تب خونریزی دهنده كریمه كنگو )(cchf
تب خونريزي دهنده كريمه كنگو ( )cchfيك بيماري خونريزي دهنده تب دار حاد است كه عمدتا" به وسيله كنه منتقل ميشود.
باوجودي كه ويروس مخصوص حيوانات است موارد تك گير و همه گير () cchfدر انسان ها نيز اتفاق مي افتد.اين بيماري منشاء ويروسي
داشته كه از طريق دام هاي آلوده به اين ويروس  ،به انسان منتقل ميشود.ميزبان واسط ويروس اين بيماري  ،جنس ماده نوعي كنه است
كه با گزش دام ها آنها را آلوده ميكند  .انتقال بيماري به انسان به سرعت صورت مي گيرد ودر صورت عدم درمان به موقع  ،خطر
مرگ و مير در آن باالست .بيماري تب خونريزي دهنده كريمه كنگو معموال" افراد ساكن مناطق روستايي ،افرادي كه با دام سرو كار
دارند و كساني كه كشتاردام انجام ميدهند را در معرض خطر ابتال قرارميدهد.

راههای انتقال بیماری



توسط كنه

مهمترين ناقل و مخزن ويروس تب خونريزي دهنده كنگو-كريمه كنه سخت گونه هيالوما مي باشد  .در مناطق وسيعي از كشور ما در
محيطهاي دامي عموما" اين كنه مشاهده مي شود .عفونت در انسان پس از گزش توسط كنه آلوده يا له كردن آن روي پوست ايجاد
ميشود .ويروس تب خونريزي دهنده كنگو -كريمه ممكن است طيف وسيعي از حيوانات اهلي و وحشي را آلوده نمايد .آنتي بادي
ويروس از سرم گاو ،گوسفند ،بز ،سگ،گور خر ،گاو كوهي  ،بوفالو،كرگدن ،زرافه،خرگوش،جوجه تيغي،وحتي شترمرغ آمده است.



تماس با خون  ،ترشحات و بافت آلوده دامي

اگردر دوره ايكه ويروس در خون وجود دارد دام ذبح شود ،ازطريق خون وگوشت تازه حيوان ذبح شده و در جريان مواردي مانند وضع
حمل دام  ،تماس با خون ،ترشحات يا بافت آلوده پيدا شود  ،ميتواند موجب انتقال ويروس به انسان شود البته چند ساعت پس از ذبح به
خاطر حالت اسيدي كه در گوشت پيدا مي شود ويروس از بين ميرود و بيشترين خطر هنگام تماس با خون و گوشت تازه دامي مطرح
است.در كشور ما شايع ترين راه انتقال ،ذبح دام هاي آلوده و تماس با الشه دام  ،خون و احشاء پس از ذبح بوده است.



انتقال انسان به انسان

تماس با خون و بافت بيماران به ويژه در مرحله خونريزي يا انجام هرگونه اقدامي كه منجر به تماس انسان با خون آنها شود ،باعث انتقال
بيماري مي شود .بيمار در طي مدتي كه در بيمارستان بستري است به شدت براي ديگران آلوده كننده است و همه گيريهاي كوچك
فراواني به دنبال عفونتهاي بيمارستاني در مراقبت از مبتاليان مشاهده شده است.

تظاهرات بیماری
به نظر ميرسدتعداد قابل توجهي ازافراد آلوده شده بدون عالمت باليني (  80درصد موارد يا كمتر ) مي باشند و در سااير ماوارد شادت
بيماري نيزمتفاوت است.تظاهرات باليني كالسيك تب خونريزي دهنده كريمه كنگو داراي چهار مرحله است:



دوره كمون

بستگي به راه ورود ويروس دارد .پس از گزش كنه دوره كمون معموال" يك تا سه روز است و حداكثرباه  9روزميرساد .دوره كماون باه
دنبال تماس با بافتها يا خون آلوده معموال"پنج تا شش روز است و در يك مورد حداكثر به  13روزرسيده است .درمواردي كه گازش درد
نداشته باشد گزش ممكن است توسط بيمار تشخيص داده نشود.



