق ٍػیؼی اص CCHF ٍیشٍع
  تؼیاسی.ذًوایحیَاًات اّلی ٍ ٍحـی سا الَدُ 

  ػلًَت هقاٍم ّؼتٌذ، اتتالی تِ ًؼثت تِ اصپشًذگاى
ٍلی ؿتشهشؽ ًؼثت تِ آى حؼاع تَدُ ٍ هوني اػت 

ؿیَع تاالئی اص ػلًَت دس آًْا  ،آًذهیل  دس هٌاعق
 .  دیذُ ؿَد ٍ هخاعشات اًؼاًی ًیض تِ تاس آٍسد 





ػاصهاى جْاًی تْذاؿت، دس  تِ عَسی مِ عثق گضاسؽ. 
ؿتشهشؽ ٍاقغ دس ی دس ینی اص مـتاسگاُ ّا1996ػال 

ًلش اص  16تیواسی دس تیي ی گیش ّوِ،آكشیقای جٌَتی
اپیذهیَلَطیل، ًـاى دادُ  یّای ماسگشاى،سخ دادُ ٍتشسػ

ًلش دس  5،جذامشدى پَشّا ًلش آًاى دس هشحلِ 8اػت مِ 
ًلش دس هشحلِ گیج مشدى قثل  2هشحلِ جذا مشدى پَػت، 

تخلیِ ؿنن ؿتشهشؽ ّا دس  اص مـتاس ٍ یل ًلش دس هشحلِ
دس تواهی تیواساى، آحاس  تواع تا آًْا تَدُ اًذ ٍ تقشیثا

تشیذگی یا خشاؽ ّای پَػتی دسًقاط هختلق تذى، 
.هـاّذُ گشدیذُ اػت  



هثتال هی ،حیَاًات تا گضیذُ ؿذى تَػظ مٌِ آلَدُ
ّا هی تَاًٌذ تَػظ ِ اًَاع هختللی اص مٌ. ؿًَذ 

آلَد ُ ؿًَذ، ٍلی تیـتش اص ّوِ CCHFٍیشٍع  
تِ ًظش هی سػذ مِ اػضای خاًَادُ  CCHFتشای 

HYALOMA دخیل تاؿٌذ  . 
اص مٌِ ّا ی هاد ُ )یق تخوذاى شاًتقا ل ٍیشٍ ع اص ع

ٍّوچٌیي اًتقا ل ( تِ ًَصاد خَد اص عشیق تخن مٌِ 
آى دس تیي تؼضی اص گًَِ ّای ًاقلیي ًـاى دادُ  جٌؼی

 .ؿذُ اػت
 



ایي اهشتیاًگش چگًَگی تقای چشخِ ٍیشٍع 
ّشچٌذ هْوتشیي هٌثغ امتؼاب .دسعثیؼت هی تاؿذ

مِ هْشُ داساى  ٍیشٍع تَػظ مٌِ تصَسهی سٍد
مٌِ ّای ًاتالؾ ّیالَها اص آًْا  مَچنی ّؼتٌذ مِ

.تـزیِ هی مٌٌذ  
آلَدُ هی ؿَد تشای توام عَل هذت سؿذ  مٌِ ٍقتی

خَد آلَدُ اػت ٍمٌِ تالؾ هوني اػت ػلًَت سا تِ 
حیَاًات . هْشُ داسا ى تضس ه هخل دا م ّا اًتقال دّذ

ًـخَاسمٌٌذ ُ داهی هخل گاٍ،گَػلٌذ ٍ تض تا یل 
ّلتِ پغ اص مؼة ػلًَت ٍیشٍع سا دس خَى خَد 

حیَاى هی  ٍیشٍع ٍاسد جشیاى خَى)خَاٌّذ داؿت 
 )ؿَد

 



سخ  ای اص هَاسد دس مؼاًی تؼذاد ػوذُ
اًذ مِ  ًقؾ داؿتِ،دام دادُ مِ دس صٌؼت

مـاٍسصاى،ماسمٌاى  آًْا هی تَاىِ اصجول
.ٍ داهپشٍسی ّا سا ًام تشد مـتاسگاّْا  

 



اوسان طي تماس مستقيم با 
خًن ي ساير بافت َای آلًدٌ  
حيًان ممكه است عفًوت را 

كسب ومايذ،يلي ازطريق 
گسش كىٍ َم امكان دارد 

.آلًدٌ شًد  
 





 با تشکر وخسته نباشید




