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 مقدمه

 

 ثیٔبؼی ٛبی ٗبنی اؾ ؿػا

یب ٓكٔٞٓیت ؿػایی ثب ضٞؼظٕ ؿػایی کٚ آُٞظٙ  

اقت ایدبظ ٓی نٞظ. ایٖ آُٞظگی ٓؼٔٞالً  اٗگَ یب ٝیؽٝـ قْ، ،ثبکتؽی ثٚ

ثٚ ظُیَ زَٔ ٝ ٗوَ، تٜیٚ ٝ یب ٗگٜعاؼی ٗبٓ٘بقت ٓبظٙ ؿػایی ثؽٝؾ ٓی 

ظؼ  ظاؼٝ ٓی تٞاٗع ثٚ ظُیَ ٝخٞظ آكت کم یب ؿػا ٗبنی اؾ ثیٔبؼی ٛبی .ک٘ع

قٔی ثؽٝؾ پیعا ک٘ع.  هبؼچ ؿػا یب ثب ًٓؽف اتلبهی ٓٞاظ قٔی اؾ خِٔٚ

کثیلی  زهؽات اؼتجبِ ثیٖ ؿػا ثب آكبت، اؾ خِٔٚ

  .ْٛ قجت آُٞظگی ٓٞاظ ؿػایی ٓی نٞظ خٞٗعگبٕ ٝ قٞقک ،ٓگف ٓثَ

 

ٓ٘توَ ٓی نٞٗع. اؾ خِٔٚ  آة ثكیبؼی اؾ ثیٔبؼی ٛبی ٗبنی اؾ ؿػا اؾ ؼاٙ

  ژیبؼظیب ٛٔچٕٞ اٗگَ ٛبیی ٝ نیگال ٛپبتیت آ، ایٖ آُٞظگی ٛب ٓی تٞإ

  .کؽیپتٞقپٞؼیعیٞٓؽا ٗبّ ثؽظ 

 

 

 تؼؽیق قبؾٓبٕ ثٜعانت خٜبٗی اؾ ثیٔبؼی ٗبنی اؾ ؿػا

قبؾٓبٕ ثٜعانت خٜبٗی ثیٔبؼی ٛبی ٗبنی اؾ ؿػا ؼا ای٘گٞٗٚ تؼؽیق ٓی 

  ٗٔبیع

ثیٔبؼی ٛبیی کٚ ٓبٛیت ػلٞٗی یب قٔی ظاؼٗع ٝ ػبَٓ إٓ اؾ ؼاٙ ؿػای  ”

ًٓؽكی ٝاؼظ ثعٕ ٓی نٞظ. ٛؽ كؽظی ظؼ ٓؼؽٌ اثتال ثٚ چ٘یٖ ثیٔبؼی 

  ٛبیی هؽاؼ ظاؼظ

 

 

 آٓبؼ

قبالٗٚ :6 ٓیِیٕٞ ٓٞؼظ اؾ ایٖ ثیٔبؼی ظؼ ایبالت ٓتسعٙ آٓؽیکب، 2 ٓیِیٕٞ 

  ٓٞؼظ ظؼ اٗگِكتبٕ ٝ 697،777 ٓٞؼظ ظؼ كؽاٗكٚ ثٚ ٝهٞع ٓی پیٞٗعظ
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 امبیازیس

 

Amebiasis 

 

 

 موارد باقی و دهد می رخ موارد% 11 در فقط عالمتدار عفونت ولی کند می ایجاد ای روده عفونت بیشتر انگل این

 زندگی پائین بهداشت با مناطق در کسانیکه جمله از شوند می آلودگی دچار بیشتر افراد بعضی. باشد می عالمت بدون

 مثالا  کنند می زندگی گروهی بطور محلهائی در که افرادی همچنین. کنند یم سفر مناطق این به کسانیکه یا و کنند می

شوند می مبتال بیماری این به بیشتر نیز ذهنی مانده عقب افراد نگهداری محل ، سالمندان خانه پادگانها، . 

 

کلی مرور -  

 موارد باقی و دهد می خر موارد% 11 در فقط عالمتدار عفونت ولی کند می ایجاد ای روده عفونت بیشتر انگل این

 زندگی پائین بهداشت با مناطق در کسانیکه جمله از شوند می آلودگی دچار بیشتر افراد بعضی. باشد می عالمت بدون

 مثالا  کنند می زندگی گروهی بطور محلهائی در که افرادی همچنین. کنند می سفر مناطق این به کسانیکه یا و کنند می

شوند می مبتال بیماری این به بیشتر نیز ذهنی مانده عقب افراد نگهداری محل ، سالمندان خانه پادگانها، . 

 فرد گوارش دستگاه بدرون آلوده غذای یا آب طریق از سلولی تک انگل این کیست ورود اثر در عفونت این به ابتال

 کیست ورود از پس. بماند هزند مرطوب خاک در ها هفته تواند می و بوده مقاوم بسیار انگل این کیست. گیرد می صورت

شود می بیماری ایجاد باعث و شده خود فعال شکل به تبدیل گوارش، دستگاه به . 

ها نشانه و عالئم -  

 این. داد خواهد نشان را بیماری عالئم فرد و شده عالمتدار عفونت، موارد% 11 فقط گفتیم این از پیش که همانطور

 به است ممکن روز طول در آن دفعات که)  اسهال بصورت و شده آغاز ستکی خوردن از پس هفته 2-6 معمولا  عالئم

 آمیبی خونی اسهال آن گوارشی بیماری فرم شدیدترین اما. دهد می نشان را خود پیچه دل شکم، درد.(برسد بار 12-6

. دهد می نشان را خود شکم درد تب، مدفوع، در خون با که است  
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 رفته دیگر اعضاء به طریق این از و رسانده خون جریان به را خود روده جدار دنکر سوراخ با تواند می آمیب همچنین

 ها آبسه این بندرت ولی است آمیبی آبسه ایجاد برای مکان شایعترین کبد. شود اعضاء این در آمیبی آبسه ایجاد باعث و

شوند می ایجاد نیز مغز یا و ریه در . 

 تشخیص -

 از بعضی در است ممکن انگل این اینکه بعلت ولی است مدفوع آزمایش انجام مقد اولین انگل نوع این تشخیص برای

 شود می(  اند شده گرفته روز یک در کدام هر که)  مدفوع نمونه چند درخواست معمولا  نشود، یافت مدفوع های نمونه

رود بالتر بیماری تشخیص شانس تا . 

 می آمیب این به شبیه بسیار میکروسکوپ زیر در دیگر هایانگل با و سلولها از بعضی که است این تشخیص مشکل یک

 برای. نیست انگل این به مبتال واقعاا  حالیکه در شود می قلمداد هیستولیتیکا آمیب به مبتال فرد گاهی بنابراین و باشند

دیسپار آمیب بنام آمیب خانواده انگلهای از دیگر نوعی مثال (Dispar) آمیب هب نسبت برابر 11 که دارد وجود 

. شود نمی فرد در بیماری باعث ولی است هیستولیتیکا به شبیه کامالا  میکروسکوپ زیر در و است شایعتر هیستولیتیکا

 آزمایشگاههای در فقط آمیبب دو این دقیق تشخیص امکان اینکه به توجه با ولی ندارد درمان به هم احتیاجی بنابراین

 تمام که دهند می ترجیح پزشکان بیشتر بنابراین کرد جدا هم از را ایندو وانت نمی جاها اکثر در و بوده میسر پیشرفته

نشوند بیماری عوارض با مواجه تا کنند درمان را همه و کرده فرض هیستولیتیکا آمیب را موارد . 

 روده خارج عفونتهای برای ولی است دسترس در بیماری این برای نیز خونی آزمایشات مدفوع، آزمایش بر عالوه

 مشکل این بر افزون. شود می استفاده کند، می تجاوز روده دیواره از عفونت که مواردی و( کبد درگیری مثل)ای

 در و ماند می مثبت تست این طولنی مدت تا باشید شده مبتال آمیب با گذشته در شما اگر که است این خونی تستهای

 اثر در و باشید نمی جدید عفونت به مبتال شما حالیکه در ست،ا مثبت آن جواب شود، انجام تست این شما برای اگر آینده

است شده مثبت شما تست قدیمی عفونت همان . 

 درمان -

 ولی گردد می استفاده داروها این پزشک تجویز با فقط و شود می استفاده کش آمیب بیوتیکهای آنتی از درمان، برای

 درمان برای بیوتیک آنتی دو از حتماا  باید باشد داشته...(  دیکب آبسه خونی، اسهال مثل) عالمتدار بیماری فرد اگر

کرد استفاده  
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 کرم آسکاریس

 

Ascariasis 

 

آسکاسیس هطِْستشیي کشم حلمْی است کَ تؼذ اص کشهک تاالتشیي ًسثت آلْدگی سا دس سطح 

جِاى داسا هی تاضذ . کشهی است تضسگ ّ گشد ضثیَ کشم خاکی ، تَ سًگ صسد کَ دس دسّى سّدٍ 

 .کْچک تسش هی تشد ّ اًذصٍ آى تیي ۵۱ . ۵۱ ساًتیوتش است

  ٍ َ  سٌیي  دیذ ٍ  ّ دس ُو َ  گْاسش  سضذ هی کٌٌذ ایي  اًگل ُا هسشی  تْد کشم ُای  گشد دس لْل

 .هی ضًْذ، ّلی  دس کْدکاى  ضایؼتشًذ

 ػٞاؼٌ آقکبؼیف

ٙ ٛب گبٛی قجت ایدبظ  ٝخٞظ تؼعاظ ؾیبظ کؽّ آقکبؼیف ،  ٜٓبخؽت ٝ یب تدٔغ آٜٗب ظؼ ؼٝظ

ٙ ٛب ، اثتالی کیكٚ يلؽا ،  ػٞاؼٌ نعیع ٓی نٞظ. ایٖ ػٞاؼٌ ػجبؼت٘ع اؾ اٗكعاظ ؼٝظ

ٙ ٛب. ػالیْ اٗكعاظ ؼٝظٙ ٛب نبَٓ ظؼظ ٗبگٜبٗی ٝ پیچم  آپبٗعیكت ٝ قٞؼاش نعٕ ؼٝظ

 .نکْ ٛٔؽاٙ ثب اقتلؽاؽ ٝ ٓهبٛعٙ اٗكعاظ ظؼ ػکف ثؽظاؼی اقت

  قیؽ تکبِٓی

اگش تخوِای تْسیلَ هیضتاى ضوي غزا یا آب خْسدٍ ضْد، تَ طشف هؼذٍ حشکت هی کٌذ ّ دس آًجا 

السُّا اص تخن تیشّى هی آیٌذ ّ تَ داخل سیاُشگِا یا ػشّق دیْاسٍ سّدٍ ًفْر هی ًوایٌذ.سپس تَ 

طشف کثذ ّ للة ّ سیَ تَ گشدش دس هی آیٌذ ظشف چٌذ سّص السُّا تَ داخل ساُِا یا گزسگاُِای 

 .ُْایی آهذٍ اص ًای ، هشی ّ هؼذٍ هجذدا تَ طشف سّدٍ حشکت هی کٌٌذ

دس سّدٍ تَ صْست کشم سسیذٍ ّ تالغ دس هی آیٌذ. تشای تکویل ّ اتوام دّسٍ صًذگی کشم سّدٍ هیضتاى 
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 .ّاسطَ الصم ًیست

 :ػالئْ ؼا ثٚ ظٝ ٓؽزِٚ توكیْ کؽظ

 ٓكیؽ زِٔٚ ٝ ٜٓبخؽت الؼٝ – 

ػثْس السُّا اص کثذ تش ایي ػضْ تأثیش هی گزاسد ّ گاُی تاػث تضسگی ّ دسدًاکی آى هی ضْد 

، جایگضًی آًِا دس سیَ ، ًاساحتی ُای تٌفسی ایجاد هی کٌذ ػالئن آى ػثاستٌذ اص سشفَ ُای 

 .خطک ، تٌگی ًفس ّ  تة. ایي هسیش تیطتش اص دّ ُفتَ طْل ًوی کطذ

دس طی هِاجشت سیْی ، السّ هوکي است تا تْلیذ حساسیت هیضتاى سثة تشّص تظاُشات آلشژیک 

 هاًٌذ  حوالت آسوی گشدد

 

 

 ٓؽزِٚ اقتوؽاؼ کؽّ ثبُؾ ظؼ ؼٝظٙ –  

ػالئن هؼوْلی ایي هشحلَ دسد ًاحیَ ضکن ، تی اضتِایی ّ سْء ُاضوَ هی تاضذػالئن دیگش  

ضاهل تیخْاتی ، تطْیص ّ ساییذى دًذاًِا ٌُگام خْاب است.ضایؼتشیي ضکایت تیواساى هثتال 

 تَ آسکاسیس ، دسد هثِن ضکوی است

 

 ٗکبتی ظؼثبؼٙ اٗگَ آقکبؼیف

 .تطخیص دلیك تش دیذى تخن دس هذفْع یا دفغ کشم تالغ استْاس است 

 .آسکاسیس دس هٌاطك هؼتذل ّ گشم ضایؼتشاست 
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 .دس هٌاطمی کَ تِذاضت ًاکافی است ضیْع فشاّاًی داسد

 .تیطتشیي دس سي ۱ تا ۹ سال یؼٌی کْدکاى سٌیي دتستاى ّ لثل اص دتستاى دیذٍ هی ضْد 

 .ضیْع آلْدگی دس دختش ّ پسش تمشیثاً یکساى است 

 .طثمات فمیشتش ضِشی ّ سّستا تذلیل تِذاضت ًاهٌاسة  تیطتش هثتال هی ضًْذ 

 .دس صْستی کَ یک فشد خاًْادٍ هثتال ضْد تمیَ ُن هثتال هی ضًْذ 

دس هٌاطمی کَ اص کْد اًساًی دس هضاسع سثضیجات استفادٍ هی ضْد ، آلْدگی دس توام سٌیي اص  

 .هصشف سثضیجات آلْدٍ ایجاد هیطْد

 تخوِا تَ ًْس هستمین خْسضیذ ّ گشها حساسٌذ 

 پیشگیری از آسکاریس
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 سیاه زخم

 

Anthrax 

 

 

إٓ ٝزهت ظانتٚ ثبنیع . ثؽضي ٓؽظّ نبيع ظؼ ٓٞؼظ قیبٙ ؾضْ ن٘یعٙ ثبنیع ٝ اؾ 

ٗگؽإ ايٖ ٛكت٘ع ًٚ ٓیٌؽٝة قیبٙ ؾضْ ثٚ ػ٘ٞإ يي قالذ ٓیٌؽٝثي تٞقّ 

ٛؽ چ٘ع ایٖ یک كکؽ ٝزهت٘بک اقت ُٝی ظُٝت ٝ پِیف ؼٝی   انطبيي ٓ٘تهؽ نٞظ ،

 ؼاٜٛبیی کبؼ ٓی ک٘٘ع کٚ اؾ ٓب ٓسبكظت ٗٔبی٘ع.

