
  )CCHF(تب خونریزي دهنده کریمه کنگو :موضوع

  )واحد پیشگیري و مبارزه با بیماریهاي شهرستان سمنان(کوروش صائمی - حسن مرادي –شهاب باجان  :تھیھ کنندگان

  CCHFراهنماي کشوري مبارزه با بیماري تب خونریزي دهنده کریمه کنگو :منبع

 –مراقبت بیماري  –درمان  –تشخیص بیماري  –بیماري در حیوانات  –عالئم بالینی  –راه انتقال بیماري  –عامل بیماري  –مقدمه  :عناوین
 گروههاي در معرض خطر –رعایت احتیاطات استاندارد  –پیشگیري 

  :مقدمه

در بسیاري از . برخوردارندبیماریهاي قابل انتقال بین انسان و حیوان  از هر دو جنبه اقتصادي و بهداشت عمومی از اهمیت ویژه اي 
  .کشورهاي جهان تلفات و خسارات سنگینی ناشی از این بیماریها ایجاد می شود

یک بیماري خونریزي دهنده تب دار حاد است که بوسیله کنه منتقل می شود و در ) CCHF(تب خونریزي دهنده ویروسی کریمه کنگو 
  .رد و همه گیریهاي داخل بیمارستان آن نیز شایع هستندو میر باال دا مرگ.یا ،اروپا و افریقا وجود داردآس

  .با وجودي که بیماري مخصوص حیوانات است ولی موارد تک گیر وهمه گیریهاي ناگهانی این بیماري در انسانها نیز اتفاق می افتد

در  1944در سال .داده است  یعنی دو سال قبل از اپیدمی کریمه رخ 1942مورد توصیف شده بیماري در منطقه کریمه در سال  اولین
  .نفر از روستائیان و سربازان گردید 200خالل جهانی دوم بیماري در شبه جزیره کریمه شایع و باعث مرگ بیش از 

موردآن 5مورد که 7 1946در سال .فرد ،براي نخستین بار توسط شوماکوف روسی تشریح گردید ري و خصوصیات بالینی و نحوه ابتالبیما
  .قال در بیمارستان بوده است در ترکمنستان گزارش شده استاز طریق انت

شایع گردیدو ویروس عامل بیماري از افراد مبتال جداسازي شد و بعنوان ویروس کنگو )زئیر(بیماري در منطقه کنگو  1956در سال 
  .نامگذاري گردید

در کنگو  1956مل بیماري است که در سال مشخص شد که عامل ایجاد کننده تب خونربزي دهنده کریمه مشابه عا 1969در سال 
  .شناخته شده است و با ادغام نام دو محل یک نام واحد کریمه کنگو براي بیماري ویروسی بدست آمد

  .موارد محتمل و قطعی بیماري در ایران گزارش گردید)1378(1999از سال 

  :عامل بیماري

جداشد و با  Hyalomma Marginatumحله بروز تب و همچنین از کنه بالغ عامل بیماري براي نخستین بار از خون افراد بیمار در مر
  .توجه به قابلیت فیلتر پذیري بعنوان یک نوع ویروس توصیف گردید

  :راه انتقال بیماري

مهمترین راه آلودگی کنه خونخواري کنه .منتقل می شود Hyalommaاصوال در طبیعت بوسیله کنه هاي سخت گونه CCHFویروس
Hyalomma  ل تکامل آلوده باقی بماند و موجب می شود کنه در تمام طول مراحنابالغ از مهره داران کوچک می باشد یک بارآلودگی



در مناطق  Hyalommaکنه بالغ ممکن است عفونت را به مهره داران بزرگ مثل دامها منتقل کند،ویروس یا آنتی بادي آن در کنه 
  .و عفونت در انسان پس از گزش کنه آلوده یا له کردن آن روي پوست نیز ایجاد می شودوسیع دنیا وسیع پیدا شده است 

تعداد زیادي از پزندگان به عفونت مقاوم .مختلف توسعه می یابد ،جوجه تیغی ،گوسفند و گاو به نقاطبیماري بوسیله خرگوش صحرایی
از آلودگی باقی مثل گاو ،گوسفند و بز به مدت یک هفته پس  نشخوارکننده اهلیویرمی در حیوانات .هستند اما شتر مرغ حساس است 

بیماري در حیوانات اهلی هیچگونه عالئم مشخصی ندارد و خطر انتقال بیماري در انسان در طی ذبح حیوان آلوده و یا یک دوره .می ماند
  )بدنبال تماس با پوست یا الشه حیوان.(کوتاه پس از ذبح حیوان آلوده وجود دارد

له خونریزي یا انجام هرگونه اعمالی که منجر به تماس انسان با خون ،بزاق خون و بافت بیماران بخصوص در مرح تماس با همچنین
بیمار در طی مدتی که در بیمارستان بستري است بشدت براي دیگران .،ادرار،مدفوع و استفراغ آنها گردد باعث انتقال بیماري می شود

