
 کاسگاُ 
 -هذیشیت ًوًَِ ّای آصهایشگاّی

 حول اهي ٍ ایوي ًوًَِ ّای آصهایشگاّی 

 
تة خًَزیشی دٌّذُ    ّای هؾکَک تًِحَُ تْیِ ٍ ارعال ًوًَِ 

 CCHFٍ تؾخیص آسهایؾگاّی ( CCHF)کٌگَ -کزیوِ

 هصطفی صالحی ٍسیزی
 تخش آستٍَیشٍس ّا ٍ تة ّای خًَشیضی دٌّذُ ٍیشٍسی

 (آصهایشگاُ هشجع کشَسی)

 96دی 
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 هقذهِ
 :آرتٍَیزٍط ّا•

تًَیاٍیشیذُ، تَگاٍیشیذُ، گزٍّی اس ٍیزٍط ّا اس خاًَادُ ّای هختلف ؽاهل –
کِ تَعط تٌذپایاى هٌتقل هی ؽًَذ ٍ تیواری ّای هختلفی را در   فالٍی ٍیشیذُ

 .اًغاى ایداد هی کٌٌذ

 :تة ّای خًَزیشی دٌّذُ ٍیزٍعی•
اثز ػفًَت تا  عالئن خًَشیضی کِ دستِ ّوزاُ  تثذاسگزٍّی اس تیواری ّای –

ٍ فالٍی ٍیشیذُ ، تًَیاٍیشیذُ، آسًاٍیشیذٍُیزٍط ّای هختلف اس خاًَادُ ّای 
 .ایداد هی ؽَدفیلٍَیشیذُ 

 
  

2 
 تَگاٍیزٍط فالٍی ٍیزٍط فیلَ ٍیزٍط تًَیا ٍیزٍط آرًا ٍیزٍط

 کاسگاُ  
 -هذیشیت ًوًَِ ّای آصهایشگاّی

 96آصهایشگاّی دی حول اهي ٍ ایوي ًوًَِ ّای 



 هقذهِ
هْوتزیي ػفًَت آرتٍَیزٍعی در ایزاى کِ هٌدز تِ یک تة خًَزیشی •

 :دٌّذُ هی ؽَد
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 کٌگَ  -ٍیزٍط تة خًَزیشی دٌّذُ کزیوِ
Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus  

(CCHFV) 

 

 :راّْای اًتقال ایي ٍیزٍط تِ اًغاى
 گشػ کٌِ آلَدُ •
 تواط هغتقین تا خَى ٍ تافت ّای اًغاى ٍ یا حیَاى آلَدُ•

 کاسگاُ  
 -هذیشیت ًوًَِ ّای آصهایشگاّی

 96آصهایشگاّی دی حول اهي ٍ ایوي ًوًَِ ّای 



 ًوًَِ گیزی اس چِ افزادی تایذ صَرت گیزد؟
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تزاعاط تؼزیف  )کٌگَ -افزاد هحتول تِ تة خًَزیشی دٌّذُ کزیوِ -1•
 (کیوتِ  کؾَری هثارسُ تا تة ّای ّوَراصیک ٍیزٍعی

 
افزادی کِ تز اعاط خذٍل هؼیار ّای تؾخیص تالیٌی تة خًَزیشی   -2•

تشاتش  ، هدوَع اهتیاسات آًْا (Swanepoelخذٍل )کٌگَ -دٌّذُ کزیوِ
 .تؾَد 12یا تیشتش اص 

       

 کاسگاُ  
 -هذیشیت ًوًَِ ّای آصهایشگاّی

 96آصهایشگاّی دی حول اهي ٍ ایوي ًوًَِ ّای 



 :تؼاریف هَارد هؾکَک ٍ هحتول
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 :کٌگَ-تِ تة خًَزیشی دٌّذُ کزیوِهحتول  هَارد
 