نبٗف ای٘کٚ  –ؾضْ ٝزهت ٗک٘یْ ظؼ ایٖ اث٘بء ایٖ ٓكئِٚ اٛٔیت ظاؼظ کٚ اؾ قیبٙ 

نٔب یب یکی اؾ اكؽاظ ضبٗٞاظٙ نٔب ثٚ إٓ ٓجتال نٞیع ثكیبؼ کْ اقت . یکی اؾ ؼاٜٛبیی 

 کٚ ٓی تٞاٗع زبٍ نٔب ؼا ثٜتؽ ک٘ع ای٘كت کٚ ظؼ ٓٞؼظ ثیٔبؼی آگبٛی پیعا ک٘یع .

ٝهتی نٔب ثعاٗیع کٚ ایٖ ثیٔبؼی چیكت ٝ چطٞؼ ثٚ إٓ ٓجتال ٓی نٞیع ظیگؽ آٗوعؼٛب 

تؽق٘بک خِٞٙ ٗٔی ک٘ع . ث٘بثؽایٖ ظؼ ای٘دب پبقطٜبی چ٘عیٖ قٞاٍ کٚ نٔب ٓٔکٖ 

 اقت ظؼ ٓٞؼظ قیبٙ ؾضْ ثپؽقیع آٓعٙ اقت.

 قیبٙ ؾضْ چیكت ؟

قیبٙ ؾضْ ػلٞٗتی اقت کٚ تٞقّ ثبکتؽی ) یک ٗٞع ٓیکؽٝة( ث٘بّ ثبقیَ آٗتؽاقیف 

٘ع کٚ ثب یک نٞظ . ایٖ ثبکتؽی ٛبگٜبیی ٓی قبؾظ کٚ نکِی اؾ ٓیکؽٝث ایدبظ ٓی

پٞقتٚ ی ٓسبكع پٞنیعٙ نعٙ اٗع. ایٖ ٛبگٜب ٓی تٞاٗ٘ع قبُٜب ظؼ ضبک ؾٗعگی ک٘٘ع ٝ 

ٛ٘گبٓیکٚ ٝاؼظ ثعٕ نٞٗع ایدبظ قیبٙ ؾضْ ٓی ک٘٘ع.گؽچٚ ایٖ ثیٔبؼی ثیهتؽ ظؼ 

ٓثَ گٞقل٘ع ، گبٝ،ٝ ثؿ نبیغ اقت ، ازتٔبٍ اٗعکی ٝخٞظ ظاؼظ کٚ  –زیٞاٗبت ٓؿؼػٚ 

 نٞٗع ٝ ایٖ ثؽ اثؽ ٗٞػی تٔبـ ثب زیٞإ یب هكٔتی اؾ ثعٕ اٗكبٜٗب ٗیؿ ثٚ إٓ ٓجتال

 زیٞإ اقت کٚ قیبٙ ؾضْ ظاؼظ.

 اٗكبٜٗب چگٞٗٚ ثٚ قیبٙ ؾضْ ٓجتال ٓی نٞٗع؟

www.MYbook.ir
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گیؽٗع ٓٔکٖ اقت ثٚ قیبٙ ؾضْ ٓجتال نٞٗع. ) ظؼ   اٗكبٜٗب اگؽ ظؼ ٓؼؽٌ ٛبگٜب هؽاؼ

ظؼ ٛٔبٕ ٓسِی ٓؼؽٌ ثٞظٕ ثعیٖ ٓؼ٘بقت کٚ یک ٓیکؽٝة کٚ ثیٔبؼی ؾاقت ظؼقت 

کٚ نٔب ٛكتیع ٓثَ اتبم ٓهتؽک یبكت نٞظ خبیی کٚ ثتٞاٗع ظؼ تٔبـ ٓكتویْ ثب 

 ثعٕ نٔب هؽاؼ گیؽظ.(

آب ٜٓٔتؽیٖ هكٔت ای٘كت : تٜ٘ب ظؼ ٓؼؽٌ ایٖ ٛبگٜب ثٞظٕ ثٚ ایٖ ٓؼ٘ی ٗیكت کٚ 

اٗكبٕ ٓؽیٍ ضٞاٛع نع. ثؽای ثیٔبؼنعٕ ، اٗكبٕ ثبیع ثب ٛبگٜب ثٚ یکی اؾ ایٖ قٚ 

بو تٔبـ پیعا کؽظٙ ثبنع. آٜٗب ثبیع ٛؿاؼإ ٛبگ ؼا ثٚ ظؼٕٝ نهٜبی ضٞظ ِؽین ض

 ت٘لف کؽظٙ ثبن٘ع. یب ثبیع گٞنتی ؼا ضٞؼظٙ ثبنیع کٚ ایٖ ٛبگٜب ؼا ظاؼاقت. 

 ) گٞنتی کٚ قیبٙ ؾضْ ؼا ٓ٘تهؽ

ٓی ک٘ع اؾ زیٞاٗبتی اقت کٚ ثب ایٖ ثبکتؽی آُٞظٙ اٗع ٝ ٓؼٔٞال ایٖ گٞنت کبٓال پطتٚ 

 ( ٗهعٙ اقت . 

 

یب آٜٗب ثبیع چیؿی ؼا ثِ٘ع کؽظٙ ثبن٘ع کٚ ؼٝیم ٛبگ ثٞظٙ ٝ ایٖ ػبَٓ ثیٔبؼی ؼا ؼٝی 

ثؽیعگی ؼٝی پٞقت ضٞظ کهیعٙ ثبن٘ع. ایٖ ٓٔکٖ اقت ٝزهت٘بک ثبنع ، آب زتی 

ٛ٘گبٓیکٚ ٓؽظّ ظؼ تٔبـ ثب ایٖ ٛبگٜب هؽاؼ ٓی گیؽٗع ْٛ ازتٔبٍ ثیٔبؼ نعٕ هطؼی 

ُُٞٚ گٞاؼل ، یب نهٜب ٗهٞظ ، ثیٔبؼی ثٞخٞظ ٗیكت . اگؽ ثبکتؽی ٝاؼظ پٞقت ، 

 ٗطٞاٛع آٓع.

 آیب قیبٙ ؾضْ ٝاگیؽ اقت؟

قیبٙ ؾضْ ٛٔبٗ٘ع آٗلِٞاٗؿا کٚ ٓی تٞاٗع ثیٖ اػُب ضبٗٞاظٙ یب ٛٔکالقی ٛب ٓ٘تهؽ 

 نٞظ، اٗتهبؼ پیعا ٗٔی ک٘ع گؽ چٚ ؼاٜٛبي قؽايت ٓتؼعظي ظاؼظ ًٚ ظؼ ثبال غًؽ نع.

 قیبٙ ؾضْ چگٞٗٚ ظؼٓبٕ ٓی نٞظ؟

قیبٙ ؾضْ اؿِت ثٚ ِٞؼ ٓٞكویت آٓیؿی تٞقّ آٗتی ثیٞتیکٜب )ظاؼٝیی کٚ ثبکتؽی ؼا اؾ 

 ثیٖ ٓی ثؽظ.( ظؼٓبٕ ٓی نٞظ.
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 پیشگیری از سیاه زخم
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 بوتولیسم

 

Botulism 

 

بؼی ظؼ اثؽ ٓكٔٞٓیت كؽظی آُٔبٗی کٚ قٞقیف ضٞؼظٙ ثٞظ، ایٖ ثیٔ 5679ظؼ قبٍ 

 پیعا نع

کهق گؽظیع 5989ثبکتؽی کِكتؽیعیّٞ ثٞتُٞی٘یّٞ ظؼ قبٍ   

، قْ ثٞتُٞیكْ )ثٞتبکف( تٞقّ ٓٞقكٚ ؿػا ٝ ظاؼٝی آؽیکب5898ظؼ قبٍ   (FDA) 

ثؽای ظؼٓبٕ ظٝثی٘ی، ثی اضتیبؼ چهٔک ؾظٕ ٝ اقپبقْ يٞؼت ظؼ ثیٔبؼإ خٞإ تبییع 

 .نع

ٗیؿ اقتلبظٙ اؾ ایٖ قْ ثؽای ظؼٓبٕ چیٖ ٝ چؽٝک يٞؼت تٞقّ 2772ظؼ قبٍ   FDA 

تبییع گؽظیع. ٛٔچ٘یٖ ثؽای ظؼٓبٕ ػؽم کؽظٕ ؾیبظ )ؾیؽ ثـَ یب کق ظقت( ٝ ظؼظ ػُالت 

نٞظ اؾ ایٖ قْ ظؼ ػِْ پؿنکی اقتلبظٙ ٓی . 

  

 اٗٞاع ثٞتُٞیكْ

 ثٞتُٞیكْ ؿػایی

گؽظظ ثبنع، ایدبظ ٓی ثٞتُٞیّ٘ٞ ٓی ظؼ اثؽ ًٓؽف کؽظٕ ؿػاٛبیی کٚ زبٝی قْ  . 

 ثٞتُٞیكْ ؾضْ

نٞظ ؾضْ تٞقّ قْ ثبکتؽی کِكتؽیعیّٞ ثٞتُٞی٘یّٞ ػلٞٗی ٓی   

 ثٞتُٞیكْ ٗٞؾاظإ

ک٘ع، ایٖ ثبکتؽی ظؼ ؼٝظٙ  ٛ٘گبٓی کٚ یک ٗٞؾاظ، تطْ ثبکتؽی ثٞتُٞیّ٘ٞ ؼا ًٓؽف ٓی 

نٞظ ٗٞؾاظ ؼنع کؽظٙ ٝ قْ زبيَ اؾ ایٖ ثبکتؽی آؾاظ ٓی  

 

 

 

ُیكْ ؼٝظٙثٞتٞ   
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ک٘ع ٝ ظؼ اكؽاظ ٓجتال  ثبکتؽی کِكتؽیعیّٞ ثٞتُٞی٘یّٞ ظؼ ؼٝظٙ اكؽاظ ثؿؼگكبٍ ؾٗعگی ٓی 

نٞظ ٛبی ؿیؽ ِجیؼی ظیعٙ ٓی ثٚ ؼٝظٙ . 

  

 ثٞتُٞیكْ تؿؼیوی

 ظؼ اثؽ تؿؼین ٓوبظیؽ ثبالی قْ ثٞتُٞیكْ ظؼ ظؼٓبٕ پؿنکی )ٓثَ 

ثٞتبکف،   

 

 ثٞتُٞیكْ اقت٘هبهی 

اكتع ک٘٘ع، اتلبم ٓی ٚ ثب قْ ثٞتُٞیكْ کبؼ ٓیظؼ پؽقَ٘ آؾٓبیهگبٛی ک  . 

  

ثبن٘ع، ُٝی قٚ ٗٞع  ٗٞع ثٞتُٞیكْ، ثٚ ِٞؼ ثبُوٞٙ ضطؽٗبک ٝ که٘عٙ ٓی :تٔبّ ایٖ 

اكت٘ع آضؽ ضیِی کْ اتلبم ٓی . 

  

 قْ ثٞتُٞیكْ

ثبنع. ظاٗهٔ٘عإ ٓؼتوعٗع کٚ یک گؽّ اؾ  ٛب ٓی تؽیٖ قْ قْ ثٞتُٞیكْ، یکی اؾ ِٜٓک

ٞاٗع یک ٓیِیٕٞ ٗلؽ ؼا ثکهعت قْ ثٞتُٞیكْ ٓی . 

ثبنع، چؽاکٚ ثكیبؼی اؾ اكؽاظ ؼا  تؽیٖ اٗٞاع ٓی ثٞتُٞیكْ ؿػایی یکی اؾ ضطؽٗبک

تٞإ ثب ظاظٕ زتی ٓوعاؼ کٔی اؾ ٓٞاظ ؿػایی آُٞظٙ ثٚ قْ ثٞتُٞیكْ، ٓكّٔٞ کؽظ  ٓی

 نٞٗع ٝ کهت. ثیهتؽ ثٞتُٞیكْ ؿػایی ؼا ؿػاٛبی ک٘كؽٝ نعٙ ثبػث ٓی

 ػالئْ ثٞتُٞیكْ

ثی٘یظٝ  

 تبؼی ظیع

ٛب اكتبظگی پِک  

 ثؽیعٙ ثؽیعٙ قطٖ گلتٖ

 انکبٍ ظؼ ثِغ

 ضهکی ظٛبٕ

 َؼق ػُالت

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=152330
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=176788
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=55658
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 یجٞقت

ٛبی ػٔین ٓبٗ٘ع تبٗعٕٝ ؾاٗٞ کبٛم ٝ یب ػعّ ٝخٞظ ٝاک٘م تبٗعٕٝ  

گؽیٚ ٗٞؾاظإ ٓجتال ثٚ ثٞتُٞیكْ ظچبؼ ثی زبُی، َؼق، قكتی، قٞء تـػیٚ، یجٞقت، 

ثبن٘ع. اُٝیٖ ٗهبٗٚ ٝخٞظ ایٖ قْ ظؼ  َؼیق ٝ ػُالت َؼیق ٓی

ثبنع ٓی یجٞقت ٗٞؾاظإ، . 

ٛب، پبٛب ٝ  تٞاٗع ٓ٘دؽ ثٚ كِح ظقت كِح ػُالت: اگؽ ایٖ ػبؼَٚ ظؼٓبٕ ٗهٞظ، ٓی

 .ػُالت ت٘لكی گؽظظ

  

الئْظٜٞؼ ػ  

نٞظ.  قبػت ثؼع اؾ ضٞؼظٕ ؿػا ظبٛؽ ٓی :7تب  59ٛبی ؿػایی، ػالئْ  ظؼ ٓكٔٞٓیت

ؼٝؾ ْٛ پعیعاؼ نٞظ 57قبػت ٝ یب ثؼع اؾ  :تٞاٗ٘ع ثؼع اؾ  آب ایٖ ػالئْ ٓی . 

