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 مقدمه

عفونت( میزبان) زنده موجود از اندام یک یا و زخم در انگل یا و ها میکروب نمو و رشد ورود، به  

گویند می  

اغلب و کند می استفاده تکثیر و نمو و رشد محل و بعمن عنوان به میزبان بدن از میکروبی ارگانیسم  

گردد می بیماری باعث  

گردد شامل را قارچ و ویروئید باکتری، پریون، ویروس، انگل، انواع تواند می عفونت عامل  

و نماید می زا عفونت و خارجی عامل با مبارزه به آغاز ایمنی، سیستم بوسیله طبیعی بطور میزبان بدن  

دارد همراه به را التهاب پدیده ین،آغاز درمراحل  

کند کمک بهبودی روند به دارو تجویز با تواند می عفونی های بیماری پزشک  

آزمایشهای عفونت، وجود به پزشک تردید صورت در اما نیست ممکن آنی بصورت عفونت تشخیص  

 خون،

بود خواهد ابتدایی گام ریه خلط کشت یا و ادرار  

از اطمینان برای. کرد خواهد کمک عفونت تشخیص به مدفوع آزمایش و سینه رادیوگرافی انجام همچنین  

نخاعی مغزی مایع از تواند می پزشک نیست، مغز عفونت، منشا اینکه  

دهد قرار آزمایش مورد آنرا و گرفته نمونه  

از ای نشانه جلدی بثورات وجود و( تند تنفس) پنی تاکی پوست، کبودی سیانوز وجود کودکان در  

باشد می حاد تعفون  

نمود اشاره سانتیگراد درجه 93 از باالتر تب وجود به توان می دیگر مهم عالیم از  

پزشک تا گردد انجام زودتر هرچه باید که است پزشکی مهم پارامترهای از عفونت، عامل تشخیص  

 بتواند

نیست وتیکبی آنتی داروهای بوسیله مداوا قابل ویروسی عفونت که چرا کند مشخص را درمان نوع  
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 عالیم

ماه سه از بیشتر ماندگار و مزمن خستگی •  

بدن وزن متداوم کاهش •  

شبانه تعریق •  

بدن تمام در مبهم سوزش و درد احساس •  

 عوارض

به رفلکس عدم حتی و تکلم عدم, هوشیاری سطح کاهش به توان می شدید های عفونت عوارض از  

داشت اشاره محیطی تحریکات  

ها ویروس ضد باکتریایی، عفونت بیوتیک آنتی از میتواند پزشک زا، عفونت ملعا تشخیص به بنا  

نماید استفاده مبندازول مانند)انگل ضد یا و( مانندآمفوتریسین)قارچها ضد ،(آسایکلوویر مانند  

دهد تغییر تزریقی به خوراکی از را دارو تجویز نوع تواند می پزشک عفونت، شدت به بسته  

در دستکش از استفاده دستها، مداوم شستشوی به توان می عفونت شیوع مقابل در پیشگیری راههای از  

برد نام عفونی های زباله جداسازی و اپیدمی شرایط در ماسک از استفاده عفونی، فرد با تماس  
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  مطالب فهرست

کالمیدیا از ناشی عفونتهای اول فصل  

استرپتوکک از ناشی عفونتهای دوم فصل  

استافیلوکک از ناشی عفونتهای سوم فصل  

انسان به حیوان از شونده منتقل عفونتهای چهارم فصل  

حاد عفونتهای پنجم فصل  

سیلین پنی با درمان قابل عفونتهای ششم فصل  

تماس با انتقال قابل عفونتهای هفتم فصل  

طحال بزرگی عامل عفونتهای هشتم فصل  

سپسیس عفونت عوارض نهم فصل  

یمارستانیب عفونتهای دهم فصل  

ناشناخته منشا با تب عامل عفونتهای یازدهم فصل  

تناسلی عفونتهای دوازدهم فصل  
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کالمیدیا از ناشی های عفونت اول فصل  

Infection by chlamydia 

 

 پنومونی

 

است همراه تنفسی سیستم عفونت با بالغین و کودکان در کالمیدیا  

می ایجاد عفونت اثر در معموال و کند می درگیر را سینه فسهق طرف دو یا یک که ریه بافت التهاب به  

 شود

از و باشد بدن از دیگری نقطه در ریه عفونت منبع است، ممکن. شود می گفته ریه عفونت یا پنومونی  

شود ها ریه عفونت به منجر خون جریان طریق  

است خطرناک سن، کم کودکان و مسن افراد در خصوص به بیماری این  

مونیپنو علل  

شود می ایجاد ها انگل و ها قارچ ها، باکتری ها، ویروس شامل مختلفی های ارگانیسم اثر در  

شود می ایجاد ریه التهاب نیز سمی بخارهای مانند شیمیایی مواد استنشاق اثر در  

شود می ایجاد زا حساسیت مواد استشاق اثر در ریه التهاب  

می ریه بافت در التهاب ایجاد باعث دارند، وجود دیگر ایه محیط یا کار محیط در که موادی با مواجهه  

 شود،

دهدگردوغبار می رخ ریه التهاب تنفس اثر در کشاورزان برخی در مثال  

است ریه باکتریایی عفونت مسئول استرپتوکوک نوعی موارد، بیشتر در  

اثراستفراغ در  

گردد می اه ریه التهاب موجب و شود می ها ریه وارد معده محتویات از بخشی  
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پنوموني به ابتال معرض در افراد  

دارند مزمن بیماري كه هایي آن خصوصا كودكان  

دیابت آسم، كلیوي، كبدي، ریوي، قلبي، مزمن هاي بیماري به مبتال افراد  

كشند مي سیگار كه افرادي  

ایدز به مبتال افراد مانند دارند ضعیفي ایمني سیستم كه افرادي  

ضعیف و پیر افراد  

است شده برداشته جراحي با آنان طحال كه اديافر  

الكلي افراد  

باشد سینه قفسه ساده عكس و خلط كشت ، خون هاي آزمایش شامل است ممكن تشخیصي هاي بررسي  

گیرد مي انجام منزل در عفونت این درمان بیماران اكثر در  

درون دارو ریختن. نیدك استفاده هوا كردن مرطوب براي سرد بخار با كننده مرطوب دستگاه یك از  

 دستگاه

كنید تمیز روز هر را كننده مرطوب دستگاه. بود نخواهد سودمند ا احتماال بخور جهت كننده مرطوب  

كنید استفاده سینه درد تخفیف براي سینه قفسه روي بر گرم كمپرس یا كننده گرم بالشتك یك از  

تخلیه. گردد مي توصیه ریوي ترشحات تخلیه به كمك جهت عمیق تنفس و كردن سرفه به بیمار تشویق  

شود انجام دقت با باید ترشحات  
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 سرویسیت

 

است کالمیدیا از ناشی عفونتهای از رحم دهانه عفونت  

واژن وارد که سرویکس رحم انتهایی و باریک بخش عفونت و التهاب از است عبارت سرویسیت  

شود می  

جمله از. آید می بوجود ای نشانه یا عالمت گونه هیچ بدون رحم دهانه عفونت و التهاب اوقات گاهی  

دو بین خونریزی به توان می کنند می تجربه بیماری این به ابتال هنگام به زنان که هایی نشانه و عالیم  

و قاعدگی  

کرد اشاره واژن ترشحات در تغییراتی ایجاد  

به گونوریا یا کالمیدیا نظیر مقاربتی های عفونت انتقال نتیجه در رحم دهانه عفونت موارد، اغلب در  

آید، می وجود  

شوند بیماری این بروز سبب توانند می نیز عفونی غیر دالیل ولی  

باشد می عفونت بروز اصلی علت درمان دربردارنده رحم، دهانه عفونت موفق درمان  

رحم دهانه عفونت های نشانه و عالئم  

اسمیر پاپ تست انجام از پس تنها و باشد می نشانه و عالمت فاقد رحم دهانه عفونت اوقات، اغلب در  

برد می پی رحم دهانه التهاب یا عفونت بوجود فرد که است ها بیماری سایر برای برداری نمونه یا  

باشند داشته داللت رحم دهانه عفونت به ابتال بر توانند می زیر های نشانه و عالیم این، وجود با  

داشته چرکی حالت و هستند زرد یا خاکستری به متمایل که واژن از زیاد بسیار ترشحات  

دارند ناخوشایندی بوی نیز اوقات یگاه و مخاطی چرکی ترشحات  

ادرار تکرر  

ادرار دفع هنگام به ناراحتی احساس  

نزدیکی هنگام به ناراحتی احساس  
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یائسگی از پس یا ها قاعدگی بین نزدیکی، از پس خونریزی  

رحمدرمان دهانه التهاب یا سرویسیت  

هیچ اند، نیامده بوجود مقاربتی یها عفونت بواسطه که رحمی دهانه های التهاب یا ها عفونت از دسته آن  

ندارند درمان به نیازی  

تحت بایست می او همسر هم بیمار فرد هم باشد، مقاربتی های عفونت بیماری علت که صورتی در ولی  

گیرند قرار درمان  

شوند می عفونت رفتن بین از سبب اغلب شده تجویز داروهای  

عفونت بروز علت چنانچه و گیرد می انجام ها کبیوتی آنتی مصرف با باکتریایی های عفونت درمان  

  باشد تناسلی خال تب نظیر ویروسی عامل یک

شد خواهد تجویز ویروس ضد داروهای صورت این در  

که است مزمن بیماری یک که خال تب درمان به منجر ویروسی ضد داروهای مصرف این وجود با  

 امکان

شوند نمی دارد وجود جنسی روابط طریق از آن انتقال  

سرویسیت از پیشگیری  

بوجود مقاربتی های عفونت بواسطه که رحمی دهانه عفونت انتقال از پیشگیری های راه بهترین از یکی  

آید، می  

باشد می جنسی روابط برقراری هنگام به کاندوم از درست و دایم استفاده  

به منجر که گونوریا یا المیدیاک نظیر جنسی های بیماری انتقال از پیشگیری روند در کاندوم از استفاده  

باشد می مؤثر بسیار شوند می رحم دهانه عفونت بروز  

های عفونت سایر یا رحم دهانه عفونت به ابتال احتمال از تواند می جنسی شریک چندین داشتن از پرهیز  

بکاهد مقاربتی  
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 آندومتریت

 

است کالمیدیا از ناشی عفونتهای از رحم آندومتر عفونت  

 رحم

متر سانتی 7 درازآ متر سانتی 5.7 تقریبی ابعاد به گالبی شکل به عضالنی است اندامی زهدان یا رحم  

ضخامت سانتیمتر 5.7 و پهنا  

میکند احاطه است رحمی مخاط های یافته از پوشیده که را رحم درونی حفره ضخیمی عضالنی الیه . 