  .مارستانی بعد از آلودگی با خون و یا ترشحات بیماران شایع می باشندآلوده کننده است ،عفونتهاي بی

دامداران و کشاورزان،کارگران کشتارگاهها ،دامپزشکان و کارکنان بهداشتی و :افرادي که بیشتر در معرض خطر می باشند عبارتند از 
  .می باشد) کنه ها(یت مخزن بیماري ،شیوع بیماري بیشتر در فصل گرم سال همزمان با فصل فعال)بیمارستانها(درمانی 

  :عالئم بالینی

روز  9پس از گزش کنه ،دوره کمون معموال یک تا سه روز است و حداکثر به .بستگی به راه ورود ویروس دارد :دوره کمون-1
  .روز بوده است 13دوره کمون بدنبال تماس با بافتها یا خون آلوده معموال پنج تا شش روز است و حداکثر زمان ثابت شده .میرسد

بیمار دچار سردرد )روز3متوسط (روز طول می کشد 7دود یک تا شروع عالئم ناگهانی ح :قبل از خونریزي -2
  .می گردد)حساسیت به نور(،گیجی،درد و سفتی گردن ،درد چشم ،ترس از نور)بخصوصودر پشت و پاها(شدید،تب،لرز،دردعضالنی

اط با غذا خوردن و گلودرد و احتقان ملتحمه در اوایل بیماري وجود داشته باشد که گاهی با ممکن است حالت تهوع ،استفراغ بدون ارتب
تورم و قرمزي صورت،گردن و قفسه سینه .روزطول می کشد 16تا  3تب معموال بین .اسهال و درد شکم  و کاهش اشتها همراه می شود

  .،پرخونی حلق و ضایعات نقطه اي در کام نرم و سخت شایع هستند

  .تغییرات قلبی عروقی شامل کاهش ضربان قلب و کاهش فشار خون مشاهده می شود

بیماري شروع می شود و یک  5تا  3مرحله کوتاهی است که به سرعت ایجاد می شود و معموال در روز  مرحله خونریزي دهنده -3
خصوص در قسمت باالي بدن و در طول خط زیر ها و پتشی در پوست ب خونریزي در مخاط.طول می کشد)روز4 به طور متوسط(تا ده روز 

  .ممکن است ایجاد شود) محل بستن تورنیکه و غیره(بغلی و زیر پستان در خانم ها دیده می شود و در محل هاي تزریق و تحت فشار 

  :دوره نقاهت- 4

ران در هفته هاي سوم تا ششم بعد از اغلب بیما.بیماران از روز دهم وقتی ضایعات پوستی کم رنگ می شود بتدریج بهبودي پیدا می کنند
  .شروع بیماري وقتی شاخصهاي خونی و آزمایش ادرار طبیعی شد از بیمارستان مرخص می شوند

گاهی موها کامل میریزد .مشخصه دوره نقاهت طوالنی بودن آن به همراه ضعف می باشد که ممکن است براي یک ماه یا بیشتر با قی بماند
یک یا چند عصب ممکن ) نوریت(بهبودي معموال بدون عارضه است اگر چه التهاب رشته هاي عصبی .)ترمیم میشودماه 5تا  4که پس از (

  .است براي چندین ماه باقی بماند



  :بیماري در حیوانات

در گاو،گوسفند تنها با ایجاد واکنش تب همراه است و ویروس از گاو،گوسفند ،بزو شتر که به صورت  CCHFعفونت و آلودگی به ویروس
در حالیکه هیچیک از حیوانات یاد شده در هنگام جداسازي ویروس داراي هیچگونه عالئم بالینی .طبیعی آلوده شده اند جدا گردیده است

  .دال بر بروز بیماري نبوده اند

تاکنون با انجام آزمایش هاي مختلف نه تنها ویروس عامل  CCHFدید برخی از پرندگان به کنه هاي ناقل ویروس علی رغم آلودگی ش
بیماري از پرندگان جدا نگردیده بلکه در پرندگانی که به شدت به کنه هاي ناقل ویروس آلوده بوده اند نیز هیچگونه واکنش سرولوژیکی 

  .در خون پرندگان به اثبات نرسیده است CCHFگزارش نگردیده و وجود آنتی بادي 

در میان پرندگان شترمرغ نسبت به عامل بیماري حساس بوده و درکانو نهاي آندمیک بیماري میزان شیوع نسبتا باالي بیماري در گله 
  .شتر مرغ ها گزارش گردیده است

  :تشخیص بیماري

  .به مناطق روستایی یا تماس با دام یا گزش کنه مطرح می گردد تشخیص بیماري با شروع عالئم حاد بیماري همراهبا سابقه مسافرت

  :درمان بیماري تب خونریزي دهنده کریمه کنگو

استفاده از تب برها و ضد استفراغ ممکن است .عالئم حیاتی باید کنترل شود.درمان حمایتی شامل اصالح آب و الکتروایتها می باشد- 1
  .موثر باشد

