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Abstract
Background and purpose: Crimean Congo Hemorrhagic Fever (CCHF) is a dangerous viral
zoonotic disease. Ticks are the main vector which transmit CCHF virus from livestock to human. The
present study was done to provide a comprehensive database on major ticks in the CCHF virus transmission
and their geographical dispersal in Iran. This would be of great benefit in planning for intelligent control of
the disease based on the budget and personnel in areas where the incidence of the disease is high.
Materials and methods: In this study, the articles published (2003-2017) on five important
vectors of the CCHF in Iran were reviewed in electronic databases, including PubMed, Google scholar,
SID, Iran Medex, Elsevier, and Scopus, using the following keywords: Tick Fauna, Iran, Ixodidae, CCHF,
detection of CCHF and Tick distribution. Then, the data in Excel was exported to ArcGIS 9.3 to provide
geographic dispersion and vector infection map.
Results: Distribution map of five important tick species in transmission of CCHF virus including
Hyalomma marginatum, Hy.anatulicum, Hy.asiaticum ،Hy.dromedarii, and Rhipicephalus sanguineus
were drawn. The distribution map of these five tick species and molecular methods indicated that in 8 of
31 provinces CCHF virus was identified in two species, including Hy. marginatum and Hy.anatulicum.
Conclusion: More extensive studies are needed to detect the fauna and distribution of ticks.
Also, isolation of disease agents from samples in areas where the disease was reported should be done.
Current findings could be used to update the database for prediction and modeling of CCHF based on the
effective factors.
Keywords: hard tick, Crimean Congo Hemorrhagic Fever, Hyalomma ،Rhipicephalus, Geographic Information System
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پراکندگی جغرافیایی پنج گونه مهم کنه های ناقل تب خونریزی
دهنده کریمه-کنگو در ایران ،سال های ( 6931-6931مقاله مروری)
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چكیده
سابقه و هدف :تب خونریزی دهنده کریمه کنگو یک بیماری ویروسی خطرناا شتاکر شیاان انساان و دا اسا
شطالعه حاضر بر اساس تهیه پایگاه اطالعاتی در شاورد کناههاای شها در انکاااو ویاروس تاب کریماه کنگاو و پراکناد ی
جغرافیایی آنها در کتور شیباشد که اشکان کنکرو هوشمندانه بیماری را برای شسئولین بهداشکی بر اساس بودجه و پرسان
در شناطای که بروز بیماری باال اس فراه شیآورد
مواد و روشها :در این شطالعه شروری ،اطالعات شااالت شنکتر شاده سااو هاای  6931-6931در شاورد  5ناقا شها
بیماری با اسکفاده از شوتورهای جسکجو و پایگاههای داده ،Elsevier ،Iran Medex ،Scopus ،PubMed ،Google scholar
 ،SIDو کلید واژههای انگلیسی ( ،)Tick Fauna ،detection of CCHF ،CCHF ،Ixodidae ،Iranکلیاد واژههاای فارسای
(کنه سخ  ،پراکند ی کنه) جمعآوری شد داده ها به صاورت فایا اکسا جها تهیاه ناتاه پراکناد ی جغرافیاایی و
آلود ی ناقلین به نر افزار  ArcGIS 9.3انکااو داده شد
یافتهها :ناته پراکند ی و وفور پنج ونه شه در انکاااو تاب کریماه کنگاو ،Hy.anatolicum ،Hyalomma marginatum
 Hy.dromedarii ،Hy.asiaticumو  Rhipicephalus sanguineusترسی شد .ناته پراکند ی آلود ی  5وناه کناه شها
ناق تب خونریزیدهنده کریمه کنگو که بر اساس شطالعات ساوهای  6931تا  6931ترسی شده ،نتان شیدهد که در  3اساکان از
 96اسکان کتور به روش شولکولی عاش بیماری در دو ونه  Hy.marginatumو  Hy.anatolicumشناسایی شده اس

واژه های کلیدی :کنه سخ  ،تب هموراژیک کریمه کنگو ،Rhipicephalus ،Hyalomma ،سیسک اطالعات جعفرافیایی

مقدمه
تاابهااای خااونریزی دهنااده ویروساای ،نااوعی از
بیماریهای عفونی شتکر بین انساان و دا هساکند کاه

توسط روه شکنوعی از ویروسهاای  RNAدار ایجااد و
شوجب بیماری چند سیسکمی شده ،که با نا تب خونریزی
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استنتاج :با توجه به نکایج این شطالعه بایاد شطالعاات ساکردهتاری جها شناساایی فاون کناههاا ،پراکناد ی آنهاا و
جداسازی عاش بیماری از نمونهها در شناطای که شوارد بیماری زارش شده اس انجا یرد و دادههای به دس آشاده را
جه به روز کردن پایگاه داده کنهها جه پیش بینی و شدلسازی بیماری بر اساس عواش شوثر اضافه نمود