مرحله قبل از خونریزی

شروع عالئم ناگهاني است وحدود يك تا هفت روز طول مي كشد (متوسط  3روز) و سر درد شديد،تب و لرز ،درد عضالني( به خصوص در
پشت و پا ها ) ،گيجي ،درد و سفتي گردن  ،درد چشم ،ترس از نور ( حساسيت به نور) اتفاق مي افتد.ممكن است حالت تهوع  ،استفراغ،
بدون ارتباط با غذا خوردن و گلو درد وجود داشته باشد و گاهي با اسهال و درد شكم و كاهش اشتها همراه مي شود.



مرحله خونریزی دهنده

مرحله كوتاهي است كه به سرعت اتفاق مي افتد و  3-5روز پس از شروع بيماري پيدا مي شود و چهار روز طول ميكشد .خونريزي در
مخاط ها و لكه هاي خون مردگي ،به خصوص در قسمت باالي بدن ديده ميشود .به دنبال خونريزي زير پوستي  ،ممكن است هماتوم و
ساير پديده هاي خونريزي دهنده مثل خونريزي از دستگاه گوارش و وجودخون در مدفوع ،خون در ادرار ،خونريزي از دهان ،ملتحمه،
گوش ها ،رحم و حتي خلط خوني پيدا شود .گاه خونريزي ازبيني  ،استفراغ خوني ،خونريزي ا ز دستگاه گوارش و رحم آنقدر شديد است
كه بيمار نياز به تزريق خون دارد .در بعضي فقط لكه هاي خون مردگي ظاهرمي شود .
مرگ به دنبال از دست دادن حجم داخل عروقي خون ،خونريزي مغزي ،كمبودمايعات ناشي از اسهال و يا ادم ريوي رخ ميدهد .مرگ و
مير  cchfحدود سي در صد است كه معموال" در هفته دوم بيماري واقع مي شود  .در بيماراني كه بهبود مي يابند عالئم بهبودي از روز
هاي نهم تا دهم شروع بيماري اتفاق مي افتد.



مرحله نقاهت

تب معموال"  3-16روز طول مي كشد ( به طور متوسط  3-8روز) و از روز  ( 7-20به طور متوسط روز دهم) شروع عالئم ،با قطع
خونريزي بيمار به تدريج بهبودي پيدا مي كند.

گروههای در معرض خطر
همه افراد جامعه احتمال ابتال به بيماري را دارند.
گروه پر خطر شامل:
 دامداران ،چوبداران
 دامپزشكان وكاركنان دامپزشكي
 سالخان ،قصابان وكاركنان كشتارگاه
 پزشكان ،پرستاران ،بهياران و كاركنان بيمارستان
 كاركنان رستورانها وكبابي ها

چگونگي جلوگیری از انتقال بیماری
با توجه به ورود چند ساله دام قاچاق از مرزهاي شرقي به كشور ،عامل بيماري وارد كشور شده و نمي توان تنها با جلو گيري از ورود دام،
مانع از بروز بيماري شد .بيماري تب كريمه كنگو در بدن دام  ،تظاهرات باليني ندارد و فردعادي نمي تواند دام سالم را از آلوده تشاخيص
دهد .اما مي توان با رعايت دو نكته تا حد زيادي از انتقال بيماري جلوگيري كرد .اول اينكه از گوشات دام هاايي اساتفاده شاود كاه در
كشتارگاههاي معتبر ذبح شده اند و بعد اينكه در صورت نياز دام زنده ،اين دام ها از مراكز مورد تاييد سازمان دامپزشكي تهيه شوند.

پیشگیری از بیماری
اساس پيشگيري مبتني بر سه ركن عمده شامل بيماريابي و درمان به موقع مبتاليان ،افزايش آگاهي عموم مردم (در زمينه راههاي
انتشارو پيشگيري بيماري ) و همچنين هماهنگي بين بخشي با ارگانهاي ذيربط جهت مبارزه با بيماري است .به اختصار مي توان روش
كنترل و پيشگيري بيماري را تحت عناوين ذيل ذكر نمود.
حذف ناقل و محافظت از ناقل  :كنه ناقل هيالوما ،كه پس از آلودگي به ويروس مادام العمر آلوده باقي ماي ماناد  ،تقريباا"در
اكثر نقاط كشور ماوجود دارد لذا كنه زدايي دامها و كاهش جمعيت ناقل به كنترل بيماري ميتواند كمك نمايد.كساانيكه در محايط
هاي روستايي و دامپروري خصوصا" در فصول بهار تا پاييز حضور دارند بايستي اقدامات حفاظتي فردي جهت دور مانادن از گازش
كنه را دانسته و رعايت نمايند.اين اقدامات عبارتند از  :استفاده از مواد دور كننده حشرات بر روي بدن و لباس پوشيدن ناواحي در
معرض گزش كنه مانند استفاده از دستكش ،پاچه شلوار را داخل جوراب كردن ،بستن دكمه سر آستين  ،بررسي منظم لباس از نظار
وجود كنه و در صورت وجود  ،برداشتن آنها به طريقي كه موجب ماندن قسمت دهاني كنه در پوست نشود .از له كردن كنه بار روي
پوست بدن به شدت پرهيز شود.

