
 تب خووریزی دٌىدي کریمً کىگو
(CCHF) 

 زهرا خورشيدي

 سوپروايزر کنترل عفونت

 شهريور 17مركز اموزشي درماني پژوهشي 

 



 درمان
 
 

 

کريمه دهنده خونريزی تب به مبتال محتمل مورد تشخيص از پس بالفاصله 

 .گيرد صورت بايستی درمانی اقدامات کنگو



 :درمان حمایتی

الکتروليتها و آب اصالح   

درمان DIC  

در ضمنا   و شود اقدام خون تزريق به نسبت هموگلوبين شديد افت درصورت و بيمار هماتوکريت و حياتی عالئم كنترل 

 .دارد کاربرد پالکت تجويز فعال خونريزی های نشانه و شديد ترمبوسيتوپنی موارد

ضداستفراغ و برها تب از استفاده 

شود مي خونريزي تشديد موجب زيرا آسپيرين تجويز از اجتناب. 

ضربان نظم و وهدايت انقباضات بهبود و انعقادی اختالالت تصحيح در تواند می کلسيم تزريق خون، زياد تجويز درصورت 

 .شدبا مؤثر قلبی

تصحيح موجب مناسب معايعات يا خون جايگزينی با خون گردش مشکالت تصحيح خونريزی، دليل به شوک موارد در 

 .شود یم اسيدوز



 :درمان حمایتی

بيماران احياء موارد در ( RESUSCITATION ) سرم کلسيم يون است ممکن شديد خونريزی با 

 و انعقادی اختالالت تصحيح در کلسيم تزريق )ليتر در واالن اکی ميلی 1.7کمتراز( يابد کاهش

 .باشد می مؤثر قلب هدايتی سيستم تنظيم و قلبی انقباضات همچنين

که اين به توجه با شود سلولی مسموميت موجب است ممکن آن حد از بيش کاربردن به اگرچه 

  QTهفاصل شدن طوالنی بالينی نظر از نباشد دسترس در است ممکن سرم کلسيم يون بررسی

 .است کلسيم کاهش بررسی جهت شاخص ترين دسترس در ، ECGدر

بودن طبيعی رغم علی اگر:توجه PT/PTT و BTتازه خون بايد باشد داشته وجود شديد خونريزی 

 .شود تزريق

حمايتی درمان به که بيمارانی در ( CONVENTIONAL ) ممکن که درآنهايی و دهند نمی جواب 

  داروهای باشند، داشته نقش بيماری عالئم ايجاد در سپتيک شوک يا قلبی،عصبی مشکالت است

VASOPRESSORS شوند گرفته درنظر بايد. 



 :درمان حمایتی

شده توصيه ارمقد رود، می کار به عضالنی ودرد سردرد تب، کنترل برای استامينوفن 

 ميلی 650 حداکثر بدن، وزن کيلوگرم هر ازای به گرم ميلی15 تا 10)گرم یميل 650

 کاهش کهنسال، بيماران يا کليه درنارسايی .باشد می ساعت 6 تا 4 هر )دز هر در گرم

 .نيست الزم استامينوفن مقدار

از بيش مقدار از استفاده درصورت( کبدی توکسيسيته استامينوفن عارضه ترين مهم 

 مدت طوالنی استفاده درصورت و همولتيک آنمی ندرت پالکتها،به کاهش ،)معمول

ADVERSE REACTION کاهش با بيماران در و باشند می  G6PD کار به احتياط با 

 .رود می



 :درمان ضد ویروسی

به مبتال موارد درمان در که است ويروسی ضد داروی ريباويرين CCHF قابل اثرات 

 .است داشته توجهی

تغيير موجب ولی نيست شده شناخته کامال   ريباويرين ويروسی ضد اثر مکانيسم 

 نوع .گردد می ويروسی MRNA شدن ساخته از ممانعت و سلولی نوکلئوتيدی زنجيره

 روز 10 ريباويرين با درمان مدت طول است مؤثر آن وريدی داخل تزريقی و خوراکی

 :رود یم بکار تزريقی و خوراکی نوع استفاده جهت زير مطابق و است

 



 :درمان ضد ویروسی

30  هرکيلوگرم ازای به گرم یميل 15 سپس يکجا صورت به بدن وزن کيلوگرم هر ازای به گرميميل 

 8 هر بدن وزن کيلوگرم هر ازای به گرم ميلی7/5 ازآن پس روز 4 برای ساعت 6 هر بدن وزن

   .روز 6 برای ساعت

تجويزگردد بايد محتمل موارد در بالينی تشخيص از بعد بالفاصله دارو. 

