
:               تب هموراژیک کریمه کنگو 

تب خونریزي دهنده کریمه کنگویک بیماري  شدید  و گاهی   مرگبار  در انسان است و در اثر یکی  از  �

  . آربووویروسها ایجاد می شود 

  . آلودگی  انسان به این بیماري  از طریق گزش  کنه هاي  آلوده به بیماري می باشد �

 رابطه آن با کنه هاي  1946گزارش شد و درسال  )کریمه (  در شوري سابق1944اولین بار در سال �

. خانواده هیالوما اثبات شد 

کنگو    و کشورهاي  دیگر  خاورمیانه از حیوانات  اهلی مثل  - پاکستان - اوگاندا  – کنیا - بعدها  در زئیر�

  . گاو ،بز و کنه ها جدا شد 

  :مخزن   ویروس  �

 خرگوش  مخرن اصلی  آن هستند  ولی زاغ  ، پرندگان  و برخی  پستاندران  -فند   گوس- بز -گاو �

. کوچک  نیز مخزن  آن می باشند 

: راه  انتقال  بیماري  �

و چون کنه  آلوده  نوزاد  خود را هم ) مهمترین  ناقل  و مخزن  این ویروس  کنه است  (   توسط  کنه  -1 �

 ویروس در تخمدان (آلوده میکند 

باعث  دو ام  و بقاي ویروس در جامعه می شود و می تواند این آلودگی را به دامها ) کنه سا کن می باشد�

.و نیز  به انسان  منتقل  کند 

 در اثر  تماس  با خون یا  ترشحات   و بافت  آلوده دامها -2  �

    انتقال  انسان به انسان  در بیمارستان -�3

  ) :نهفتگی ( دوره کمون  �

.  روز است  و بستگی  به راه  ورود ویروس  دارد 2-9ره  کمون  معموال   دو�

-3  مرحله خونریزي دهنده -2)  حمله اي (  مرحله  مقدماتی -1: عالیم  به سه دوره تقسیم می شود �

مرحله نقاهت 

) :حمله اي (  مرحله  مقدماتی �

(   میالژي  - لرز -  تب  -  گردن  سفتی-   شروع عالیم  ناگهانی است و بصورت سر درد  شدید  �

  فتو فوبی و پرخونی  ملتحمه می -  استفراغ -گلو درد،         درد شکم )  بخصوص درد پشت  و ساق پا 



باشد   تورم  و پر خونی  صورت و گردن  و قفسه سینه  و پر خونی  خفیف  حلق  و کام نرم  و کام سخت  شایع  

ت  بیمار عدم تعادل  و حالت گیجی  و تهاجمی  پیدا کند  که  بعلت  ورود است  پس از  چند روز  ممکن اس

در نهایت  بی قراري  جاي  خود را به  خواب آلودگی  افسردگی  و سستی  می .   است CNSویروس  به 

له بنابراین در این مرح. (از نظر  ازمایشگاهی   در این مرحله  لکوپنی  وتروموسیتوپنی   وجود دارد .  دهد 

CBCکمک زیادي می کند(

: مرحله خونریزي دهنده  �

 روز  3-5 است  این مرحله  DICو نیز  ) واسکولیت (   خونریزي  معموال  بدلیل  صدمه   عروق  کوچک �

پس از  شروع  بیماري   پیدا می شود  و چهار روز  طول  میکشد  خونریزي  در ناحیه  مخاط  ها و پتشی  در 

 ملنا  -ممکن است هماتوم  .  احیه  خط زیر  بغل و در خانمها  زیر  پستان دیده می شود پوست  بخصوص  در ن

.   رحم  و حتی  خلط  خونی  پیدا شود - گوشها  – خونریزي  از دهان و ملتحمه - اپیستاکسی  - هماتوري  -

  . در بعضی  موارد فقط  پتشی دیده می شود

و به بهبودي  می رود  در این  مرحله بیمار ي ر: مرحله نقاهت �

کم رنگ  شدن  ضایعات  پوستی  می باشد و اکثر بیماران از هفته  سوم به بعد  : نشانه هاي بهبودي �

دوره نقاهت  و خصوصا  . باطبیعی  شدن  شاخص هاي  خونی  و آزمایش ادرار  می توانند مرخص گردند 

.  گاهی  موها بطور  کامل می ریزد. ی بماند ضعف  طوالنی  ممکن است براي  یکماه  یا حتی  بیشتر  باق

یک یا  چند عصب  ممکن است )  نوریت ( بهبودي    معموال  بدون عارضه  ماندگار  است گرچه  التهاب  عصبی  