 حفره

شود می مربوط شکم حفره به فالوپ های لوله راه از و مهبل به رحم دهانه راه از درونی  

میگشایند دهن شکم حفره در تخمدانها نزدیکی در که اند تهی میان دهلیزهایی فالوپ های لوله  

میدارند نگه آویزان را رحم رباط چندین  

دارد تکیه مهبل باالی و روده راست جلوی مثانه، شتپ در خاصره لگن استخوان بر دقیفا رحم  

و رشد پایان از پس آن راندن بیرون و رشدش مدت در جنین نگهداری و شده،تغذیه بارور تخم دریافت  

زایمان شرایط شدن آماده  

برای را رحم مخاط میکنند، ترشح رحم های غده دیگر و تخمدانها که هورمونهایی یائسگی، تا بلوغ از  

یدهند م تغییر ماهه هر احتملی بارداری برای آن سازی آماده  

تکرار ماه هر که است عملی این و. میشود قاعده زن و رود می بین از مخاط ندهد روی باروری اگر  

شود باردار زن است بدیهی اینکه یا آید پیش ها غده کار در اختاللی آنکه مگر میشود  
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 آندومتریت

است رحم مخاط عفونت  

دومتریتآن علت  

مخاطی مواد حد از زیاد تراوش  

دهد روی پزشکی غیر اعمالی پی در جنین سقط اگر عمدی،بویژه غیر و عمدی از اعم جنین سقط  

شود عفونی اتفاقی بطور رحم آن جریان در که طبیعی زایمان  

ها کلیه و ششها شدن عفونی از پس رحم ثانوی سل  

آندومتریت های نشانه  

تب، ضعف، احساس شکم، زیر در حساسیت و درد مهبلی، رشحهایت نامرتب، خونریزیهای  

 درمان

رحم حفره باید باشد جنین سقط علت اگر. بیماری علت تشخیص از است عبارت درمان اول مرحله  

شود کورتاژ  

کرد درمان بیوتیک آنتی با را آن باید است، میکروبی عفونت علت به آندومتریت اگر  

الزم رحم برداشتن درمان برای بسا چه باشد، شده رحم جدار وارد رفته، فرا مخاط از عفونت چنانکه و  

 شود
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لگن التهاب  

 

است کالمیدیا از ناشی عفونتهای از لگن التهاب  

سبب که مثل تولید اعضاء سایر و رحمي هاي لوله رحم، عفونت از است عبارت لگن التهابي بیماري  

شود مي شکم تحتاني قسمت در مزمن درد  

است سوزاک و کالمیدیا با عفونت مثل آمیزشي بیماریهاي از تعدادي جدي عوارض از یکي آن  

برساند بآسی رحمي هاي لوله به تواند مي لگن التهابي بیماري  

است مهم عارضه 4 داراي لگن التهابي بیماري : 

داخل در آبسه تشکیل رحم، از خارج حاملگي ناباروري،  

لگني مزمن درد و لگن  

لگن التهابي بیماري شیوع میزان  

افراد این از. شوند مي حاد لگن التهابي بیماري دچار دنیا در نفر هزار صدها سالیانه درصد47تا 44  

 

شد خواهند ناباروري دچار  

التهابي بیماري از ناشي افتند، مي اتفاق ساله همه که رحمي خارج حاملگیهاي از اي مالحظه قابل تعداد  

هستند لگن  

به منجر تواند مي نشود، داده تشخیص اگر که است خطرناک لقوه با حالت یک رحمي خارج حاملگي  

گردد مرگ جمله از وخیم عواقب  

وارد رحم دهانه از رفته باال بطرف واژن راه از باکتریها که افتد مي فاقات موقعي لگن التهابي بیماري  

 رحم

بیماري سبب توانند مي زیادي بسیار میکروبهاي.  شوند مي لگن داخل و رحمي هاي لوله وارد آنجا از و  

از تا دو سوزاک و کالمیدیا ولي شوند، لگن التهابي  

اند شده بندي طبقه آمیزشي بیماریهاي جزو عفونتها این دو هر. هستند عوامل مهمترین  
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حاد حمله به مبتال مجددا اینکه احتمال باشد، داشته لگن التهابي بیماري حاد حمله یک خانمي یک اگر  

شود مي لگن داخل اعضاء به آسیب سبب قبلي حاد حمله چون است، بیشتر شود،  

سن در که خانمهائی  

از بیشتر سال 57 زیر خانمهاي ابتال احتمال و شوند مي رگرفتا عفونت این به بیشتر هستند، مثل تولید  

باشد مي سال 57 باالي خانمهاي  

و است نشده بلوغ دچار کافي اندازه به هنوز جوان خانمهاي در رحم گردن که است این آن علت  

 میکروب

شود مي رحم داخل وارد تر راحت رحم گردن طریق از  

شود مي بیشتر لگن التهابي بیماري به ابتال شانس جنسي، شرکاي تعداد افزایش با  

از خانمهائیکه. شود مي بیشتر وي ابتال شانس باشد، متعدد جنسي شرکاي داراي خانمي یک همسر اگر  

نمي استفاده واژینال دوش از که است خانمهائي از بیشتر آنها ابتال احتمال کنند، مي استفاده واژینال دوش  

 کنند

آن، از عالوه و یابند تغییر خطرناکتر نوع به واژن میکروبهاي نوع که شود مي سبب واژینال دوش  

 دوش

در لگن التهابي بیماري خطر احتمال. شوند رانده رحم داخل به باال بطرف باکتریها که شود مي سبب  

است بیشتر میکنند استفاده آیودی از که خانمهائي  

لگن التهابي بیماري هاي نشانه و عالئم  

باشند مي متغیر شدید تا خفیف از لگن ابيالته بیماري عالئم  

خیلي عالئم مثل، تولید دستگاه به شدید آسیب رغم علي باشد، مي کالمیدیا باکتري عفونت، عامل وقتي  

بود، خواهند خفیف  

شوند ناباروري دچار است ممکن مدت دراز در که هستند خانمها همین   

کند ایجاد عالمتي حتي اینکه بدون شود، ميرح هاي لوله عفونت سبب تواند مي همچنین کالمیدیا  

است شکم تحتاني قسمت در درد لگن، التهابي بیماري به مبتال خانم یک در عالمت شایعترین  
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هنگام درد و سوزش دردناک، مقاربت واژن، از بو بد چرکي ترشح تب،: از عبارتند احتمالي عالئم سایر  

شکم فوقاني راست قسمت در درد تبندر و ماهیانه، نامنظم خونریزي کردن، ادرار  

التهابي بیماري عوارض  

کند جلوگیري لگن التهابي بیماري عوارض از تواند مي لگن التهابي بیماري مناسب و سریع درمان  

باشد مي خانمها مثل تولید دستگاه به دائمي آسیب اصلي، عارضه  

آسیب سبب مدت دراز در و کرده لهحم رحمي هاي لوله به آهستگي به توانند مي عفونت عامل باکتریهاي  

شوند رحمي هاي لوله شدن بسته و آنها به  

رحم داخل به را خود توانست نخواهند شوند، مي آزاد تخمدانها از که تخمکهائي دیگر ترتیب بدین  

شود مي نابارور خانم نتیجه در و برسانند  

خطر جدید، حمله هر با و وندش مي نابارور لگن، التهابي بیماري به مبتال خانمهاي درصد 47 تا 11 

 

یاشد مي افزایش ناباروري  

به که شود مي بارور رحم لوله داخل در تخمک و شوند مي مسدود نسبي بصورت رحمي هاي لوله گاها  

گویند مي رحمي خارج حاملگي آن  

نریزيخو رحمي، لوله پارگي سبب که رسد مي اي مرحله به و کرده پیدا افزایش آن اندازه جنین رشد با  

گردد مي مرگ حتي و داخلي شدید  

داشته خطرناک لقوه با عوارض تواند مي رحمي خارج حاملگي موقع به تشخیص عدم بنابراین  

شوند مي لگني مزمن درد سبب لگن داخل بافتهاي و رحمي هاي لوله عفونت.  باشد  

 

بیماري حمالت از ريبسیا. هستند جزئي و خفیف عالئم چون است، مشکل لگن التهابي بیماري تشخیص  

یا و دهد نمي اهمیت آنها به فرد که هستند اندک آنقدر عالئم یا چون شوند، نمي داده تشخیص لگن التهابي  

دهد مي ربط بیماریها سایر به را عالئم این پزشک  
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عالئم اساس بر تشخیص بنابراین باشد، نمي اختصاصي تشخیصي تست داراي لگن التهابي بیماري چون  

بیماري عالئم سایر نظر از باید باشد، شکم تحتاني قسمت در درد داراي خانم اگر. بود خواهد بالیني  

شود بررسي نیز لگن التهابي  

چرکي ترشح داراي خانمي اگر. است الزامي درمان باشند، لگن التهابي بیماري وجود بر دال ها یافته اگر  

آورد بعمل میکروب نوع تعیین جهت آزمایشگاهي بررسي ترشح، نمونه از توان مي باشد،  

توان مي سونوگرافي با. است کننده کمک خیلي لگن التهابي بیماري تشخیص در لگن از سونوگرافي  

 بزرگ

دید را لگن داخل آبسه و رحمي هاي لوله شدن  

لگن التهابي بیماري درمان  

بین از را شده ایجاد هايآسیب درمان، که باشید داشته بیاد. است مناسب بیوتیک آنتي تجویز درمان اساس  

کند مي جلوگیري بیشتر آسیب ایجاد از بلکه برد، نمي  

 

مراجعه پزشک به باید بالفاصله باشد، مي لگن التهابي بیماري عالئم سایر یا لگن درد داراي خانمي اگر  

 کند

دیرتر انميخ قدر هر. کند مي جلوگیري مثل تولید دستگاه به شدید آسیب از بیوتیک آنتي با فوري درمان  

علت. شود مي بیشتر وي در رحم از خارج حاملگي یا ناباروري شانس نماید، اقدام خود درمان به نسبت  

است رحمي هاي لوله به آسیب آن  

 

نوع دو از بیش اغلب و است مشکل لگن التهابي بیماري کننده ایجاد میکروبي عامل تشخیص چون  

بیوتیک آنتي نوع دو با حداقل درمان شروع نابراینب شوند، مي لگن التهابي بیماري سبب میکروب  

بود خواهد  
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دهن پوشش را مهم میکروبهاي از وسیعي طیف که شوند انتخاب طوري باید بیوتیکها آنتي این  

کامل، درمان از قبل عالئم معموال. بود خواهد وریدي یا و خوراکي دارو تجویز بیمار، شرایط به بسته  

نماید تکمیل را خود درمان طول باید ربیما و یابند، مي بهبود  

بیماري به مبتال خانم جنسي شریک باید آن از عالوه. نکند عود دوباره بیماري که کند مي کمک این  

وي جنسي شریک که است درصورتي حتي این شود، درمان مناسب بصورت و بررسي نیز لگن التهابي  

. باشد نداشته عالمت  

شود درمان و بستري بیمارستان در باید بیمار زیر موارد در  

باشد حال بد بشدت  

باشد استفراغ و تهوع تب، داراي  

باشد حامله  

باشد داشته وریدي بیوتیک آنتي به نیاز  

باشد لگني یا رحمي هاي لوله آبسه داراي  

باشد نداده پاسخ خوراکي درمان به  
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ملتحمه ورم  

 

است کالمیدیا از ناشی عفونتهای از ملتحمه ورم  

 

نرم و پوشاندن برای را مخاطی ترشحات که است شده پوشیده ملتحمه نام به نازکی پرده با چشم سفیدی  

کند می تولید چشم سطح کردن  

اند مشاهده قابل دقیق، بررسی با که است ظریفی خونی عروق حاوی طبیعی طور به پرده این  

نظر به قرمز چشم، و شوند می تر مشخص آن خونی عروق ملتحمه، التهاب یا تحریک صورت رد  

شوند ملتحمه ورم سبب توانند می گوناگونی عوامل ملتحمه ورم علت میرسد  

و ها آلرژی ها، عفونت از عبارتند آنها ترین شایع که  

محیطی های تحریک  

شود می قرمز و دهد می پاسخ گونه یک به ها رکمح همه به است، ای ساده بافت ملتحمه که آنجا از  

ویروسی ملتحمه ورم  

و سرماخوردگی موجب که ها ویروس برخی. هستند عفونی ملتحمه ورم علت ترین شایع ها ویروس  

و چشم قرمزی عالیم با ملتحمه ورم سبب توانند می نیز شوند می بینی آبریزش و گلودرد مانند عالیمی  