باالتری بهبودی ميزان با بالينی عالئم شروع از پس اول روز شش در ريباويرين داروی تجويز 

 .است همراه

 در ولی مينمايد توصيه بيماران اکثريت در درمان شروع برای را خوراکی ريباويرين کشوری، کميته 

 وريدی آهسته بطور خوراکی مقدار همان با تزريقی، نوع بودن دسترس در درصورت زير موارد

 :گردد می تجويز

 



 :درمان ضد ویروسی

 :مرکزی اعصاب سيستم اختالالت عالئم(الف

 دهنده نشان که لتراليزه عالئم و رفتاری شديد اختالالت و گيجی کما، تشنج، شامل

 .باشد مغزی خونريزی

 :متابوليک شديد اختالالت عالئم(ب

 9 از کمتر سيستوليک فشارخون ،%10از بيش دهيدراتاسيون ،7/1زير PH شامل

MMHG ، شديد های استفراغ 

 



 :درمان ضد ویروسی

   :شامل است همراه بدی آگهی پيش با و بوده شديد اختالالت بدليل که عالئمی(ج

 کمتر يا بيماری شروع اول روز سه در ليتر ميلی در 100000 از کمتر به پالکتها کاهش

 ليتر، دسی در گرم 7 از کمتر هموگلوبين ديگر، زمان درهر ليتر ميلی در 20000 از

 افزايش و PTT و PT اختالالت شامل DIC عالئم

FDP(FEBRIN DEGRIDATION PRODUCT)  

 عضو چند نارسائی يا ريه ادم و ريوی نارسائی،کبدی نارسائی (د

 



 :درمان ضد ویروسی

توجه: 

نوع بودن دردسترس درصورت خوراکی، درمان طی در فوق عالئم بروز درصورت 

 .شود می تجويز تزريقی شکل به درمان ادامه تزريقی

 که هايی خانم يا حامله های خانم در آن مصرف دارو بودن تراتوژن به توجه با 

 خونريزی تب بيماری از مادر جان که صورتی در دارد وجود آنها در حاملگی احتمال

 .است بالمانع حمايتی های درمان ساير همراه به باشد خطر در کنگو کريمه دهنده





  پیشگیری
 

 پيشگيری مبتنی بر سه رکن عمده شامل اساس •

 يابی بيمار 

 به موقع مبتاليان درمان 

 و ( در زمينه راههای انتشار و پيشگيری بيماری ) آگاهی عموم مردم افزايش

 .  ست همچنين هماهنگی بين بخشی با ارگانهای ذيربط جهت مبارزه با بيماری ا



 پیشگیری 
 

 باقی آلوده العمر مادام ويروس به آلودگی از پس که هيالوما ناقل کنه : ناقل حذف -1

 و دامها زدايی کنه لذا دارد وجود دام پرورش ما کشور نقاط اکثر در تقريبا   ، ماند می

 چنين است مسلم البته . نمايد کمک تواند می بيماری کنترل به ناقل جمعيت کاهش

 موثر مناسب محيطی زيست امکانات با امروزی دامپروری محيطهای در اقداماتی

 استاندارد و مناسب فضای از که سنتی دامپروری صورت اين غير در . است

 .بود نخواهد موثر چندان نيستند برخوردار

 

 



 پیشگیری

 

 در خصوصا   دامپروری و روستايی محيطهای در کسانيکه:ناقل توسط گزش از محافظت -2

 را کنه گزش از ماندن دور جهت فردی حفاظتی اقدامات بايستی دارند حضور پاييز تا بهار فصول

