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توصیف بالینی چیکونگونیا

: بالینی سیر •

 افراد آلوده قابل مشاهده نیست تمام بالینی در عالئم

 دون بدرصد از افراد یک عفونت تحت بالینی 28تا 3و

عالمت

 درهر دو گروه عالمت دار و بدون عالمت ویروس در

.خون حضور داشته و قابل انتقال به پشه ناقل می باشد

و تحت حاد ، حادفاز 3بیماری چیکونگونیا می تواند در •

.مشاهده شودمزمن



(فاز حاد) الف
.روز به طول می انجامد10تا 5معموال •
درصد موارد به سمت فازهای تحت حاد یا مزمن 15تا 10بین •

پیشرفت

درجه < 39معموالً )بروز ناگهانی تب : مشخصه ا صلی فرم حاد •
و درد شدید مفا صل( سانتی گراد

از دیگر عالئم و نشانه ها می توان به سردرد، درد کمر، درد •
...عضالت، تهوع، استفراغ، التهاب مفاصل، راش و 

شدید  عالئم بالینی فرم حاد می توانند به صورت مالیم، متوسط و•
.هفته بهبود می یابد3عمدتاً ظرف کمتر از و



عالمت اسا سی فرم حاد 

آرتریت و درد مفاصل: تظاهرات مفصلی

شدید بوده

 باعث ایجاد ناتوانی

 (مچ دست، مچ پا، بند انگشتان)به ویژه در اندام ها

 معموالبه صورت قرینه

کتر بیشتر مفا صل اندام های انتهایی و مفا صل کوچ



(( post-acute/ sub-acute( فاز تحت حاد ) ب

ماه 3هفته تا 3عال ئم بالینی به مدت •

گیری پس  از بهبودی اولیه، بازگشت بیماری به صورت در•

های مفصلی

فیک درد در مفاصل و استخوان ها، التهاب تاندونی هیپرترو•

در مچ دست ها و مچ پاها 

عالوه بر عوارض جسمی، در اکثر بیماران نشانه های •

افسردگی،خستگی عمومی



(فاز مزمن: ) ج

(از چند ماه تا چند سال)باقی ماندن عالئم بیش از سه ماه •

تظاهرات این فاز با فاز تحت حاد مشابه •

شایع ترین عالئم فاز مزمن عبارت است از آرترالژی •

التهابی در همان مفاصلی فاز حاد





راه های انتقال

نیش پشه آلوده-1•

مادر به جنین-2•

(واژن، آنال و دهانی)تماس جنسی -3•

انتقال خون-4•

پیونداعضا-5•

مواجهه شغلی در آزمایشگاه-6•



دت ریسک انتقال ویروسی از طریق نیش پشه بستگی به م•
.اقامت در منطقه و اقدامات پیشگیری دارد 

و در حوالی زایمان در دوران بارداری انتقال ویروسی در •
ر مناطق اپیدمیک بیماری دیده شده ولی انتقال از طریق شی

مادر گزارش نشده است 

ه باشد خون می تواند در انتقال ویروس نقش داشتترانسفوزیون •

از طریق تماس جنسی هم ثابت شده انتقال •

به انتقال از طریق تماس جنسی تاکنون از خانمهای مبتالراه •
.زیکا به آقایان ثابت نشده است

فع این یا عالئمی بندارند و مردان که تشخیص بیماری زیکا را •
ماه بعد از عالئم تماس جنسی نداشته 6بیماری دارند باید تا 

باشند



اهمیت زیکا

،تدر انسان عفونت با ویروس زیکا اغلب بدون عالمت اس•

تب ،راش افراد آلوده دارای عالئمی از جمله % 20حدود •
، ماکولوپاپولر، التهاب ملتحمه، درد مفصلی و عضالنی

بیحالی و سردرد 

7تا 2معموال بیماری •

ارتباط آن با سندرم گیلن باره و: ویروس زیکا اهمیت •
میکروسفالیناهنجاری مادرزادی بصورت 

بیعصمخرب ویروس زیکا بر رشد سلولهای بنیادی اثر •

.نشان داده است% 29بروز میکروسفالی را میزان •









عالئم و نشانه های بالینی

ار، عالئم در بالغین، شروع ناگهانی تب خفیف، راش ماکولوپاپولر خارش د•

.مفاصل کوچک دست و پا وکونژکیتوتیت غیر چرکی است)آرترالژی 

.وجود دو یا چند عالئم فوق بنفع تشخیص بیماری زیکاست•

ی عالئم دیگر از جمله میالژی، سردرد، درد پشت کره چشم و ضعف وبیحال•

.هم دیده می شود

درد شکم، تهوع، اسهال، اولسراسیون مخاطات از یافته های کمتر شایع •

هستند،

.افراد بالغ اتفاق می افتد% 25تا 20عالئم و نشانه ها در •

موقع یا عفونت(انتقال ورتیکال )عالئم در بچه ها شامل عفونت دوران جنینی •

(  بدنبال نیش پشه)زایمان و عفونت بعد از تولد 

.  در عفونت بعد از تولد، یافته ها و عالئم مشابه بالغین است•






