کنند عفونی را چشم یک تنها است ممکن دیگر برخی. شوند مچش دو هر از آبکی ترشح  

یابد بهبود تا کشد می طول هفته دو تا یک و است همراه آبکی ترشحات با معموال ویروسی ملتحمه ورم  

 

باکتریایی ملتحمه ورم  

که شوند می چشم قرمزی باعث نیز استرپتوکوک یا استافیلوکوک باکتری از ناشی باکتریایی های عفونت  

همراهند چرک و ترشح توجهی قابل بامیزان  
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گردد می توصیه پزشک چشم به فوری مراجعه و است زیاد چشم از ترشح میزان حاد، های عفونت در  

ترشحی هیچ یا داشته ناچیزی ترشح است ممکن و هستند تر مزمن باکتریایی، های عفونت از برخی  

 نداشته

شوند ایجاد ها پلک روی بر اندکی و خفیف های پوسته صبح، هنگام تنها و باشند  

سایر درگیری احتمال با که شود می دیده شده متولد تازه نوزادان در شدید، و حاد ملتحمه ورم نوعی  

 قسمت

شود مراجعه چشم اورژانس به سریعا باید بروز، صورت در و است همراه بدن های  

از باید بنابراین باشند، واگیردار کامال ندتوان می ویروسی یا باکتریایی از اعم عفونی های ملتحمه ورم  

کرد اجتناب اند شده آلوده بیمار اشک با که وسایلی با تماس  

ها دست شستن  

کند می کمک عفونت انتشار از جلوگیری به بیمار با تماس از پس  

آلرژیک ملتحمه ورم  

مثل ها آلرژی از رخیب. شود می ایجاد آلرژی اثر در نماید، می ترشح ایجاد که ملتحمه ورم نوع یک  

 تب

ایجاد را مزمنی قرمزی تنها است ممکن دیگر برخی که حالی در شوند، می چشم شدید خارش سبب  

نمایند یونجه  

با که نماید می آلرژیک ملتحمه ورم نوعی ایجاد حساس، افراد بعضی در چشمی های قطره به حساسیت  

است همراه ها پلک پوست چشم اگزمایخارش و چشم ترشح ، ها، پلک ورم  

ها محرک از ناشی ملتحمه ورم  

باشند گاز یا دود مانند محیطی های محرک است ممکن ملتحمه ورم علت  

شوند می تشدید چشم خشکی با ملتحمه ورم  
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 آرتریت

 

است کالمیدیا از ناشی عفونتهای از آرتریت  

مفصل عفونت از ناشی مفصل یک در التهاب از است عبارت چرکی عفونی آرتریت  

از دسته آن یا ، ران مفصل مثل بزرگتر مفاصل در بیماری این اما شود، درگیر تواند می مفصلی هر  

 مفاصلی

است تر شایع ، دست در موجود مفاصل یا زانو مثل دارند قرار ضربه معرض در که  

مفصلی عفونت عالیم  

تب لرزو  

مفاصل سایر به گاهی درد.  مفصل لمس هنگام به درد و مفصل ضرباندار اغلب درد ، تورم ، قرمزی  

شود می بدتر حرکت با و یابد می انتشار  

ران کشاله یا ران ، باسن در درد  

شود دیده تاس ممکن هم ریزش عرق و عضالنی درد سردرد، ، خستگی  

 علل

سوزاک عامل گنوکک استافیلوکک، استرپتوکک، باکتریها ا معموال ، مفصل به میکرب واردشدن  

شوند می مفصل وارد مختلف منشاءهای از میکروبها. قارچها یا سل باسیل یا هموفیلوس،  

 

مثل ، مفصل جوار در عفونت سل بیماری و سوزاک مورد در ا مثال ، بدن در دیگر مکانی در عفونت  

 جوشهای

یا ، کننده سوراخ اجسام با زخم مثل ، مفصل به صدمه و استخوانی عفونت سلولیت، پوست، روی چرکی  

مفصل روی پوست سائیدگی  
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قند مرض وجود ، است کرده کم را بدن مقاومت که بیماری یک بروز سال، 44 از باالتر سن  

، مفصل روی جراحی عمل ، ایمنی کننده بسرکو داروهای از استفاده روماتوئید، آرتریت ، دیابت  

 تزریق

مصرف ، مفصل داخل  

الکل ، پایین بهداشت آنها، تزریقی انواع خصوص به ، گردان روان داروهای مصرف  

جنسی راه از منتقله های وعفونت مصنوعی مفصل وجود  

هستند بیماری بروز خطر دهنده افزایش عوامل از  

آسپرین از استفاده  

را مفصل التهاب عالیم است ممکن بیماریها سایر برای غیراستروییدی ضدالتهابی داروهای سایر و  

بیاندازد تعویق به را تشخیص و کند سرکوب  

احتمالی عوارض  

طول به ها ماه یا ها هفته کامل بهبود البته. یابد می بهبود زودهنگام درمان و تشخیص با معموال  

انجامد می   

 

معلولیت یا و آن حرکات رفتن بین از و مفصل تخریب و آسیب موجب است ممکن درمان در تأخیر  

بیانجامد هم مفصل تعویض به است ممکن اا نهایت حتی که شود، مفصل دایمی  

شود خون عفونت باعث است ممکن همچنین درمان در تأخیر  

 تشخیص

با بیماری تشخیص  

، خون سلولهای شمارش: آزمایشات  

و شده، عفونی مفصل مایع کشت خون کشت  

رادیوگرافی مفصل از برداری عکس  
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 درمان

شامل درمان  

وریدی بیوتیک ازآنتی استفاده  

کامل استراحت و شدن بستری  

باشد ضروری مفصل کامل استراحت برای گچ یا آتل از استفاده دارد امکان  

شود می بهبود افتادن تعویق به باعث مفصل حرکت که کنید توجه  

شود می استفاده درد رفع برای مدت تاهکو طور به مخدری ضددرد داروهای  

 

اثر در مفصل به شده وارد خارجی جسم نمودن خارج یا شده عفونی مفصلی مایع تخلیه برای جراحی  

 ضربه

 فیزیوتراپی

مفصل کامل های توانایی اا مجدد آوردن دست به برای بهبود، از پس  

دارد وجود یوتراپیفیز به نیاز مفصل کار کامل بازگرداندن برای ، بهبودی از پس  
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استرپتوکک از ناشی عفونتهای دوم فصل  

 

Infection by streptococcus b 

 

 سپسیس

 

است استرپتوکک از یناش عفونتهای از سپسیس  

 

در. افتد می اتفاق سپسیس دهد نشان واکنش طبیعی، بطور باکتلایر التهاب و عفونت به بدن که وقتی  

حرارت درجه و شده بدن ارگانهای در التهاب وسیع انتشار باعث که کنند می تولید سمی باکتریها سپسیس  

کند می تغییر بسرعت ارگانها دیگر و ها ریه عملکرد و خون فشار فرد بدن  

  

جهت کافی بقدر هنوز آنها ایمنی سیستم زیرا هستند خون عفونت مستعد بیشتر ماه، 5 زیر شیرخواران  

است نکرده رشد عفونی، منابع از برخی دفع  

افتاده مخاطره به ایدز مثل بیماریهایی و مزمن بیماریهای بوسیله آنها ایمنی سیستم که افرادی در همچنین  

ستا شایعتر است،  

موارد شامل وضعیت این از حاصل عوارض  

است زیر  

محیطی وازودیالتاسیون  

اندوتلیال های سلول تخریب  

مویرگی نفوذپذیری افزایش  
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آمبولی میکرو  

طحالی و کلیوی ، ریوی عروق انقباض  

میوکارد انقباضی قدرت سرکوب  

 هیپوکسی

متابولیک اسیدوز  

ایمنی سیستم كه شیرخواران در بیشتر اما بیافتد اتفاق است ممكن سنی گروه هر و فرد هر در عفونت این  

با افرادی در نیز و شود می دفع بدنشان از دیر خیلی عفونت و است نكرده رشد كافی اندازه به بدنشان  

است شایعتر ایدز به مبتالیان مثل ضعیف ایمنی سیستم  

بزرگتر كودكان از بیشتر ار،د تب و ماهه سه زیر كودكان در شدید باكتریایی های بیماری بروز خطر  

 تب

است دار  

است موادی از شده شناخته سپسیس بروز از كننده پیشگیری فاكتورهای از یكی بعنوان كه نیز ث ویتامین  

کند جذب را آن خورد، می فرد که غذایی طریق از باید بدن که  

بدون و صورت این رغی در کند جذب خورد، می که غذاهایی از را الزم مواد تمام باید انسان بدن  

 دریافت

کند جبران دیگر ای گونه به را مواد این کمبود بود نخواهد قادر الزم، غذایی مواد  

الزم بدن طبیعی عملكرد و رشد برای كه است آب در محلول ویتامین یك اسكوربیك، اسید یا ث ویتامین  

 است

ها، تاندون پوست، تشكیل در كه ستا پروتئین نوع یك كالژن. دارد نقش كالژن تشكیل در ویتامین این  

كند می شركت ها بافت ترمیم در نیز و خونی عروق ها، رباط  

است بدن نیاز مورد های اكسیدان آنتی مهمترین از یكی مغذی، ماده این  

گریپ بروکلی، کلم فرنگی، توت از عبارت دارند خود در را ویتامین این مقادیر بیشترین که منابعی  

 فروت،
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بعنوان کیوی مرکبات، و نارنگی کلم، اسفناج، هندوانه، زمینی، سیب کلم، گل لیمو، انبه، ی،فرنگ گوجه  

است ویتامین این دارای حیوانی منبع بعنوان جگر و ث ویتامین دارای گیاهی منابع  

رفتن بین از باعث دخانیات و نور هوا، گرمای پختن، یخچال، در غذایی مواد این مدت طوالنی نگهداری  

شوند می ویتامین این  
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 مننژیت

است استرپتوکک از ناشی عفونتهای از مننژیت  

 

 (Meningitis) مننژیت

عفونت اثر در معموال بیماري این. پوشانند مي را نخاعي طناب و مغز که است هایي پرده التهاب  

شود مي ایجاد باکتریایي یا ویروسي  

شدت زیرا دارد اهمیت باکتري یا است ویروس از ناشي مننژیت آنکه دانستن  

است متفاوت آن علت به بسته درمان نحوه و بیماري  

مننژیت اما. شود مي برطرف خاصي درمان هیچ بدون و است تر خفیف معموال ویروسي مننژیت  

 باکتریایي

بینجامد یادگیري اختالالت یا شنوایي دادن دست از مغزي، آسیب به و باشد شدید بسیار است ممکن  

توانند مي ها بیوتیک آنتي زیرا شده آن موجب باکتري نوع کدام بدانیم است مهم نیز باکتریایي مننژیت در  

بگیرند را دیگر افراد شدن آلوده و انواع بعضي انتشار جلوي  

معمول فرایند در کودکان تمام اکنون که است باکتري همان این. بود باکتریایي مننژیت اصلي علت  

شوند مي واکسینه آن علیه سازي ایمن  

است شده مننژیت به ابتال موارد تعداد کاهش سبب واکسن این  

باکتریایي مننژیت ایجاد عوامل ترین مهم امروزه  

Streptococcus pneumoniae 

Neisseria meningitides 

 هستند
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مننژیت بالیني عالئم و ها نشانه  

ها نشانه ینا. است سال دو باالي افراد تمام در مننژیت رایج هاي نشانه گردن خشکي و سردرد باال، تب  