 (درخِ عاًتی گزاد 38تاالی )ؽزٍع ًاگْاًی تة  •
 (هیالضی)درد ػضالت  •
 .....(راػ پتؾی، ّواچَری، خًَزیشی اس تیٌی، )ػالئن خًَزیشی  •
عفز تِ ًَاحی اًذهیک، گشػ کٌِ، تواط تا خَى ٍ  ) عاتقِ اپیذهیَلَصیکی  •

 (تافت دام، تواط تا فزد تیوار
 تزٍهثَعیتَپٌی •
 لکَپٌی یا لکَعیتَسیظ •

 

 کاسگاُ  
 -هذیشیت ًوًَِ ّای آصهایشگاّی

 96آصهایشگاّی دی حول اهي ٍ ایوي ًوًَِ ّای 
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 Swanepoelخذٍل •
   (تخؼ اٍل)

 کاسگاُ  
 -هذیشیت ًوًَِ ّای آصهایشگاّی

 96آصهایشگاّی دی حول اهي ٍ ایوي ًوًَِ ّای 
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 Swanepoelخذٍل •
  (تخؼ دٍم)

 کاسگاُ  
 -هذیشیت ًوًَِ ّای آصهایشگاّی

 96آصهایشگاّی دی حول اهي ٍ ایوي ًوًَِ ّای 
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 Swanepoelخذٍل •
  (تخؼ عَم)

 کاسگاُ  
 -هذیشیت ًوًَِ ّای آصهایشگاّی

 96آصهایشگاّی دی حول اهي ٍ ایوي ًوًَِ ّای 
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 ًحَُ صحیح ًوًَِ گیزی
 اس اقذام تزای ًوًَِ گیزی توام تدْیشات هَرد ًیاس را آهادُ ًواییذ قثل •

 کاسگاُ  
 -هذیشیت ًوًَِ ّای آصهایشگاّی

 96آصهایشگاّی دی حول اهي ٍ ایوي ًوًَِ ّای 
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 ًحَُ صحیح ًوًَِ گیزی
 اس اقذام تزای ًوًَِ گیزی توام تدْیشات هَرد ًیاس را آهادُ ًواییذ قثل •

 کاسگاُ  
 -هذیشیت ًوًَِ ّای آصهایشگاّی

 96آصهایشگاّی دی حول اهي ٍ ایوي ًوًَِ ّای 
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 ًحَُ صحیح ًوًَِ گیزی

 ًام تیوار •
 تاریخ تْیِ •
 ًَتت ًوًَِ •

هیلی لیتزخَى  10
ٍریذی تا رػایت 

 ًکات ایوٌی

 خذاعاسی عزم 
تا رػایت ًکات  

 ایوٌی

 2تقغین تٌذی عزم در عِ کزایَتیَب 
  -20هیلی لیتزی ٍ ًگْذاری در فزیشر 

 تا سهاى اًتقال

 هزاحل تْیِ ًوًَِ ٍ کذ گذاری •

 کاسگاُ  
 -هذیشیت ًوًَِ ّای آصهایشگاّی

 96آصهایشگاّی دی حول اهي ٍ ایوي ًوًَِ ّای 



 :رػایت ًکات ایوٌی تِ ٌّگام خَى گیزی•
 اعتفادُ اس ػیٌک یا ؽیلذ هحافظ–
 اعتفادُ اس هاعک  –
 پَؽیذى دعتکؼ دٍالیِ–
رػایت ًکات ایوٌی تِ ٌّگام دفغ ًیذل ٍ عزًگ –

 آلَدُ
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 ًحَُ صحیح ًوًَِ گیزی

 کاسگاُ  
 -هذیشیت ًوًَِ ّای آصهایشگاّی

 96آصهایشگاّی دی حول اهي ٍ ایوي ًوًَِ ّای 
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 :رػایت ًکات ایوٌی تِ ٌّگام خذاعاسی عزم•
 اعتفادُ اس ػیٌک یا ؽیلذ هحافظ–
 اعتفادُ اس هاعک–
 پَؽیذى دعتکؼ دٍالیِ–
 اعتفادُ اس عاًتزیفَص دارای تاکت درب دار–
  (sealed centrifuge bucket or rotor) 

