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هر س���ال در فصل گرما گزارشهایی از ش���یوع برخی بیماریها منتش���ر میشود که تب
خونریزی دهنده کریمه کنگو یکی از آنها اس���ت .اعالم شده که این بیماری در ایران امسال
دستکم  ۲۸نفر را مبتال کرده است .در باره این بیماری چه باید بدانیم؟
دهنده کریمه کنگو چگونه منتقل میشود؟
*تب خونریزی
این یک بیماری ویروس���ی است که نوعی کنه س���خت هم مخزن و هم ناقل آن است .این
ویروس میتواند بسیاری از حیوانات اهلی و وحشی را مبتال کند .انسان هم در صورت تماس
با حیوان مبتال یا کنه آلوده به ویروس ممکن اس���ت مبتال شود .این ویروس بیشتر حیوانات
را مبتال می کند ،اما موارد تک گیر یا اپیدمی انسانی هم میتواند اتفاق بیفتد .پرندگان بجز
تواند باعث بیماری
ش���ترمرغ در مقابل این ویروس مقاوم هستند .تماس با فرد مبتال هم می
شود.
*آیا بیماری تازه وارد ایران شده است؟
این بیماری در ایران اولین بار در کتاب گنجینه خوارزمش���اه جرجانی در حدود سال ۱۱۱۰
توصیف شد اما در سال  ۱۹۷۰وجود
بیماری در ایران ثابت شد.
*این بیم��اری در حیوانات چه
عالئمی دارد؟
در حیوانات اهلی مثل گاو و گوسفند
بیم���اری عالئم مش���خصی ندارد و
ش���ود ،بنابراین
حداکثر باعث تب می
ها
کارکنان کشتارگاهها و سالخخانه
به احتمال زی���اد متوجه بیماری دام
نخواهند شد.
*عالئم بیماری در انسان چیست؟

شیوع بیماری بیشتر در فصل گرم سال همزمان با فصل فعالیت کنه است .عالئم بیماری در
انسان :سردرد ،تب شدید ،کمردرد و درد مفاصل و عضالت ،دل درد ،اسهال ،استفراغ ،قرمزی
های
های ریز مثل سر سوزن یا خونریزی
چشم و سرخی گونه ،خونریزی (مثال بصورت نقطه
وسیعتر یا خون دماغ) ،یرقان.
عالئم بیماری یک تا سه روز بعد از نیش کنه آلوده یا پنج تا شش روز بعد از تماس با حیوان
آلوده ایجاد میشود .بعد از چند روز بیماری وارد مرحله خونریزی میشود .خونریزی خطر
اصلی برای بیمار اس���ت و موارد منجر به مرگ اکثرا به دلیلی خونریزیهای شدید داخلی
است .مرگ و میر بر اثر بیماری زیاد است و به سی درصد میرسد.
برای دامها واکسن معتبر برای پیشگیری وجود ندارد .در انسان هم واکسن ندارد.
*چه درمانی برای این بیماری وجود دارد؟
درمان بیماری در انسان ،بیش���تر درمان حمایتی برای رفع عوارض و خطرات بیماری است.
کارگرفتهشدهوتاثیرمثبتیهمداشتهامابیماریدرمان
داروهایضدویروسبرایدرماناینبیماریبه
اختصاصیندارد. ضمناًگروههایزیربیشتربایدمراقبباشند.
دامداران ،کش���اورزان ،کارگران کشتارگاهها ،دامپزش���کان و کارکنان بهداشتی و درمانی،
بخصوص در بیمارستانها.
*آیا با خوردن گوشت میتوان به بیماری مبتال شد؟
شود چرا كه این ویروس بیرون
این بیماری از راه خوردن گوشت حیوان ذبح شده منتقل نمی
رود بنابراین تنها در صورتي كه فرد بالفاصله گوشت حیوان تازه ذبح شده را
بدن از بین می
افتد .لذا گوشتی را که مهر
خام بخورد احتمال ابتال وجود دارد.كه معموالً چنين اتفاقي نمي
توان بدون نگرانی مصرف کرد.
سازمان دامپزشکی دارد می