شوند ظاهر تا بکشد طول روز دو تا یک است ممکن یا کنند بروز ساعت چند ظرف است ممکن  

و سرگیجه روشن، نورهاي به کردن نگاه از ناراحتي استفراغ، تهوع، از اند عبارت دیگر هاي نشانه  

خوابي بي  

دشوار آنها تشخیص یا نباشد کالسیک هاي نشانه از خبري است ممکن کوچک، هاي بچه و نوزادان در  

 باشد

نخورند غذا خوب یا شوند زودرنج بیاورند، باال شوند، غیرفعال است ممکن دارند مننژیت که نوزاداني  

شود حمله دچار است ممکن سني هر در بیمار بیماري، باپیشرفت  

برخوردارند بسیاري اهمیت از درمان و زودهنگام تشخیص  

از ها باکتري کشت با معموال تشخیص. بگیرد تماس پزشک با یدبا بیمار ها نشانه شدن ظاهر محض به  

شود مي انجام نخاعي مایع نمونه یک  

مسبب هاي باکتري نوع شناسایي. شود مي برداشته بیمار کمر پایین در سرنگ کردن فرو با نخاعي مایع  

است مهم مناسب بیوتیک آنتي انتخاب براي بیماري  

درمان که است آن مهم نکته اما. کرد درمان موثر بیوتیک آنتي تعداد با توان مي را باکتریایي مننژیت  

 باید

شود آغاز بیماري پیشرفت از قبل و زود  

از کمتر به را مرگ خطر تواند مي باکتریایي مننژیت انواع ترین رایج در مناسب بیوتیک آنتي با درمان  

است بیشتر سالخورده افراد در مرگ احتمال هرچند دهد، کاهش درصد47  

گلو و تنفسي ترشحات تبادل طریق از عمدتا ها باکتري این. هستند مسري باکتریایي مننژیت انواع بعضي  

.یابند مي انتقال دیگر شخص به شخصي از  
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بیفتد اتفاق بوسه و عطسه سرفه، طریق از تواند مي این   

و سرماخوردگي عوامل اندازه به شوند، مي مننژیت باعث که هایي باکتري از کدام هیچ خوشبختانه  

 آنفلوآنزا

بیمار که هوایي در تنفس با صرفا یا سطحي هاي تماس با ها باکتري این گذشته، این از. نیستند مسري  

 مبتال

شوند نمي منتقل بوده آن در مننژیت به  

دوم رتبه در باکتریایي هاي عفونت نظر این از و هستند مننژیت علت ترین شایع ویروسي هاي عفونت  

دارند قرار  

غیرعفوني هاي علت و ها انگل ها، قارچ از اند عبارت هستند نادرتر مراتب به مننژیت هاي علت سایر  

شود مي نامیده پاک مننژیت گاهي ویروسي عفونت از ناشي مننژیت. داروها برخي ازجمله  

ندرت به دباشن برخوردار سالمي ایمني سیستم که افرادي در اما است جدي بیماري یک ویروسي مننژیت  

شود مي مرگ به منجر  

یابد مي بهبود کامال بیمار آن از پس و کشد مي طول روز 44 تا 5 آن هاي نشانه معموال  

به نشود درمان فورا چنانچه و باشد خطرناک العاده فوق تواند مي باکتریایي مننژیت دیگر سوي از  

بینجامد مرگ یا معلولیت  

فکر چنانچه دلیل همین به و هستند هم مانند باکتریایي و سيویرو مننژیت هاي نشانه موارد اغلب در  

کنید مراجعه پزشک به فرصت اولین در دارد مننژیت فرزندتان یا خودتان کنید مي  

ویروسی مننژیت علت  

و تابستان در ویژه به موارد بیشتر اما. شوند مننژیت موجب توانند مي مختلفي ویروسي هاي عفونت  

هستند ها اکوویروس و ها ویروس کاکساکي ها، یروسآنتروو از ناشي پاییز  

مي سرما فقط یا دهند نمي بروز اي نشانه هیچ یا شوند مي آلوده ها ویروس این به که افرادي بیشتر  

 خورند،
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کنند مي تب خفیف خیلي و زند مي آفت دهانشان زنند، مي کهیر  

که ویروسي هاي عفونت سایر. شود مي مننژیت به منجر معدودي افراد در تنها ویروسي عفونت این  

 ممکن

موجب که هایي ویروس مانند هرپس هاي ویروس اوریون، از اند عبارت شوند منتهي مننژیت به است  

آنها دیگر حشرات و ها پشه که ها آربوویروس. آنفلوآنزا و سرخک شوند مي زونا و مرغان آبله تبخال،  

کنند مي رامنتقل  

شوند تبدیل ویروسي مننژیت به سرانجام که شوند ایيه عفونت موجب توانند مي نیز  

موجب ندرت به نیز کنند مي منتقل را آن دیگر جوندگان و ها موش که لنفوسیتي کوریومننژیت ویروس  

شود مي ویروسي مننژیت  

خود خودي به هفته دو ظرف بیماران بیشتر. ندارد وجود ویروسي مننژیت براي خاصي درمان هیچ  

یابند مي کامل بهبود  

مننژیت درمان در بنابراین کند نمي کمکي ویروسي هاي عفونت در ها بیوتیک آنتي از استفاده  

نیستند سودمند ویروسي  

و کند مصرف زیاد مایعات کند، استراحت خانه در بیمار کند مي توصیه اغلب موارد این در پزشک  

 داروهایي

کند مي تجویز سردرد و تب کاهش براي  
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 استئومیلیت

است استرپتوکک از ناشی عفونتهای از استئومیلیت  

 

شود درگیر است ممکن بدن های استخوان از یک هر. استخوان مغز و استخوان عفونت استئومیلیت  

در یا بازو استخوان ، نی درشت ، ران استخوان از عبارتند شوند می درگیر ا معموال که هایی استخوان  

کودکان ساعد  

 جنس دو هر در بیماری این. شوند می درگیر ا معموال فقرات ستون و لگن های استخوان نبزرگساال در

 و

کودکان در ولی شود، می دیده سنین همه مذکر جنس در خصوص به   

است تر شایع  

شایع عالیم  

است بیماری عالمت تنها گاهی. تب  

حرکت هنگام خصوص به ،مبتال استخوان برروی لمس با درد احساس و گرمی ، قرمزی ، تورم درد،  

 دادن

باشند تورم و گرمی ، قرمزی دچار است ممکن نیز مبتال، ناحیه مجاور مفاصل.  آن مجاور مفصل  

حرکت از امتناع صورت به را خود است ممکن درد وجود نیستند، تکلم به قادر هنوز که کودکانی در  

 دادن

یا لمس هنگام زدن جیغ یا رفتن راه هنگام نلنگید ، رفتن راه از خودداری ، تحتانی یا فوقانی اندام  

 حرکت

دهد نشان مبتال، عضو دادن  

مزمن استئومیلیت موارد در تنها شدید درد یا تب بدون ، پوستی آبسه طریق از چرک خروج  

عمومی ناخوشی احساس  
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 علل

باشند آن عامل توانند می نیز ها باکتری سایر ولی است استافیلوکوکی عفونت اغلب بیماری این علت  

 باکتری

خون جریان طریق از و زیر منابع از است ممکن: یابد گسترش استخوان به  

صدمات سایر یا پا شکستگی  

پوستی ضایعه هرگونه یا کفگیرک کورک،  

الریه ذات پنومونی میانی گوش عفونت  

بیماری کننده تشدید عوامل  

بدن مقاومت کننده تضعیف های بیماری  

کودکی طی در سریع رشد  

دیابت یرینش  

مصنوعی زانوی ا مثال ارتوپدی وسایل کاشتن  

داروها وریدی مصرف  

 پیشگیری

سایر یا ها استخوان به آن گسترش از پیشگیری جهت باکتریایی عفونت هرگونه درمان برای فوری اقدام  

بدن نواحی  

انتظار مورد عواقب  

است عالج قابل شدید و فوری درمان با ا معموال بیماری این  

احتمالی عوارض  

یابد نمی بهبود درگیر استخوان التیام هنگام تا که پوست طریق از بیرون به کرده سرباز آبسه  

ندرت به مجاور مفصل در دایمی سفتی  
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استخوانی شکستگی  

بدن در شده کاشته ارتوپدی وسیله شدن شل  

دباش الزم مبتال عضو قطع است ممکن قانقاریا یا عضو خون جریان انسداد صورت در  

 درمان

کلی اصول  

خون کشت ، خون های آزمایش شامل است ممکن تشخیصی های بررسی عامل باکتری شناسایی برای  

استخوان رادیوگرافی. باشد استخوان آرآی ام یا اسکن تی سی ، استخوان رادیونوکلئید اسکن ، بیماری  

 اغلب

  تا را استخوانی تغییرات دهد نمی نشان عفونت شروع از پس هفته95

 

حمایتی اقدامات سایر و استراحت داروها، تجویز بر است مشتمل درمان  

را آن و داشته نگه باال مختصری آن زیر بالش قراردادن با یا داشته نگه بدن سطح در را مبتال عضو  

کنید خودداری مبتال عضو داشتن نگه آویزان از. کنید حرکت بی  

طوالنی دوره طی در فشاری های زخم بروز از ات دارید نگه فعال را بدن غیرمبتالی نواحی سایر  

 استراحت

شود پیشگیری ، اجباری طور به بستر در  

جراحی برای بیمارستان در بستری باالی مقدار تجویز برای یا و استخوان درگیر قسمت برداشت جهت  

یابد ضرورت است ممکن  وریدی صورت به گاهی ها بیوتیک آنتی  

گاهی گردد خارج  مصنوعی زانوی نظیر شده کاشته ا قبال توپدیار وسایل باشد الزم است ممکن  

 همزمان

است انجام قابل جدید وسیله با قبلی وسیله تعویض ، عمل این با  
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 داروها

که ها بیوتیک آنتی وریدی تجویز جدید، قوی های بیوتیک آنتی وجود با. ها بیوتیک آنتی باالی مقدار  

 سابق

چه و خوراکی صورت به چه بیوتیک آنتی تجویز. نباشد الزم دیگر است ممکن بود ضرورت یک  

 وریدی

باشد الزم هفته چند است ممکن  

ها مسکن  

بستر در استراحت طوالنی دوره طی در یبوست بروز صورت در ها، مسهل  
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 آندوکاردیت

است استرپتوکک از ناشی عفونتهای از آندوکاردیت  

 

عارضه این. است قلب های دریچه یا و اندوکارد قلب حفرات داخلی پوشش عفونت عفونی، اندوکاردیت  

موجودات انواع سایر و ها قارچ گاهی و ها باکتری معمول بطور میکروسکوپی موجودات توسط  

شوند یم ایجاد میکروسکوپی  

 

موجودات این. شوند می ساکن آنجا در و شده قلب وارد خون جریان طریق از موجودات این  

 میکروسکوپی

کنند می زندگی ادراری دستگاه و دهان مانند بدن های قسمت از برخی در خطری بی و طبیعی شکل به  

شوند خون جریان وارد بافت شدن بریده یا خراش کوچکترین اثر بر است ممکن  

 

به قادر نیز ها باکتری تمام همچنین و شود نمی اندوکاردیت به منجر خون، در ها باکتری وجود میشهه  

است ناشایعی بیماری اندوکاردیت. باشند نمی ایجاداندوکاردیت  

 

یا قلب داخلی پوشش به خون داخل میکروسکوپی موجودات دهد، می رخ اندوکاردیت که وقتی  

چسبند می غیرطبیعی های دریچه  

کنند کمک آنها به فرایند این در اند، شده ایجاد محل در قبل از که میکروسکوپی خونی های لخته شاید  