مــروری

آرزو الیاسی و همکاران

دهنده شناخکه شیشوند عالی شعموال با ساندرو باالینی
تب ،درد عضاالنی ،ضاع ،،بایحاالی ،خاونریزی و در
بعضی شوارد با اف

فتارخون ،شو

و شرگ شتاخ

ونااااههااااای دیگاااار از جملااااه ،Boophilus ،Ixodes
 Rhipicephalusو  Dermacentorنی از شاایتواننااد ناق ا
بیماری باشند( )61،3این کنههاا از شها تارین انگا هاای

شیشوند( )1،6این بیماری یکی از سکردهترین بیمااریهاای

خارجی در دا ها شیباشند که در تماشی قسم های بدن

ویروسی در آفریاا ،آسیا و بخشهایی از اروپا شایباشاد

دا دیده شیشاوند ،ولای بایشتار باه ناواحی کا شاو و

که برای اولاین باار در سااو  6311در کریماه اوکارا ین

بدن شانند کتاله ران ،بیضاههاا ،پساکانهاا،

شناسایی شد و ساس

در سااو  6351شتاخ

شاد کاه

عاش آن با عاش بیماری در کنگو یکسان اسا
پ

و از آن

این بیماری به نا کریمه-کنگو خوانده شد( )1،9در

پوس

ناز

زیر شک  ،زیر د و داخ
فص فعالی

وش حمله شیکنند شعماوال

کناههاا شصاادب باا زشاان شایوع برخای از

بیماریهای خطرنا

داشی اس ( )66کنهها ناش شهمی

ایران اولین بار آنکیبادی علیه ویروس تاب هموراژیاک

در باای ویروس در طبیع

کریمه-کنگو از نمونه داشای در سااو  6321ازارش ،و

طی تما شراحا زند یتاان ،خونخاواری بایش از حاد

در ساااو  6323وی اروس از کنااههااا جداسااازی ردیااد

روی شیزباان ،تغيیاه از شحادوده وسایعی از شیزباانهاای

ه چنین در ساو  6333تا  ،1113تعداد  513شورد انسانی

شهااره دار ،قاادرت تولیااد شدا زیاااد ،طااوو عماار زیاااد و

از این بیماری زارش شد در حاو حاضار ایان بیمااری

ساز اری با شرایط ساخ  ،ویژ ایهاای قابا تاوجهی

در  11اسکان از  96اسکان ایران با شیزان شرگ و شیر 62/1

هسکند که کنهها را شیتوان به عنوان ناق بخش وسایعی

عاش این بیماری ویروسای از

از عواشاا بیماااریزا شعرفاای کاارد( )61بااا توجااه بااه

درصد شتاهده شده اس

ااروه آربااوویروسهااا ،خااانواده بنیاوریااده و جاان
نایروویروس اس

دارند رفکار انگلی کنهها در

زارشاتی شبنی بر حضور این ویروس ،بیماری ناشای از

ویروس شولد بیمااری در چرخاه انکاااو

آن و اپیدشیهای رخ داده در ایاران و همچناین آلاود ی

افای و عمودی در بین کنهها و طیفی از شهره داران اهلی

کتورهای ه جوار ایران شانند ترکیه ،افغانسکان ،عارا،،

و وحتی در حاو سکرش شیباشد که شایوع آن در انساان

قزاقسکان ،کوی  ،عمان ،عربسکان سعودی ،تاجیکسکان و

بیشتر زارش شده اس ( )5کنهها بند پایانی هسکند که

اشارات شکحده عربی تعیین عاش بیماری در کنههای ناق

شاش کنههای سخ و کنههای نر شایباشاند  11وناه از

بیمااری ،پراکناد ی نااقلین و شیازان آلاود ی آنهاا در

کنههای ایران به جن هاای ،Rhipicephalus ،Hyalomma

کنکارو ایان

شناطق شخکل ،ایران برای برناشهریزی جه

 Argasو  Ornithodorosتعلق دارند( )1تعدادی از کناههاا

از این شطالعاه ،تهیاه باناک اطالعااتی شبکنای بار سیساک

قادر به انکااو تعدادی از پاتوژنها شیباشد که شیتوان به

اطالعات جغرافیایی و ترسی ناته پراکناد ی شکاانی و

،Francisella ،Coxiella ،Anaplasma ،Borrelia

فراوانی  5ونه شه کنه ناق تب خونریزیدهنده کریمه

 Babesia ،Ehrlichia ،Thieleria ،Rickettsiaاشااااااره

کنگو بر اساس تحایاات قبلی در ایران اس

کرد ه چنین آنسفالی های شنکاله توسط کنههاا و تاب

این ناتهها به شسئولین بهداشکی کمک خواهد کرد تا باا

هموراژیک کریمه-کنگو از دیگر بیماریهای ویروسی