  

 اثؽات قْ ثٞتُٞیكْ ثؽ ثعٕ

تٞاٗ٘ع تسؽیک نٞٗع.  نٞظ، ث٘بثؽایٖ ػُالت ٗٔی قْ ثٞتُٞیكْ ٓٞخت كِح اػًبة ٓی

ظٛع کٚ قْ ٝاؼظ قٍِٞ ػًجی نعٙ ٝ تعاضَ ثب آؾاظ نعٕ  بم ؾٓبٗی ؼش ٓیایٖ اتل

 اقتیَ کُٞیٖ ظاؼظ، پف ػًت هبظؼ ٗطٞاٛع ثٞظ تب ػُِٚ ؼا تسؽیک ٗٔبیع

تٞاٗع آکكٕٞ خعیعی ؼا ثكبؾظ کٚ ظؼ ٓؼؽٌ قْ ثٞتُٞیكْ هؽاؼ  ظؼ ٓٞاؼظی، ػًت ٓی

کهع ٍ ٓیٗگیؽظ. ثٚ ٛٔیٖ ضبِؽ اقت کٚ ؾٓبٕ ثٜجٞظی ثٞتُٞیكْ ضیِی ِٞ  

 

  

 تهطیى ثٞتُٞیكْ

قبثوٚ ثیٔبؼ ٝ ٓؼبی٘ٚ پؿنکی ٓٔکٖ اقت ثؽای تهطیى ٓلیع ثبنع، آب کبكی  -

 ٗیكت

ثبن٘ع، ٓثَ ٛب نجیٚ ػالئْ ثٞتُٞیكْ ٓی ػالئْ ثؽضی ثیٔبؼی - قکتٚ ٓـؿی  ق٘عؼّ  

ٙ )ثیٔبؼی كِح ػُالٗی( ٝ ٓیبقت٘ی گؽاٝیف )ثیٔبؼی کٚ ٓٞخت َؼق ٝ گیِٖ ثبؼ

نٞظ اكتبظگی پِک ٓی ) 

 اقکٖ ٓـؿی، ثؽؼقی ٓبیغ ٗطبػی، آؾٓبیم ػًت -

آؾٓبیم  (EMG اُکتؽٝٓیٞگؽاكی)  tensilon ثؽای ٓیبقت٘ی گؽاٝیف. 

آیع ثٜتؽیٖ تهطیى ثب کهت ٓعكٞع ثٚ ظقت ٓی  . 

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=157428
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=12151
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=115630
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ثبنع، ُػا ثٚ ٗٞؾاظإ ؾیؽ یک  ّٞ ثٞتُٞی٘یّٞ ٓیٛبی ثبکتؽی کِكتؽیعی ػكَ زبٝی تطْ

 قبٍ ٗجبیع ٛؽگؿ ػكَ ظاظ

 ظؼٓبٕ ثٞتُٞیكْ

نٞٗع. ایٖ  تٞکكیٖ ظؼٓبٕ ٓی ثٞتُٞیكْ ؿػایی ٝ ثٞتُٞیكْ ٗبنی اؾ ؾضْ، ثب آٗتی 

ک٘٘ع ٛب اؾ گؽظل قْ ظؼ خؽیبٕ ضٕٞ خِٞگیؽی ٓی تٞکكیٖ آٗتی . 

 .ت٘ویٚ ٝ ضبؼج کؽظٕ ٓٞاظ ؿػایی آُٞظٙ اؾ ؼٝظٙ

 

 ؾضْ ثبیع ظؼٓبٕ نٞظ ٝ ؿبُجب ثب اقتلبظٙ اؾ ػَٔ خؽازی، ٓ٘جغ ثبکتؽی ؼا ثؽٓی ظاؼٗع

 

 

ک٘٘ع ٗٞؾاظإ ٓجتال ثٚ ثٞتُٞیكْ، ایٔٞٗٞگِٞثیٖ ثٚ يٞؼت تؿؼیوی ظؼیبكت ٓی  . 

ثیٔبؼإ ثٚ ظُیَ ٗبؼقبیی ت٘لكی ٝ كِح ظؼ اثؽ ثٞتُٞیكْ نعیع، ثبیع اؾ ظقتگبٙ ت٘لف  

یبثع ٝ  ، كِح ثٚ آؼآی ثٜجٞظ ٓی ب اقتلبظٙ ک٘٘ع. ثؼع اؾ چ٘ع ٛلتٚٛ )ٝٗتیالتٞؼ( ثؽای ٛلتٚ

نٞظ آکكٕٞ خعیعی ظؼ ػًت قبضتٚ ٓی . 

  

 ػٞاؼٌ ثٞتُٞیكْ

 ٓؽگ ظؼ اثؽ ٗبؼقبیی ت٘لف

ٛب ظچبؼ ضكتگی ٝ کٞتبٛی ت٘لف )ٗلف  اٗع، قبٍ ثیٔبؼاٗی کٚ اؾ ایٖ قْ ٗدبت یبكتٚ

 .ٗلف ؾظٕ( ضٞاٛ٘ع ثٞظ
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مپیشگیری از بوتولیس  
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 بروسلوزیس

 

Brucellosis 

 

ایجاد بیماري كرده و بیماري هاي مشترك بین انسان و دام بیماري هایي هستند كه عامل بیماري در درجه اول در حیوان 

  .انسان به طور اتفاقي در معرض ابتال به آن قرار مي گیرد

این بیماري هاي مشترك گاهي به طور مستقیم و بدون واسطه از دام به انسان منتقل مي شوند مانند تب مالت و گاهي از 

ن منتقل مي شوند مانند تب كریمه طریق یك واسطه كه به عنوان مثال از طریق كنه كه دام آلوده را نیش زده به انسا

  .كنگو و گاهي از هر دو طریق امكان آلودگي انسان وجود دارد

از شایعترین بیماري هاي مشترك بین انسان و دام بیماري تب مالت یا بیماري هزار چهره است كه میزان ابتال به آن در 

  .چند سال گذشته افزایش پیدا كرده است

 

  انسان  به  شده  و عفوني  آلوده  یا بزهاي  ها، گوسفندان از گاوها، خوك  كه  باكتریایي  عفونت  یك از  است  تب مالت عبارت

را   ، كبد و طحال لنفاوي  هاي ، گره مغز استخوان  ، از جمله ساز بدن خون  اعضاي  باكتریایي  عفونت  یابد . این مي  انتقال

تا   روز یا حتي 5-61  است  ممكن  بیماري  نهفتگي  . دوره شایعتر است  لهسا 21-61  در مردان  سازد. بیماري متأثر مي

دارد  مزمن  نوع  حاد و یك  نوع  یك  باشد. بیماري  ماه  چندین   

تب مالت كه راه عمده انتقالش مصرف لبنیات محلي به خصوص شیر و پنیر است از طریق تماس مستقیم با ترشحات یا 

ز طریق آلودگي اتفاقي در آزمایشگاه )در هنگام كار با میكروب بروسل ل( و یا به ندرت از نسوج آلوده حیوان و یا ا

  .طریق تزریق خون نیز قابل انتقال است

از نظر عالئم بالیني تب مالت به بیماري هزار چهره معروف است، بنابراین، این بیماري مي تواند هر تظاهر بالیني 

به ویژه سیستم استخوان و مفصل، كبد، طحال و مغز استخوان را گرفتار كند داشته باشد و قسمتهاي مختلف بدن .  

این بیماري برخالف نامش )تب مالت( الزاماا در تمامي بیماران بروز تب را ندارند و الزاماا بیماران مبتال به آن ساكن 

 جزیره مالت نیستند،
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كن مناطق مختلف مشاهده مي شود اما یافته هاي بالیني شایع بنابراین تب مالت با عالئم متنوع و مختلف و در افراد سا 

آن خستگي زودرس، ضعف، بي حالي، تعریق )به ویژه تعریق شبانه( دردهاي پراكنده استخواني، عضالني، بي اشتهایي 

  .و كاهش وزن مي باشد

 

شوند ظاهر مي  طور ناگهاني زیر به  حاد، عالیم  در نوع  

 

   ، تعریق متناوب  لرز، تب

 

   توجه  قابل  خستگي

 

   فقرات  ستون  لمس  هنگام  درد به

 

  سردرد

 

، مزمن  در نوع  لنفاوي  هاي گره  شدن  بزرگ   

 

شوند زیر تدریجاا ظاهر مي  عالیم  

 

   خستگي

 

   درد عضالني

 

  كمردرد

 

   یبوست

 

   وزن  كاهش

 

   افسردگي
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   جنسي  ناتواني

 

ها، و مغز ها، كلیه در تخمدان  ندرتاا بروز آبسه   

 

در صورت تأخیر در تشخیص، احتمال جایگزین میكروب در احشاء داخلي و دریچه هاي قلب نیز وجود دارد كه در این 

صورت براي بیمار مشكالت بالیني جدي ایجاد شده و حتي در موارد عفونت دریچه ممكن است منجر به فوت بیمار 

  .شود

هاي بالیني و شواهدي دال بر مصرف لبنیات محلي و یا سرو كار داشتن با دام و تشخیص این بیماري براساس یافته 

گیرد و اصول درمان آن دراز مدت مي  انجام  خون  با آزمایش  قطعي  یافته هاي آزمایشگاهي مي باشد تشخیص  

  و مصرف  در رختخواب  راحتاست  دوره  یك  شامل  دارو( مي باشد.كه 2ماه( و با استفاده از چند دارو )حداقل  2)حداقل  

  . است  بیوتیك آنتي

 

جدا شود  بیمار از دیگران  كه  نیست  معمولا لزم   

 

قرار   و آزمایش  معاینه  باشند باید تحت  كرده  مصرف  آلوده  لبني  محصول  از همان  است  ممكن  كه  خانواده  اعضاي  تمامي

 گیرند
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 پیشگیری از بروسلوزیس

 

 

Reference 

 

www.cdc.gov 

www.webmd.com 

 

http://www.cdc.gov/
http://www.webmd.com/
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 وبا 

Cholera 

 

ک٘ع.  ٝثب یکی اؾ ثیٔبؼیٜبی ٝاگیؽ ػلٞٗی اقت کٚ كوّ ظؼ اٗكبٕ ایدبظ ثیٔبؼی ٓی

ثٚ ٗبّ ٝیجؽیٞ کِؽا اقت ٝ قٔي ًٚ ايٖ ٓیٌؽٝة ظؼ  ثبکتؽی ػبَٓ ثیٔبؼی ؾایی ٝثب یک

نٞظ.. ایٖ ثیٔبؼی  ؼٝظٙ ثبؼيي اٗكبٕ تؽنر ٓي ً٘ع، ثبػث ايدبظ ثیٔبؼي ظؼ اٗكبٕ ٓي

ثبنع.  ای ثٚ ٗبّ اُتٞؼ ظؼ آكؽیوب پیعا نع، ثٚ ایٖ ٗبّ ٓهٜٞؼ ٓی ظؼ ٓ٘طوٚ چٕٞ اُٝیٖ ثبؼ

ٓبٗع ٝ ظؼ ٓ٘بِوی کٚ قطر آثٜبی ؾیؽ ؾٓی٘ی  ػبَٓ ثیٔبؼی ٓعت ؾیبظی ظؼ آة ؾٗعٙ ٓی

إٓ ثبال اقت، ثیهتؽ نبیغ اقت ٝ ثیهتؽ ػبَٓ ثیٔبؼیؿا اؾ ِؽین ٓعكٞع ٝ كبَالة هبثَ 

 اٗتوبٍ اقت.

 ػالئْ ثیٔبؼي :

ٓجتال ثٚ ٝثب، اقٜبٍ ضلیق ثعٕٝ ظؼظ ٝ ثعٕٝ تت ظاؼظ ًٚ ًْ ًْ نعيع نطى 

نٞظ، اقٜبٍ نطى ٓجتال ثٚ ٝثب آثٌي ٝ ثٚ نٌَ ُؼبة ثؽٗح اقت. ثیٔبؼي ٝثب  ٓي

گبٛي ٛٔؽاٙ اقتلؽاؽ ٝ گبٛي ثعٕٝ اقتلؽاؽ اقت ًٚ ثٚ قؽػت ٝ ظؼ ظؽف قٚ اُي 

ؼب آة ٝ آالذ ثعٕ چٜبؼ قبػت ٓٞخت ًْ آثي نعيع ثعٕ نعٙ ٝ ظؼ يٞؼتي ًٚ قؽي

  نٞظ. خجؽإ ٗهٞظ، قجت ٓؽگ كؽظ ٓجتال ٓي

ظٝؼٙ پٜ٘بٕ ثیٔبؼي ٝثب اؾ ُسظٚ ٝؼٝظ ٓیٌؽٝة ثٚ ثعٕ تب ثؽٝؾ ثیٔبؼي اؾ چ٘ع قبػت تب  

نٞظ. ثٚ  ثبنع ُٝي ثٚ ِٞؼ ٓؼٍٔٞ ظؼ يٌي ظٝ ؼٝؾ ثیٔبؼي آنٌبؼ ٓي پ٘ح ؼٝؾ ٓي

ٓٞؼظ اقتلبظٙ هؽاؼ گیؽظ ٝ ORS  ٓسٍ نؽٝع اقٜبٍ نعيع ثبيكتي ٓبيؼبت كؽاٝإ ٝ 

 قؽيؼب ثٚ ٗؿظيٌتؽيٖ ٓؽًؿ ثٜعانتي ظؼٓبٗي يب ضبٗٚ ثٜعانت ٓؽاخؼٚ نٞظ.