انداختن دام به برای لخته تشکیل عناصر از فیبرین و ایمنی های سلول ارسال طریق از بدن پاسخ  

 

خوانده وژتاسیون ،دارد را ها ارگانیسم از ای مجموعه که سلولی مواد از دسته یک. باشد می ارگانیسم  

شوند می  
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است ممکن ها وژتاسیون همچنین. کنند تداخل دریچه عملکردهای از یکی با است ممکن ها وژتاسیون  

کنند مسدود حیاتی اندام یک در را خونی های رگ از یکی و شده کنده  

زادیمادر نقص قلبی، جراحی ای، دریچه های بیماری وجود صورت در اندوکاردیت به ابتال احتمال  

 قلبی،

ماده هر وجود یا قلب مصنوعی دریچه کودکی، دوران در رماتیسمی تب علت به قلبی های دریچه آسیب  

. یابد می افزایش بدن در دیگری خارجی  

استفاده آلوده یا مشترک های سوزن از که مخدری مواد معتادان  

دارند قرار اندوکاردیت به ابتال زیاد خطر معرض در نیز کنند می  

قلب عفونت قلب عفونی اندوکاردیت معالئ  

آنفوالنزایی شبه عالیم سایر افراد بیشتر. باشند می همراه تب با آنها اغلب اما متغیراند اندوکاردیت عالیم  

کنند می گزارش را اشتها دادن دست از و شبانه تعریق خستگی، عضالنی، دردهای مانند  

داشته کمتری شدت است ممکن عالیم هستید، حاد تتح اندوکاردیت یا مزمن اندوکاردیت به مبتال اگر  

باشند داشته ادامه تشخیص از قبل ها ماه وتا  

عالیم اوقات گاهی  

قلبی نارسایی  

نفس تنگی مانند  

باشند می عفونی اندوکاردیت نشانه نخستین شدن گیج و تنگی  

است ممکن تان معالج پزشک و شما  

 

های زخم پا، و دست کف در قرمز های لکه جمله از ید،بشو هایتان ناخن و پوست در تغییراتی متوجه  

نظر به که ها ناخن زیر در( ریز های خونریزی) تیره های خط یا و پا و دست انگشتان نوک در دردناک  

آیند می چوب های خرده  
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گردد ادراری خون و خونی کم نظیر دیگری عوارض ایجاد باعث است ممکن عفونی اندوکاردیت  

قلب عفونت قلب عفونی یتاندوکارد تشخیص  

ای شده شناخته خطر اگر بویژه کند شک اندوکاردیت به شما عالیم روی از است ممکن ابتدا در پزشک  

باشید داشته ای دریچه بیماری یا رماتیسمی تب مادرزادی، قلبی بیماری مانند  

 

صدا جدید سوفل یک متوجه است ممکن و داد خواهد فرا گوش تان قلب صدای به طبی گوشی بوسیله او  

برای که خونی های نمونه روی از. گردد تان قلب در قدیمی سوفل تغییر یا قلب در خون جریان تالطم  

 کشت

را عفونت آورنده بوجود میکرب نوع و عفونت وجود تواند می پزشک شوند می ارسال آزمایشگاه به  

دهد تشخیص  

کاذب منفی شوند می منفی عفونی، اندوکاردیت به مبتال افراد در خونی های کشت از اندکی تعداد تنها  

کند می تایید قلب های دریچه روی بر ها وژتاسیون دادن نشان با را پزشک تشخیص قلبی اکوی  

دهد می نشان و داده نشان را شما قلب اندازه همچنین قلبی اکوی یک  

کنند می کار چگونه آن های دریچه و قلب های دیواره که  

قلب عفونت قلب ونیعف اندوکاردیت درمان  

کشتن برای هفته ۶ تا 5 مدت به بیوتیک آنتی از فراوانی دوزهای مقادیر به اندوکاردیت درمان برای  

ابتدا در. دارید نیاز قلب های دریچه کردن استریلیزه و خون در عفونی میکروسکوپی موجودات  

 ضروری

شوند تجویز وریدی خلدا بصورت ها بیوتیک آنتی تا شوید بستری بیمارستان در که است  

 

مصرف کامل دوره است ممکن دهند، می پاسخ اولیه درمان این به خوبی به که افراد از برخی در  

کارکرد از منظم خونی های آزمایش انجام با شما معالج پزشک. شود تکمیل خانه در ها بیوتیک آنتی  

 

www.takbook.com

www.takbook.com



 Page 51 دانشنامه بیماریهای عفونی در بدن انسان
 

 صحیح

شد خواهد مطمئن داروها  

قلب عفونت قلب عفونی اندوکاردیت عوارض  

زیادی صدمه( مصنوعی یا طبیعی) قلبی دریچه یک به است ممکن عفونی اندوکاردیت افراد، برخی در  

 بزند

است ممکن ها وژتاسیون همچنین. شود قلبی نارسایی ایجاد باعث است ممکن همچنین عفونی اندوکاردیت  

 به

شوند پخش خون سراسر در و شده جدا کرات  

باشد جراحی عمل به نیاز دریچه تعویض یا تعمیر و عفونی بافت حذف برای است ممکن  
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 ماستیت

است استرپتوکک از ناشی عفونتهای از ماستیت  

 

قطع به منجر تواند می و دهد می روی دهند می شیر که آمریکایی مادران از 44 تقریبا در ماستیت  

شود شیردهی  

عفونت. داد کاهش شیردهی مطلوب تکنیک و پستان کامل و مکرر تخلیه با توان می را ماستیت خطر  

 نوک

مکانیکی تحریک شامل پستان نوک عفونت افتراقی های تشخیص. کند ایجاد ماستیت تواند می پستان  

دهان شدن بسته بد از ناشی  

است مخمری یا باکتریایی های عفونت یا کام شکاف مانند ادنوز دهان اختالالت یا  

ضعف و تب با همراه پستان یک در موضعی تندرنس با بیماران و است بالینی معموال ماستیت تشخیص  

کنند می مراجعه  

آنتی که هنگامی. است شیردهی مشاور یک کمک با همراه اغلب شیردهی تکنیک تغییر شامل درمان  

و کلوگزاسیلین دی مانند هستند موثر اورئوس استافیلوکوک برابر در که آنهایی ،باشد الزم بیوتیک  

شوند می داده ترجیح سفالکسین  

که دارد وجود احتمال این شود، می تر شایع سیلین متی به مقاوم اورئوس استافیلوکوک اینکه دلیل به  

ممکن هستند، موثر ارگانیسم ینا برابر در که هایی بیوتیک آنتی و باشد ماستیت برای تر شایع علتی  

 است

. شوند داده ترجیح  

نوزاد برای خطری عموما و شود تشویق ماستیت وجود صورت در باید شیردهی ادامه  

ندارد همراه به  

بیوتیک آنتی از درمان برای او نظر طبق و کنید مراجعه پزشک به باید اا حتم ماستیت بروز صورت ر  

یدبگیر کمک وریدی یا خوراکی های  
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است دوران این در شیردهی ادامه شود، فراموش نباید که مهمی نکته ولی  

آنها. دهند شیر نوزاد به نباید ماستیت بروز صورت در کنند می تصور اشتباه به مادران از بسیاری البته  

روند شود، نوزاد به عفونت انتقال موجب تواند می دوران این در شیردهی که این تصور با ا معموال  

کنند، می قطع را ردهیشی  

نیست متخصصان تایید مورد وجه هیچ به شیوه این که حالی در  

سینه، شدن سفت و بزرگ دلیل به اگر. کند نمی قبول دارد، مشکل که را ای سینه نوزاد معمول طور به  

شود نمی حاضر نوزاد  

کند تخلیه را آن و بدوشد را سینه آن شیر باید اا حتم مادر کند، تغذیه بیمار سینه از  

ریخت دور را آن شود می هم و کرد استفاده نوزاد تغذیه برای توان می هم شیر این از  

سینه در شیر که صورتی در و شود می بیماری این بهبودی تسریع موجب شیردهی بدانند باید مادران  

 جمع

دهد شافزای را آبسه بروز احتمال تواند می بلکه کند، نمی درمان به کمکی تنها نه شود،  

معنی این به. شود ریخته دور و شده دوشیده مادر شیر باید اا حتم آبسه، بروز هنگام داشت توجه باید البته  

کند استفاده مادر شیر از نباید نوزاد شرایط، این در که  

توصیه ولی یافت، خواهد بهبود نیز ماستیت عالئم روز، سه تا دو حدود گذشت با و درمان شروع از پس  

 رعایت ا کامال یابد می ادامه هفته دو حدود که را دارو مصرف و درمان طول اا حتم ها خانم شود می

 کنند

با هم مورد این که دارد وجود آبسه وجود احتمال ندهند، درمان به مناسبی پاسخ مادران که صورتی در  

شود می داده تشخیص سینه سونوگرافی یا پزشکی معاینه  

مورد در ولی کرد، درمان سرپایی توان می باشد، خفیف عالئم که زمانی بخصوص را ماستیت که این با  

شود بستری بیمارستان در فرد است الزم اا حتم آبسه  
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عفونی نوع در چون شود، جدا شیر مجاری انسداد نوع از بایستی باکتریایی عفونت از ناشی ماستیت  

باشد می مشکل هم از ود این افتراق چه گر. شود استفاده بیوتیک آنتی از بایستی  

جریان کاهش علت به انسداد طی در. شوند باز خودبخود بایستی ساعت 44 تا 45 طی شده بسته مجاری  

کند می قراری بی و شده مشکل دچار شیرخوار شیر،  

شود می برطرف راحتی به شیر مجاری انسداد زیر، موارد رعایت با  

مبتال پستان از شیردهی ادامه -  

مبتال سمت بهتر تخلیه -  

شیرخوار به شیردهی هنگام پستان به فشار -  

مبتال ناحیه کردن گرم -  

شیرخوار همراه به خصوصا بستر در مادر کردن استراحت -  

ها تاول این بایستی استریل سوزن یک با که است پستان نوک های تاول از ناشی مجاری انسداد گاهی -  

کرد راخالی  

نمایید استفاده مبتال محل در سرد آب سکمپر از شیردهی، بار هر از پس -  
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پوستی عفونت  

است استرپتوکک از ناشی عفونتهای از پوستی عفونت  

 

آن زیرین بافت و پوست در میکروب رشد و تکثیر آن علت و است پوست عفونت معنای به سلولیت  

 میباشد

دیگر ایه قسمت به عفونت سرایت احتمال وگرنه شود انجام باید زودتر هرچه دست سلولیت درمان  

دارد وجود آن شدن تر وخیم و دست  

از عبارتند سلولیت معالجه برای درمانی اقدامات مهمترین  

بیوتیک آنتی است تجویر بیماری این اصلی درمان  

در بیمار شود الزم است ممکن شدید موارد در ولی میشود داده بیمار به خوراکی بصورت معموال دارو  

گیرد قرار ریقیتز درمان تحت و بستری بیمارستان  

میشود استفاده مسکن داروهای از درد کاهش برای  

یابد کاهش آن تورم تا دارد نگه قلبش سطح از باالتر را خود دست باید بیمار •  

شود بیحرکت مدتی تا باید دست  

 

میشود انجام آتل یک از استفاده با معموال دست کردن بیحرکت  

مواد جراحی از استفاده با باید میشود جمع پوست یرز در چرک عفونت، شدت علت به که مواردی در  

شود تخلیه چرکی  

 

یا است شده ایجاد انسان یا حیوان گرفتگی گاز از ناشی دست شدن زخمی بدنبال که سلولیت از مواردی  

زیاد عفونت یافتن شدت احتمال است شده ایجاد دیگر فرد دندان و دهان به زدن مشت اثر بر دست زخم  

 است

www.takbook.com

www.takbook.com



 Page 59 دانشنامه بیماریهای عفونی در بدن انسان
 

بسیار های عفونت میتوانند دارند وجود حیوانات یا انسان دهان در که هایی میکروب که ستاین علت  

کرد درمان بیشتری توجه و دقت با باید را ها عفونت این. کنند ایجاد خطرناکی  

میشود بستری بیمارستان در بیمار زیر موارد در  

 

خون فشار تغییرات یا شدید تب مثل باشد بد بیمار عمومی وضع  

شود بدتر بیماری وضعیت بیوتیک آنتی مصرف وجود اب  

 

باشد داشته ایمنی سیستم ضعف بیمار  

  44تا 5 عرض در معموال

سلولیت ای زمینه های بیماری وجود یا شدید موارد در ولی میشود درمان روز  

 

جبمو و یافته گسترش سلولیت است ممکن شدید موارد در. باشد این از بیشتر درمان طول است ممکن  

شود دست نقاط دیگر عفونت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com

www.takbook.com



 Page 60 دانشنامه بیماریهای عفونی در بدن انسان
 

 

 

 

 

 

www.takbook.com

www.takbook.com



 Page 61 دانشنامه بیماریهای عفونی در بدن انسان
 

References 

1. Ferri FF. Balanitis. In: Ferri's Clinical Advisor 2016. Philadelphia, Pa.: Mosby 

Elsevier; 2016. https://www.clinicalkey.com. Accessed Aug. 4, 2015. 