  . تا چند ماه  باقی بماند 

  :تشخیص �

  .   بیماران جدا کرد  را می  توان بروش  الیزا  از سرمIgM بیماري  به بعد آنتی بادي  6از روز :الیزا  -1 �

 در نمونه هاي  تکراري  بعدي  IgMاست  و باال رفتن  )  عفونت حاد (   نشانه  مرحله  ابتدایی  IgM وجود  �

 سال  باال  5 به بعد  باال رفته  و تا 15 از روز  IgG. نشانه خوبی  براي  اثبات  سیر بیماري  است 

. باقی می ماند 

  .)نه هاي بافتی یا خون انجام می شودکه از نمو( کشت ویروس  -�2

�3- PCR  هم جهت تشخیص بکار می رود  .  

  مورد قطعی -3 مورد محتمل -2مورد  مشکوك-1: تعاریف بیماري�

  :  مورد  مشکوك  �



 له -سابقه  گزش  با کنه  ( یکی از عالیم  اپیدمیولوژیک  + خونریزي + درد  عضالنی  +  تب  ناگهانی  �

 – CCHF تماس  مستقیم  با خون  یا  ترشحات و مواد دفعی  بیمار  قطعی   یا مشکوك  به – کردن  کنه با دست

. اقامت  یا مسافرت  به یک محیط  روستایی  که احتمال  تماس  با دام   یا کنه  وجود دارد 

( یتوز  یا لکوس )  3000کمتر از ( لکوپنی  +  ترومبوسیتوپنی +  شامل  موارد  مشکوك  : موارد محتمل �

 ) 9000باالي 

  تست  سرولوژي  مثبت +  شامل  مورد محتمل  :       مورد قطعی  

  : روش  نمونه برداري  از موارد مشکوك  و محتمل �

 10:   روز  پس از نمونه اول ،نمونه سوم 5:   بالفاصله  پس از تشخیص  بالینی ، نمونه دوم -نمونه اول  �

  روز  پس از نمونه اول 

.  سی سی  خون  گرفته و بالفاصله  سانتریفوژ گردد تا سرم  آن جدا شود 10 باید    هر بار�

  : wHoنحوه  نمونه گیري  بر اساس  دستور العمل �

استفاده از  دستکش  یکبار مصرف ، هنگام  خونگیري  باید دقت شود  تا خون  یا مواد  بیولوژیک  یک فرد  �

پس از  استفاده  از سرنگ  . ن   و بینی  نمونه گیر تماس  پیدا نکند بیمار  با بدن  خصوصا  چشم  ، مخاط دها

%  70یکبار مصرف  سر سوزن  هیچگونه  تماس  با بدن  فرد  نمونه گیر  نداشته باشد لوازم  آلوده  با الکل  

  . ،فرمالدئید یا آب  ژاول  ضد  عفونی گردند 

: اساس  پیشگیري  شامل �

چون در اکثر نقاط ) که کاري  مشکل  است ( ق  روستایی و دامپروري  حذف  کنه  ناقل  در مناط-�1

  پرورش دام در کشور ما این کنه وجود  دارد

در محیط روستایی و دامپروري مخصوصا در فصل بهار و تابستان اقدامات (محافظت  از گزش  کنه -�2

 مواد دور کننده حفاظت فردي جهت دور ماندن از گزش کنه باید رعایت گردد مثل استفاده از

، پوشاندن نواحی در معرض گزش کنه و بررسی منظم لباس و پوست از نظر وجود )پرمترین ودد ت(حشره

کنه 

  . در صورت  وجود کنه  روي  بدن آنرا  با دست له نکنند -3           

ذبح یا تماس مستقیم پوستی ومخاطی با خون و ترشحات آلوده دامی در حین (  استفاده از دستکش -�4

به عموم مردم نیز توصیه گردد تا در خارج از محیط کشتارگاه . زایمان دام موجب انتقال بیماري می گردد

  )اقدام به ذبح نکنند  و از  خرید گوشت غیر بهداشتی  نیز خودداري نمایند

  از  ساعت اول  پس از کشتن دام اسید وز در جسم  حیوان رخ می دهد این  حالت  باعث 24چون در -�5

بنابراین در  کشتارگاههاي  صنعتی  باید الشه  دام .بین رفتن  ویروس  می گردد ودیگر قابل انتقال نیست

تا دوره انتقال . درجه  سانتیگراد  نگهداري  شود و بعد  به بازار  عرضه گردد 4 ساعت  در فضا ي 24بمدت  