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C
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 ؼاٜٛبي اٗتوبٍ :

تٞاٗع اؾ  ايٖ ثیٔبؼي ثٚ ظٝ ؼٝل تٔبـ ٓكتویْ ٝ ؿیؽٓكتویْ اقت. ٝثب ٓي اٗتوبٍ 

ٛبي آُٞظٙ  ِؽين تٔبـ ثب چیؿٛبيي آُٞظٙ ثٚ ٓیٌؽٝة ٝثب ٓبٗ٘ع ظقت ظاظٕ ثب ظقت

ٔبؼ، تٔبـ ثب اقتلؽاؽ يب ٓٞاظ ظكؼي ثیٔبؼ، ِٓسلٚ ٝ ُٞاؾّ آُٞظٙ اٝ ٓثَ ُیٞإ، ظؽٝف ثی

 ٝ زُٞٚ ٝ.... ٓ٘توَ نٞظ ًٚ ٛٔٚ ايٖ ٓٞاؼظ، ؼٝل ٓكتویْ اٗتوبٍ ثیٔبؼي اقت.

تٞاٗع اؾ ِؽين ضٞؼظٕ آة آُٞظٙ ثٚ ٓعكٞع  ظؼ ؼٝل تٔبـ ؿیؽٓكتویْ ثیٔبؼي ٝثب ٓي

 ٛبي آُٞظٙ ٓ٘توَ نٞظ. ، خٞيجبؼٛب ٝ ظؼيبچٚٓبٗ٘ع اقتلبظٙ اؾ چبٜٛب، اقتطؽٛب

ٛبي ضبّ آُٞظٙ، اقتلبظٙ اؾ ؿػاٛبي پطتٚ آُٞظٙ ًٚ تٞقّ  ضٞؼظٕ قجؿيدبت ٝ ٓیٞٙ

ظقت آُٞظٙ ٝ يب زهؽات آُٞظٙ نعٙ ثبنع، تـػيٚ ًٞظًبٕ ثب ثطؽي ثٚ خبي نیؽ 

ظيگؽ ٓبظؼ،اقتلبظٙ اؾ نیؽٝ ثكت٘ي آُٞظٙ ًٚ اؾ ٓ٘بثغ ؿیؽ ٓطٔئٖ تٜیٚ نعٙ ثبنع، اؾ 

 ؼاٜٛبي اٗتوبٍ ٝثب اقت.

  

 پیشگیری از وبا

 



24  

 

 

Reference 

www.who.int 

www.nhs.uk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/
http://www.nhs.uk/
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لیاشرشیاک  

 

e.coli 

 

باکتری گرم منفی از اشریشیا ُکالی که به ُکالی باسیل نیز معروف است، یک 

کشف شد. این باکتری بیهوازی  18۱۱خانواده انتروباکتریاسه که در سال 

، اغلب متحرک  باشد. باکتری های اشیرشیا کالی اختیاری و بدون اسپور می

باشند. باكتري اشرشیا كلي می  (E.coli)  به صورت عادي در دستگاه گوارش

یست، ولي سویه هاي خاصي از این انسان زندگي مي كند و معمول بیماري زا ن

 .باكتري تحت شرایط خاص مي توانند بیماري هاي مختلفي ایجاد كنند

باکتری اشریشیا کلی که در روده جانداران خونگرم )منجمله انسان( زندگی 

کند و در غیاب گلوکز از لکتوز هم به عنوان منبع  کند؛ از گلوکز تغذیه می می

خوریم، دی  وان مثال، وقتی یک محصول لبنی میکند. بعن انرژی استفاده می

گیرد. در این هنگام با ساختن  ساکارید لکتوز در دسترس این باکتری قرار می

های لزم که برای جذب و تجزیه لکتوز هستند از این قند به عنوان منبع  آنزیم

شود انرژی استفاده می  



26  

 

اشاره کرداز جمله ویژگی های این باکتری می توان به مواردزیر   

کا بطور طبیعی در ساخت ویتامین و همچنین جلوگیری از رشد میکروبهای    

 مضر در روده انسان موثر است

:8۱های ادراری است.)حدود  برخی از انواع آن، بزرگترین عامل عفونت   

 دومین باکتری از لحاظ فراوانی در روده است.بعد از باکتروئیدس 

ب استشاخص الودگی آب شهری به فاضال  . 

بیماری هایی که عامل آن به حساب می آید در دو دسته عفونت هاي روده اي و 

غیر روده اي قرار دارند. بیشتر موارد آلودگي به عفونت هاي غیرروده اي و به 

 خصوص عفونت هاي ادراري در سالمندان دیده شده است. 

سالیانه بیش میزان آلودگي به این باكتري در دهه گذشته دو برابر شده است و 

هزار مورد ابتال به این باكتري در بیمارستان ها گزارش مي شود.  17از 

عفونت هاي گوارشي ناشي از این باكتري بسته به سویه خاص باكتري به 

صورت اسهال ساده تا اسهال همراه با خون است و با تأمین آب و الكترولیت 

آنتي بیوتیك نیستهاي مورد نیاز بدن درمان مي شود و نیازي به مصرف   

 به طور كلي اشرشیا كلي، علت شایع مسمومیت غذایي است.

برخي از گونه هاي آن به طور طیبعي در روده حیوانات و انسان یافت مي  

شود. حدود صدها گونه از اشرشیا كالي وجود دارد كه بیشتر آنها مضر 

م، شیر و هستند.این باكتري ها از طریق دست هاي آلوده به مدفوع، گوشت خا

 آبمیوه غیر پاستوریزه منتقل مي شود.
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كالباس، سوسیس و كاهو نیز این باكتري را منتقل مي كنند. پس از ورود این  

باكتري از طریق دهان، این باكتري وارد روده ها مي شود و به سلول هاي 

مخاط روده مي چسبد و شروع به تكثیر میكند و هنگامي كه تعداد آنها زیاد 

گي شروع به آزاد كردن سم مي كنند. سم ناشي از باكتري ها، مخاط شود، هم

 .روده را تخریب و دردهاي شدید شكمي و اسهال را ایجاد مي كند

  اسهال اغلب خفیف است ولی در تیپهای مهاجم تر مانند

مهمترین عامل اسهال مسافران اشرشیاکلی )به خصوص تیپهای   (ETEC) 

توانند عامل اسهال  مانند شیگال و کامپیلو باکتر نیز میباشد . البته باکتریهایی  می

مسافران باشند . اسهال مسافران اغلب نیازی به درمان آنتی بیوتیکی ندارد و 

فقط باید اتالف آب و الکترولیت را جبران نمود وکمتر از یک هفته بهبود 

وان ت یابد. ولی در موارد شدید از کینولونها مانند سیپروفلوکساسین می می

های اشریشیا کلی در خارج از روده مثال در مجاری ادراری،  استفاده کرد. گونه

زا باشند توانند بیماری ملتحمه و ... نیز می  

عامل اسهال حاد آبكي به ویژه در كودكان  : (EPEC) اشرشیاكلي انتروپاتوژنیك

است كه بسیار به این میكروب حساس هستند. مخزن بیماري انسان بوده و 

فرادیكه با امر غذا سر و كار دارند و همچنین فاضالب مي تواند به عنوان منبع ا

 آلودگي عمل نمایند
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عامل سندرم دیسانتري )التهاب روده بزرگ  : (EIEC) اشرشیاكلي انترواینویسیو

همراه با دفع مدفوع آبكي یا خوان آود ( مي باشد. مخزن این بیماري هم انسان 

امر غذا سر و كار دارند و همچنین فاضالب مي تواند به بوده و افرادیكه با 

  عنوان منبع آلودگي عمل نمایند

عامل اسهال حاد آبكي معمول در مسافران  : (ETEC) اشرشیاكلي انتروتوكسیژنیك

مي باشد. در این بیماري نیز انسان به عنوان مخزن و افرادیكه با امر غذا سر و 

تواند به عنوان منبع آلودگي عمل نمایندكار دارند و همچنین فاضالب مي    

سندرم اسهال خوني را در بیماران باعث  : (EHEC) اشرشیاكلي انتروهموراژیك

مي شود. مخزن بیماري گوساله و مدفوع گوساله، جابجایي گوشت، ابزار و 

وسایل و لبنیات مي تواند در انتقال بیماري نقش منبع آلوده كننده را ایفاء نماید. 

غیر پاستوریزه ، پخت ناكافي گوشت ) مثل همبرگرها( هم مي تواند یكي از شیر 

 دلیل شیوع این بیماري باشد

E.Coli  از ارگانیسم هاي آشنا و شناخته شده براي باكتري شناسان است كه به

 طور طبیعي در روده حیوانات خون گرم، انسان و پرندگان وجود دارد. اگرچه

E.Coli ده همه انسان ها وجود دارد ولي بدن ما قادر به به طورطبیعي در رو

 پذیرش منابع خارجي آن نیست
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اسهال ناشي از این میكروارگانیسم احتمال یكي از شایعترین علل در كودكان 

است. عالئم و عوارض ایجاد شده توسط انواع گوناگون ارگانیسم بر حسب شدت 

ي كشورهاي مختلف خود را متفاوت است. هنگامي كه مسافران با فلور میكروب

 .تطبیق مي دهند، اغلب شكل مالیمي از اسهال را تجربه مي كنند

های مهندسی ژنتیک مورد دست  اشریشیاکالی نخستین جانداری که باروش

بیشتر از  (G) حلقوی این باکتری باز گوانین DNA ورزی ژن قرار گرفت، در

 .سایر بازها حضور دارد

کلی حاوی پالسمید مورد آزمایش در اثر تکثیر  های اشریشیا تعداد باکتری

ها نیز  شده در باکتری شود و در نتیجه تعداد پالسمیدهای کپی باکتریایی زیاد می

یابد به این دلیل در ژنتیک مولکولی از این نوع باکتری بسیار  افزایش می

شود. برای این منظور با استفاده از روش همتاسازی مولکولی  استفاده می

کنند و سپس پالسمید مورد نظر را با  س موردنظر را وارد پالسمید میسکان

کنند.  های اشریشیا کلی می روش شوک گرمایی وارد باکتری  

مدت زمانی که طول میکشد تا عالئم بیماری بروز کند در واقع دوره کمون آن 

ساعت متغیر است 24ساعت تا  8بسته به نوع اشرشیا کالی از   

وان به مدفوع شل و آبكي، حالت تهوع، استفراغ، فوریت براي از عالئم آن می ت

 رفتن به توالت، تب، سردرد، دفع دردناك و مدفوع خوني اشاره کرد
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انتقال بیماري از طریق ) انسان ـ موادغذایي ـ انسان ( مي باشد. میزان مرگ و 

بیماري  میر در نوزادان بال مي باشد . عامل بیماري اسهال مسافران بوده و این

در نقاطي شایع مي باشد كه بهداشت رعایت نمي شود. معمول اسهال مسافران 

روز بعد از خوردن یا هنگام  3تا  2به سرعت ایجاد نمي شود و ممكن است 

 بازگشت به منزل ایجاد گردد

مواد غذایي در معرض خطر : گوشت ـ ماهي ـ شیر ـ آب آلوده در معرض خط 

تند و مهمترین منبع آلودگي ، سبزي هاي خام و سالد آلودگي به این باكتري هس

  مي باشد

 پیشگیری از اشرشیا کولی
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www.mayoclinic.org 

www.webmd.com 
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 ژیاردیازیس

Giardiasis 

 

شود و اغلب  یک عفونت تک یاخته ای روده باریک است که توسط ژیاردیا لمبلیا ایجاد می ( Giardiasis) ژیاردیاز

تواند به صورت اسهال حاد یا مزمن تظاهر نماید. به دلیل آنکه تعداد زیاد انگل در عمل  بدون نشانه بالینی است اما می

کند در عفونتهای شدید ممکن است استئاتوره، کم خونی،  ربیها اختالل ایجاد میهای محلول در چربی و چ جذب ویتامین

   .ضعف و کاهش وزن مشاهده گردد

ای  ای مهم است که در طبقه بندی جزو تاژک داران روده یاخته هـای تک ژیاردیـا لمبلیــا )دئودنالیس( یکـی از پاتوژن

میلیون نفر در دنیا تخمین زده می شود 211یوع آن حدود گیرد. این انگل انتشار جهانی داشته، ش قرار می . 

بررسی انجام گرفته در زمینه انگل های روده ای انسان درایران در نیم قرن گذشته، ژیاردیا در کنار  311در مرور 

آن توسط آب آلوده بوده ولی انتقال آنتامبا هیستولیتیکا، شایع ترین تک یاخته های بیماریزا بوده اند. مهمترین راه انتقال 

 .فرد به فرد و نیز انتقال از راه غذا نیز اهمیت دارد

  

مهمترین عالیم بیماری به ترتیب شیوع شامل: اسهال، سستی، نفخ شکم، دفع مدفوع چرب و بد بو، کرامپ های شکمی، 

 .تهوع، بی اشتهائی، کاهش وزن، استفراغ، تب، کهیر و یبوست می باشند

لی که باعث افزایش احتمال این عفونت می شوند،عبارتند از :زندگی در محیط های شلوغ و غیر بهداشتی)که در عوام

مورد کودکان مهمد کودک بسیار مهم است(،آب آشامیدنی غیر استاندارد ، کاهش اسید معده و رعایت نکردن بهداشت 

 فردی . از خوردن غذای پخته نشده خودداری کنید
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سافرت و گردش خارج از منـزل از مصرف آب های غیـربهداشتی حتی بـرای شستشو خودداری کنیددر هنگام م  . 

  

های باردار ممکن است بیماری شدید با کاهش  اگرچه بیماری خوش خیم است، در بعضی افراد بویژه بچه ها و خانم

ا خودبخود یا با درمان بهبود می یابد ولی . اسهال مزمن ناشی از ژیاردی  مایعات بدن و نیاز به بستری شدن ایجاد کند

، ویتامین آ، پروتئین دی، 12بویژه در بچه ها با کاهش وزن، عالیم شبیه اسپرو، استئاتوره و سوءجذب ویتامین بی 

گزیلوز و آهن همراه است . گاهی عدم تحمل لکتوز وجود دارد. نظرات در مورد تأثیر ژیاردیازیس مزمن در رشد 

مورد بحث استکودکان هنوز  . 

