


 تب خونریزی دهنده کریمه کنگو

CCHF 



 تـاریخچه بیـماري

 اوکراین در کریمه جزیره شبه در نفر 200 ابتالی1945  -1944درسال بار اولین•

   آفریقا قاره در کنگو کشور در مشابه عالئم کشف 1956•

 شرقی آذربایجان و خزر دریای مناطق در مطالعه در 1975 سال در بار درایران،اولین•

پاکستان،افغانستان،ترکیه،کشوورهای عربوی   امروزه در اکثر کشور های همسایه ایران مثل عراق ،•

 بیماری شایع می باشد  ...و

درایووران طووی سنوود سووال اخیردراسووتاننای خوزستان،بوشوونر،سنارم،ال باتیوواری ،سیسووتان و 

 بلوسستان،آذربایجان غربی،یزد،کرمان،تنران،اصفنان و فارس گزارش شده است



  است دام و انسان بین مشترك ویروسی های بیماری از (CCHF) کنگو کریمه دهنده خونریزی تب

  نایروویروس جنس و (Bunyavardae) بانیاویریدا خانواده از ویروسی بیماری عامل

(Nairovirus)است 

  بین از دقیقه 30 مدت به گراد سانتی درجه 56 دمای در و است کم حرارت برابر در ویروس مقاومت

 میکند مقاومت درجه 40 دمای در روز 10 مدت به خون در ورد می

 اسیدی م،یط در بنابراین ندارد مقاومت اسیدی ترکیبات ”خصوصا کنندها عفونی ضد برابر در ویروس

   رود می بین از گوشت در جمودنعشی از پس شده ایجاد



 انتقال به دام 

  اهیالوما گونه از ای کنه گزش طریق از انتقال•

  18تا5 گذاری تام دوره درهر ماده  هرکنه)

 (کند می تولید تام هزار

 انتقال ازطریق تماس با خون   یا ترش،ات مبتالیان•

  



 انتقال به انسان

 انتقال از طریق گزش کنه آلوده•

 ازطریق  له کردن کنه•

 ای آلودهھتماس مستقیم با الشه گوشت ،خون،ترش،ات وبافت•

 تماس باترش،ات ،خون وتنفس افراد مبتال•

 ای آلودهھتنفس در تماس با دام•



 مازن بیماری

 ..…موش، خرگوش، سنجاب، جوجه تیغی و:منرداران کوسک•

 هستند cchfدامنایی که دارای عامل بیماری •

 پرندگانی که حامل کنه میباشند•

 cchfحشرات نیز با تغذیه از خون آلوده به •



 سرخه بیماری



 گروهنای در معرض خطر 

 .همه افراد جامعه احتمال ابتال به بیماری را دارند

 :گروه پر خطر شامل

 دامداران ،سوبداران•

 دامپزشکان وکارکنان دامپزشکی•

 سالخان ، قصابان وکارکنان کشتارگاه •

 پزشکان ،پرستاران، بنیاران وکارکنان بیمارستان•

 کارکنان رستوراننا وکبابی ها •



 عالئم بیماری در دام

 دهنددر می نشان کلینیکی عالئم بندرت دامنا

 دام در هفته یک مدت به تب خونی عفونت اثر

  ناقل عنوان به دام آن از پس و یابد می دوام

 .میکند دفع خود از را ویروس بیماری

 یا خونی پر مااطات در حاد حالت در گنگاهی

 شود می  دیده ریزی خون

 دوره کمون بیماری

 روز 12تا 3در دام 

 روز9تا  3درانسان 



 عالئم بیماری در انسان
 شدید سردرد،درد ضعف، کوفتگی، درد، بدن ناگنانی، تب

 نور، از ترس سشم، حدقه پشت درد اشتنایی، بی عضالت،

 درد دل  گلودرد، استفراغ، تنوع،

 افسردگی و بیقراری مثل خلقی تغییرات



 به روز9 حداکثر و روز تاسه یک معموالاز بیماری عالمت بدون دوره :کمون دوره•

 شده گزارش نیز روز 13 تا آلوده خون یا بافتنا با تماس دنبال به که انجامد می طول

 .است

  3 متوسط) روز7تا 1 حدود و ناگنانی عالئم شروع :خونریزی از قبل دوره•

  و درد مواقع بعضی در و استفراغ و تنوع تب،سردرد دسار بیمار .کشد می طول (روز

 .شود می سشم درد و گردن سفتی

  قرمز ریز های دانه دسار بیمار روز،4 از پس معموالً :دهنده خونریزی مرحله•

 .شود می (.... و بینی دهان، مانند) مااط در خونریزی ، پوست سطح در رنگ



خوونریزی از اعضوای   ،خونریزی در مااط ،خط زیر بغل،م،ل های تزریق

 ...بدن مثل بینی، لثه، مجاری ادراری، روده، رحم و ماتلف



 دهنده کریمه کنگو تعاریف تب خونریز ی

  خونریزی و عضالنی درد سردرد، تب، ناگنانی شروع :مشکوك مورد

 عالئم شروع از قبل هفته دو در اپیدمیولوژیک یافته یک همراه به

  گزش دام، الشه ترش،ات و خون با تماس دام، ذبح یا دام با تماس)