.زایی ویروس تمام گردد



 دقیقه از بین می رود و 15 درجه در مدت 85 شد و در حرارت  این ویروس نسبت به گرما حساس می با�

خطر انتقال از بین می رود 

  : کنترل آلودگی دامها-�8

مهمترین  اصل  قرنطینه  بین مرزي  دامها می باشد  و به عموم  مردم باید توصیه کرد تا  از خرید  و مصرف  �

قانونی  وارد کشور  می شوند  اجتناب  کنند  مسئله  بعدي  شناسایی  دامهاي  گوشت  دامی  که بطور  غیر 

  آلوده  با تستهاي  سرولوژي  و معدوم نمودن  آنها ست

بیمار  یابی  و درمان به موقع آنها-9 �

  .پیگیري  افرادیکه  تماس  با منبع  عفونت داشتند -�10

چون (  تماس  داشتند باید تا دو هفته  مراقبت گردند تمامی  کسانیکه  در فضاي  بسته  با فرد منبع-�11

وروزانه درجه حرارت آنها کنترل گردد و در )  روز گزارش کرده اند13دوره کمون ویروس را در بدن تا 

 به مراکز  درمانی  داراي  امکانات  ایزوالسیون  مراجعه نمایند و در اطاق 38 /3صورت  وجود تب  باالي

در صورتیکه فردي در معرض  تماس  پوستی  یا مخاطی  با خون  یا مایعات  بدن  فرد ایزوله بستري گردند

آلوده  یا حیوان بیمار گردید  باید فورا  سطح  آلوده را  با آب  و صابون  بشویند و سطح  مخاطی  مثل  ملتحمه  

نظر  بوده و درجه   روز   تحت 14با مقدار زیادي  آب یا محلول  شستشوي  چشم  شسته  شود  و حداقل  

در .و در صورت ظهور عالئم بالینی منطبق بر تعریف مشکوك   درمان شروع گردد. حرارت آنها  کنترل گردد 

 5کارکنان بهداشتی و درمانی اگر سوزن آلوده یا هر وسیله نوك تیز آلوده به پوست آنها نفوذ کند باید بمدت 

فعال واکسنی براي این .  ساعت استفاده نمایند12گرم هر  میلی 200بمقدار ) ریباورین(روز پروفیالکسی 

  . ویروس وجود ندارد

:درمان  �

مهمترین  مسئله  در بهبود  بیماري  درمان حمایتی  بیمار است  و بیمار  نیاز به  مراقبت ویژه جهت  کنترل  �

  .  دارد حجم خون  و همچنین  پایش  مداوم  بمنظور  بررسی عوارض  کلیوي  و کبدي  و ریوي 

: درمان حمایتی �

  .  می باشد DIC شامل  اصالح آب  و الکترولیت  و درمان �

 باید  تزریق خون انجام شود  در صورت  ترمبوسیتوپنی شدید و نشانه هاي  Hbدر صورت  افت شدید  �

  خونریزي  فعال  پالکت  تزریق کرد 

  .  تشدید  خونریزي  می شود در صورت  وجود تب  نباید از آسپرین  استفاده کرد چون باعث �

  : درمان  ضد ویروسی �

 10طول دوره درمان . ریباورین در درمان مبتالیان به تب کریمه کنگو تا حدودي موثر است: ریباورین �

 روز  4ساعت براي 6میلی پر کیلو هر 15 میلی پر کیلو یکجاتجویز می شودسپس 30دوز اولیه آن . روز است

 روز اول  6اگر دارو در اسرع وقت ودر .روز می دهیم 6 ساعت براي 8یلو هر  میلی پر ک5/7بعد از آن 

  .شروع گردد با بهبودي بیشتري همراه خواهد بود



 نوع استنشاقی -3 نوع تزریقی -2 میلی گرمی 200 و 100 قرص -1: اشکال دارویی ریباورین�

  :در موارد زیر باید  دارو بصورت تزریقی داده شود�

  ) عالئم لترالیزه- اختالل رفتاري– کما -تشنج( سیستم عصبی  عالئم اختالل-�1

) استفراغ هاي شدید-هیپوتانسیون- دهید راتاسیون شدید-اسیدوز( عالئم اختالل شدید متابولیک-�2

  . دوز تزریقی هم مانند دوز خوراکی می باشد:توجه �

  :عالئمی که با پیش آگهی بدي همراه هستند�

   در هر زمان دیگر 20000 روز اول بیماري یا کمتر از 3 در 100000ترومبو سیتوپنی کمتر از -�1

افزایش آنزیمهاي ( نارسایی کبد -DIC 4عالئم  -3گرم در دسی لیتر 7هموگلوبین کمتر از -�2