 اًدام عاًتزیفَص در یک فضای هدشا -
، پظ اس  خطش آلَدگی اص طشیق آئشٍسلتِ هٌظَر کاّؼ -

 .درب آى تاس ًگزدد دقیق15ِاتوام عاًتزیفَص، حذاقل تِ هذت 
 .تاس گزدد 2درب تاکت ّا حتواً سیز َّد کالط -
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 ًحَُ صحیح ًوًَِ گیزی

 کاسگاُ  
 -هذیشیت ًوًَِ ّای آصهایشگاّی

 96آصهایشگاّی دی حول اهي ٍ ایوي ًوًَِ ّای 



 
اص تْیِ ًوًَِ دس لَلِ ّای شیشِ ای، تذٍى دسب، ٍ لَلِ ّای حاٍی  

.ّپاسیي جذاً خَدداسی شَد  
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 کاسگاُ  
 -هذیشیت ًوًَِ ّای آصهایشگاّی

 96آصهایشگاّی دی حول اهي ٍ ایوي ًوًَِ ّای 



 (ًوًَِ تزای ّز هَرد هحتول 3)چٌذ گاًِ : الگَی ًوًَِ گیشی•
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 ًحَُ صحیح ًوًَِ گیزی

 کاسگاُ  
 -هذیشیت ًوًَِ ّای آصهایشگاّی

 96آصهایشگاّی دی حول اهي ٍ ایوي ًوًَِ ّای 



 ًگْذاری ًوًَِ قثل اس ارعال
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سعی شَد تالفاصلِ پس اص ًوًَِ گیشی، ًوًَِ تِ آصهایشگاُ  •
تا ایي ٍجَد دس صَست لضٍم هی تَاى ًوًَِ سا تا . اسسال شَد

 :تَجِ تِ ًکات ریل تا صهاى اسسال ًگْذاسی ًوَد
 

 تایذ در دهای هٌفی  (سرم) ًوًَِحذ اکثز یک ّفتِ پظ اس ًوًَِ گیزی، تا
 .درخِ عاًتیگزاد ًگْذاری ؽَد 20
 ،اگز هذت سهاى اًتقال ًوًَِ تِ آسهایؾگاُ تیؾتز اس یک ّفتِ تِ طَل اًداهیذ

 .درخِ عاًتیگزاد ًگْذاری ؽَد 70تایذ ًوًَِ در دهای هٌفی 

.از فریس کردن خون کامل جداً پرهیس شود: توجه  
همولیس=فریس شدن خون  

 کاسگاُ  
 -هذیشیت ًوًَِ ّای آصهایشگاّی

 96آصهایشگاّی دی حول اهي ٍ ایوي ًوًَِ ّای 



 ًحَُ حول ٍ ًقل اهي ٍ ایوي ًوًَِ
 :تغتِ تٌذی ًوًَِ•

درب کزایَتیَب ّای حاٍی ًوًَِ تا پارافیلن –
 .پَؽیذُ ؽَد

ّزکزایَتیَب حاٍی ًوًَِ عزم در یک فالکَى  –
 (.رٍ تِ تاال)هیلی لیتزی قزار دادُ ؽَد  50

فالکَى در هحفظِ اعتاًذارد تغتِ تٌذی ًوًَِ –
 (.رٍ تِ تاال)ّای ػفًَت تغتِ تٌذی گزدد 

 
 

 18 

Primary Container  

  

Secondary Container  

Tertiary Container  

 کاسگاُ  
 -هذیشیت ًوًَِ ّای آصهایشگاّی

 96آصهایشگاّی دی حول اهي ٍ ایوي ًوًَِ ّای 



 ًحَُ حول ٍ ًقل اهي ٍ ایوي ًوًَِ
 :اًتقال ًوًَِ تغتِ تٌذی ؽذُ•

 .هٌتقل ؽًَذصًجیشُ سشد ًوًَِ ّا در –
ًاهِ دسخَاست آصهایش ، ٍ فشم اطالعات تیواستِ ّوزاُ ًوًَِ ّا یک –