2. 2015 Sexually transmitted diseases treatment guidelines: Vulvovaginal 

candidiasis. Centers for Disease Control and Prevention. 

http://www.cdc.gov/std/tg2015/candidiasis.htm. Accessed Aug. 4, 2015. 

3. Barrisford GW. Balanitis and balanoposthitis in adults. 

http://www.uptodate.com/home. Accessed Aug. 4, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com

www.takbook.com



 Page 62 دانشنامه بیماریهای عفونی در بدن انسان
 

 فارنژیت

است استرپتوکک از ناشی عفونتهای از فارنژین  

تنفس دستگاه التهابی و عفونی های بیماری از بسیاری در عالمت یک عنوان به فارنژیت، یا گلو التهاب  

شود می دیده فوقانی  

تجربه را گلو درد و التهاب خود، زندگی طول در بار چندین ما ی همه. باشد می شایع بسیار عالمت این  

ایم ردهک  

شوند می گلودرد باعث غیرعفونی حتی و باکتلایر و ویروسی عوامل از بسیاری  

سنی شیوع  

نوجوانی سنین تا است ممکن حتی چرکی آنژین ولی دهد می رخ کودکی سنین در بیشتر عفونی گلودرد  

شود دیده نیز  

کننده ایجاد عوامل ترین شایع  

از که طور همان استرپتوکوکی فارنژیت در. است استرپتوکوکی فارنژیت فارنژیت، نوع ترین شایع  

 نامش

باشد می استرپتوکوک نام به باکتری یک کننده، ایجاد عامل است، پیدا  

استرپتوکوکی فارنژیت عالیم  

قرمز های دانه یا پتشی ،(ها لوزه روی زرد پوشش)اگزودا و قرمزی گلودرد، ایجاد باعث استرپتوکوک  

شود می حلق خلفی فضای روی  

دارد وجود هم استفراغ وسردرد درد دل ، گردن،تب قدامی قسمت لنفاوی غدد شدن بزرگ ، با راههم  

ندارد وجود فراوان بینی آبریزش و عطسه سرفه، معموال بیماری این در  

درمان عدم عوارض  

منجر است ممکن بیماری، کنترل و درمان عدم صورت در آن رشد و انسان حلق در استرپتوکوک وجود  

شود گلومرولونفریت و روماتیسمی تب به  
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روماتیسمی تب است، بسیار اهمیت حائز آن درمان نظر، این از و  

است همراه کلیوی درگیری با گلومرولونفریت و باشد می قلبی و پوستی ،مفصلی عالیم دارای  

استرپتوکوکی فارنژیت تشخیص  

است استرپتوکوک وجود نظر از حلق ترشحات سریع تست یا و حلق کشت با بیماری این قطعی تشخیص  

و آزمایشگاه به اعتماد صورت در هم حلق کشت و نیست پزشکان دسترس در وسیع طور به سریع تست  

استوار بالینی مبنای بر بیشتر ما کشور در استرپتوکوکی فارنژیت تشخیص بنابراین شود، انجام باید بیمار  

 است

استرپتوکوکی فارنژیت درمان  

لزوم صورت در را آن های جایگزین یا و سیلین پنی با درمان فارنژیت این به کش صورت در پزشکان  

نمایند می آغاز  
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 گلومرولونفریت

است استرپتوکک از ناشی عفونتهای از گلومرولونفریت  

 

خونی های رگ یا گلومرولها، التهاب آن ه مشخص که است باهم کلیه هردو معموال کلیوی بیماری نوعی  

ادرار در خون وجود هماچوری بدون یا همراه است ممکن حالت این. باشد می ها کلیه در کوچک  

نارسایی نفریتیک، سندرم نفروتیک، سندرم یک عنوان به یا و بوده ادرار در پروتئین وجود پروتئینوری  

گردد عارض لیویک مزمن یا حاد  

خواهدبود تفاوت دارای مختلف انواع در درمان و نتایج زیرا است، گلومرونفریتمهم الگوی تشخیص  

ها عفونت برخی با ثانویه علل که حالی در هستند، مربوط کلیه خود به که هستند آنهایی اولیه علل  

است ارتباط در دیابت یا سیستمیک اختالالت مخدر، مواد پاتوژن انگلی یا ویروسی باکتریایی،  

گلومرولونفریت بیماری علل  

دهد می رخ استرپتوککی عفونت یک دنبال به حاد گلومرولونفریت  

پوست و گلو از عبارتند عفونت های مکان ترین شایع عفونت از بعد هفته چند معموال کلیوی عالیم  

دهند می رخ استرپتوککی  

باشد داشته حاد گلومرولونفریت از غیر یلیدال دارد امکان و است نادر مزمن گلومرولونفریت  

آن علت گاهی.  باکتریایی آندوکاردیت ، ویروسی های عفونت ، لوپوس از عبارتند شده شناخته علل سایر  

است ناشناخته  

 

گلومرولونفریت شایع عالیم  

شود می میسر ادرار آزمایش با تنها آن تشخیص و کند نمی ایجاد عالمتی هیچ خفیف گلومرلونفریت  

کند می ایجاد را زیر عالیم شدید گلومرولونفریت  
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قرمز کمی یا تیره ادرار  

کسالت احساس  

آلودگی خواب  

استفراغ یا تهوع  

 سردرد

تب گاهی  

اشتهایی بی  

ادرار کاهش  

نفس تنگی  

خون فشار باالرفتن  

ادرار در پروتئین وجود  

خون فشار بودن باال علت به بینایی اختالل  

پا مچ ورم و ها چشم کردن پف اا خصوص ، دنب در مایع شدن جمع  

گلومرونفریت درمان  

اضافه. رود می بکار ساز زمینه عفونتهای رفع منظور به استرپتوکوک جهت سیلین پنی بیوتیک آنتی  

و خون فشار ضد داروهای مدر، داروهای توسط شریانها خون فشار افزایش هیپرتانسیون و مایعات  

شود می درمان اییغذ رژیم سدیم و آب محدودیت  

کورتیکوستروئیدها از است ممکن شدید موارد در  

استفاده سیکلوفسفاید و آزاتیوپرین مثل سیتوتوکسیک داروهای ایمنی کننده مهار مواد و کورتونها  

 شود
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 برونشیت

است استرپتوکک از ناشی عفونتهای از برونشیت  

طور به. هاست شش و بینی میان هوا عبور مسیر یا ها برونش نایچه های لوله التهاب و تورم برونشیت  

باشد شده ملتهب یا متورم مجاری این غشای که شود می اطالق شرایطی به برونشیت تر، دقیق   

. نمایند می وارد خود های ریه به را کمتری اکسیژن اا نتیجت و هوا هستند مبتال برونشیت به که افرادی

 در

شود می ایجاد تنفسی مجاری ناحیه در بیشتری خلط همچنین افراد این  

حاد برونشیت  (Acute Bronchitis) 

مانند ویروسی عفونت یا سرماخوردگی یک از پس ا معموال که شود می اطالق مدتی کوتاه بیماری به  

یابد می بروز آنفوالنزا  

و ناراحتی احساس رنگ، سبز سینه خلط و سرفه با ا معموال برونشیت نوع این  

 چند ظرف ا معموال شدید برونشیت. است همراه نفس تنگی گاهی و تب سینه، قفسه ناحیه در دردناکی

 روز

یابد می بهبود هفته تایک  

در پیاپی سال دو حتی یا و ماه سه یا یک که مستمری و آور خلط های سرفه واسطه به مزمن برونشیت  

شود می اطالق باشد نداشته دیگری دلیل سرفه که صورتی در البته دارد وجود فرد  

مختلفی های درجه عالئم و تنفسی مشکالت به ابتال لحاظ از هستند مبتال مزمن برونشیت به که افرادی  

یابد تشدید یا بهبود سال مختلف های دوره طول در است ممکن ها سرفه این. دارند  

شود می ایجاد گردد می ها نایچه آزار موجب که ذراتی سایر و ها باکتری ها، ویروس توسط برونشیت  

 همان توسط ا معموال شود می ایجاد ها برونش ویروسی های عفونت توسط ا معموال حاد برونشیت

 ویروسی

گردد می آنفوالنزا و سرماخوردگی به ابتال موجب که  
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نایچه زیاد تورم چون است؛ عفونت به پاسخ جهت در بدن ایمنی سیستم پاسخ از بخشی واقع در برونشیت  

دود معرض در گرفتن قرا ها، باکتری ها، ویروس بر عالوه. سازد می خلط تدافعی عملی عنوان به ها  

نشیتبرو بروز موجب تواند می معده رفالکس بیماری و شیمیایی های محلول یا و هوا آلودگی یا تنباکو  

شود حاد  

حمله اثر در تواند می حال، این با. شود می ایجاد سیگار دود واسطه به همه از بیش مزمن برونشیت  

گردد ایجاد نیز حاد برونشیت مکرر های  

ایجاد در نیز صنعتی بخارات و سمی گازهای غبار، و گرد هوا، آلودگی  

مؤثرند مزمن برونشیت  

هستند ذیل قرار از دارند قرار برونشیت بیماری به ابتال رخط معرض در سایرین از بیش که افرادی  

افزایش در سیگار استعمال که است آن مؤید شده انجام محققان توسط که مطالعاتی برخی. سیگاری افراد  

است دخیل مؤثرند برونشیت ایجار در خود که مخاطی مواد تولید  

هستند سیگار دود معرض در که افرادی •  

دارند ضعیفی ایمنی مسیست که افرادی •  

کودکان و سالخورده افراد •  

رفالکس به مبتال افراد •  

قوی، اسیدهای آمونیاک، سمی بخارات همچون موادی معرض در خود کار محل در که افرادی •  

دارند قرار برومین یا سولفور اکسید دی هیدروژن، سولفید کلر،  

دارند قرار هوا آلودگی درمعرض که افرادی •  

برونشیت به بتالا عالئم  

است ذیل قرار به مزمن و حاد برونشیت های نشانه و عالئم  

ها برونش التهاب یا تورم •  

 سرفه •
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سبز یا خاکستری زرد، سفید، شفاف، مخاط تولید •  