  .اثرات قابل توجهی داشته است CCHfرین داروي ضد ویروسی است که در درمان موارد ابتال به ریباوی:درمان ضد ویروسی  - 2

  :مراقبت بیماري

مراقبت اپیدمیولوژي جز اصلی هر برنامه کنترلی است و همه .مراقبت اپیدمیولوژي در واقع دستیابی به اطالعات براي انجام عملیات است 
مراقبت تب خونریزي دهنده باید ساده باشد تا بتوان براحتی و .راقبتی مربوط به خود را انجام دهندسطوح نظام بهداشتی باید فعالیتهاي م

  .به سرعت تجزیه و تحلیل کرد تا براي کنترل بیماري و کاهش تعداد بیماران فرصت کافی وجود داشته باشد

  :پیشگیري

کلیھ وسایل بیمارستانی مانند .ل بیمارستانی در تماس نباشدباید ایزولھ شود و با افراد خانواده و پرسن ccHFبیمار مشکوک بھ 
ماسک ،دستکش،روپوش ،پیش بند ،لولھ ھای خون،سرنگھای استفاده شده و ھر وسیلھ ای کھ با ترشحات بیمار درتماس بوده باید 

  .سوزانده شود

  ذبح دامھا در کشتارگاھھا ،سمپاشی جھت کاھش کنھ ھا -

  گندزدایی توالت ھا،محیط آلوده بھ خون و ترشحات بیمارمصرف مواد ضد عفئنی جھت  -

ساعت در  ٢۴شت تازه خودداری شود و دام پس از ذبح تا م بدون عالمت است باید از مصرف گوبھ دلیل اینکھ متاسفانھ دا -
  .قرار گیرد تا ویروس ھای آن کشتھ شوند و پس از آن مصرف شود ٨-۴دمای 



  کاله،عینک،ماسک ،روپوش ،پیش بند پالستیکی ،دستکش و چکمھ در ھنگام ذبح دام:استفاده از وسایل ایمنی شامل -

استفاده از پیراھن ھای آستین بلند،شلوار بلند،چگمھ و دستکش در ھنگام :حفاظت فردی جھت جلوگیری از گزش کنھ شامل -
  تماس با دام و تعویض لباس ،چکمھ و دستکش پس از تماس با دام و شستشوی آنھا

  داسازی کنھ با دست بدون دستکش از بدن دامعدم ج -

استفاده از وسایل ایمنی در ھنگام تماس با موارد مشکوک تب خونریزی دھنده کریمھ کنگو بخصوص اگر بیمار دچار  -
  کاله،عینک،ماسک،گان،پیش بندپالستیکی ،دستکش و چکمھ یا رو کفشی:شامل.خونریزی شده باشد

شامل پرستار،پزشک ،خدمتکاران و مالقات کنندگان باید از وسایل ایمنی استفاده : و آمد دارند ھمھ افرادی کھ بھ اتاق بیمار رفت
  .نمایند

  :راههاي انتقال تب خونریزي دهنده

  تماس بادام آلوده  -

  تماس با خون و ترشحات الشه دام آلوده در زمان ذبح -

  گزش کنه یا دستکاري و له کردن آن -

  مونه هاي بافتی بیمار آلودهتماس با خون ،ترشحات و ن -

ضمنا احتمال ابتال به بیماري در صورت مسافرت به یک منطقه روستایی حتی بدون سابقه تماس آشکار با حیوانات یا گزش کنه وجود 
  دارد

  :رعایت احتیاطات استاندارد

  شستن دستھا قبل و بعد از تماس با بیمار -

  تعویض دستکش جھت تماس با بیماران دیگراستفاده از دستکش قبل تماس با بیمار و  -

پوشیدن دستکش قبل تماس با خون و ترشحات بدن بیمار و جلوگیری از تماس غشاھای مخاطی و پوست آسیب دیده با خون و  -
  ترشحات بدن بیمار

  مایعات بدن وجود دارداستفاده از ماسک و محافظ چشم و پوشیدن گان حین انجام مراقبتھای پزشکی کھ احتمال پاشیدن خون و  -

  .مراقب باشید ھنگام استفاده از سرسوزن ،تیغ حراحی و سایر ابزارھای برنده آسیب نبینید -

درجھ سانتی گراد بھ مدت یک ساعت و یا استفاده از موارد ضد عفونی کننده جھت وسایل و  ۶٠ضد عفونی وسایل در دمای  -
  اشیا حساس بھ حرارت

  :گروههاي درمعرض خطر
  .افراد جامعھ احتمال ابتالبھ بیماری رادارندھمھ 

  .می باشند...)پزشک،پرستار و (دامداران،دامپزشکان،کارمندان کشتارگاھھا و کارکنان بھداشتی درمانی:گروھھای پرخطر شامل