 روش تشخیص معمــول ژیاردیازیس، آزمــون میکروسکوپی مستقیم مدفوع برای یافتن انگل می باشد

 اتیولوژی

میکرون  21تا  ۱/9یک تک یاخته تاژکدار است که تروفوزوایت پهن و گالبی شکل آن بین  (G.lamblia)ژیاردیا لمبلیا

میکرون طول،  11ته و چهار زوج تاژک است. کیست بیضوی آن، میکرون عرض دارد. دارای دو هس 1۱تا  ۱طول و 

میکرون عرض)به طور متوسط( و دو یا چهار هسته دارد 8  

نماید ژیاردیا چسبیدن آن را به مخاط روده تسهیل می وجود صفحه مکنده در سطح شکمی . PH  مطلوب برای تروفوزوایت

رسد  گردد و به نظر نمی سرعت نابود میاست و در اثر شرایط نامساعد )اسید معده( به  7تا  ۶  

که در انتشار بیماری نقشی داشته باشد مدفوع معمول تنها حاوی کیست است اما در زمان بروز اسهال، تروفوزوایت نیز 

ماه در آب زنده بماند.  3شود و قادر است به مدت  ممکن است مشاهده شود. کیست در قسمت انتهائی ایلئوم تشکیل می  

برد. هر کیست پس از رسیدن به  رود کیست را از بین نمی معمول کلر که برای تصفیه آب آشامیدنی به کار می غلظتهای

کند ژژونوم، چهار تروفوزوایت آزاد می . 

 اپیدمیولوژی

درصد متفاوت  2۱تا  1این انگل از تمام نقاط دنیا گزارش شده است اما میزان آلودگی انسانها در مناطق مختلف بین 

در مناطق گرمسیر و نقاطی که تراکم جمعیت زیاد و امکانات بهداشتی کم است شیوع بیشتری دارد است.  
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اطفال حدود سه بار بیش از بزرگسالن مستعد ابتالء به بیماری هستند و به همین دلیل موارد آلودگی با ژیاردیا در 

گردد ها بیشتر مشاهده می مدارس ابتدائی و یتیم خانه  

مخزن شناخته شده انگل است و انتقال بیماری از شخص به شخص یا از طریق مصرف غذا و آب آلودهانسان تنها   

(fecal-oral) گیرد صورت می . 

به ندرت با نفوذ فاضالب در آب آشامیدنی یک شهر ممکن است عفونت ژیاردیائی به صورت همه گیر بروز کند و باید 

کند. در برخی از موارد اسهال مسافران،  یست ژیاردیا را نابود نمیتوجه داشت که کلرینه کردن آب به روش معمول ک

 .ژیاردیا مسئول بوده است

های بالینی نشانه   

های بالینی  از بیماران نیز شدت نشانه گرددو در عده کمی در اکثر موارد آلودگی به ژیاردیا موجب بروز نشانه بالینی نمی

ء جذب متفاوت است. ژیاردیا هر چند که در شیرخواران نیز مشاهده از نفخ خفیف و سوء هضم تا اسهال شدید و سو

گردد اما در کودکان بزرگتر شایعتر است می  

 

کیست ژیاردیا ممکن است در مدفوع تعدادی از افراد سالم جامعه )حاملین( یافت شود بدون آنکه نشانه بالینی داشته 

 .باشند

ست و شروع بیماری ممکن است ناگهانی وبه صورت یک روز ا 1۱فاصله بین آلودگی و بروز عالئم حدود 

گاستروآنتریت حاد یا تحت حاد باشد. بی اشتهائی، تهوع، احساس سنگینی در اپیگاستر و اسهال آبی در اغلب بیماران 

 .وجود دارد. اسهال ممکن است مزمن شود و یا به صورت متناوب ظاهر گردد

 سندرم سوء جذب   شکل مزمن

اتساع شکم و نفخ ظاهر   کشد. کاهش وزن، اسهال ناشی از ژیاردیا مزمن میشود و چند ماه طول میدر بعضی موارد 

تواند عالوه بر  گردد. این مسئله می مدفوع کمرنگ و حجیم و بدبوست و تابلوی بیماری مشابه بیماری اسپرو می  شده،

یابند درمان موفقیت آمیز عفونت، بهبود میکاهش وزن سبب اختالل در رشد کودکان گردد اما تمام اختاللت پس از  . 
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 پیشگیری از ژیادیازیس

 

 

Reference 

www.nhs.uk 

www.emedicinehealth.com 

 

http://www.nhs.uk/
http://www.emedicinehealth.com/
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Rotavirus 

 روتاویروس

 

زعٝظ 79 قبٍ پیم، پؿنٌبٕ ؼاخغ ثٚ ػِت ٛبي اقٜبٍ – اقٜبُي ًٚ قبالٗٚ خبٕ 

 زعٝظ 7 ٓیِیٕٞ ًٞظى ؼا ظؼ خٜبٕ ٓي گیؽظ – ضیِي ًْ ٓي ظاٗكت٘ع

 

َ ٛب ٓتٜٔبٕ ازتٔبُي ٝ ػبَٓ تٜ٘ب 57 تب 27  آٜٗب كوّ ٓي ظاٗكت٘ع ًٚ ثبًتؽيٜب ٝ اٗگ

ـ ٛب ٓتٜٔ٘ع، ٓؼِّٞ ٗجٞظ. تب  ظؼيع ًَ ٓٞاؼظ اقٜبٍ ٛكت٘ع، آب ايٌ٘ٚ ظهیوبً ًعاّ ٝيؽٝ

ايٌ٘ٚ ٓسووبٕ ظؼ قبٍ 5862 ثبالضؽٙ تٞاٗكت٘ع اُٝیٖ ٝيؽٝـ ػبَٓ اقٜبٍ ؼا 

 ن٘بقبيي ً٘٘ع

 

يي قبٍ ثؼع ٓسووبٕ اقتؽاُیبيي ٝيؽٝـ ظيگؽي ؼا ًهق ًؽظٗع ٝ ظؼيبكت٘ع ًٚ ػبَٓ 

ٍ ٛبي نعيع ًٞظًبٕ اقت ٝ چٕٞ نٌَ ًؽٝي ٝ چؽش ٓبٗ٘عي ظانت إٓ ؼا ؼٝتب  اقٜب

 ٝيؽٝـ ٗبٓیعٗع

 

ايٖ ٝيؽٝـ هبتَ، ًٚ نبيع  تب ثٚ زبٍ اقٔم ؼا ْٛ ٗه٘یعٙ ثبنیع، ثیهتؽ اؾ ٝثب آظّ 

ٓي ًهع. ايٖ ٝيؽٝـ ثٚ تٜ٘بيي ػبَٓ اؿِت ٓؽگ ٛبي ًٞظًبٕ ؾيؽ ظٝ قبٍ ظؼ اثؽ 

اقٜبٍ اقت ًٚ توؽيجبً 577 ٓیِیٕٞ ًٞظى ظؼ خٜبٕ ؼا ظؼ ٓؼؽٌ ضطؽ هؽاؼ ٓي ظٛع. 

 ؼٝتب ٝيؽٝـ قبالٗٚ ثیم اؾ 77: ٛؿاؼ ًٞظى ؼا ٓي ًهع

 

ايٖ آٓبؼ تطٔی٘ي ظؼ ًَ خٜبٕ اقت، آب كوّ ظؼ آٓؽيٌب ايٖ ثیٔبؼي ٓؼٔٞالً 7 ٓیِیٕٞ ٗلؽ 

 اؾ ًٞظًبٕ ؾيؽ 2 قبٍ ؼا ٓجتال ًؽظٙ ٝ ػبَٓ ٗیٔي  اؾ ثكتؽي ٛبي ًٞظًبٕ ثٚ ظُیَ 
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اقٜبٍ اقت. ػالئْ ايٖ ثیٔبؼي يؼ٘ي اقٜبٍ ٝ اقتلؽاؽ ٛبي ٌٓؽؼ ثٚ قؽػت پیهؽكت 

ٓي ً٘ع، ثٚ ِٞؼي ًٚ اگؽ ظؼٓبٕ ٗهٞظ ٌٖٓٔ اقت ظؼ اثؽ اؾ ظقت ؼكتٖ آة ثعٕ، خبٕ 

ًٞظى ؼا ثگیؽظ. ثبٝؼتبٕ ٓي نٞظ؟ زتي ظؼ ايٖ ظٗیبي پیهؽكتٚ ْٛ اقٜبٍ ٓي تٞاٗع آظّ 

 ؼا ثٌهع

 

ٙ اٗع ًٚ ثؽ اقبـ تطٔیٖ  اُجتٚ ثٚ تبؾگي ظاٗهٔ٘عإ ٝاًك٘ي ضٞؼاًي تٜیٚ ًؽظ

قبؾٓبٕ ثٜعانت خٜبٗي، ٓي تٞاٗع آٓبؼ ٓؽگ ًٞظًبٕ ظؼ اثؽ اقٜبٍ ؼا تب 77 ظؼيع ًْ 

ً٘ع. يؼ٘ي ايٖ ٝاًكٖ ٓي تٞاٗع قبالٗٚ خبٕ يي ٓیِیٕٞ ًٞظى ؼا ٗدبت ظٛع؛ زبال 

ٚ ٛبيي ًٚ ثؽ قیكتْ ثٜعانت ٝ ظؼٓبٕ تسٔیَ ٓي نٞظ  ثگػؼيْ اؾ ًبٛم ٛؿي٘

 

ٚ ٛبي ثكتؽي ٝ ظؼٓبٕ ًٞظًبٕ ٓجتال ثٚ ايٖ ٝيؽٝـ ظؼ آٓؽيٌب  ثع ٗیكت ثعاٗیع ٛؿي٘

قبالٗٚ 977 ٓیِیٕٞ ظالؼ ثؽآٝؼظ نعٙ اقت، تبؾٙ آٓؽيٌب آٓبؼ اثتالي ًٔتؽي ٗكجت ثٚ 

 !ًهٞؼ ٛبي ظؼزبٍ تٞقؼٚ ظاؼظ

 

ًٞظى ثع اهجبُي ًٚ ٓجتال ثٚ ايٖ ٝيؽٝـ نعٙ ٌٖٓٔ اقت زتي 27 ثبؼ ظؼ ؼٝؾ ظچبؼ 

زِٔٚ اقٜبٍ ٝ اقتلؽاؽ نٞظ. نبيع ثٚ ٛٔیٖ ػِت اقت ًٚ اقٜبٍ ؼٝتب ٝيؽٝقي، 

ٙ ال ايدبظ ٓي ً٘ع.  اَطؽاة ٝ پؽيهبٗي ٝاَسي ظؼ ًٞظى ٝ ضبٗٞاظ

ٙ اٗع آب   اگؽ چٚ اؿِت ٓؽظّ )زعٝظ 98 ظؼيع( چیؿي ؼاخغ ثٚ ايٖ گٞٗٚ اؾ اقٜبٍ ٗه٘یع

ٚ ٛب تب 9 قبُگي ظقت ًْ يٌجبؼ ايٖ ػلٞٗت ؼا تدؽثٚ ٓي ً٘٘ع  اؿِت ثچ

اقٜبٍ ؼٝتب ٝيؽٝقي ضیِي نبيغ اقت ٝ ظؼ ثٜبؼ ٝ ؾٓكتبٕ ثیهتؽ ْٛ ٓي نٞظ. 

ػاليْ إٓ ثٚ يٞؼت تت )ًٚ ٌٖٓٔ اقت ظٝ قٚ ؼٝؾ ٍِٞ ثٌهع(، اقٜبٍ آثٌي ٝ 

اقتلؽاؿي ًٚ ٓؼٔٞالً ثب ظؼظ نعيع نٌْ ٛٔؽاٙ اقت، ضٞظ ؼا ٗهبٕ ٓي ظٛع. زتي 

 ٌٖٓٔ اقت ًٞظى ٓجتال، قؽكٚ ٝ آثؽيؿل ثی٘ي ْٛ ظانتٚ ثبنع

 

ثب ايٖ زبٍ گبٛي ْٛ ٛیچ ػالٓتي اؾ ضٞظ ٗهبٕ ٗٔي ظٛع، ثطًٞو ظؼ ثؿؼگتؽٛب! 

 گبٛي اؾ ظقت ؼكتٖ آة ثعٕ ثٚ هعؼي نعيع اقت ًٚ ًٞظى ؼا ظچبؼ ته٘گي،
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 تسؽيي پػيؽي، چهٔبٕ گٞظ ؼكتٚ، ضهٌي ظٛبٕ ٝ ؾثبٕ، ضهٌي پٞقت ٝ ًْ نعٕ 

ٕ تبٕ  اظؼاؼ ٓي ً٘ع. ثٚ ِٞؼي ًٚ قبػتٜب پٞني ثچٚ ضهي ثبهي ٓي ٓبٗع. اگؽ ٗگؽا

ٗٔي ً٘ع ثع ٗیكت ثعاٗیع ًْ آثي نعيع ثعٕ زتي ٌٖٓٔ اقت ٓ٘دؽ ثٚ اُتٜبة ًه٘عٙ 

 ٓـؿ نٞظ

 

 ٝيؽٝقي ثب ثعخ٘كي اَبكٚ

 

ٚ ٛب ظؼ  اقٜبٍ ٝيؽٝقي ثٚ نعت ٓكؽي اقت، چؽا ًٚ ٝيؽٝـ ػبَٓ إٓ ٓي تٞاٗع ٛلت

آة، تب 8 قبػت ؼٝي پٞقت ٝ زتي ٌٖٓٔ اقت ثٚ يٞؼت ٓؼِن ظؼ ٛٞا يب ؼٝي ٝقبيَ 

 ثبهي ثٔبٗع تب ٝهتي ًٚ نؽايّ اٗتوبُم ثٚ ثعٕ كؽاْٛ نٞظ.