آ اااهی از پراکنااد ی کنااههااای شه ا ناق ا در جه ا

()61-61،1،5

هسکند که ناق آنها کنه شیباشد( )2کنه جن

هیالوشاا

که پراکند ی آن شحدود باه دنیاای قادی اسا

دارای

همچنین با توجه به اینکه تب هموراژیک کریمه-کنگو

قادر

بهعنوان یک شسئله شه بهداشکی در کتور شطار شاده

به انکاااو ویاروس تاب کریماه کنگاو شایباشاند( )3اشاا

اس  ،با ایجاد این ناتاههاا و قارار دادن آنهاا بار روی

ونههای شه اقکصادی اس

و ونههای این جن
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،Ixodes ،Boophilus ،Haemaphysalis ،Dermacentor

بیماری خطرنا

کاااهش جمعی ا

ضروری به نظر شیرساد( )69،1هادب

کنه های ناقل تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو

ناته فاککورهای شحیطای واکولوژیاک شایتاوان شحا
احکماو وجود ناقلین را پایشبینای کارد کاه ایان اشار باه
برناشهریازی صاحیح در جها

کنکارو نااقلین و کااهش

شوارد بیماری کمک خواهدکرد

نیز اسکفاده شاد( )63،63پایگااه اطالعااتی شاورد نظار در
فرش

فای  Excelو بر اساس پنج ونهای که بیشترین

شوارد شدب

را برای تب کریمهکنگو داشکهاند آشاده شد

در ایااان پایگااااه اطالعااااتی ،تعاااداد جماااعآوری شاااده
ونههای شورد نظر و فراوانی آنها در شح هاای شاورد

مواد و روش ها

شطالعه ثب

شنطاه شورد شطالعه ایران هجدهمین کتاور بازرگ

ردید همچنین شطالعات فونسکیک و تناوع

زیسکی کنهها و شطالعات شولکاولی جها

تعیاین نااقلین

جهان اس  ،که شساحکی حدود  6113635کیلو شکر شربع

تب خاونریزی دهناده کریماه کنگاو بارای ایان شنظاور

دارد و بین عرضهای  15درجه و  9دقیاه تا  93درجه و

اسکفاده شد الز به کر اس

برای جلو یری از اسکفاده

 12دقیاه شمالی و  11درجه و  5دقیاه تا  19درجه و 63

از دادههای اشکباه ،شطالعاتی که توسط افراد شناخکه شده

دقیاه شرقی قرار دارد بر اساس سالناشه آشاری کتور در

در این زشینه انجا شده بود انکخاب ردید فای اکسا

ایران  23311121نفر شایباشاد()62

شاوردنظر باه نار افازار  ArcGIS 9.3انکاااو داده شاد و

ایااان کتاااور از شاااماو باااا ارشنساااکان و آ ربایجاااان و

ناتااههااای پراکنااد ی شکااانی ونااههااای شهاا تااب

ساو  ،6935جمعی

ترکمنساااکان و از شااار ،باااا افغانساااکان و پاکساااکان و از

هموراژیک کریمه کنگو ترسی

ردید

جنوب با خلیج فارس و خلیج عمان و از غرب باا عارا،

یافته ها

ه جوار اس

بااار اسااااس شطالعاااات انجاااا شاااده کناااه نااار

جمعآوری و آنالیز دادهها

 Ornithodoros lahorensisو کناااه هاااای ساااخ

در این شطالعه ،که یاک شطالعاه شاروری شایباشاد،

،Hyalomma anatolicum ،Dermacentor marginatus

اطالعات ساوهای  6931-6931با اسکفاده از شوتورهاای

،H.asiaticum

،H.dromedarii ،H.detritum

جسکجو و پایگاههای داده ،PubMed ،Google scholar

،Haemaphysalis inermis ،Hschulzei ،H.marginatum

 SID ،Iran Medex ،Elsevier ،Scopusو کلیادواژههاای

 Ripicephalus bursa ،Ha.punctataو R. sanguinus

انگلیسای (Detection of CCHF ،CCHF ،Ixodidae ،Iran

به عنوان ناقلین تاب خاونریزیدهناده کریماه کنگاو در

و  )Tick Faunaهمچناین کلیاد واژههاای فارسای (کناه

ایران شعرفای شادهاناد( )1در ایان شطالعاه  5وناه شها

که بعد از حيب شطالعات تکراری ،حيب شطالعاتی کاه

بررسی قرار رف

سایر بیماریهای شنکاله توسط کنهها را بررسای نماوده و
حيب شطالعات فونسکیکی که سایر وناههاا را ازارش