نفس تنگی •  

سینه خس خس •  

 خستگی •

لرز و تب •  

سینه قفسه ناحیه در درد و ناراحتی احساس •  

بینی آبریزش یا گرفتگی •  

شدن برطرف از پس حتی و هفته چندین که شود می هایی سرفه ایجاد باعث ا معموال حاد رونشیتب  

یابد می ادامه برونشیت  

که شود می تنفسی مجاری و نایچه در زخم ایجاد موجب مزمن برونشیت در ها برونش مدت بلند تورم  

. گردد می مخاط زیاد مقدار تولید موجب خود  

عفونت به توان می برونشیت به الابت عالئم سایر جمله از  

یابد می تشدید مرطوب هوای و آب در چنین هم و ها صبح که کرد اشاره سرفه و تنفسی مکرر های  

مرطوب هوای از بنوشند، مایعات کنند، استراحت شود می خواسته ا معموال برونشیت به مبتال افراد از  

نمایند مصرف تنفس تسهیل چنین هم الئمع تسکین برای معمولی های مسکن و سرفه ضد داروهای و  

برونشیت برای اما رود می بین از خاصی درمان هیچ بدون واقع در حاد برونشیت موارد از بسیاری  

 مزمن

ندارد وجود درمانی هیچ  

نمایند می تجویز را ذیل موارد برونشیت عالئم کنترل برای ا معموال پزشکان  

همچنین. هستند ویروسی های عفونت نمودن برطرف برای بیمناس روش ها بیوتیک آنتی. بیوتیک آنتی  

نمایند می جلوگیری هم ثانویه های عفونت بروز از  

است راهی سرفه چون نیست مناسبی راه سرفه کامل توقف که داشت نظر در باید. ضدسرفه داروهای  
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ریه از خلطها آمدن بیرون برای  

گردد پاک آن درون مخاط و شده باز ها نایچه شود می موجب دارو این. برونکودیالتور  

آن خروج نتیجه در و شده رقیق و نرم تنفسی مجاری درون مخاط شود می موجب دارو این. موکولیتیک  

یابد تسهیل  

شوند می تجویز مزمن عالئم برای داروها این. گلوکوکورتیکوئید استروئیدهای و ضدالتهابی داروهای  

تنفس به کمک و تسهیل برای ریوی درمانگر یک کمک با ای مهبرنا یعنی. ریوی توانبخشی های برنامه  
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استافیلوکک از ناشی عفونتهای سوم فصل  

Staphylococcal infection 

 

سمی شوک  

است استافیلوکک از ناشی عفونتهای از سمی شوک  

های باكتری از شده آزاد سموم اثر در خونی مسمومیت نوعی از است عبارت سمی شوكی نشانگان  

كند می درگیر را تنفسی دستگاه و زنانه تولیدمثل دستگاه ، قاعدگی سمی شوك.  استافیلوكوكی  

سمی شوك  

كند دهدمبتال می رخ مردان در موارد%  47 تا را جنس دو هر و سنین تمام تواند می غیرقاعدگی  

شایع عالیم  

است بوده سالم ا قبال كه شخصی در ناگهانی و شدید تب .  

آبكی اسهال و استفراغ .  

سوختگی آفتاب شبیه بثور .  

پایین خون فشار .  

حد از بیش تشنگی .  

تند نبض .  

الوقوع قریب مرگ احساس .  

منگی جمله از ذهنی تغییرات .  

حد از بیش ضعف و خستگی .  

 سردرد .

 گلودرد .
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بیماری علل  

عالیمی ، شده خون جریان وارد كه كنند می تولید سمومی استافیلوكوكی های باكتری های گونه برخی  

كنند می ایجاد ناگهانی  

استفاده تامپون از كه گیرند می منشاء زنانی مهبل در واقع های استافیلوكوك از موارد ترین خطرناك  

استخوان یا ها ریه ، پوست گلو، های عفونت یا ها زخم از ناشی تواند می سمی شوك نشانگان. كنند می  

اشدب نیز  

خطر دهنده افزایش عوامل  

زایمان از پس زنان .  

استافیلوكوكی های عفونت .  

بینی جراحی ویژه به جراحی از پس بیماران .  

قاعدگی های دوره در جاذب فوق انواع ویژه به ها تامپون از طوالنی یا مداوم استفاده .  

 پیشگیری

بخواهید كمك پزشك از اا فور عفونی های زخم برای .  

كنید استفاده نخی انواع از نكنید، استفاده جاذب فوق های امپونت از .  

كنید آنها جایگزین را بهداشتی نوارهای شب در و كنید عوض مرتب را ها تامپون .  

نكنید استفاده تامپون از هستید، تناسلی آلت نزدیك ویژه به پوستی عفونت دچار شما اگر .  

دارند وجود دست در ا معموال ها استافیلوكوك. بشویید قتد به را ها دست ، تامپون گذاشتن از قبل .  
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 گاستریت

است استافیلوکک از ناشی عفونتهای از گاستریت  

 

اسهال باعث معموال که است عفونتی ویروسی گاستروآنتریت استفراغ و اسهال گاستروآنتریت بیماری  

شود می استفراغ و شکم ای چنگه آبکی،دردهای  

یا روز یک برای که باشد داشته وجود لرز و تب جمله از آنفلوآنزا شبیه عالئم است ممکن همچنین  

عنو این بر بیوتیک آنتی است، ویروس از ناشی بیماری این که آنجایی از. انجامد می طول به بیشتر  

ندارد اثری روده و معده التهاب گاستروآنتریت  

و آب جایگزینی بر باید درمان. کند پیدا بهبود خود به خود تا گذاشت خود حال به باید را بیماری این  

 امالح

شود جلوگیری بدن آبی کم از تا باشد متمرکز اسهال راه از رفته دست از  

شدن بستری و درمانی سرم مایعات وریدی داخل ریقتز به نیاز است ممکن باشد، شدید بدن آبی کم اگر  

آید وجود به  

وعالئم ها نشانه  

ناگهانی استفراغ  

ناگهانی اسهال  

پیچه دل  

تب بدون یا پائین تب باال، تب  

استفراغ در خون کم مقادیر وجود  

خانگی مراقبت  
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کنید درمان ار او استفراغ و اسهال ساده، رقیق مایعات به کودک غذائی رژیم کردن محدود با  

ندهید دارند، گاو شیر ترکیبشان در که غذاهائی یا و گاو شیر کودک به  

رقیق مایعات زیادی مقادیر کودک به بدن مایعات حد از بیش رفتن دست از آبی کم از جلوگیری برای  

قابل داروخانه از که اس آر او مثل الکترولیت تجارتی های محلول و آبکی ه ژل چای، نظیر صاف  

بدهید است هتهی  

آسپیرین نه بدهید استامینوفن تب، برای کودک به  

گاستروآنتریت در احتیاط موارد  

بشوئید اا دقیق را دستهایتان کودک با تماس از بعد  

باشد می وخیمتر است، بیشتر آنها در آبی کم خطر که نوزادان در بیماری این ا معموال  

کنید مراجعه پزشک به آبی کم عالئم هرگونه مشاهده صورت در شد، دیده نوزادان در بیماری این اگر  

ندهید اسهال ضد داروهای کودکان به  

شدید اسهال یا و داشت وجود شدید حالی بی و ضعف بود، باال تب داشت، وجود خون مدفوع در اگر  

کنید مراجعه پزشک به بود؛  

برای روز سه تا دو از بیش یا و نوزاد یک برای ساعت 15تا  45 از بیش پزشک به مراجعه عدم  

است خطرناک تر بزرگ کودک  

گاستروآنتریت مورد در عمومی آگاهی  

دارند نقش آن ایجاد در متعددی عوامل که است ها روده و معده التهاب همان گاستروآنتریت  

ها، ویروس  

ها، انگل و ها باکتری به شده آلوده غذایی مواد و آب  

جدید غذای یک به واکنش  

آید وجود به بیماری این عالئم است ممکن جدید غذای نوع یک مصرف دنبال به نکودکا از برخی در  

جدید غذای مصرف دنبال به نمایند، می تغذیه مادر شیر از که کودکانی در موارد، از برخی در حتی  

شود می دیده عالئم این نیز مادر توسط  
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داروها از برخی جانبی عوارض  

برخی در. است نفخ احساس و شکمی دردهای اسهال، تفراغ،اس یا تهوع: شامل بیماری این عالئم  

 ازموارد

ادامه هفته یک از بیشتر تا روز یک از است ممکن عالئم. باشد داشته وجود است ممکن نیز خفیف تب  

 یابد
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انسان به حیوانات از شونده منتقل عفونتهای چهارم فصل  

 

Infection transmitted from 

Animals to human 

 

 کامپیلوباکتر

است حیوان و انسان بین عفونتهای از کامپیلوباکتر  

در نفر میلیون .۴7 ساالنه آمار طبق که است غذایی مسمویت در میکروارگانیسم شایعترین کمپیلوباکتر  

میکنند مراجعه درمانی مراکز به تب و ،اسهال درد ،دل پیچه دل عالئم با متحده ایاالت  

است طیور آلوده یا و خام گوشت خوردن دلیل به عفونت این اغلب علت  

و گوشت مصرف. باشد مي بوقلمون و مرغ ویژه به حیوانات، گوارش مجراي باكتري این اصلي نبع  

 مرغ

مي كمپیلوباكتریوز بروز و انسان به باكتري این انتقال عمده للع كلرینه غیر آب و خام شیر پز، نیم  

 باشند

شود مي ظاهر اسهال و درد دل تب، شامل كمپیلوباكتریوز عالئم آلوده، غذاي مصرف از پس روز ۵ تا  

 كه

ندارد وجود استفراغ غذایي عفونت این در ا معموال. گردد ختم خوني اسهال به است ممكن اسهال  

آب و خام شیر مصرف از و شده پخته كامل طور به گوشتي غذایي مواد باید عفونت ینا كنترل براي  

شود جلوگیري نیز كلرینه غیر  

اسهال و غذایی مسمومیت.  است جهان در انسان ای روده گاستروانتریت شایع علل از یکی باکتری این  

 ناشی

نیست دهکشن اغلب ولی باشد کننده ناتوان تواند می هرچند باکتری این از  
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بیماری بروز علل از است ممکن باکتری این  

باشد باره گیلن  

نفر میلیون .۴7 ساالنه آمار طبق که است غذایی مسمویت در میکروارگانیسم شایعترین کمپیلوباکتر  

اغلب علت. کنند می مراجعه درمانی مراکز به تب و اسهال درد، دل پیچه، دل عالئم با متحده ایاالت در  

است طیور آلوده یا و خام گوشت خوردن دلیل به عفونت این  

شکمی دردهای با که گردد می خونی اسهال موجب بوده، گاستروانتریت شایع علل از ژژنی کمپیلوباکتر  

دراطفال بیشتر و است همراه  

شود می منجر باره گیلن به مواردی در. است شونده محدود خود به خود بیماری ا معموال  

شود می گزارش ژژونی کمپیلوباکتر توسط که هایی نتعفو از درصد ۵ حدود  

است کولی باکتر کمپیلو به مربوطه ا احتماال  

شود نمی توصیه مواردی در جز به و نداده کاهش را بیماری طول بیونیک آنتی از استفاده  
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 کریپتوکوکوزیس

است حیوان و انسان بین منتقل عفونتهای از کریپتوکوکوزیس  

 