 

 ؼٝتب ٝيؽٝـ اؾ ِؽين ؿػا يب آة آُٞظٙ ثٚ ٓعكٞع )هجَ ٝ ثؼع اؾ نؽٝع ػاليْ ( اؾ كؽظ 

آُٞظٙ ثٚ قبُْ ٓ٘توَ ٓي نٞظ. كٌؽ ً٘یع تٜ٘ب ًبكي اقت ًٞظى ظقت ضٞظ ؼا ظؼ 

ظٛبٗم ً٘ع، ظقتي ًٚ ثب اقجبة ثبؾي آُٞظٙ تٔبـ ظانتٚ ٝ إٓ ٝهت اقت ًٚ ثٚ 

 ٛٔیٖ ؼازتي ٓجتال ٓي نٞظ

 

ٓؼٔٞالً ٝهتي ايٖ اتلبم ٓي اكتع ًٚ ًٞظى كؽآٞل ٓي ً٘ع ظقت ٛبي ضٞظ ؼا هجَ اؾ 

ؿػا ضٞؼظٕ ٝ ثؼع اؾ ؼكتٖ ثٚ تٞاُت ثهٞيع. گبٛي ْٛ ٓؽاهجیٖ ًٞظى كؽآٞل ٓي ً٘٘ع 

ٚ ٛب ظقت ٛبي ضٞظ ؼا ثهٞي٘ع ٝ ٛٔیٖ ثي تٞخٜي ًٞظى ؼا  ًٚ ثؼع اؾ تؼٞيٍ پٞني ثچ

 ثیٔبؼ ٓي ً٘ع
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ویروس روتا از پیشگیری  

 

 

Reference 

www.cdc.gov 

www.mayoclinic.org 

 

http://www.cdc.gov/
http://www.mayoclinic.org/
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 عفونت سالمونال

Salmonella infection 

 

ظ ؿػایی یبكت قبُٔٞٗال ثبکتؽی ضطؽٗبکی اقت. ثبکتؽی قبُٔٞٗال، ثؽضی ٓٞاهغ ظؼ ٓٞا
ٓی نٞظ. ثبکتؽی قبُٔٞٗال ظؼ ؼٝظٙ زیٞإ ٝ اٗكبٕ، ؾٗعگی ٝ ؼنع ٓی ک٘ع ٝ ٓی 

 .تٞاٗع ثبػث ٓكٔٞٓیت ؿػایی گؽظظ

 

 

ػلٞٗت ٛبی ضلیق ٝ نعیع ٓی تٞاٗع اٗكبٕ ٛبی ظؼ ٓؼؽٌ ضطؽ ؼا اؾ ثیٖ ثجؽظ. آب ؼاٙ 

 .ٛبیی ٝخٞظ ظاؼظ کٚ اؾ ایٖ ٗٞع ػلٞٗت ٛب پیهگیؽی ٓی ک٘ع

  

 ٓ٘بثغ ؿػایی قبُٔٞٗال

ٛٔٚ ؿػاٛبی ضبّ ثب ٓ٘هب زیٞاٗی ٓثَ گٞنت، ٓؽؽ، نیؽ ٝ ُج٘یبت، تطْ ٓؽؽ ٝ 

٘ع آُٞظٙ ثٚ ثبکتؽی قبُٔٞٗال نٞٗعؿػاٛبی ظؼیبیی ٓی تٞاٗ . 

ٛٔچ٘یٖ ثؽضی ٓیٞٙ خبت ٝ قجؿیدبت ٓی تٞاٗ٘ع ثبکتؽی قبُٔٞٗال ؼا ظؼ ضٞظ ظانتٚ 

 ثبن٘ع

ٓؽظّ ثبیع اؾ ًٓؽف ٛؽ گٞٗٚ ٓٞاظ ؿػایی ضبّ ٝ ٗپطتٚ ٝ ٓٞاظ ؿػایی ؿیؽپبقتٞؼیؿٙ 

 پؽٛیؿ ک٘٘ع

  

 آیب پطتٖ ٝ یب نكتٖ کٔک ک٘٘عٙ ٓی ثبنع؟

ؼكتٖ ثبکتؽی قبُٔٞٗال ٓی نٞظ، ظؼ زبُی کٚ نكتٖ ٓیٞٙ ٛب ٝ پطتٖ ثبػث اؾ ثیٖ 

قجؿیدبت ثبػث ٗبثٞظی قبُٔٞٗال ٗٔی گؽظظ. پف، ثٜتؽ اقت ٓیٞٙ ٛب ٝ یب قجؿیدبتی 

 کٚ پیؽ ٝ کٜ٘ٚ نعٙ اٗع ؼا ظٝؼ ثیبٗعاؾیع

ػالٝٙ ثؽ ایٖ، ٛ٘گبٓی کٚ ٓوبٓبت ثٜعانتی ٛهعاؼ ٓی ظٛ٘ع ثؽضی ؿػاٛب ؼا ٗطٞؼیع، 

ٜٗب ؼا ايال ًٓؽف ٗک٘یعثٜتؽ اقت کٚ آ  

  

 ٗکبت ایٔ٘ی ؿػاٛب

ثؽای خِٞگیؽی اؾ آُٞظگی ٗبنی اؾ ٓیٞٙ ٛب ٝ  ( FDA) اٗدٖٔ ؿػا ٝ ظاؼٝی آؽیکب

 قجؿیدبت تٞيیٚ کؽظٙ اقت کٚ
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 هجَ ٝ ثؼع اؾ ظقت ؾظٕ ثٚ آٜٗب، ظقتبٕ ؼا ثب يبثٕٞ ٝ آة ثهٞییع

آة یک کبقٚ ٝ یب قی٘ک ٗهٞییع آٜٗب ؼا ثٚ ِٞؼ کبَٓ ؾیؽ نیؽ آة ثهٞییع. آٜٗب ؼا ظؼ -  

 اؾ چبهٞ ٝ تطتٚ ثؽل تٔیؿ اقتلبظٙ ک٘یع -

قبٍ، تٞيیٚ ٓی ک٘ع کٚ اؾ ضؽیعٕ  9اٗدٖٔ ک٘تؽٍ ثیٔبؼی ٛب ثٚ ٝاُعیٖ کٞظکبٕ کٔتؽ اؾ 

 ٝ یب ظقت ؾظٕ ثٚ خٞخٚ ٓؽؽ ٝ یب خٞخٚ اؼظک ضٞظظاؼی ک٘٘ع

 ٓ٘بثغ ؿیؽ ؿػایی قبُٔٞٗال

بُٔٞٗال ؼا ظؼ ؼٝظٙ ضٞظ زَٔ ک٘٘ع. ث٘بثؽایٖ زیٞاٗبت ضبٗگی ٓٔکٖ اقت ثبکتؽی ق

 ٓعكٞع آٜٗب ظاؼای ثبکتؽی قبُٔٞٗال ٓی ثبنع

ثبکتؽی قبُٔٞٗال ظؼ ؼٝظٙ زیٞاٗبت ضبٗگی اؾ هجیَ: الک پهت، ٓبؼ ، خٞخٚ ٝ پؽٗعگبٕ 

ثیهتؽ یبكت ٓی نٞظ  ظیگؽ؛  

يبثٕٞ  ٛٔیهٚ، ثؼع اؾ ظقت ؾظٕ ثٚ زیٞاٗبت ٝ ٓعكٞع آٜٗب، ظقتبٕ ضٞظ ؼا ثب آة گؽّ ٝ

 ضٞة ثهٞییع

  

 قبُٔٞٗال ظؼ خٞخٚ ٓؽؽ ٝ خٞخٚ اؼظک

 نیٞع قبُٔٞٗال ظؼ خٞخٚ ٛب ؼا ٛهعاؼ ظاظٙ اقت (CDC ) اٗدٖٔ ک٘تؽٍ ثیٔبؼی ٛب

نیٞع ایٖ ثیٔبؼی ظؼ ثٜبؼ ٛؽ قبٍ ایدبظ ٓی نٞظ، ؾیؽا پعؼ ٝ ٓبظؼ ثؽای كؽؾٗعاٗهبٕ، 

ضٞظ ٓی آٝؼٗعخٞخٚ ٓی ضؽٗع ٝ ثب ایٖ کبؼ ثبکتؽی قبُٔٞٗال ؼا ثٚ ضبٗٚ   

کٚ اؾ  ٓی ک٘ع قبٍ، تٞيیٚ 9اٗدٖٔ ک٘تؽٍ ثیٔبؼی ٛب ثٚ ٝاُعیٖ کٞظکبٕ کٔتؽ اؾ 

 ضؽیعٕ ٝ یب ظقت ؾظٕ ثٚ خٞخٚ ٓؽؽ ٝ یب خٞخٚ اؼظک ضٞظظاؼی ک٘٘ع

  

 ػالئْ آُٞظگی ثب قبُٔٞٗال

قبػت، پف اؾ ثِغ ؿػا ظبٛؽ ٓی نٞٗع. ایٖ ػالئْ  62تب  52ایٖ ػالئْ ؿبُجب ثؼع اؾ 

اؾ ػجبؼت٘ع  

 ظٍ ظؼظ -

 گؽكتگی ٛبی ػُالت نکٔی -

 اقٜبٍ -

 تت -

  

 ظؼٓبٕ قبُٔٞٗال

ؼٝؾ ثٜجٞظ ٓی یبث٘ع 6تب  8ثیهتؽ ٓجتالیبٕ ثعٕٝ ؼٝل ٛبی ظؼٓبٗی، ظؼ ِی   

اكؽاظی کٚ ظاؼای اقٜبٍ نعیعی ٓی ثبن٘ع، ٗیبؾ ثٚ خجؽإ ٓبیؼبت اؾ ظقت ؼكتٚ ظاؼٗع. 

 ایٖ ٓبیؼبت ؼا ٓی تٞإ اؾ ِؽین ظاضَ ٝؼیعی ثٚ ثعٕ ؼقبٗع

ثیٞتیک آٗتی ٛٔیهٚ الؾّ ٗیكت. آب اگؽ ثبکتؽی قبُٔٞٗال، ؼٝظٙ ٛب ؼا ػلٞٗی کؽظٙ  

ثیٞتیک الؾّ اقت ثبنع، ظؼٓبٕ آٗتی  

 

 

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=178241
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=159211
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=92018
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=148349
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ظؼٓبٕ ثب آٗتی ثیٞتیک ظؼ کٞظکبٕ، اكؽاظ َؼیق، اكؽاظ ٓكٖ ٝ اكؽاظ ظاؼای قیكتْ 

اقت، ؾیؽا ظؼ ایٖ اكؽاظ ثبکتؽی قبُٔٞٗال، ضیِی هٞی ػَٔ ٓی ک٘ع ایٔ٘ی َؼیق الؾّ  

 

 

 

 پیهگیؽی اؾ  قبُٔٞٗال
 

 
 

Reference 

www.mayoclinic.org 

www.foodsafety.gov 

http://www.mayoclinic.org/
http://www.foodsafety.gov/
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 شیگال

Shigellosis 

 

اُٝیٖ ٗٞع ايٖ گؽٝٙ ؼا :598نیگال ثبًتؽي ن٘بـ ژاپ٘ي ثؽاي اُٝیٖ ثبؼ ظؼ قبٍ 

ٗبٓیع . ٓسَ ايِي ٛدّٞ ثبًتؽي ٝ َبيؼبت  ثبقیَ ظيكبٗتؽي خعا ٗٔٞظ ٝ إٓ ؼا

 57تب  5ًٞظًبٕ  اقت. ثیهتؽ اٗتٜبي ؼٝظٙ ًٞچي ٝ قؽاقؽ ًُٕٞٞ ايدبظ نعٙ ظؼ

 يبثع.  ظؼيع اثتال ًبٛم ٓجتال ٓي نٞٗع ٝ ثب اكؿايم قٖ قبٍ

 

اقت ًٚ ثؽضي گٞٗٚ ٛبي إٓ ٓبٗ٘ع نیگال ظيكبٗتؽيٚ  گؽّ ٓ٘لي نیگال ثبًتؽي

 ٓي نٞٗع. نیگِٞؾ ثٚ ٗبّ اقٜبٍ ثبػث ٗٞػي

اقٜبٍ ضٞٗي  ػبَٓ ايِي نیگال ظؼ ٝاهغ يٌي اؾ پبتٞژٕ ٛبي ؼٝظٙ اي اقت ًٚ

آُٞظ ٝ ثیٔبؼي ٛٔؽاٙ ثب ظؼظٛبي نٌٔي ٝ ٓعكٞع ضٕٞ  ٓي ثبنع. ثبقیِي

 ٓطبِي اقت.

نیگال ظٓبٛبي پبيیٖ ؼا اگؽ ؼِٞثت ٓ٘بقت ثؽاي آٜٗب ٜٓیب ثبنع تسَٔ ٓي ً٘ع ٝ 

ثبهي ثٔبٗع آب ٗكجت ثٚ قبيؽ  ظٓبي اِبم ٓي تٞاٗع ظؼ آة يب نم ٓبٙ ثؽاي

ظاؼظ ٝ  كیؿيٌي ٝ ػٞآَ نیٔیبيي ثٚ ٓوبٝٓت ًٔتؽي ثبقیَ ٛبي ؼٝظٙ اي

 اؾ ثیٖ ٓي ثؽٗع. ثیهتؽ ٓٞاظ َعػلٞٗي ً٘٘عٙ ثبًتؽي ؼا

نیگال ٛب كبهع زؽکت، اؾ ضبٗٞاظٙ اٗتؽٝثبکتؽیبقٚ ٛكت٘ع کٚ اؾ ٗظؽ قؽُٝٞژی ثٚ 

 گؽٝٙ توكیْ ٓی نٞٗع: 8

کٚ تیپ یک إٓ ٛٔٚ گیؽی ٛبی گكتؽظٙ ٝ ِٞالٗی  نیگال ظیكتبٗتؽی A گؽٝٙ -

 ٓعت ایدبظ ٓی ٗٔبیع ٝ ػلٞٗت ثب إٓ ثٚ ٗكجت ظیگؽ گٞٗٚ ٛبی نیگال نعیعتؽ ٝ 

 

 ی تؽ اقت ٝ ظؼ ٓٞاؼظ ثیهتؽی ثب ٓؽگ ٝ ٓیؽ ٛٔؽاٙ اقت.ِٞالٗ
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کٚ ٓبٗ٘ع نیگال ظیكبٗتؽی ظؼ کهٞؼٛبی ظؼ زبٍ  نیگال كبکك٘ؽی B گؽٝٙ -

 تٞقؼٚ ثیهتؽ ظیعٙ ٓی نٞظ.

کٚ ظؼ کهٞؼٛبی تٞقؼٚ یبكتٚ  نیگال قٞٗئی D گؽٝٙ ٝ نیگال ثٞیعی C گؽٝٙ -

 نبیغ تؽ اقت.

           

ًٚ  اقٜبٍ ضٞٗي ٗبني اؾ نیگال ثیٔبؼي خٞآغ كویؽ ٝ پؽ اؾظزبّ ن٘بضتٚ نعٙ

ٛ٘ٞؾ ْٛ ثب ٓؽگ ٝ ٓیؽ ٝ ػٞاؼٌ كؽاٝإ ظؼ ٓ٘بِن گؽٓكیؽ ٛٔؽاٙ اقت. 