 .نمايند رعايت و دانسته

 

  لباس و ( DEET مثل ) بدن روی بر حشرات کننده دور مواد از استفاده : از عبارتند اقدامات اين

 پاچه ، دستکش از استفاده مانند کنه گزش معرض در نواحی پوشيدن ، ( پرومترين مانند )

 نظر از پوست و لباس منظم بررسی  سرآستين، دکمه بستن ، کردن جوراب داخل را شلوار

 در کنه دهانی قسمت ماندن موجب که طريقی به آنها برداشتن وجود صورت در و کنه وجود

 .شود پرهيز شدت به بدن پوست روی بر کنه کردن له از .نشود پوست





 پیشگیری

تمااس مساتقيم پوساتی مخااطی باا خاون و ترشاحات :پرهيز از تماس باا منباع بيمااری  -3

لاذا در حاين چناين . آلوده دامی در حين ذبح يا زايمان دام موجب انتقاال بيمااری مای شاود

باه عماوم ماردم نياز توصايه . اقداماتی بايستی از دستکش و لوازم محافظتی استفاده نمود

بااا توجااه بااه اينکااه . ماای شااود از ذبااح دام در محاايط خااارج از  کشااتارگاه خااودداری نمايااد 

موجاب از باين . اسيدوزی که پس از چند ساعت از ذبح دام در جسد حيوان پيادا مای شاود

سااعت در فضاای  24رفتن ويروس می شود در کشتارگاههای صنعتی الشه دام باه مادت 

 .گردددرجه سانتی گراد نگهداری می شود و سپس به بازار عرضه يا منجمد می  4

 



 پیشگیری

سازمان تأييد مورد گوشت از و دهند انجام کشتارگاه در را حيوانات ذبح که داد آموزش بايد مردم به 

 باال بسيار آن از پس بالفاصله يا ذبح طی در بيماری انتقال خطر رسد می نظر به .نمايند استفاده دامپزشکی

 سپس و شده نگهداری دريخچال ذبح از پس گوسفند الشه ساعت 24 مدت به شود می توصيه لذا باشد، می

  .گيرد قرار مصرف مورد و کرده قطعه قطعه را آن دستکش پوشيدن با

و چکمه پالستيکی، بند پيش روپوش، کاله،ماسک، شامل ايمنی وسايل از بايد ها دام ذبح موقع در ذابحين 

 سفيدکننده محلول شده ريخته ترشحات و خون روی دام ذبح صورت در.نمايند استفاده الستيکی دستکش

 و خون که صورتی در .شود شسته صابون و آب با دقيقه 15 از پس و شود ريخته 100 به 1 رقت با خانگی

  .شود استفاده 10 به 1 محلول از باشند چسبيده ترشحات

 



 پیشگیری

مهم بسيار کنه وجود احتمال نظر از بستری هنگام در بيماران پوست دقيق معاينه 

 بيمارستان محيط در ماندن و پوست از شدن جدا از پس توانند می آنها زيرا  . است

 .گردند ويروس بيمارستانی انتقال موجب

در دقيقه 15 ظرف رفتن بين از و حرارت به نسبت ويروس حساسيت به توجه با 

 حرارت با خوبی به دامی های فرآورده صورتيکه در گراد سانتی درجه 85 حرارت

 .بود نخواهد متصور بيماری انتقال خطر ، شود پخته



 پیشگیری

 مرزی بين های قرنطينه ايجاد دامی کنگو کريمه بيماری کنترل در اصل مهمترين:دامی آلودگی کنترل-4

 به نمود توصيه بايستی مردم عموم به لذا شود جلوگيری آلوده دام تردد از جدی بطور تا است دامی

 خودداري شود می کشور وارد قاچاق و قانونی غير طريق به که دامی گوشت مصرف و خريد از شدت

 موثری و عمومی  روش آنها نمودن معدوم و سرولوژی های تست با آلوده های دام شناسايی نمايند،