کنه Genus Hyalomma

کرده بودناد 15 ،شطالعاه انکخااب ردیاد الز باه کار

کنااهای دو ی اا سااه شیزبانااه ش ایباشااد کااه انحصااارا

که شعیار ورود شاش شطالعاتی کاه فاون کناههاای

پساااکانداران و پرناااد ان اهلااای و وحتااای را پارازیکاااه

شه ناق تب کریمهکنگو در ایاران را ازارش کارده و

شیکند( )11این جن

،Hyalommasta

شطالعاتی که ویروس تب کریمهکنگاو را در وناههاای

 Hyalomminaو  Hyalommaش ایباشااد( )16تتااخی

اس

شورد نظر این شطالعه به روش شولکولی شناساایی نماوده
بودند ،بوده اس

295

همچنین از اطالعات  1پایانناشه ارشد
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ونههای جن

شاش  9زیر جان

هیالوشا بر اساس خصوصایات شرفوشکریاک

پیچیده و بحث برانگیز اس

که از بین  3ونهای کاه از
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سخ  ،پراکند ی کناه)  513شطالعاه اساکخرا

ردیاد

کنه که در انکااو بیمااری نااش عمادهای دارناد ،شاورد

مــروری

ایاان جاان
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در ایااران وجااود دارد 1 ،ونااه از آنهااا

 Hy.asiaticum ،Hy.anatolicum ،Hy.marginatumو
 Hy. dromedariiدر انکااااو تااب کریمااه کنگااو ناااش
بسزایی دارناد الز باه کار اسا

کاه  Hy.detritumو

 Hy. Schulzeiاز سایر ونههای جن

هیالوشا شیباشاند

که عاش بیماری باه روش شولکاولی در آنهاا شناساایی
شده اس

()1

کنه Hy.marginatum Koch 1844

این کنه پراکناد ی وسایعی در آفریااای شامالی و
آسیا دارد کاه از کتاورهایی شانناد الجزایار ،ارشنساکان،
آ ربایجان ،شصر ،اتیوپی ،ایران ،عارا ،،اسارا ی  ،شاراکش،
سودان ،سوریه ،تون

و ترکیه زارش شاده اسا

ایاان ونااه در ایااران پراکنااد

()11

ی وساایعی دارد()11،19

بیشترین تعداد کنههای این ونه از اسکان همادان صاید
شده اسا

و اساکانهاای دیگار شانناد ایاال  ،کردساکان،

اردبی و لسکان نیز پ

از این اسکان قرار دارند (تصویر

شماره  )61( )6بر اساس شطالعات انجا شاده ایان وناه
بیتکرین وفور را در فص تابسکان داشکه اس

()15-13 ،66

هیالوشاااا شارژینااااتو در شرحلاااه الروی باااه جوناااد ان
کوچک ،خر وشهای صاحرایی و پرناد ان کوچاک
شیچسبد و در تما شراح الروی و نمفی از شیزبان جدا
نم ایشااود ولاای کنااه بااال از حیوانااات اهل ای و انسااان
خونخواری شیکند()91

نصیری و همکاران در سااو  1161شیازان آلاود ی
کردند ه چنین ایان کناه از روی شیزباان هاای حیاوانی
دیگری شانند ااو ،شاکر و ساایر احتاا نیاز صاید شاده
اس ( )91،96،11براساس شطالعاتی که در جه

شناسایی

ویروس تب کریمه کنگو بر روی ایان کناه انجاا شاد،
نمونااههااای جمااعآوری شااده از اسااکانهااای اردبیاا ،
آ ربایجااان شاارقی ،لسااکان ،هماادان ،ای اال  ،خراسااان
جنوبی ،قا و یازد شدبا

ازارش شاده اسا

شماره )99،63،1( )1

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

(تصاویر

تصویر شماره  :1وفور پنج ونه شه کنه های ناق تب کریمه کنگو
در ایران ،ساو های 6931-6931
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وسفندان را به  11/13 ،Hy.marginatumدرصد ازارش

کنه های ناقل تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو

کنه Hyalomma asiaticum Schulze & Schlottke, 1930

این کنه به خاوبی در ،Inner Mongolia ،Xinjang
 Ningxiaدر چین و شر کز آسیا پراکنده شده اسا