 .ارعال گزدد
 .پظ اس تْیِ ًوًَِ هی تاؽذساعت  24تا  6تْتزیي سهاى ارعال ًوًَِ  –
 .  تِ آسهایؾگاُ هٌتقل گزدًذساتطیي هشاکض تْذاشتی ًوًَِ ّا تَعط –
 .گزدد ّواٌّگقثل اس ارعال ًوًَِ تا آسهایؾگاُ –

 .تِ آسهایؾگاُ تحَیل دادُ ؽَد )15:30 – 8:30)  ساعات اداسیًوًَِ در 
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 کاسگاُ  
 -هذیشیت ًوًَِ ّای آصهایشگاّی

 96آصهایشگاّی دی حول اهي ٍ ایوي ًوًَِ ّای 



 ًحَُ حول ٍ ًقل اهي ٍ ایوي ًوًَِ
 :ًوًَِ فزم اطالػات تیوار•
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 فشم خالصِ اطالعات
ًام کاهل تیوار 
هحل عکًَت 
هلیت 
ػالئن تة، خًَزیشی ٍ تزٍهثَعیتَپٌی 
،خٌظ ٍ ؽغل عي 
تزٍس اٍلیي ػالئن تاریخ 
ًوًَِ گیزی تاریخ 
آخزیي ٍضؼیت تیوار 

 

 تیواس فشم ششح حال
فزم خالصِ  اطالػات: + 

هحل خًَزیشی ًَع ٍ 
ِّای آسهایؾگاّی هْن  یافت 
اپیذهیَلَصیک اطالػات 
ِتواط تا دام ٍ کٌِ عاتق 
ِهغافزت   عاتق 
درهاًی اًدام ؽذُ اقذاهات 

 

 کاسگاُ  
 -هذیشیت ًوًَِ ّای آصهایشگاّی

 96آصهایشگاّی دی حول اهي ٍ ایوي ًوًَِ ّای 



 ًحَُ حول ٍ ًقل اهي ٍ ایوي ًوًَِ
 :خالصِ اطالػات تیوار ًوًَِ فزم•
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 کاسگاُ  
 -هذیشیت ًوًَِ ّای آصهایشگاّی

 96آصهایشگاّی دی حول اهي ٍ ایوي ًوًَِ ّای 



ؽزح حال   ًوًَِ فزم
 اطالػات تیوار

 (:1صفحِ ) 
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 کاسگاُ  
 -هذیشیت ًوًَِ ّای آصهایشگاّی

 96آصهایشگاّی دی حول اهي ٍ ایوي ًوًَِ ّای 



ؽزح حال   ًوًَِ فزم
 اطالػات تیوار

 (:2صفحِ ) 
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 کاسگاُ  
 -هذیشیت ًوًَِ ّای آصهایشگاّی

 96آصهایشگاّی دی حول اهي ٍ ایوي ًوًَِ ّای 



 ًوًَِ ًاهِ درخَاعت آسهایؼ•
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 کاسگاُ  
 -هذیشیت ًوًَِ ّای آصهایشگاّی

 96آصهایشگاّی دی حول اهي ٍ ایوي ًوًَِ ّای 



 هؼیارّای پذیزػ ٍ رد ًوًَِ تَعط آسهایؾگاُ
 هعیاس ّای پزیشش

رػایت کاهل پزٍتَکل ًوًَِ گیزی ٍ ارعال •
 :ًوًَِ ؽاهل

 ًَِهیلی لیتز  3حذاقل ) حدن ٍ ًَع ًو
 (عزم

اًتقال ایوي ٍ رػایت سًدیزُ عزد 
ضویوِ تَدى فزم اطالػات تیوار 
ضویوِ تَدى ًاهِ درخَاعت آسهایؼ 
اًتقال تَسط ساتطیي تْذاشت 
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 هعیاس ّای سد
 ّز گًَِ ػذم تطاتق تا هؼیار ّای