پرهیز از تماس با منبع بیماری  :تماس مستقيم پوستي مخاطي با خون و ترشحات آلوده دامي در حاين ذباح ياا زايماان دام
موجب انتقال بيماري مي شود  .لذا در حين چنين اقداماتي بايستي از دستكش و لوازم محافظتي استفاده نمود .به عموم ماردم نياز
توصيه مي شود از ذبح دام در محيط خارج از كشتارگاه خود داري نمايند و با توجه به حساسيت ويروس نسبت به حرارت و از باين
رفتن ظرف  15دقيقه در حرارت  85درجه سانتي گراد  ،فراورده هاي دامي به خوبي با حرارت بپزد .در صورت خاوب پختاه شادن،
خطر انتقال بيماري وجود نخواهد داشت .
احداث تعداد بیشتری از كشتارگاههای صنعتي :با توجه به اينكه اسيدوزي كه پس از چند ساعت ازذبح دام در جسد
حيوان پيدا مي شود  ،موجب از بين رفتن ويروس مي شود ،در كشتارگاههاي صنعتي الشه دام به مدت  24ساعت در فضاي  4درجه
سانتي گراد نگهداري ميشود و سپس به بازار عرضه يا منجمد مي گردد .لذا توصيه بر اين است افراد از مصرف گوشت دامي كه به طور
غير بهداشتي ذبح و عرضه گرديده است  ،خوداري نمايند .نهايتا" اقدام احتياطي ديگر پوشيدن دستكش هنگام تماس با گوشت و خون
دامي مشكوك مي باشد.
بهسازی و كنترل منظم دامداریها و افزایش دامداریهای صنعتي به جای دامداریهای سنتي  :محايط داماداريها را
بايد طوري ساخت تا امكان آلودگي آن را به كنه  ،به حد اقل رسانيد و با بررسي مرتب  ،در صورت آلودگي با سمپاشي ضدكنه ها ،آنها را
از بين برد.
كنترل آلودگي دامي  :مهمترين اصل در كنترل بيماري كريمه كنگو دامي ايجاد قرنطينه هاي بين مرزي دامي است تا باه طاور
جدي ازتردد دام آلوده جلوگيري شود .لذا به عموم مردم بايستي توصيه نمود به شدت ازخريد ومصرف گوشت دامي كه باه طرياق
غيرقانوني و قاچاق وارد كشور مي شود  ،خوداري نمايند .
بیمار یابي و درمان به موقع  :با توجه به اينكه تماس با خون و ترشحات فرد مبتال نيز موجب انتقال ميشود شناسايي به موقع
بستري و درمان عالوه بر كاهش ميزان مرگ و مير اقدامي اساسي در پيشگيري از انشار بيماري نيزمحسوب مي گردد .

اقدامات بهداشتي
 دفع فاضالب و پسماند به نحو مطلوب كليه مراكز تهيه و توزيع و عرضه فرآورده هاي دامي؛اماكن دامي شاامل :داماداري و مراكاز
عرضه دام  ،صنايع وابسته به دام شامل  :كشتارگاه ها  ،كارگاه هاي فرآوري و بسته بندي .
 جلوگيري از عرضه و كشتار غير مجاز دام در مراكز و اماكن عمومي و معابر .
 مبارزه با ناقلين در مراكز نگهداري و عرضه دام.
 اطالع رساني عمومي به نحو مقتضي در خصوص شناخت بيماري  ،پيشگيري و راه هاي انتقال با تاكيد بر :

•

جدا نگاه داشتن جايگاه دام از محل زندگي .

•

خودداري از له كردن كنه با دست يا روي بدن دام.

•

خودداري از تماس بدن با ترشحات و خون دام.

•

خودداري از كشتار دام در محلهاي غير مجاز.