()91

این ونه سه شیزباناه ،پراکناد ی وسایعی در ایاران دارد
اشااا  Mazlumدر ساااوهااای  6313و  6326ادعااا کاارد
کااه ای ان ونااه در تمااا ای اران بااه جااز نااواحی ساااحلی
شااااده اساااا ( )91،95کنااااه

دریااااای خاااازر یافاااا

 Hyalommamarginatumبه تعداد زیااد از اساکانهاای
خراسااان رضااوی ،خوزسااکان و ای اال صاید شااده اس ا
(تصویر شماره  )6الز به کار اسا

ناتاه پراکناد ی

شکااانی ایان کنااه در ایاران ترسای شااده اسا

(تصااویر

شماره  )9با توجه به شطالعات انجاا شاده ایان وناه در
فصاوو بهاار و تابسااکان باه تعاداد بایشتاری صاید شااده
اسا ( )96،15-13زارشاااتی شبنای باار شدبا

بااودن ایان

کناااه از اساااکانهاااای کرشانتااااه ،ایاااال  ،آ ربایجاااان
شرقی ،خراسان جنوبی ،تهران و یزد وجود دارد (تصویر
شاااماره  )93،92،65،1( )1ایااان وناااه بااار روی طیااا،
وس ایعی از شیزبااانهااا زنااد ی شاایکنااد اشااا بااه شیاازان
زیااااادی در روی اااااو و وساااافند شتاااااهده شااااده
اس ( )11،93،13،11،66به دلی اینکه تتخی

دقیاق دو

وناااه  Hy.anatolicumو  Hy.asiaticumهماااواره باااا
و ایان وناههاا باه درساکی در

شتک همراه بوده اسا

حسااینی چگناای و دلیماای در ساااو  6936اناادا هااالر
را به عنوان یک صف

تاکسونوشیک جها

جداساازی

این دو ونه شعرفی کردهاناد( )16ایان وناه عاالوه بار
انکااو تب خونریزیدهنده کریمه کنگاو قاادر اسا
تصویر شماره  :2ناته پراکند ی آلود ی به ویروس تب کریمهکنگو
در پنج ونه شه کنه در ایران ،ساو های 6931-6931
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باه

عنوان ناقا و شخازن تاب کیاو و تاب خاونریزیدهناده
 Xingiangعم

کند()11
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کلیااد شناسااایی کنااههااای ایااران توصاای ،نتاادهانااد،

مــروری

آرزو الیاسی و همکاران

کنه Hyalomma anatolicum Koch, 1844

این ونه فراوانترین پراکند ی را در بین ونههای
جن

هیالوشا در ایران دارد( )19پراکند ی شکاانی ایان

ونه نتان شیدهد که بیشتر در نواحی غربی ،شارقی و
شاامالی ایاران شتاااهده شااده اسا

(تصااویر شااماره )9

شطالعات يشکه نتان داد که بیشترین وفور ایان وناه
شربوط به فصوو تابسکان و بهار بوده اسا

()96،11،13،11

تصویر شماره  6نتان شیدهد که بایشتارین تعاداد ایان
ونااه از اساااکان خوزساااکان جمااعآوری شاااده اسااا
اسکانهای ایال  ،کردسکان ،خراسان جنوبی و لسکان نیز
از نظر وفور این ونه بعد از اساکان خوزساکان در درجاه
دو اهمی

قرار دارند( )96شیزبان این وناه پساکانداران

بزرگ و کوچک اهلی و وحتی اس  ،اشا این وناه باه
فراوان ای از اااو ،وساافند و احتااا جمااعآوری شااده
اس ( )11،96،13،11،19الز به کار اسا

کاه انکاااو از

طریق تخ در این کنه رخ نداده و کنه توساط پرناد ان
انکااو نمییابد ،ليا بیماری به صاورت تاک یار و غیار
فصلی بین افارادی کاه باا احتاا سار و کاار دارناد رخ
شیدهد( )15به دلی شباه

این ونه با ونههایی شانند

 Hy.asiaticumو  Hy.excavatumاشکااان عااد تفریااق
آنها از یکادیگر وجاود دارد حساینی چگنای در سااو
 1161طااوو ش ایار جااانبی اسااکوتو را بااهعنااوان یااک
کاراککر قاب اعکمااد در تتاخی

باین وناهای هیالوشاا

آناتولیکو شعرفی کرد و عالوه بر این عمق شیار ردنی
اسکوتو را به عناوان صاف

تاکساونوشیک افکراقای دو

آسیاتیکو

زارش کرد( )19از این کنه باه عناوان ناقا

احکمااالی  ،Trypanosoma theileriهاا چناااین ناقااا
 Theileria lestoquardiو  T.annulataاازارش شااده
اس