 به مسافرت و CCHF به مشکوك بیمار با تماس کنه، دستکاری یا کنه

 (روستایی منطقه یک



 (lgGیا  lgM)مورد م،تملی که تست سرولژیک   :مورد قطعی

لیتر یا کاهش ی در میل 150000مورد مشکوك دارای پالکت کمتر از :  مورد م،تمل

 روز ،و لکوپنی یا لکوسیتوز 3تعداد پالکت در طی % 50



 جدول  معیارهای تشایص بالینی 

 تب خونریزی دهنده کریمه کنگو



 نمونه تنیه می شود3در صورت تشایص مورد م،تمل

 پس از تشایص بیماری بر اساس عالئم بیماری:  نمونه اول 

 روز پس از تنیه نمونه اول   5: نمونه دوم 

 روز پس از تنیه نمونه اول   10: نمونه سوم 

بنداشت هماهنگی شده و   حتماً نمونه ها می بایست ت،ت نظر امور آزمایشوگاه و مرکوز) 

 ( از طریق مرکز بنداشت به انستیتوپاستور ایران ارسال گردد 





 درمان بیماری تب خونریزیدهنده کریمه کنگو

 اقدامات کنگو کریمه دهنده خونریزی تب به مبتال م،تمل مورد تشایص از پس بالفاصله
  .گیرد صورت بایستی درمانی

  بیمار هماتوکریت و حیاتی عالیم .میباشدDIC درمان و الکترولیتنا و آب اصالح شامل :حمایتی درمان

 نسبت فعال خونریزی های نشانه و شدید ترمبوسیتوپنی موارد در شدیداً افت درصورت و شود کنترل باید

   .دارد کاربرد پالکت تجویز ضمنا و شود اقدام خون تزریق به

 موجب زیرا گردد خودداری آسپرین تجویز از باشد، مؤثر است ممکن ضداستفراغ و برها تب از استفاده

  انعقادی اختالالت تص،یح در میتواند کلسیم تزریق خون، زیاد تجویز درصورت .میشود خونریزی تشدید

  تص،یح خونریزی، دلیل به شوك موارد در .باشد مؤثر قلبی ضربان نظم و هدایت و انقباضات بنبود و

   .میشود اسیدوز تص،یح موجب مناسب معایعات یا خون جایگزینی با خون گردش مشکالت



 قابل اثرات CCHF به مبتال موارد درمان در که است ویروسی ضد داروی ریباویرین :ویروسی ضد درمان
   .است داشته توجنی

  همراه باالتری بنبودی میزان با بالینی  عالیم شروع از پس اول روز شش در ریباویرین داروی تجویز

  مینماید توصیه بیماران اکثریت در درمان شروع برای را خوراکی ریباویرین کشوری، کمیته .است

  آهسته بطور خوراکی مقدار همان با تزریقی، نوع بودن دسترس در درصورت زیر موارد در ولی

 :میگردد تجویز وریدی

 مرکزی اعصاب سیستم اختالالت عالیم  •

 متابولیک شدید اختالالت عالیم•

   بیماری شروع اول روز سه در لیتر میلی در 100000 از کمتر به پالکتنا کاهش•

 کبدی نارسائی•



 : انسان در بیماری از پیشگیری سگونگی
جدا نگاه داشتن جایگاه دام از م،ل زندگی 

خودداری از له کردن کنه با دست یا روی بدن دام 

خودداری از تماس بدن با ترش،ات و خون دام 

خودداری از کشتار دام در م،لنای غیر مجاز 

تنیه گوشت مورد نیاز از م،لنای مطمئن و ت،ت نظارت دامپزشکی 

 ساعت در یاچال وسپس استفاده 24نگنداری گوشت تازه به مدت 

رعایت اصول ایمنی درموقع تماس باگوشت تازه،جگروسایرآالیش دام 

(عینک و ماسک گان، ، دستکش پوشیدن) حیوان خون و ترش،ات با تماس در شاصی حفاظت روشنای 

حشرات و کنه گزش از شاصی حفاظت روشنای 

مجاز غیر کشتار م،لنای در آمد و رفت از خودداری 

آن از استفاده سپس و یاچال در ساعت 48 مدت به کلیه ، قلب ، جگر نگنداری ، پاته ونیم خام جگر خوردن از اجتناب 

عمومی رسانی خطرواطالع معرض در افراد آموزش 



 آموزش دامداران و افراد مرتبط  

  



 سمپاشی بدن و جایگاه دام 



 حمام دادن دام ها



اماکن دامیسمپاشی   



 بسته بندی بنداشتی بازرسی دامی




