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  :بيماري و اپيدميولوژياهميت 

يك   (CCHF)كنگو  –تب خونريزي دهنده كريمه 
   بيماري ويروسي ، حاد ، تب دار و خونريزي دهنده 

كه با مرگ و مير قابل توجه در انسان همراه مي باشد 
و دام توسط كنه در بين حيوانات   CCHFاست ويروس

  . مي يابدگسترش ها 

در گزارش شده و آسيا ، آفريقا و اروپا  ازاين بيماري 
عراق ، تركيه ، افغانستان و : كشورهاي همسايه شامل 
شيوع اين بيماري در فصل . پاكستان شايع مي باشد

مخزن بيماري ناقل و گرم سال همزمان با فصل فعاليت 
  .بيشتر مشاهده مي گردد ) كنه ها( 

 و ساير بيماري هاي CCHFبه دليل اهميت بيماري 
منتقله توسط بندپايان روز جهاني بهداشت در سال 

به بيماري هاي منتقله توسط بندپايان توجه  2014
  .نموده است

  

  :وضعيت بيماري در ايران

شناسايي و تا پايان سال  1378بيماري در ايران از سال 
شناسايي شده كه بيشترين مورد قطعي  967،  1391

بلوچستان بوده موارد آن مربوط به استان سيستان و 
  .آن ها فوت شده اند% 15و  است

  

  : به انسان راه انتقال بيماري

  گزش توسط كنه يا دستكاري و له كردن
 آن بر روي پوست

  تماس با خون و ترشحات ، پوست و الشه
حيوان آلوده در هنگام ذبح دام يا  كمك به 
وضع حمل دام و يا قطعه قطعه كردن 

خام و نيم پز گوشت تازه و يا خوردن جگر 
 دام آلوده

  تماس با خون و ترشحات آلوده بيماران
 )عفونت هاي بيمارستاني بسيار شايع است(

  احتمال ابتال به بيماري در صورت مسافرت
 به يك منطقه روستايي

  :عالئم باليني

روز و  1-3  پس از گزش كنه معموال  :دوره كمون 
روز  5-6پس از تماس با بافت ها يا خون آلوده معموال 

  . مي باشد

بيمار  وشروع عالئم ناگهاني  :قبل از خونريزيمرحله 
دچار سردرد شديد ، تب ، لرز ، درد عضالني ، خصوصا 

ساير عالئم ممكن است . در ناحيه پشت و پاها مي گردد
با حالت تهوع ، استفراغ يا گلودرد و گاه با اسهال و درد 

پرخوني خفيف حلق و ناحيه دهان  ومنتشر شكمي 
  . ايجاد شود

روز پس از شيوع  3-5 :مرحله خونريزي دهنده
بيماري ، خونريزي در مخاط ها و لكه هاي خون 

در طول خط زير بغلي و زير پستان در  بخصوصمردگي 
ممكن است خون در مدفوع ، . خانم ها ديده مي شود

، رحم و  ادرار و خونريزي از دهان ، ملتحمه ، گوش ها
گاه خونريزي آنقدر شديد . حتي خلط خوني پيدا شود

در اين مرحله . است كه بيمار نياز به تزريق خون دارد
بدليل اختالالت انعقادي و خونريزي شديد يا نارسايي 

  .اعضاء بيمار فوت مي كند

  

با كم رنگ شدن بيماران از روز دهم  :دوران نقاهت
  . پيدا مي كنند ضايعات پوستي ، به تدريج بهبودي

  :تعاريف بيماري

شروع ناگهاني بيماري با تب و  درد عضالت  : مشكوك
به همراه يكي از  تظاهرات خونريزي دهندهسپس 

سابقه گزش با كنه يا له كردن ( عالئم اپيدميولوژيك 
كنه با دست ، تماس مستقيم با خون تازه يا ساير بافت 
هاي دام و حيوانات آلوده ، تماس مستقيم با ترشحات 

، اقامت يا   (CCHF)دفعي بيمار قطعي يا محتمل 
  ) .مسافرت در يك محيط روستايي 

پالكت (ترمبوسيتوپني به همراه  مشكوكموارد  :محتمل
  .) 150000كمتر از 

محتمل بعالوه تست مشكوك يا موارد  :قطعي
  .سرولوژيك مثبت يا جدا كردن ويروس



وجود يافته هاي اپيدميولوژيك بخصوص در فصول بهار 
شك و تابستان در هر بيمار تب دار بايستي به بيماري 

