Date relevante pentru personalul medical
Febra hemoragică de Crimeea-Congo
Nume şi natura organism infectant
Febra hemoragică de Crimeea-Congo (FHCC) este o infecţie virală descrisă în părţi din Africa,
Asia, Europa de Sud-Est, şi Orientul Mijlociu. Agentul cauzal, virusul FHCC, aparţine genului
Nairovirus, familia Bunyaviridae. Acesta determină boala severă la oameni, cu un risc de
transmitere nosocomială şi o rată de fatalitate crescută. Apariţia bolii este legată de
distribuţia geografică a căpuşelor vectori, mai ales din genul Hyalomma genus. Numele
virusului este legat de recunoaşterea clinică a bolii în Crimeea, în anul 1944, şi de prima
izolare a virusului în Congo, în 1956.
Teritoriul geografic al virusului FHCC este cunoscut ca fiind cea mai extinsă arie a virusurilor
transmise prin căpuşă, importante pentru sănătatea umană. În Europa, au fost raportate
cazuri din Albania, Bulgaria, Kosovo, Turcia şi fosta Uniune Sovietică. În Grecia, primul caz
uman de infecţie cu FHCC a fost raportat în vara lui 2008.
Transmitere
Rezervor
Virusul FHCC circulă într-un ciclu enzootic căpuşă-vertebrat-căpuşă, şi nu există nici o
dovadă că virusul determină vreo boală la animale. Căpuşele din genul Hyalomma sunt
vectorii principali ai virusului FHCC; Hyalomma marginatum este vectorul principal pentru
FHCC în Europa de Sud. Iepurii şi aricii intervin ca gazde amplificatoare pentru stadiile
imature ale căpuşelor. Animalele domestice (vite, capre, oi, etc.) sunt gazdele obişnuite
pentru căpuşele adulte. Animalele domestice nu prezintă vreun simptom de infecţie.
Oamenii nu sunt gazdele preferate ale căpuşelor Hyalomma şi sunt rar muşcaţi, în
comparaţie cu animalele. Căpuşele infectate pot transmite virusul FHCC pe tot parcursul
vieţii lor. În emisfera nordică, Hyalomma marginatum este de obicei activată prin creşterea
temperaturii în perioada de primăvară (începând cu aprilie), iar stadiile imature sunt active
în perioada de vară, între mai şi septembrie.
Mod de transmitere
Oamenii se infectează prin muşcături ale căpuşelor infectate sau prin contact cu sânge sau
alte ţesuri infectate ale animalelor. Oamenii se pot infecta şi prin detaşarea sau zdrobirea
căpuşelor de la animale. Transmiterea nosocomială poate apărea prin contact direct cu
sânge sau fluide umane infectate, sau prin echipament medical şi alimente contaminate.
Grupuri de risc
Grupurile majore de risc sunt fermierii, veterinarii şi lucrătorii din abator în zone endemice,
majoritatea cazurilor afectate se ocupă cu agricultura şi/sau activităţi zootehnice şi de
sacrificare a animalelor domestice. Carnea în sine nu este sursă de infecţie pentru că virusul
este inactivat prin acidifierea tisulară post-sacrificare; virusul FHCC nu supravietuieşte prin
preparare/gătire.
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Personalul medical este al doilea cel mai afectat grup, în timpul ingrijirii pacienţilor infectaţi
FHCC cu sângerare şi hemoragii severe, într-un spital în care nu există proceduri stricte de
izolare, la acordarea asistenţei medicale.
Activităţile în aer liber, în zonele endemice sunt un factor de risc pentru expunerea la căpuşă.
Caracteristici clinice
După o perioadă de incubaţie, de obicei de 3-7 zile (cuprinsă între 1 şi 13 zile), boala este
caracterizată prin apariţia bruscă a bolii febrile cu cefalee, mialgie, durere dorsală şi
articulară, durere abdominală şi vomă.
• Aceasta este frecvent urmată de manifestări hemoragice, care variază de la peteşii până la
echimoze apărute pe membranele mucoase şi piele; cele mai frecvente locuri de sângerare
sunt nasul, sistemul gastrointestinal, uterul, tractul urinar şi respirator. Pot apărea hepatite
necrotice. Echimoze mari şi sângerare necontrolată din venopunctură sunt aspecte frecvente.
Perioada de convalescenţă la supravieţuitori începe la 10–20 zile după debutul bolii.
• Lungimea perioadei de incubaţie variază în funcţie de factori cum sunt doza virală şi ruta
de expunere, şi este deseori mai scurtă ca urmare a infecţiei nosocomiale.
Măsuri de prevenire
Prevenirea şi controlul infecţiei FHCC se obţine prin evitarea sau minimizarea expunerii la
căpuşe infectate, animale sau pacienţi, şi fluidele organice ale acestora.
Repelenţii de insecte care conţin ex. DEET* şi purtarea echipamentului de protecţie sunt
eficiente în protejarea împotriva căpuşelor. De asemenea, se recomandă îndepărtarea rapidă
şi corectă a căpuşelor, deoarece căpuşa poate fi purtătoare de alţi agenţi patogeni.
Deoarece cazurile nosocomiale de FHCC sunt frecvente şi duc des la mortalitate crescută,
precauţiile universale stricte, inclusiv izolarea corespunzătoare, trebuie respectate la cazurile
spitalizate, similar cu alte febre hemoragice.
Un vaccin derivat din creier inactivat de şoarece este folosit în Bulgaria, dar nu este
disponibil pe scară largă, iar eficienţa şi siguranţa trebuie reevaluate, la fel ca în cazul
imunoglobulinei umană specifică folosită pentru profilaxia postexpunere.
În zonele endemice, a fost realizată o măsură de control a căpuşei prin igienizarea mediului
în habitatele cu desiş. Acaricidele pot fi utile pe animalele domestice pentru controlul
căpuşelor infectate FHCC, dacă sunt folosite cu 10–14 zile înaintea sacrificării sau a
exportului de animale din regiunile enzootice.
Diagnostic
Diagnosticul direct FHCC se face prin detectarea genomului viral prin RT-PCR, cu până la
10–15 zile post debut al bolii. Depistarea serologică a anticorpilor specifici IgM se poate face
începând cu ziua a cincea. Seroconversia anticorpilor IgG anti FHCC sau creşterea de 4-ori a
titrului poate uşura diagnosticul (dar este întârziat). Pentru că FHCC este considerat un
agent patogen foarte periculos, expedierea şi manevrarea probei necesită protocol specific.
Management şi tratament
Pentru că nu există terapie antivirală specifică validată pentru FHCC, tratamentul se bazează
pe îngrijire de susţinere, inclusiv administrarea de trombocite, plasmă proaspătă îngheţată,
şi preparate eritrocitare. S-a raportat utilizarea de Ribavirină orală sau intravenoasă, dar fără
un beneficiu confirmat. Valoarea imunoglobulinelor umane de la pacienţii recuperaţi trebuie
să fie re-evaluată.
Domenii-cheie de incertitudine
Înţelegerea ciclului de transmitere a virusului FHCC necesită cercetări ulterioare în domeniu
şi informaţii în detaliu despre răspândirea geografică a bolii, în special în Europa.
Tratamentul cu Ribavirină este recomandat de OMS; deşi multe rapoarte arată că
medicamentul poate fi benefic, eficacitatea reală va necesita evaluare suplimentară.
Nu este disponibil vaccin uman sigur şi eficient.
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*DEET : N,N-diethyl-m-toluamida
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