و نیز این کنه شیتواند ارلیتیوز اوی ،تب کیاو و

 Eperythrozoonesisاحتاااا

را انکاااااو دهاااد()11-13

هیالوشا آناتولیکو به عنوان یکی از ونههای شدب
تصویر شماره  :2پراکند ی شکانی پنج ونه شه کنه های ناقا تاب
کریمه کنگو در ایران ،ساو های 6931-6931
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تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو شعرفی شده اس

برای
()1

شطالعاات شولکاولی کاه بار روی هیالوشاا شارژینااتو در
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ونااه نزدیااک بااه هاا هیالوشااا آناااتولیکو و هیالوشااا

کنه های ناقل تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو

اسکانهای کرشانتااه ،ایاال  ،لساکان ،همادان ،خراساان

ساااو  1165کنااه  R. sanguineusرا بااه عنااوان یکاای

رفا  ،ایان

از ونااههااای غالااب در انکااااو تااب خااونریزیدهنااده

جنوبی ،خراسان شمالی فارس و یزد انجاا

ونه را برای تب خونریزیدهنده کریماه-کنگاو شدبا

کریمه-کنگو شعرفی کرد()1

زارش کردند (تصویر شماره )93،92،65،1،5( )1
کنه Rhipicephalus sanguineus Latreille, 1806

این ونه پراکند ی وسیعی در جهان دارد و کنهای

کنه Hyalomma dromedarii Koch, 1844

این کنه در شماو آفریاا ،ناحیه شمالی غرب ،شرکز

سه شیزبانه اس

که اساسا روی سگها و ااهی اوقاات

و شر ،آفریاا ،شدیکرانه ،شرکاز و جناوب آسایا پراکناده

روی شیزبانهای دیگر از جمله انسان تغيیه شایکناد()55،51

شده اس ( )51حسینی چگنی در ساو  1169باه پراکناد ی

زارشاااتی از آلااود ی انسااان بااه ای ان کنااه در نااواحی

ای ان ونااه در سراساار ای اران اشاااره کاارد( )13 ،19ناتااه

شدیکرانااه ،آشریکااای شرکاازی ،اروپااا و آفریاااا وجااود

پراکند ی شکانی ایان وناه بار اسااس شطالعاات انجاا

دارد( )51زارشااتی از صاید کناه  R. sanguineusاز روی

شده در ایران ترسی شده اس

(تصاویر شاماره  )9کناه

وسااافند ،باااز و

ااااو وجاااود دارد()53،52،96،11-13

 Hyalommadromedariiرا شیتوان باه عناوان کناه ای

پراکند ی شکاانی  R. sanguineusدر ایاران نتاان داده

یک ،دو و سه شیزبانه نا برد اشا ظاهرا سایک دو شیزباناه

شده اس

(تصویر شماره  )52( )9شطالعات يشکه نتان

آن شایع اس ( )51در اکدار شطالعاات شاکر را باه عناوان

شیدهد که این وناه در فصا بهاار فعالیا

شیزبان اصلی این ونه شعرفی کردهاند الز به کر اس

دارد( )53،96،12،11تصویر شماره 6نتان شیدهد که ایان

بایشتاری

ایان

کنه به تعاداد بایشتاری از اساکان خوزساکان صاید شاده

ونه کر شده اس ( )96،13،11بیشترین تعاداد کناه از

اس  ،اشا به وفور قاب توجهی از این کنه در اساکانهاای

که ،فصوو بهار و تابساکان باه عناوان فصا فعالیا

اسکانهاای خراساان جناوبی و کرشاان صاید شاده اسا

لرسکان ،همدان ،لسکان و فاارس شایتاوان اشااره کارد

(تصویر شماره  )6ه چنین این کنه باه تعاداد بااالیی از

ای ان کنااه ش ایتوانااد روه ای از آلفااا باااککریهااا شاننااد

و کنه های صید شده از

Rickettsia rickettsi ،Ehrlichia canis ،Coxiella burentii

اسکانهای آ ربایجان شرقی ،همدان ،یزد و لسکان برای

و  Rickettsia conoriiرا انکااو دهد( )53،55در بخشهاایی

تب خونریزیدهناده کریماه-کنگاو باا روش شولکاولی

از ایران عاش بیماری تب خونریزیدهنده کریمه کنگاو

اازارش شاادند (تصااویر شااماره )51،56،65،61()1

اازارش شااده

اسکان قزوین زارش شده اس

شدبا

عالوه بر ایان  Spotted Fever group Rickettsia sp.و

بااه روش شولکااولی در ای ان کنااه شدب ا
اس

(تصویر شماره )11،1،5( )6

اشااارات شکحااده عرباای جاادا شاادند( )59خصوصاایات
شرفولوژیک  Hy.dromedariiبه خاوبی در کلیاد شناساایی
شر داده شده اسا  ،لايا شناساایی ایان وناه از ساایر
جن های هیالوشا اشکانپيیر اس