 ضد آفتاب طبیعی برای حفظ
سالمت و شادابی پوست
پوست لباس برازنده تن شماس���ت .حفاظت از پوست کار چندان سختی نیست و
ش���ما با کمی مراقبت می توانید پوستی بسیار زیبا و سالم داشته باشید .استفاده از
کرمهای ضد آفتاب می تواند ابتدایی ترین و همچنین ضروری ترین عملی باشد که
الزم است انجام دهید .استفاده از کرم ضد آفتاب ،عینک و کاله در فصول گرم سال
توانند
برای محافظت از پوس���ت توصیه میشود ،اما مصرف برخی خوراکیها نیز می
مانند کرم ضد آفتاب عمل کرده و باعث محافظت از پوستتان شود.
های پوستی ،بروز چین
اشعه ماورای بنفش خورشید باعث آسیب بهDNA سلول
و چروک و حتی سرطان پوست میشود.
کنند افراد بجز اس���تفاده از کرم ضد آفتاب با مصرف برخی
کارشناس���ان توصیه می
ها از پوست خود مراقبت کنند.
خوراکی
خوراکیهایی که با خوردن آن میتوانید از پوس���ت خود مراقبت کنید به شرح زیر
است:
 Eو پلی فنول است .بر
*روغ�ن زیتون -این ماده خوراکی سرش���ار از ویتامین 
های
شود ،از آسیب
اس���اس تحقیقات این ویتامین که به وفور در روغن زیتون یافت می
توانید
کاهد .باتوجهبهمزایایبسیارباالیروغنزیتونمی
 Uخورشید می
ناشی از اشعه VB
مند شوید.
ها ،ساالد یا پس از طبخ غذاهای گوشتی از آن بهره
به همراه خوراکی
*گردو -این دانه آجیل حاوی مقادیر باالیی از اس���یدهای چرب امگا  ۳است که
آید.
مادهای بسیار مفید برای محافظت از پوست به شمار می
تواند از س���لولهای پوستی در مقابل آسیبدیدگی ناشی از اشعه خورشید
گردو می
توانید گردو را به صورت خام یا به همراه صبحانه ،برروی
محافظت کند .ش���ما می
ها مصرف کنید و از مزایای درمانی
س���االد به عنوان تزئین و یا به همراه برخی غذا
آن بهرهمند شوید.
فنول بین میوهها است.
*انواع سیبها -سیب دارای باالترین غلظت از ماده پلی
کند
پلی فنول ترکیبی گیاهی است که به تنظیم التهاب سلولهای پوستی کمک می
و نیز س���بب تقویت سیستم ایمنی بدن میشود .مصرف یک عدد سیب در روزهای
تواند پوست شما را سالم نگه دارد.
تابستانی می
*چای و قهوه -یکی دیگر از منابع پلی فنیل چای و قهوه اس���ت که حاوی انواع
آنتی اکسیدانهای مفید برای سالمت بدن است .کارشناسان ژاپنی در تحقیقات خود
دریافتند مصرف روزانه یک فنجان قهوه توس���ط گروهی از داوطلبان سالمند این
کش���ور باعث کاهش روند پیری پوست و رفع لکههای پوستی ناشی از نور خورشید
شده است. بر این اساس کارشناسان توصیه میکنند افراد حتی در روزهای گرم سال
نیز نوش���یدنی قهوه را مصرف کنند ،زیرا عالوه بر محافظت پوستی مانع از احساس
تشنگی و از بین رفتن آب بدن میشود.
*کل�م بروکلی -این سبزی حاوی مقادیر زیادی از کلم بروکلی است .این سبزی
کند .نتایج مطالعات جدید همچنین
با بروز التهاب در سلولهای پوستی مقابله می
نشان داده اس���ت که جوانه کلم بروکلی حاوی مادهای شیمیایی به نام سولفورافن
اس���ت که باعث فعال کردن سیستم دفاعی پوست در مواجهه با نورUV خورشید
شود.
می
*ریحان -ریحان هم یکی از س���بزیهای پرخاصیت و مفید برای حفظ سالمت
بدن اس���ت .در این سبزی آنتی اکسیدانهای مفیدی وجود دارد و مصرف آن باعث
محافظت از پوست در مقابل نور خورشید میشود .به ویژه در ریحان آنتی اکسیدانی
به نام زیگزانتین وجود دارد که از ش���بکیه چشم در مقابل اثرات مضر نور خورشید
محافظت میکند.

تیر 96
شماره 2244

59