ٛب ظؼ ِي هسطي، ضهٌكبُي ٝ  ضٞٗي ثب زؽًت خٔؼیت ٛبي اقٜبٍ گیؽي ٛٔٚ

ؾٗ٘ـعٙ  قیتزتي خ٘گ ٛٔؽاٙ ثٞظٙ ٝ ثكیبؼ ثیهتؽ اؾ ػبَٓ ٛٔـؽاٙ ضـٞظ آ

 اقت. ثـٞظٙ

نٞٗع.  ٛبي زبظ ضٞٗي ٓسكٞة ٓي نیگالٛب اؾ خِٔٚ ػٞآَ ايِي ثؽٝؾ اقٜبٍ

ٛبي پٞنهي ؼٝظح ثؿؼگ قجت ؾضْ  ٛب اؾ ِؽين تٜبخْ ثٚ قٍِٞ ايٖ اؼگبٗیكْ

نٞٗع ًٚ اؾ ٗظؽ ثبُی٘ي  ظٛ٘عٙ ٛٔؽاٙ ثب تؽنسبت اُتٜبثي ٓي ٓطبِي ضٞٗؽيؿي

ظؼ  ٌْ ٝ ظؼظ ؼًتّٞ ٗیؿ ٓهٜٞظاقت. توؽيجآػالٝٙ ثؽ اقٜبٍ ضٞٗي، تت، ؾٝؼپیچ ن

ًٚ ظؼ  نٞظ ٗیٔي اؾ ٓٞاؼظ، اقٜبٍ زبظ ثعٕٝ ٝخٞظ ضٕٞ ظؼ ٓعكٞع ثیٔبؼ ظيعٙ ٓي

 ٛبي زبظ ٓهٜٞظ ٗیكت. ايٖ ٓٞاؼظ، تلبٝت ثبُی٘ي ثب قبيؽ ٗٞاع اقٜبٍ

ظؼيع ٓٞاؼظ 57تب  5ٓٞهغ،  ٝٓیؽ ثیٔبؼي ظؼ يٞؼت ٗجٞظ ظؼٓبٕ ٓؤثؽ ٝ ثٚ ٓیؿإ ٓؽگ

 ٞاٛعثٞظ.اثتال ض

اقت ٝ ظقتؽقي ثٚ  ظؼ خٞآغ پؽخٔؼیت ًٚ َٝؼیت ثٜعانت آٜٗب ٗبٓ٘بقت

 آٌبٗبت ثٜكبؾي ٝ ٓ٘بثغ ٓطٔئٖ آة ٗـعاؼٗـع، نیـٞع ثیٔبؼي ثیهتؽاقت.

  

 ؼٝل اٗتوبٍ نیگال :

ٓٞاظ ؿػايي ٝ  ٝ ٛٔچ٘یٖ اؾ ِؽين كؽظ ثب كؽظ اٗتوبٍ ثیهتؽ اؾ ِؽين تٔبـ

اقت؛  ثكیبؼ ًْ  ؾّ ثؽاي ايدبظ ػلٞٗتگیؽظ. تؼعاظ ٓیٌؽٝة ال ٓي يٞؼت آة

 577تب  57ِٞؼ تدؽثي ثب  اٗع اكؽاظ ظاِِٝت ؼا ثٚ ِٞؼي ًٚ پژٝٛهگؽإ تٞاٗكتٚ ثٚ

 ً٘٘ع.   ٓیـٌؽٝة آُـٞظٙ
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ـ  579تؼعاظ ٓیـٌؽٝة ظكـؼي اؾ ثیٔبؼ ظؼ ؾٓبٕ اقٜبٍ ضٞٗي، ؾيبظ ٝ ثبُؾ ثؽ

آة  ؾا ظؼ ٔبؼياقت. ٍِٞ ػٔؽ ػبَٓ ثی  ػعظ ثبًتؽي ظؼ ٛؽ گؽّ ٓعكٞع  :57

قبػت،  77تب  52 آة نٞؼ ٛلتٚ، ظؼ 6تب  ِٓسلٚ چؽى ؼٝؾ، ظؼ 55تب  ۵ نیؽيٖ

ٛلتٚ ٝ  ۴تب  نیؽ تؽنیعٙ ٛلتٚ، ظؼ ۶تب  گؽظ ٝ ؿجبؼ ثب ظؼخٚ زؽاؼت اتبم ظؼ

ؼٝؾاقت. ٍِٞ ػٔؽ ٓیٌؽٝة ظؼ زـؽاؼت ًٔتؽ اؾ  ۴تب  5 ٛبي آنپؿضبٗٚ ٓبٗعٙ پف ظؼ

ؼكتٖ اؼگبٗیكْ  ؾظٕ ٓٞخت اؾثیٖ يص نٞظ. يتؽٓ گؽاظ ِٞالٗي ظؼخـٚ قـبٗتي 2۵

 ٛبي ؾٗعٙ ثٌبٛع. اقت اؾ تـؼعاظ ٓیٌؽٝة نٞظ؛ آب ٌٖٓٔ ٗٔي

ٓكٔٞٓیت ٛبي ؿػايي ٗبني اؾ ثبًتؽي نیگال ظؼ اثؽ آُٞظگي ؿػاٛبيي 

قیت ؾٓی٘ي، ٓبٛي تٕٞ، ٓیگٞ، ثٞهِٕٔٞ ، قبالظ ٓبًبؼٝٗي، نیؽ، ُٞثیب،  ٓبٗ٘ع

ٖ ػالٓت ايٖ ٗٞع ٓكٔٞٓیت ٜٓٔتؽي ٓي نٞظ. قؽًٚ، قیت ايدبظ

 .اقت اقٜبٍ نعيع ؿػايي

 

 پیشگیری از شیگال
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 گاسترآنتریت

Gastroenteritis 

 

ثیٔبؼی گبقتؽٝآٗتؽيت )اقٜبٍ ٝ اقتلؽاؽ( چیكت؟ گبقتؽٝآٗتؽيت ٝيؽٝقی ػلٞٗتی 

ٚ ای نکْ ٝ اقتلؽاؽ ٓی نٞظ.  اقت کٚ ٓؼٔٞال ثبػث اقٜبٍ آثکی،ظؼظٛبی چ٘گ

ٛٔچ٘یٖ ٓٔکٖ اقت ػالئْ نجیٚ آٗلِٞآٗؿا - اؾ خِٔٚ تت ٝ ُؽؾ ٝخٞظ ظانتٚ ثبنع - کٚ 

ثؽای يک ؼٝؾ يب ثیهتؽ ثٚ ٍِٞ ٓی اٗدبٓع. اؾ آٗدبيی کٚ ايٖ ثیٔبؼی ٗبنی اؾ ٝيؽٝـ 

اقت، آٗتی ثیٞتیک ثؽ ايٖ ٗٞع گبقتؽٝآٗتؽيت )اُتٜبة ٓؼعٙ ٝ ؼٝظٙ( اثؽی ٗعاؼظ. ايٖ 

ثیٔبؼی ؼا ثبيع ثٚ زبٍ ضٞظ گػانت تب ضٞظ ثٚ ضٞظ ثٜجٞظ پیعا ک٘ع. ظؼٓبٕ ثبيع ثؽ 

ْ آثی ثعٕ  خبيگؿي٘ی آة ٝ آالذ اؾ ظقت ؼكتٚ اؾ ؼاٙ اقٜبٍ ٓتٔؽکؿ ثبنع تب اؾ ک

 خِٞگیؽی نٞظ.

ْ آثی ثعٕ نعيع ثبنع، ٓٔکٖ اقت ٗیبؾ ثٚ تؿؼين ظاضَ ٝؼيعی ٓبيؼبت   اگؽ ک

ٚ ٝخٞظ آيع. پ٘ٞٓٞٗی ) ػلٞٗت ؼيٞی ( چیكت؟ ثٚ  ّ ظؼٓبٗی( ٝ ثكتؽی نعٕ ث )قؽ

اُتٜبة ثبكت ؼيٚ کٚ يک يب ظٝ ِؽف هلكٚ قی٘ٚ ؼا ظؼگیؽ ٓی ک٘ع ٝ ٓؼٔٞال ظؼ اثؽ 

ػلٞٗت ايدبظ ٓی نٞظ پ٘ٞٓٞٗی يب ػلٞٗت ؼيٚ گلتٚ ٓی نٞظ. ػلٞٗت ؼيٚ ٓٔکٖ اقت 

َ ٛب ايدبظ  ـ ٛب، ثبکتؽی ٛب، هبؼچ ٛب ٝ اٗگ ظؼ اثؽ اؼگبٗیكٜٔبی ٓطتِلی نبَٓ ٝيؽٝ
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نٞظ. ػالٝٙ ثؽ ػلٞٗت ٛب، ٓٔکٖ اقت ظؼ اثؽ اقت٘هبم ٓٞاظ نیٔیبيی ٓبٗ٘ع ثطبؼٛبی 

 قٔی  ٗیؿ اُتٜبة ؼيٚ ايدبظ نٞظ.

 ظؼ ٓٞاؼظ ٗبظؼی ٓٔکٖ اقت اُتٜبة ؼيٚ ظؼ اثؽ اقتهبم ٓٞاظ زكبقیت ؾا ايدبظ نٞظ. 

ٓٔکٖ اقت ٓٞاخٜٚ ثب ٓٞاظی کٚ ظؼ ٓسیّ کبؼ يب ٓسیطٜبی ظيگؽ ٝخٞظ ظاؼٗع ثبػث 

ايدبظ اُتٜبة ظؼ ثبكت ؼيٚ نٞظ. ٓثال ظؼ ثؽضی کهبٝؼؾإ ظؼ اثؽ ت٘لف گؽظ ٝ ؿجبؼ ؿالت 

 کپک ؾظٙ ٓٔکٖ اقت اُتٜبة ؼيٚ ؼٝی ظٛع.

 ػلٞٗت ؼيٚ ثیٔبؼی نبيؼی اقت ٝ ظؼ قبٍ يک ظؼيع اكؽاظ ثبُؾ ؼا گؽكتبؼ ٓی ک٘ع ٝ 

ٛؽقبُٚ ثؽضی اؾ ايٖ اكؽاظ ٓی ٓیؽٗع. ايٖ ثیٔبؼی ثٚ ضًٞو ظؼ اكؽاظ ٓكٖ ٝ کٞظکبٕ 

 کْ قٖ ضطؽٗبک اقت.

 ػِت ايدبظ ػلٞٗت ؼيٚ ظؼ ٗیٔی اؾ ٓٞاؼظ ثبکتؽيٜب ٛكت٘ع. ظؼ ثیهتؽ ٓٞاؼظ ٗٞػی 

اقتؽپتٞکٞک ٓكئٍٞ ػلٞٗت ثبکتؽيبيی ؼيٚ اقت. چٚ کكبٗی ثیهتؽ ظؼ ٓؼؽٌ اثتال ثٚ 

 ػلٞٗت ؼيٞی ٛكت٘ع؟ 

 * کٞظکبٕ ضًٞيب آٜٗبيی کٚ ثیٔبؼی ٓؿٖٓ ظاؼٗع.

  * اكؽاظ ٓجتال ثٚ ثیٔبؼی ٛبی ٓؿٖٓ هِجی، ؼيٞی، کجعی، کِیٞی، آقْ، ظيبثت . 

 * اكؽاظی کٚ قیگبؼ ٓی که٘ع. 

 * اكؽاظی کٚ قیكتْ ائ٘ی َؼیلی ظاؼٗع ٓبٗ٘ع اكؽاظ ٓجتال ثٚ ايعؾ. 

 * اكؽاظ پیؽ ٝ َؼیق
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  * اكؽاظی کٚ ِسبٍ آٗبٕ ثٚ ػِتی ثب خؽازی ثؽظانتٚ نعٙ اقت. 

* اكؽاظ اُکِی ُت نکؽی ٝ نکبف کبّ چیكت ؟ ُت نکؽی ٝ نکبف کبّ انبؼٙ ثٚ 

ثبؾثٞظٕ ؿیؽِجیؼی ُت ثبال ٝ يب قوق ظٛبٕ ظاؼظ. ثطم ٛبی ٓطتِق ُت كٞهبٗی ظؼ 

ِی ٛلتٚ نهْ زبِٓگی ظؼ ک٘بؼ ْٛ هؽاؼ گؽكتٚ تب ُت كٞهبٗی ؼا تهکیَ ظٛ٘ع. 

تکبَٓ کبّ ثؼعاؾ تهکیَ ُت ظؼ اٝاضؽ قٚ ٓبٛٚ اٍٝ زبِٓگی اتلبم ٓی اكتع. ثٚ ظُیَ 

تکبَٓ خعا اؾ ْٛ ُت ٝ کبّ ، آکبٕ ظاؼظ ثچٚ ای ثب ُت نکؽی تٜ٘ب، كوّ ثب نکبف کبّ ٝ 

يب ٛؽظٝ ثٚ ظٗیب ثیبيع. کٞظک ثب نکبف ُت يب کبّ ٓٔکٖ اقت تست چٜبؼ تب پ٘ح ػَٔ 

خؽازی ظؼ ِی ظٝؼٙ نیؽضٞاؼگی تب ثِٞؽ هؽاؼ گیؽظ. ايٖ خؽازی ٛب نبَٓ تؽٓیْ اُٝیٚ 

ُت ، تؽٓیْ اُٝیٚ کبّ ، ثبؾقبؾی زِن )كبؼٗگٞپالقتی(، پیٞٗع اقتطٞاٗی كک ، خؽازی 

 ٛبی اؼتٞگ٘بتیک كک ثبال يب پبئیٖ ٝ ؾيجبئی ثی٘ی ٓی ثبن٘ع. 