 .است نبوده آلودگی کنترل در



 پیشگیری

 مبتال فرد ترشحات و خون با تماس اينکه به توجه با : موقع به درمان و يابی بيمار -5

 ميزان کاهش بر عالوه درمان و بستری موقع به شناسايی شود می انتقال موجب نيز

 در لذا گردد می محسوب نيز بيماری انتشار از پيشگيری در اساسی اقدامی مير و مرگ

 اين است شده ديده ما کشور نقاط اکثر در بومی صورت به بيماری که فعلی شرايط

 تب به مبتال افراد با مواجه هنگام که است پزشکی گروه همکاران کليه دوش بر رسالت

 تشخيص جهت و بوده نيز کنگو کريمه تب فکر به ترمبوسيتوپنی ويژه به و خونريزی و

   .فرمايند راهنمايی را بيماران فوری درمان و



 پیشگیری

 .است ( نازوکوميال ) بيمارستانی عفونت بيماری انتشار های جلوه از يکی:بيمار ايزوالسيون-6

 ناگهانی گيريهای همه کنون تا کنندگان مراقبت به مبتال فرد از بيماری سرايت سهولت لحاظ به

 که بيماری محتمل تشخيص با بيماران لذا.است شده ديده دنيا سطح در طريق ازاين وشديدی

 بيمار مالقات و شوند بستری ايزوله خصوصی اطاق در بايستی باشند می فعال خونريزی دارای

 پيشگيری منظور به حفاظتی لوازم از بايستی پرسنل . شود محدود ضروری های مراقبت حد تا

 با برخورد در.نمايند استفاده بيمار بدن مايعات ديگر و خون با مخاطشان و پوست تماس از

 از پيشگيری برای بايد هستند فعال خونريزی يا سرفه،استفراغ،اسهال به مبتال که بيمارانی

 بند دستکش،روپوش،گان،پيش جفت ،عينک،دو کاله بيماران،شامل اين با تماس حفاظتی وسايل

 .شود استفاده وچکمه پالستيکی

 

 



 پیشگیری

عايتر اب بايستي اند، شده تهيه تشخيصي اقدامات جهت كه خون و بافتي هاي نمونه 
 بدني ضايعات همچنين و تيز نوك وسايل .شوند حمل و آوري جمع،جانبه همه یها احتياطات
 رفع ها آن از مناسب یها روش با و شده آوري خطرجمع وبي طورصحيح به بايستي
 .گردد آلودگي

و زتي نوك اجسام فرورفتن ازطريق بيماري اين به یابتال خطر معرض در بهداشتي كاركنان  
 بيماران بدني یها بافت اي خون با كه بهداشتي كاركنان.هستند جراحي اقدامات طي در آلوده
 بدن حرارت درجه و شده یپيگير مرتب بايد اند، داشته س تماCCHF شده تأييد اي ن مظنو
 مفروض یآلودگ از پس روز 14 تا حداقل آنها در یبيمار وجود عالئم و كنترل روز هر آنها
 .شود پايش ،

عليه موش مغز از مشتق غيرفعال واكسن يك هرچند CCHF مقياس يك در و شده كشف 
 تا نبوده اي ه انداز به آن تأثير و سالمت ولي ، است رفته بكار شرقي اروپاي در كوچك

  .رود بكار ن انسا براي بطورگسترده



 مبتالیان بً تب خووریزی دٌىدي ویروسی روش دفه بی خطر اجساد
 

انتقال خطر کنند می فوت ويروسی دهنده خونريزی تب به مبتال بيماران که وقتی 

 بيماری اين از شدگان فوت ترشحات و اجساد زيرا دارد، وجود بيمارستان در بيماری

 .ماند می باقی کننده آلوده مرگ از روز چند مدت برای



 مبتالیان بً تب خووریزی دٌىدي ویروسی روش دفه بی خطر اجساد
 

 :خطر بی ای شيوه به اجساد کردن آماده -الف

 ممکن زمان کمترين در خطر بی روشی به بيمارستان در شدن آماده از پس بايد اجساد

 .شوند منتقل دفن محل به

 :کنند آماده ذيل شرح به خطر بی روشی به را جسد بايد بيمارستان کارکنان

 

