تب خونریزی دهنده کریمه –کنگو

پس از آلودگی يك فرد ،ممكن است ساير افرا د در تماس با او نيز در

عالیم و نشانه ها

خانواده و اجتماع آلوده شوند  .تا كنون در سطح جهان همه گيريهايی از
تعریف :يك بيماري خونريزي دهنده تبدار حاد است كه بيشتر به وسيله

بيماري در سربازها ،اردوگاهها ،يا كسانی كه از گوسفند و گاو نگهداري می

طول دوره كمون بستگی به حالت ابتال به اين ويروس دارد اگر انتقال

كنه منتقل می شود .با وجودي كه ويروس مخصوص حيوانات است اما موارد كنند و كاركنان بيمارستان اتفاق افتاده است.

ويروس توسط گزش كنه باشد دوره كمون معموال بين  1تا  3روز و نهايتا 9

تك گير و همه گيرتب خونريزي دهنده كريمه -كنگو ( )CCHFدر انسان

روز میباشد و در صورت تماس با خون و يا بافت آلوده حيوان مبتال معموال

نيز اتفاق می افتد  .اين بيماري مرگ و مير بااليی دارد.

 5 -6روز و حداكثر تا  13روز میباشد.

عامل بيماری :ويروس تب خونريزي دهنده كريمه -كنگو ( )CCHFكه در

عالئم بيماري با عالئم شبه آنفوالنزا مانند تب  ،درد عضالنی ،سرگيجه و

كنه بالغ وجود دارد.

سفتی و درد گردن ،كمردرد ،درد چشم و حساسيت چشم به نور شروع و
پس از  2 -4روز ممكن است با عالئمی مانند خواب آلودگی ،افسردگی و
سستی ادامه يابد و سپس با ضايعات خونريزي دهنده پوستی و خونريزي
گوارشی همراه شود و نهايتا فرد بعد از  5روز عالئمی شبيه به هپاتيت و
نارسايی كبد و كليه و يا ريوي را تجربه كند.

راه انتقال
گاو ،گوسفند و بز حيواناتی هستند كه بعد از گزش كنه ويروس به بدنشان
منتقل میشود ولی وجود ويروس در اين حيوانات معموال عالئمی ايجاد نمی
كند ،در ميان پرندگان فقط شترمرغ میتواند آلوده شود و ويروس را منتقل
كند.
انتقال ویروس به انسان از چند طریق انجام می گيرد:
1-

گزش كنه يا له كردن كنه آلوده روي پوست

2-

تماس با الشه ،خون و ترشحات حيوان آلوده (گاو ،گوسفند ،بز(

3-

تماس با خون و بافت¬هاي بيمار مبتال

ميزان مرگ و مير ناشی از تب خونريزي دهنده كريمه – كنگو ()CCHF
حدود  %33بوده و به صورت مرگ ناگهانی در هفته دوم بيماري میباشد .در
بيمارانی كه بهبود میيابند روند بهبودي از روز نهم و دهم پس از شروع
بيماري آغاز میشود.

پيشگيری
 -1پوشيدن لباسهاي محافظ در دامپزشكان و كارگران

..
تب خونریزی دهنده کریمه –کنگو

كشتارگاه
 -2استفاده از گوشت مورد تاييد دامپزشكی
 -3نگهداري گوشت تازه ذبح شده به مدت  24 -44ساعت در
دماي  -1تا  -4درجه سانتيگراد در فريزر
 -4اجتناب از مصرف گوشتهاي پخته نشده
 -5استفاده از آفت كشها براي از بين كنه
 -6ايزوليشن شديد جهت افراد مشكوك به تب خونريزي دهنده
كريمه – كنگو ( )CCHFداراي خونريزي در بيمارستان
تشخيص
در دوره بروز عالئم ،آنتی بادي ضد ويروس در بدن بيماران قابل شناسايی
نمیباشد و تنها روش تشخيصی انجام تست  ELISAو پيدا كردنRNA
ويروس در نمونه¬هاي خون و بافت میباشد.

درمان

 -7رعايت پوشش ايمنی در برخورد با موارد مشكوك توسط
پرسنل بهداشتی درمانی و كاركنان پزشكی كه با خون و يا
بافتهاي بيماران مشكوك يا تاييد شده مبتال به تب
خونريزي دهنده كريمه -كنگو ()CCHF
 -4جلوگيري از آلودگی با خون و يا بافت آلوده در حين خون-
گيري و انجام آزمايش

 -1درمان داروئی :ريباويرين به صورت خوراكی و يا تزريق وريدي
در حال حاضر هيچ واكسن بیخطري براي اين بيماري وجود ندارد كه براي
انسان قابل استفاده باشد و تنها راه براي كاهش ابتال به عفونت در افراد
افزايش آگاهی نسبت به عوامل خطر و آموزش به مردم در مورد اقدامات
پيشگيري و درمان میباشد.
مرکز بهداشت و درمان
معاونت دانشجویی