عالئم  د ، چون با بروزاكرد و آزمايش پالكت انجام د
  .خونريزي دهنده ميزان مرگ و مير افزايش مي يابد

  :درمان 

شامل اصالح آب و  :درمان حمايتي  - 1
 DICالكتروليتها و درمان  (Disseminated 

Intravascular Congulation) و مي باشد
 .تزريق خون و فرآورده هاي آن نياز  در صورت

ريباورين داروي ضد ويروسي  :درمان ضد ويروسي - 2
روش مصرف آن و خوراكي مؤثر در درمان مي باشد 

ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن  30:عبارتست از 
ميلي گرم به ازاي هر  15به صورت يكجا ، سپس 

روز ، پس از آن  4ساعت براي  6كيلوگرم وزن بدن هر 
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اصله بعد از تشخيص باليني روز ، دارو بالف 6ساعت براي 
   .در موارد محتمل بايد تجويز گردد

   :پيشگيري 

  :كاركنان بهداشتي درماني

استفاده از وسايل حفاظت فردي در هنگام  -
بيماران ، حمل و آزمايش نمونه تماس با 

كاله ، عينك : مشكوك شامل هاي باليني 
دو جفت دستكش ، روپوش ، گان ، پيش  ،

و  چكمه يا پوشش كفشبند پالستيكي و 
 .ماسك مخصوص

 

از نظر احتمال بيماران معاينه دقيق پوست  -
وجود كنه بسيار مهم است موجب انتقال 

 .بيمارستاني ويروس مي شود
جابجا نكردن بيمار در صورت وجود خونريزي  -

 جهت پيشگيري از گسترش بيماري

  :در معرض خطرشغلي گروه هاي 

محل با فاصله معيني از دامها نگهداري  -
 .زندگي

 .عدم خريد و مصرف دام هاي قاچاق -

 

هنگام تماس با هر نوع دام يا الشه آن از  -
وسايل حفاظتي شامل كاله ، ماسك ، عينك 
، دستكش ، روپوش ، پيش بند پالستيكي و 

 .چكمه استفاده كنند

 

به سازي كشتارگاه ها و  انجام اقدامات  -
 خاص در هنگام ذبح دام

هنگام ذبح دام از رفتارهايي مانند نگه  در -
 .داشتن كارد قصابي با دندان خودداري كنند

از ذبح دام در محيط خارج از كشتارگاه در  -
انظار مردم جدا  منازل يا معابر عمومي و

  .خوداري گردد

 

افراديكه زخم در دست دارند از ذبح دام يا  -
 .نمايندخرد كردن گوشت دام خودداري 

در صورت ذبح دام روي خون و ترشحات  -
ريخته شده محلول سفيد كننده خانگي با 

 15ريخته شود و پس از  100به  1رقت 
 دقيقه با آب و صابون شسته شود 

كاهش جمعيت كنه ها به وسيله مسدود  -
كردن درزها و سوراخهاي ديوار اماكن 
مسكوني و محل زيست حيوانات و ايجاد 

ي اماكن و بدن حمام هاي ضدكنه و سمپاش
 دامها

  :جامعه

خودداري از مصرف جگر تازه و گوشت تازه  -
 ورت خام يا نيم پزبه ص

ساعت در  24گوشت تازه را حداقل به مدت  -
يخچال نگهداري و سپس با پوشيدن 

آن دستكش نسبت به قطعه قطعه كردن 
 48جگر قبل از مصرف به مدت . اقدام نمايند

. گرددساعت بايستي در يخچال نگهداري 
 .سپس به خوبي پخته و مصرف گردد

در صورتيكه بعد از مسافرت به مناطق  -
دچار  گوشت تازهروستايي و تماس با دام يا 

تب ، سردرد ، درد عضالت و خونريزي شديد 
، سريعا به مراكز بهداشتي درماني مراجعه 

 .نماييد
با روستايي محافظت از گزش كنه در مناطق  -

ه حشرات ، پوشاندن استفاده از مواد دوركنند
با استفاده از دستكش و لباس آستين بدن 
 .بلند 

خودداري از دستكاري و له كردن كنه بر  -
 روي پوست

كنه ، براي جدا كردن آن از  گزشدر صورت  -
پنس و به طريقي كه قسمت دهاني كنه در 

مي توان . پوست باقي نماند ، اقدام نمايند
روغن يا وازلين را به سطح پشتي كنه ماليد 
تا تنفسش قطع گردد و كم كم پوست را رها 

  .كند
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