 



 مبتالیان بً تب خووریزی دٌىدي ویروسی روش دفه بی خطر اجساد
 

 به الستيکی ضخيم دستکش از شود، می توصيه کنند، می کار بيمار جداسازی ناحيه در که کسانی برای آنچه همانند -1

 .شود استفاده )رويی اليه( دوم دستکش جفت عنوان

 .بپاشند اطرافش و جسد به را 0/1 سفيدکننده محلول -2

 .بپاشند جنازه کيسه به را 0/1 کننده سفيد محلول .ببندند محکم و داده قرار جنازه مخصوص کيسه در را جسد3.

 کننده سفيد 0/1 محلول به آغشته اليه دو کتانی پارچه در را جنازه نيست، دسترس در جنازه مخصوص کيسه اگر4.

 به 3 بند مطابق را کننده سفيد محلول.ببندند کامال پالستيکی چسب نوار با يا کنند پيچ نايلون کامال سپس ، پيچيده

 .دهند قرار آن در است دسترس در تابوت اگر و پاشيده جنازه کيسه

 رعايت برای بهداشتی مأمور يا کارمند نفر يک و کرده منتقل خاکسپاری محل به ممکن زمان کمترين در را جسد5.

 .باشد جنازه با همراه سفر طول در ايمنی های احتياط

 



 مبتالیان بً تب خووریزی دٌىدي ویروسی روش دفه بی خطر اجساد

 :و نقل بی خطر جنازهحمل   -ب

 جنازه به محل دفن می رسد بايد احتياط های جداسازی مر بوط به تب خونريزی دهنده ويروسی تا زمانی که

 .کماکان انجام شود

در  تماس تصادفی که ممکن است کوتاه ترين راه های پيشنهادی را با هدف ايمنی و جلوگيری از هر گونه

  .اين مدت اتفاق افتد در نظر بگيرند

 يد از پوشش های بهداشتی که در هنگام حمل و نقل جنازه، آن را لمس يا حمل می کنند باکارکنان

 .همانند آنچه در ناحيه جداسازی می پوشند، استفاده کنند،محافظ

 .نيست پوشش محافظ بپوشد اگر راننده با جنازه تماس ندارد الزم :توجه

  تصادفی با بدن يا مايعات عفونی بدن به سفيد کننده برای هرگونه تماس 0/1 ظرف يا افشانه محتوی محلول

 .موداز آن برای تميز کردن پاشيدگی در وسيله نقليه هم می توان استفاده ن .همراه باشد

 

 

 



 مبتالیان بً تب خووریزی دٌىدي ویروسی روش دفه بی خطر اجساد

 :کردن محل دفنآماده  -ج

 .باشد متر 2 کم دست بايد گور عمق1.

 و نيست پذير امکان جنازه مشاهده که شود داده توضيح شده فوت فرد خانواده برای2.

 بيان متوفی خانواده افراد به خاکسپاری مراسم کردن محدود لدلي که شود سعی

 .شود

 



 مبتالیان بً تب خووریزی دٌىدي ویروسی روش دفه بی خطر اجساد

 :وسيله نقليه پس از حمل جسدضدعفونی  -د

 .که وسيله را ضدعفونی می کند بايد پوشش محافظ به تن کندفردی 1.

 داده شو و شست 0/1 کننده سفيد محلول با را شده حمل درآن جسد که ای نقليه وسيله بيرون2.

 .شود

 .باشد نقليه وسيله با تماس در دقيقه 10 مدت به کننده ضدعفونی ماده3.

 خشک هوا معرض در که شود داده اجازه و نموده آبکشی پاکيزه آب با خوبی به را وسيله4.

 .گردد می نقليه وسيله خوردگی باعث اگرنه شود شسته کامال بايستی کننده سفيد محلول شود،

 



 شاد باشيد