ادم ریوي-6)آنوري(نارسایی کلیه -5)کبدي

ان مادر در خطر بدلیل تراتوژن بودن دارو مصرف آن در خانمهاي حامله ممنوع است مگر اینکه ج: توجه�

  . باشد

�  

�  

:بیمار یابی�

در شریط فعلی که بیماري بصورت بومی دراکثر نقاط کشور ما دیده می شود کلیه همکاران گروه پزشکی �

هنگام مواجه با افراد مبتال به تب و خون ریزي و بویژه ترومبوسیتوپنی به فکر تب کریمه کنگو باشند و جهت 

اهنمایی فرمایند بیمارانیکه با تشخیص محتمل بیماري بستري می شوند تشخیص فوري و درمان بیماران را ر

پرسنل باید از وسایل حفاظت شخصی .باید ایزوله گردندوتا حد امکان مالقا تها فقط در حد ضروري با شد 

 اسهال یا خونریزي فعال دارد باید از کاله و عینک ودو جفت – استفراغ –استفاده کنند و اگر بیمار سرفه 

. پیش بند پالستیکی و چکمه استفاده شود –تکش و روپوش و گان دس

:معیارهاي تشخیص بالینی تب کریمه کنگو�

�   A  -سابقه تماس با عفونت  مانند :  

امتیاز واگر بیشتر 3که اگر زیر یک هفته باشد )دستکش(گزش کنه یا له کردن کنه با دست بدون پوشش-�1

 تماس مستقیم با خون تازه یا سایر بافتهاي دامها یا حیوانات بیمار -2 یا. امتیاز کسب می کند2 روز باشد 7از 

 تماس مستقیم با -3یا.  امتیاز کسب می کند2 روز باشد 7 امتیاز وبیشتر از 3 روز باشد 7که اگر کمتر از 

ه اگر ک) ورود سوزن به بدن( خون یا ترشحات یا مواد دفعی بیمار تایید شده یا مشکوك به تب کریمه کنگو 



اقامت یا مسافرت در یک محیط -4یا.    امتیاز کسب می کند2 روز بود 7 امتیاز و زیر 3 روز بود 7باالي 

اما بروز یک تماس خاص تصادفی را نمی توان . روستایی که احتمال تماس با دامها یا کنه وجود داشته 

. یک هفته باشد یک امتیاز کسب می کند امتیاز و اگر بیشتر از 2که اگر کمتر از یک هفته بود . مشخص نمود 

�B عالئم و نشانه ها:  

  امتیاز) 1( شروع ناگهانی   -�1

امتیاز) 1( درجه حداقل براي یک بار 38تب باالي -�2

  امتیاز) 1( سردرد شدید  -�3

  امتیاز) 1( درد عضالنی -�4

  امتیاز) 1(حالت تهوع با یا بدون استفراغ -�5

)   ملنا–هماتوري – استفراغ خونی –خون ریزي از بینی – اکیموز -ی پتش–راش ( تمایل به خونریزي -�6

  )  امتیاز3(

�C روز اول بیماري5در طی :  یافته هاي آزمایشگاهی :  

�1- WBC که یک امتیاز کسب میکند(9000 در میلی لیتریا باالي 3000 کمتراز(  

ولی اگر پالکت کمتر .ب می کند امتیاز کس1درمیلی لیترکه 150000پالکت کمتراز   (  ترومبوسیتوپنی -�2

) امتیاز کسب میکند 2 داشته باشد 100000از 

 1( غیر طبیعی  PT -4)  امتیاز1(  روز 3 درصدي گلبولهاي سفید یا پالکت ها در طی 50 کاهش -�3

  ) امتیاز1( غیر طبیعی PTT-5)امتیاز

�6-AST  ) امتیاز1 (واحد در لیتر    100باالتراز )  آسپارتات آمینو ترانسفراز (  

�7-ALT) امتیاز 1(  واحد در لیتر   100باالتراز ) آالنین آمینو ترانسفراز (  

  :توجه �

 یا بیشتر شود بعنوان  مورد محتمل تب کریمه کنگو تلقی شده و باید تحت درمان 12چنانچه جمع امتیازات �

  . قرار گیرد

�                                                                                                                                                             

�  

�
� 

 2                                      مرکز بهداشت شماره �

مشهد 

                                                                    واحد پیشگیري                                                                                          �

و مبارزه با بیماریها 

�                                                                                                                                                                                

)دکتر علی اصغر کمانگري متخصص عفونی (

�



�  

  