()19

بحث
در دهه يشکه ایران یکی از کتاورهایی باوده کاه
بیشترین شایوع  CCHFدر جهاان را داشاکه اسا

()16

ونههایی که پراکند ی سکرده ای ندارند ،بعید اسا
ناااش شهم ای در انکااااو انزوتی اک ( )enzooticبیماااری

کنه Genus Rhipicephalus

این جن

ونه R.sanguineus

ناق تب هموراژیک کریماه کنگاو شاورد بررسای قارار

و  R.bursaشااای باشاااد تلماااادرهای و همکاااااران در

و در این شطالعاه پراکناد ی و فراوانای ایان
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داشکه باشند در این شطالعه  5ونه از شه ترین کنههاای
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 Theileria annulataاز این کناه باا روش شولکاولی در

مــروری

آرزو الیاسی و همکاران

 5ونه در ایران بهصورت ناتهها و پایگاه داده شتخ
الز باه کار اسا

شده اسا

اشکاان

کنگو که در پایگاه داده کتور ایجاد شده اسا

کاه دادههاا از شاااالتی

ارزیابی خطر احکماو تب خونریزی دهنده کریمه کنگاو

از کلی ادهای شعکباار

وجود دارد و باید باه انجاا شطالعاات بایشتار در شاورد

در ایان

پراکند ی کنهها در کتور تاکید کرد زیارا ایان اطالعاات

زشینه نگارش شده بود ناته پراکند ی شکانی کنهها بار

دیجیکاو شیتواند ناش شهمی در تصمی یاری شسائولین

اساس شحدوده سیاسی شهرها ارا ه ردید ایران شاش 1

جه

کنکرو تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو و ساایر

اقلی شکنوع شاش شعکدو و شرطوب ،ر و ختک ،سرد

بیماریهای باککریایی توسط کنهها ایفا کند با توجاه باه

و کوهسکانی و ر و شرطوب شیباشد ،ليا از لحاا آب و

افاازایش تکنولااوژی  DNAنوترکی اب ،شحاا این زی اادی

به طوری که از شماو تا جنوب

شلکولی ،بیماری های شنکاله توساط

اسااکخرا شااد کااه باارای تتااخی

اسکفاده کرده و شااالت توساط افاراد شکخصا

هوایی بسیار شکنوع اس

قادرند تا با تتخی

کتور به تدریج با شناطق آب و هوایی شکفااوت شواجهاه

ناقلین را شناساایی کنناد( )11تااکنون شطالعاات انادکی

شیشوی تغییرات شرایط آب و هوایی روی پراکند ی

برای شناسایی ویروس تب کریمه-کنگو از کنهها انجاا

جغرافیایی کنههاا همچناین روی ساکرش بیمااریهاای
شنکاله توسط کنهها و بروز آنها تاثیر شی

يارد()11

اشروزه شطالعات شولکولی ،جه

رفکه اس

تتاخی

آلود ی کنهها به ویروس تب خاونریزیدهناده کریماه

در شطالعه  Ogden & Lindsayزارش شد که دشا

کنگو به کار شیرود فکور زیبا و همکاران در سااو ،1161

روی پراکند ی جغرافیاایی ،فصا فعالیا  ،طاوو دوره

هیالوشا را بارای ویاروس تاب

فعالی

ناق در روز تاثیر دارد( )19شطالعات قبلای تغییار

شرایط آب و هوایی را عل

ر شدن جهانی و به دنباو

در اسکان کردسکان ،جن
کریمااه کنگااو شدبا
اسکان ق دو

اازارش کردنااد( )12همچناین در

ونه  Hy.dromedoriiو Hy.marginatum

آن تغییر شرایط اکولوژیک را دلی تفااوت در پراکناد ی

به روش شولکولی شدب

ناقلین شعرفی کارده اسا ( )11در شطالعاه حاضار علا

دیگر کاه در اساکان خراساان انجاا شاد 9/3 ،درصاد از

تفاااوت در پراکنااد ی و فراوان ای ای ان  5ونااه شه ا در

جمعی کنههای شورد بررسی برای ویاروس  CCHFشدبا

اسکانها و شهرهای شخکل ،شمکن اس

به دلی اخکالب

در شاارایط آب و هااوایی و انکخاااب نااوع شیزبااان جها
جمعآوری نمونه باشد ثب

کردن اطالعات شرباوط باه

زارش شدند( )13در شطالعهای

زارش شدند که این وناههاا شااش
 Rh.turanicus ،Hy.marginatumو
شیباشند الز به کر اس

asiaticum

،Hy.