•

تهيه گوشت مورد نياز از محلهاي مطمئن و تحت نظارت دامپزشكي .

•

نگهداري گوشت تازه به مدت  24ساعت در يخچال وسپس استفاده .

•

رعايت اصول ايمني درموقع تماس باگوشت تازه،جگروسايرآاليش دام.

•

رعايت حفاظت شخصي درتماس با ترشحات و خون حيوان (پوشيدت دستكش  ،لباس بلند  ،چكمه  ،ماسك و عينك).

•

رعايت حفاظت شخصي از گزش كنه و حشرات.

•

خودداري از رفت و آمد در محلهاي كشتار غير مجاز.

•

اجتناب ازخوردن جگرخام ونيم پخته ،نگهداري جگر ،قلب ،كليه به مدت  48ساعت در يخچال و سپس استفاده از آن.

•

بهسازي جايگاه دام جهت جلوگيري از تخم گذاري و تكثير كنه ها.

•

سمپاشي بدن و جايگاه دام بخصوص در فصل فعاليت كنه ها.

•

جمع آوري كود و فضوالت دامي و خارج نمودن از دامداري.

•

پاكسازي دامداري از اشياء متفرقه جهت جلوگيري از تخمگذاري كنه.

•

عدم خريد دام از كانونهاي بيماري و دامداري هايي كه موازين بهداشتي را رعايت نمي كنند.

سموم و مواد گند زدای مورد استفاده جهت مبارزه با كنه هیالوما
سموم پايرتروئيد ها بعلت ويژگي هاي خاص خود امروزه به عنوان يكي از بي زيانترين گروه هاي سموم كنه كاش معرفاي گردياده
است  .بديهي است دراين ميان سموم نسل چهارم پا يرترو ئيد ها به تدريج جايگزين بساياري از تركيباات حشاره كاش خاانگي
گرديده اند.سم سي هالوترين و سم سايپرمترين ازگروه پا يرترو ئيد ها انتخاب وبراساس توصيه كارخانجات سازنده از محلاول ياك
در هزار آنها بااستفاده از يك سمپاش بر روي بدن دامها اسپري مي گردد.نتايج نشان ميدهد كه اثر بخشي سم سااي هاالوترين باه
مراتب بيشتر از سم سايپرمترين است.جهت مبارزه با كنه در صورت تماس افراد با دام  ،سمپاشي اصطبل و منزل ضاروري اسات.به
منظور سمپاشي منزل از سم وم المبدا سي هالوترين و پرمترين استفاده شود.توصيه مي گردد ساكنين در حين سمپاشاي در خاناه
نباشند و  48ساعت پس ازسمپاشي به منزل مراجعه نمايند  .رعايت نكات ايمني درحين سمپاشي منزل مي بايست در نظار گرفتاه
شود .همچنين مي توان از كوپكس(پرمترين )  5درصد به صورت پودر پاشي در باين ملحفاه وپتواساتفادكرد و در صاورت عادم
دسترسي به سم مذكور از ساير سموم گروه پايروتيروئيد استفاده نمود .در خصوص البسه بهتر است در آب داغ باه مادت 5دقيقاه

جوشانده شوند .بسته  62/5گرمي كه حاوي  2/5گرم سم المبدا سي هالوترين است را در 10ليترآب حل نموده با سمپاش منازل ياا
اصطبل را سمپاشي مي نمايند( .استفاده از وسايل حفاظت فردي درحين سمپاشي الزامي است).

نکات بهداشتي مهم
 به منظور پيشگيري از بيماري تب خونريزي دهنده كريمه كنگو از مصرف گوشت جگر و ساير احشاء دام به
صورت خام و نيمه پخته خودداري كنيد.
 در مواردي كه احتمال گزش حشرات به ويژه كنه وجود دارد ،با پوشيدن لباس مناسب و روشن از گزش آن ها
پيشگيري كنيد.
 از رفت و آمد به محل هاي كشتار غير مجاز دام خودداري نماييد.
 از مصرف گوشت تازه خودداري كنيد و در صورت خريد گوشت و ساير احشاء دام را به مدت  48ساعت در
يخچال قرار داده و پس از آن مصرف شود .

 براي شستن و خرد كردن گوشت  ،جگر و ...از دستكش استفاده نمائيد و از خريد گوشتهاي بدون مهر دامپزشكي
( كشتار غير مجاز ) خودداري نمائيد .