 پذیزػ
  ّز گًَِ ًؾت ًوًَِ تِ خارج اس

 .لَلِ ّا
 

 :در صَرت پذیزػ
 ارائِ رعیذ دریافت ًوًَِ تِ راتط 
کذ گذاری ًوًَِ دریافتی 

 کاسگاُ  
 -هذیشیت ًوًَِ ّای آصهایشگاّی

 96آصهایشگاّی دی حول اهي ٍ ایوي ًوًَِ ّای 
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لوله آزمایش شیشه ای 

 بدون درب 

تنها با پارافیلم بسته 

 شده

قطرات مایع  روی سطوح 

 درونی کول باکس

نمونه بدون هویت در لوله 

 نامناسب

نمونه های نامرتب و بر 

روی هم ریخته شده بدون 

رعایت زنجیره سرد تنها در 

کول باکس گرم قرار داده 
 .شده اند

چندین نمونه از افراد 

مختلف در یک کیسه 
 پالستیکی

 کاسگاُ  
 -هذیشیت ًوًَِ ّای آصهایشگاّی

 96آصهایشگاّی دی حول اهي ٍ ایوي ًوًَِ ّای 



 هؼیارّای پذیزػ ٍ رد ًوًَِ تَعط آسهایؾگاُ
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 رعیذ دریافت ًوًَِ  •

 کاسگاُ  
 -هذیشیت ًوًَِ ّای آصهایشگاّی

 96آصهایشگاّی دی حول اهي ٍ ایوي ًوًَِ ّای 



تالفاصلِ پظ اس پذیزػ ًوًَِ ّا تَعط آسهایؾگاُ، ًوًَِ ّا تا سهاى •
 .درخِ عاًتیگزاد ًگْذاری هی ؽًَذ -80اًدام آسهایؼ در فزیشر 

 
 
 

 
 

 
 ؽزایط ًگْذاری ًوًَِ قثل اس اًدام آسهایؼ
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-80 °C 

 کاسگاُ  
 -هذیشیت ًوًَِ ّای آصهایشگاّی

 96آصهایشگاّی دی حول اهي ٍ ایوي ًوًَِ ّای 



 ًحَُ اًدام آسهایؼ
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 :تغت ّای عزٍلَصیکی خْت تزرعی ٍخَد آًتی تادی ضذ ٍیزٍط•
 (IgM, IgG)  الیشا–

 

 

 

 :تغت ّای هَلکَلی خْت تزعی ٍخَد صًَم ٍیزٍط•
–RT-PCR 

–Real-Time RT-PCR 
 

 کاسگاُ  
 -هذیشیت ًوًَِ ّای آصهایشگاّی

 96آصهایشگاّی دی حول اهي ٍ ایوي ًوًَِ ّای 



 ًحَُ ًگْذاری ًوًَِ پظ اس اًدام آسهایؼ

30 

 :پظ اس اتوام آسهایؼ•
درخِ   -80ًوًَِ ّای ّز تیوار در کزایَتیَب ّای هدشا در فزیشر –

 .عاًتیگزاد تاًک هی گزدًذ
 تِ هٌظَر تْیِ یک تاًک عزهی، ًوًَِ ّای آسهایؼ ؽذُ اهحاء –

 .ًخَاٌّذ ؽذ
 

 

 کاسگاُ  
 -هذیشیت ًوًَِ ّای آصهایشگاّی

 96آصهایشگاّی دی حول اهي ٍ ایوي ًوًَِ ّای 



 ًحَُ گشارػ دّی
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پظ اس اتوام آسهایؼ ٍ اطویٌاى اس صحت •
 :ًتایح
ًتایح آسهایؾات تالفاصلِ پظ اس اًدام تِ هؼاًٍت –

تحقیقات ٍ فٌاٍری اًغتیتَ پاعتَر ایزاى خْت 
 .ارائِ تِ هزکش هذیزیت تیواری ّا ارعال هی ؽَد

 

 کاسگاُ  
 -هذیشیت ًوًَِ ّای آصهایشگاّی

 96آصهایشگاّی دی حول اهي ٍ ایوي ًوًَِ ّای 
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Thanks for your 
 kind attention  