Rh.appendiculatus

که  51درصد از ونه هاای

هتدار برای پایش آنها در شوقع لزو شایباشاد( )15در

باشند( )13ا ر چه شطالعه تلمادره ای و همکاران در ساو

 )www.vectormap.si.edu( vectormapبااااا

،Hy.anatolicum ،R.

سااااای

 ،1165کنااههااای sanguineus

عنوان  tickmapروبرو شای شاوی ،

 Hy. dromedarii ،Hy.asiaticumو Hy.anatolicum

که یک شنبع قاب دسکرس و ارزشمند حااوی اطالعاات

را بهعنوان فراوانترینکنههای حاش ویروس تب کریمه

کااه در شااورد ونااههااای ناق ا بیماااری،

کنگو شعرفی کردند ،اشا کنه Ornithodros lahorensis

شاادوهااای پراکنااد ی ناااقلین در اخکی اار کاااربران قاارار

از کنههای نر نیز به عنوان کنه نر آلاوده باه  CCHFاز

شیدهند الز اس که تهیه و ایجاد این پایگاه اطالعاتی

شااماو شاارقی و شرکااز ای اران اازارش ردی اد( )21،1از

باه طااور ویاژه شااورد توجاه کتااورهایی کاه در شعاارض

شجموع  11ونه کنه سخ

و نرشی که از ایران زارش

بیماریهای شنکاله توسط کنههاا هساکند قارار بگیارد باا

شده ،دوازده ونه کنه ( 66ونه کنه نار و یاک وناه

اسکفاده از الیه پراکند ی کنههای شه ناق تب کریماه

) به ویروس تب کریمه کنگو آلوده بودند(.)1

پایگاه داده ای تح
شفی ادی اس ا
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فاون وناههاای ناقا و پراکناد ی آنهاا یاک سیسااک

آلاوده جاز  5ونااه شاورد بررسای در ایان شطالعاه شای

کنگو-کنه های ناقل تب خونریزی دهنده کریمه

 شیتوانند آ اهی کلی از،پایگاه اطالعاتی تهیه شی شوند

کنه ها نه تنها به عنوان ناق بیماری بلکه به عنوان شخازن

پراکند ی ناقلین شه بارای شسائولین بهداشاکی

) عااالوه باار26(ناااش شهمای دارنااد

وضعی

ویاروس در طبیعا

ایجاد کند تا در هنگا کنکارو نااقلین بیمااری بار اسااس

-ونههای هیالوشا که ناق اصالی ویاروس تاب کریماه

شطالعات

هزینه و پرسن اقدا نمایند ه چنین بهکر اس

،Rhipicephalus کنگو هسکند سایر جن های کنه شانند

شبسوطی برای تعیین آلود ی کناههاا در ناواحی شارزی

 ش ای تواننااد شخاازنDermacentor  وHaemaphysalis

کتااور کااه در آنجااا تبااادو دا بااا کتااورهای همسااایه

این ویروس باشند با توجه به این که احتا ناش شهمی

کاه بایاد

 لايا بهکار،به عهاده دارناد

یرد الز به کر اسا

 انجا،انجا شی یرد

به پراکند ی شکاانی و زشاانی وناههاای شها بیمااری
و کنکرو آنها در شناطای کاه شاوارد بیمااری بااال اسا
توجه نمود

سپاسگزاری

ویروس در طبیع

در تاوی

شطالعات شلکولی ساکردهتاری بار روی کناههاای
تعیاین شخازن

اس

جدا شده از شیزبان های وناا ون جها

نهایی یا شخازن بالفع این بیماری به ویژه در شناطای که
یرد ه چنین

تب کریمه کنگو شیوع باالیی دارد انجا

 شایتاوان،به شنظور تکمی پایگاه دادههای کنه در ایران

این شااله نکایج طار شصاوب در کمیکاه تحایااات

،کناه

دانتجویی دانتگاه علو پزشکی جندی شاپور اهواز باه

 ونه و شیزان آلود ی کناه هاا را باه،  جن،شیزبان کنه

 شی باشدIR.AJUMS.REC.1395.468 شماره

دادههای قبلی اضافه نمود ناتههایی کاه بار اسااس ایان

 فصا فعالیا، ساو شطالعاه،نا شح شورد شطالعه
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