خؽازی ُت نکؽی يب نکبف ُت : ُت نکؽی ٓی تٞاٗع يک ِؽكٚ يب ظِٝؽكٚ ثبنع. ظؼ 

خؽازی ُت نکؽی ، ثب ثؽل ٛبی ضبو ، هكٔتٜبی خعا ثٚ ْٛ ٗؿظيک تب يک ُت ٝازع 

ظؼقت نٞظ. تؽٓیْ ُت نکؽی ػٔٞٓبً ظؼ قٚ ٓبٛگی يٞؼت ٓی گیؽظ، اگؽ چٚ ؾٓبٕ 

ايعٙ آٍ اؾ کٞظکی ثٚ کٞظک ظيگؽ كؽم ٓیک٘ع. چ٘عيٖ ؼٝل تؽٓیْ ُت نکؽی ٝخٞظ 

ظانتٚ کٚ خؽاذ ثؽاقبـ َٝؼیت ُت نکؽی کٞظک نٔب ، ٓ٘بقت تؽيٖ ؼا اٗتطبة ٓی 

ٗٔبيع. ظؼ ِی ؼنع کٞظک ، اؿِت ٗیبؾ ثٚ خؽازی ٛبی تکٔیِی ٓٞقّٞ ثٚ ؼٝتٞل ظؼ 

 .خٜت ايالذ ٛؽگٞٗٚ آنلتگی ٝ يب ثعنکِی کٚ اؿِت ظؼ ِی ؾٓبٕ ؼش ٓیعٛع ؼا ظاؼظ
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 پیشگیری از گاستروآنتریت

 

 

 

Reference 

www.emedicinehealth.com 

 

http://www.emedicinehealth.com/


51  

 

 

 تب تیفوئید

typhoid fever 

 

يي ثیٔبؼي ثبًتؽيبٍ اقت ًٚ نؽٝػي تعؼيدي ظانتٚ ٝ ثب تت ٓٔتع ) تت 

ؼگي ِسبٍ پٌِبٗي ( ، قؽظؼظ ٝ زبُت گیدي ، َؼق ، ثي انتٜبيي ، ً٘عي ٗجٍ ، ثؿ

قؽكٚ ثعٕٝ ضِّ ، يجٞقت ٝ يب اقٜبٍ ٛٔؽاٙ ٓي ثبنع ظؼ ٗٞؾاظإ ٝ نیؽضٞاؼإ   ،

نؽٝع ثیٔبؼي ٌٖٓٔ اقت ٗبگٜبٗي ثٞظٙ ٝ اقٜبٍ ثیم اؾ يجٞقت نبيغ اقت . 

% ٓٞاؼظ ظؼٓبٕ ٗهعٙ ازتٔبٍ ضٞٗؽيؿي گٞاؼني يب قٞؼاش نعٕ ؼٝظٙ ًٞچي 5ظؼزعٝظ 

تًٞكٔي )ٝخٞظ قْ ظؼ ضٕٞ(ٝ ٓیٞ ًبؼظيت ٝخٞظ ظاؼظ ػٞاؼٌ ْٜٓ ظيگؽ ػجبؼت٘ع اؾ 

 )اُتٜبة ػُِٚ هِت(.

ٓٞاؼظ ضلیق ٝ ثعٕٝ ػالٓت ظؼ ٓ٘بِن ثٞٓي ظيعٙ ٓي نٞظ ػبَٓ ثیٔبؼيؿا ؼا 

 ٓي تٞإ ظؼ ٓؽازَ اُٝیٚ ثیٔبؼي اؾ ضٕٞ ، ٓعكٞع ٝ اظؼاؼ ثیٔبؼ خعا ًؽظ

 ػبَٓ ثیٔبؼيؿا

( ٓي ثبنع  Salmonella typhi ػبَٓ زًجٚ ، ثبقیَ تیلٞئیع يب قبُٔٞٗالتیلي )

 .قبُٔٞٗالٛب ظاؼاي يي آٗعٝتًٞكیٖ هٞي ٛكت٘ع.

 ٓطؿٕ ثیٔبؼي

ثیٔبؼي ظؼ تٔبّ ظٗیب ٓ٘تهؽ اقت ظؼ ايؽإ ٗیؿ ًْ ٝ ثیم اؾ ًِیٚ اقتبٜٗبي ًهٞؼ 

گؿاؼل ٓي نٞظ. اٗكبٕ ٓطؿٕ ثیٔبؼي ٓي ثبنعظؼ اًثؽ ٗوبِ ظٗیب زبِٓیٖ ٓعكٞػي 

ٌٖٓٔ اقت ثعٗجبٍ ثیٔبؼي زبظ ، ضلیق  نبيؼتؽ اؾ زبِٓیٖ اظؼاؼي ٛكت٘ع زبَٓ نعٕ

زبِٓیٖ ٓؿٖٓ ًٚ ثیهتؽ اؾ يٌكبٍ ػبَٓ   يب زتي ػلٞٗتٜبي ثعٕٝ ػالٓت ثبنع

قبُٔٞٗال ؼا ظكغ ٓي ٗٔبي٘ع اؿِت اكؽاظي ٛكت٘ع ثب قٖ ٓتٞقّ ثطًٞو ؾٗبٕ ًٚ 

 ظؼ ًیكٚ يلؽا ظاؼٗع .  اًثؽا ٗبؼازتیٜبيي

 ؼاٙ قؽايت
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 ٞظٙ ثٚ ٓعكٞع يب اظؼاؼ ثیٔبؼإ يب زبِٓیٖؿػا يب آة آُ                   .5

 ٓیٞٙ خبت ضبّ ، قجؿيدبت آُٞظٙ ثٚ ًٞظ اٗكبٗي                   .2

نیؽ ٝ كؽآٝؼظٙ ٛبي ُج٘ي آُٞظٙ ) آُٞظٙ نعٙ تٞقّ ظقت زبِٓیٖ                     .7

) 

 ًٓؽف يعف ظؼيبيي آُٞظٙ                   .4

بٗیٌي ٓي تٞاٗ٘ع اؿػيٚ ؼا آُٞظٙ قبؾٗع ٝ ٓگف ٝ قٞقي ثؼ٘ٞإ ٗبهِیٖ ٌٓ 

 قپف اؼگبٗیكْ ظؼ ظاضَ ؿػا تٌثیؽ ٓي يبثع تب ثٚ ٓوعاؼ آُٞظٙ ً٘٘عٙ ضٞظ ثؽقع.

 ظٝؼٙ ًٕٔٞ

ٓؼٔٞالً ثیٖ يي تب قٚ ٛلتٚ   ثكتگي ثٚ تؼعاظ ٓیٌؽٝة ٝاؼظ نعٙ ثٚ ثعٕ نطى ظاؼظ

 ٍِٞ ٓي ًهع.

  

 ظٝؼٙ قؽايت

نسبت ثبنع يؼ٘ي اؾ ٛلتٚ اٍٝ تب ظٝؼٙ ٗوبٛت آٌبٕ تب ٝهتي ًٚ ثب قیَ ظؼ تؽ            

% ثیٔبؼإ زًجٚ اي ثبقیَ ؼا تب قٚ ٓبٙ ثؼع اؾ نؽٝع ػالئْ 57قؽايت ٝخٞظ ظاؼظ 

 % ٓٞاؼظ زبَٓ ٓؿٖٓ ثبهي ٓي ٓبٗ٘ع ) ثیم اؾ يٌكبٍ (9-57ظكغ ٓي ً٘٘ع ٝ ظؼ 

 زكبقیت ٝ ٓوبٝٓت

ًبٛم  ٛٔٚ ٓؽظّ ٗكجت ثٚ ثیٔبؼي زكبـ ٛكت٘ع ٝ ايٖ زكبقیت ثب

ثٞٓي، زًجٚ ثیهتؽ ظؼ اِلبٍ هجَ اؾ   اقیعيتٚ ٓؼعٙ ثیهتؽ ٓي نٞظ. ظ ؼٓ٘بِن

 ق٘یٖ ٓعؼقٚ ٝ ظؼقٖ ٓعؼقٚ ٓهبٛعٙ ٓي نٞظ.

  

 ػالئْ ثبُی٘ي

نؽٝع ثیٔبؼي ٓؼٔٞالً ثب تت ٛٔؽا ٙ اقت ًٚ اثتعا پٌِبٗي ثٞظٙ ٝ قپف ٓعاّٝ 

تؽاهي ٓ٘٘ژيت هؽاؼ ٓي گؽظظ قؽظؼظ ٛٔؽاٙ إٓ گبٙ آٗوعؼ نعيع اقت ًٚ ظؼ تهطیى اك

ٓي گیؽظ . تٜٞع ٝ اقتلؽاؽ ، َؼق ٝ ثي انتٜبيي ، ظؼظ ػُالت ٝ ٓلبيَ ، ظٍ ظؼظ ٝ 

 Rose ٗلص نٌْ ، ٌُٚ ٛبي ًٞچي هؽٓؿ ؼٗگ ؼٝي ت٘ٚ ًٚ ثب كهبؼ ٓسٞ ٓي نٞٗع )

Spotsٍٗعؼتب ثؿؼگي ؿعظ ُ٘لبٝي ٗیؿ ٌٖٓٔ اقت ٝخٞظ ظانتٚ ثبنع . ( ، ً٘عي ٗج ٝ 

 تهطیى 

 ظ ثٞظٕ ػالئْ ثبُی٘ي ٓهٌٞى تهطیى هطؼي تٞقّ :ظؼ يٞؼت ٓٞخٞ



53  

 

ٗدبّ ًهت اؾ ٗٔٞٗٚ ضٕٞ ،ٓعكٞع، اظؼاؼ، ٓـؿ اقتطٞإ ٝ ظؼ ٓٞاؼظي ٗٔٞٗٚ ثؽظاؼي اؾ ا

 ( .rose Spots ٌُٚ ٛبي ؼٝي ت٘ٚ)

  

 ظؼٓبٕ 

ظاؼٝٛبيي ًٚ ظؼظؼٓبٕ تیلٞئیع تٞيیٚ ٓي نٞظ ػجبؼت٘ع اؾ :ًِؽآل٘یٌَ ، 

آًٓٞكي قیِیٖ ٝ ظؼ يٞؼت اثجبت ٓوبٝٓت ظاؼٝيي  ًٞتؽئًٞكبؾٍٝ ، آٓپي قیِیٖ ،

ٓي تٞإ َٖٔ ثكتؽي ٗٔٞظٕ ثیٔبؼإ اؾ قلتؽيبًكٕٞ يب قیپؽٝكًِٞكبقیٖ اقتلبظٙ 

خعاقبؾي ثیٔبؼإ الؾّ ٗیكت ُٝي ؼػبيت ٓٞاؾيٖ ثٜعانتي ظؼ ؼاثطٚ ثب ظكغ   ًؽظ

ثب نیؽ ٓعكٞع ٝ اظؼاؼ َؽٝؼي اقت . هؽٗطی٘ٚ ُؿٝٓي ٗعاؼظ.َعػلٞٗي ٓعكٞع ، اظؼاؼ 

ُٞؾآي ًٚ آُٞظٙ ثٚ آٜٗب نعٙ ثبنع   ٝ PPM 27% يب ٓسٍِٞ ًِؽ 9% ، ًؽئُٞیٖ 27آٛي 

 ثب ٓٞاظ پبى ً٘٘عٙ اُؿآي اقت.

 پیشگیری از تیفوئید

   

Reference   www.nhs.com 

http://www.nhs.com/
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 توکسوپالسموزیس

Toxoplasmosis 

 

اًذ. اًگل ایي تیواسی  شٌاختَ شذٍ« تْکغْپالعوا»ُا تَ ػٌْاى ًاقالى یک تیواسی ػفًْی جذی تَ ًام  ُاعت کَ گشتَ لعا

پزیش اعت. هؼوْال ایي اًگل اص  ُا اهکاى تْاًذ تیشتش حیْاًات ّ پشًذگاى سا آلْدٍ کٌذ، اها تکثیش علْلی آى تٌِا دس گشتَ هی

ای کَ تَ هذفْع گشتَ آلْدٍ  ض حیْاًات آلْدٍ شذٍ یا دس اثش خْسدى عثضیجات ًشغتَپ طشیق خْسدى شیش خام یا گْشت ًین

شْد شذٍ تاشٌذ، تَ اًغاى هٌتقل هی . 

ُای قلة  تْاًذ تقشیثا ُش ػضْی سا هتاثش عاصد، اها اغلة سّی هغض ّ هاُیچَ ُایی هی دس اًغاى ایي اًگل تَ صْست کیغت

دُذ ّ گاُی  کَ داسای عیغتن ایوٌی قْی تاشٌذ، ػالئن ّ ًشاًی اص خْد تشّص ًوی گزاسد. ایي اًگل دس اغلة افشادی اثش هی

حالی ّ دسد ػضلَ تَ ُوشاٍ  هوکي اعت کَ فشد ًذاًذ کَ ًاقل اعت. اها دس تؼضی اص افشاد ػالئن خفیفی هثل تة، عشدسد، تی

شْد شْد کَ گاُی تا عشهاخْسدگی اشتثاٍ گشفتَ هی تْسم غذد لٌفی ظاُش هی . 

شًْذ یا افشادی کَ عیغتن ایوٌی تذى آًِا ضؼیف  ثتَ ّجْد ایي اًگل دس کْدکاًی کَ اص هادساى هثتال یا آلْدٍ هتْلذ هیال

تْاًذ جذی ّ خطشًاک تاشذ.  دسهاًی ُغتٌذ، هی اعت، خصْصا آى دعتَ اص افشادی کَ حاهل ّیشّط ایذص یا دس حال شیوی

صشػی، هشکالت سیْی ّ حتی هشگ شْد تَ طْسی کَ هوکي اعت هْجة تخشیة هغض، حوالت . 

افتادگی رٌُی  یاتٌذ هوکي اعت دچاس ػْاسضی ًظیش: کْسی، فلج هغضی ّ ػقة جٌیي هادساًی ًیض کَ اص هشگ ًجات هی

شًْذ. الثتَ شذت ّ خطش ػفًْت دس جٌیي تغتگی تَ آى داسد کَ دس چَ صهاًی اص دّساى تاسداسی هادس تَ ایي اًگل آلْدٍ 
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ا، اگش شوا تاسداس ُغتیذ یا تصوین تَ تاسداسی داسیذ، حتوا تغت تْکغْپالعوْصیظ سا اًجام دُیذ چشا کَ دس صْست لز

تْاًذ تَ طْس چشوگیشی اص احتوال خطش آى تَ جٌیي جلْگیشی کٌذ. خْشثختاًَ ایي تیواسی تْعظ  اتتال، دسهاى توْقغ هی

تْاًذ تشاحتی تَ آى هثتال شْد شْد ّلی ُش فشدی هی افشاد تَ یکذیگش هٌتقل ًوی . 

 

 پیشگیری از توکسوپالسموگوندی
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