قارچ ورود طریق از که است پرندگان و انسان بین مشترک قارچی بیماری کریپتوکوکوزیس  

نئوفورمنس کریپتوکوکوس  

Cryptococcus neoformans 

شود می ایجاد ما تنفسی دستگاه به کبوتر خصوص به پرندگان بدن از  

کند می زندگی باشد می پرندگان مدفوع به آلوده که خاکی در بوده مخمرها شبیه قارچ نای  

در اینکه یا و شود ایجاد ها ریه در است ممکن عفونت شود، استنشاق افراد توسط قارچ این هاگهای اگر  

به هبویژ گردد منتشر بدن قسمتهای تمام و شده خون وارد قارچ این است ممکن ایمنی ضعف با افراد  

استخوانها و پوست مغز،  

هوچکین، لنفوم ایدز، مانند ایمنی ضعف با بیمارانی در طلب فرصت عفونت یک عنوان به بیماری این  

شود می دیده درمانی شیمی و سارکوئیدوز  

اول جلد انسان بدن در عفونی بیماریهای دانشنامه  Page 119 

بیماِری عالیم  

کند می جادای انسان در بیماری نوع سه عامل این  

پوستی کریپتوکوکوزیس  

ریوی کریپتوکوکوزیس  

و بوده ریوی کریپتوکوکوزیس دنبال به عفونت انتشار حاصل ا معموال نوع این مننژی کریپتوکوکوزیس  

باشد کشنده تواند می  
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این شکل ترین خطرناک در. است سینه قفسه درد و خشک سرفه خستگی، تب، ریوی بیماری عالئم  

 بیماری،

شود، نخاعی طناب و مغز پوشاننده غشاهای التهاب مننژیت باعث تواند می پتوکوکوزیسکری  

چنین عالیم  

باشد می گردن شدن سفت و استفراغ شدید، سردرد تب، شامل وضعیتی  

درمان و تشخیص  

بافتهای یا نخاعی مغزی مایع خلط، خون، در قارچ شناسایی براساس کریپتوکوکوزیس بیماری تشخیص  

شود می داده بدن  

بی آمفوتریسین با درمان شدید درعفونتهای  

Amphotericin 

باشد می خوراکی فلوسیتوزین و وریدی  

بیماری این عالیم اینحال با باشد می مشکل بسیار بدن از قارچ این بردن بین از ایدز، به مبتال بیماران در  

نمود کنترل زیادی میزان به توان رامی  

 پیشگیری

نپرندگا با تماس عدم  
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 شیگال

است حیوان و انسان بین مشترک عفونتهای از شیگال  

ی پوشاننده سطحی های الیه در باکتریایی عفونت یک از است عبارت شیگلوز باکتریایی خونی اسهال  

ها روده داخلی جدار  

زمان از. دهد می رخ گیر همه صورت به و آید می وجود به فردی نزدیک تماس اثر در بیماری این  

 ورود

4 عالیم، ظهور تا باکتری کشد می طول روز 1  - 

از قبل و مزاج اجابت از پس حتما را خود های خطرناک،دست بیماری این به ابتال از جلوگیری برای  

 دست

بشویید غذایی مواد به زدن  

شایع الیمع  

 اسهال

عضالنی دردهای ، استفراغ یا تهوع ، مدفوع در چرک یا ، مخاط ، خون وجود -  

است طبیعی حد از کمتر سفید های گلبول شمارش ، بیماری شروع در گاهی -  

 علت

طریق از ا معموال باکتری این. کند می حمله بزرگ ی روده جدار به که شیگال نام به باکتری نوع یک  

یابد می انتقال دیگر فرد به فرد یک از ، آلوده آب یا ذاغ ها، دست  

بیماری ی کننده تشدید عوامل  

خارجی کشورهای به مسافرت  

بهداشتی غیر یا شلوغ زندگی محیط  

 

 

 پیشگیری
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بشویید غذایی مواد به زدن دست از قبل و مزاج اجابت از پس را خود های دست -  

نمایید جداسازی را اردد باکتریایی خونی اسهال عالیم که هرکس -  

از پر و دار درپوش های سطل در بجوشانید، را آنها بتوانید که زمانی تا را ا ه ملحفه و آلوده های لباس -  

دهید قرار صابون و آب  

انتظار مورد عواقب  

است معالجه قابل روز 5 عرض در ا معموال بیماری ، درمان با  

درمان اگر شدید، موارد در البته. ندارند احتیاج جدی ندرما و هستند خفیف شیگالیی های عفونت اغلب  

باشد مرگبار است ممکن بدن از زیاد آب رفتن دست از نباشد، آمیز موفقیت  

 

سال و سن کم کودکان و شیرخواران در اا خصوص  

احتمالی عوارض  

کودکان در اا خصوص ، خطرناک طور به بدن آبی کم -  

را بدن اعضای سایر و شوند وارد خون به گوارش مجرای از است ممکن ها باکتری نادر، موارد در  

 درگیر

مثل سازند،  

مفاصل و قلب یا ، کبد صفرا، ی کیسه ها، کلیه  

بیانجامد مرگ و شوک به شاید حالت این  

 

 درمان

باشد الزم مدفوع ی نمونه کشت و آزمایشگاهی بررسی شامل است ممکن تشخیصی اقدامات -  

کمک تشخیص به رسیدن در تواند می بومی نواحی به آشنایی نیز و بیماری ریگی همه بروز از اطالع -  

 کند

www.takbook.com

www.takbook.com



 Page 88 دانشنامه بیماریهای عفونی در بدن انسان
 

شود می دارو گاهی نیز و حجم کم غذای ، رفته دست از مایعات جایگزینی شامل درمان، -  

نمایید جدا بقیه از را بیمار -  

دهید قرار شکم روی را داغ آب ی شیشه یا کننده گرم ی صفحه یک درد، تخفیف برای -  

کند دریافت مایعات مرتب طور به باید بیمار -  

 دارند آبی کم که سالی و سن کم کودکان اا خصوص هستند مریض اا شدید که بیمارانی کردن بستری

 چنین

رسانند می ا آنه به سرم راه از را تکمیلی مایعات و شوند می بستری بقیه از جدا بیمارانی  

 داروها

ودش تجویز بیوتیک آنتی دارد امکان  

ترکیبات این. باشند شده تجویز پزشک نظر با اینکه مگر کنید، خودداری اسهال ضد ترکیبات مصرف از  

آنها مصرف بالفاصله اند گرفته می قرار استفاده مورد کنون تا اگر. کنند طوالنی را بیماری است ممکن  

کنید رامتوقف  
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 ژیاردیازیس

است وحیوان انسان بین مشترک عفونتهای از ژیاردیازیس  

 ( Giardiasis) ژیاردیاز

نشانه بدون اغلب و شود می ایجاد المبلیا ژیاردیا توسط که است باریک روده ای یاخته تک عفونت یک  

نماید تظاهر مزمن یا حاد اسهال صورت به اندتو می اما است بالینی  

کند می ایجاد اختالل چربیها و چربی در محلول های ویتامین جذب عمل در انگل زیاد تعداد آنکه دلیل به  

گردد مشاهده وزن کاهش و ضعف خونی، کم استئاتوره، است ممکن شدید عفونتهای در  

 

تاژک جزو بندی طبقه در که است مهم ای یاخته کت های پاتوژن از یکی دئودنالیس المبلیا ژیاردیا  

گیرد می قرار ای روده داران . 

دنیا در نفر میلیون 544 حدود آن شیوع داشته، جهانی انتشار انگل این  

شود می زده تخمین  

گذشته، قرن نیم در درایران انسان ای روده های انگل زمینه در گرفته انجام بررسی 944 مرور در  

 ژیاردیا

اند بوده بیماریزا های یاخته تک ترین شایع هیستولیتیکا، آنتامبا رکنا در  

دارد اهمیت نیز غذا راه از انتقال نیز و فرد به فرد انتقال ولی بوده آلوده آب توسط آن انتقال راه مهمترین  

شامل شیوع ترتیب به بیماری عالیم مهمترین  

کاهش اشتهائی، بی تهوع، شکمی، های کرامپ بو، بد و چرب مدفوع دفع شکم، نفخ سستی، اسهال،  

 وزن،

باشند می یبوست و کهیر تب، استفراغ،  

از شوند،عبارتند می عفونت این احتمال افزایش باعث که عواملی  
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است،آب مهم بسیار کودک مهمد کودکان مورد در بهداشتیکه غیر و شلوغ های محیط در زندگی  

نشده پخته غذای خوردن از.  فردی بهداشت نکردن رعایت و معده اسید کاهش ، استاندارد غیر آشامیدنی  

کنید خودداری  

شستشو برای حتی غیربهداشتی های آب مصرف از منزل از خارج گردش و مسافرت هنگام در  

 خودداری

 کنید

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

 شدید

کند ایجاد شدن بستری به نیاز و بدن عاتمای کاهش با  

وزن، کاهش با ها بچه در بویژه ولی یابد می بهبود درمان با یا خودبخود ژیاردیا از ناشی مزمن اسهال  

همراه آهن و گزیلوز دی، پروتئین آ، ویتامین ،  بی ویتامین سوءجذب و استئاتوره اسپرو، شبیه عالیم  

 است

هنوز کودکان رشد در مزمن ژیاردیازیس تأثیر مورد در نظرات. اردد وجود الکتوز تحمل عدم گاهی  

است بحث مورد  

باشد می انگل یافتن برای مدفوع مستقیم میکروسکوپی آزمون ژیاردیازیس، معمول تشخیص روش  

کشد می طول ماه چند و میشود مزمن ژیاردیا از ناشی اسهال موارد بعضی در  

مشابه بیماری تابلوی و بدبوست و حجیم و کمرنگ مدفوع ه،شد ظاهر نفخ و شکم اتساع وزن، کاهش  

گردد می اسپرو بیماری  

از پس اختالالت تمام اما گردد کودکان رشد در اختالل سبب وزن کاهش بر عالوه تواند می مسئله این  

یابند می بهبود عفونت، آمیز موفقیت درمان  

  ب ویتامین گزیلوز جذب است کنمم و دارد وجود چربی جذب اختالل بیماری از شکل این در

یابد کاهش نیز  
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 پیشگیری

رعایت و آلودگی از آشامیدنی آب منابع محافظت فاضالب، صحیح آوری جمع نظر از بهداشتی اقدامات  

دهند می تشکیل را بیماری از پیشگیری کلی اصول فردی بهداشت  

مورد مدفوع نمونه آزمایش روده در ژیاردیا وجود نظر از بیمار نزدیک اطرافیان تا شود می توصیه  

گیرند قرار بررسی  
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 لیستریا

است انسان و حیوان بین مشترک عفونتهای از لیستریا  

برد نام توان می لیستریوز بیماری برای که هستند دیگری عناوین چرخش بیماری و لیستریایی عفونت  

است حیوان و انسان میان مشترک های بیماری دیگر از بیماری این  

هوازی بی و مثبت گرم انواع از باکتری ینا باشد می سیتوژنز منو لیستریا باکتری بیماری این عامل  

 است

ندارد را اسپور یا هاگ تولید توانایی باکتری این همچنین  

شود می منتقل انسان به آلوده گوشت و سبزیجات ، شیر جمله از غذایی مواد طریق از باکتری این  

میگیرد جای عصبی سیستم و جنین و جفت در اغلب لیستریا  

گردد می انسفالیت و اولیه مننژیت ایجاد باعث باردار غیر های خانم البته و بزرگساالن در  

پیوند دارای که افرادی مانند است، پایین ها آن بدن ایمني وضعیت كه افرادي یا تر مسن افراد  

 اعضاءباشند

عصبي سیستم به مونوسیتوژنز لیستریا صورتیکه در.  هستند بیماري مستعد ایدز و لنفوم به مبتالیان  

باالست بسیار آن كشندگي كه شود مي حاد بیماري به منجر کند حمله يمركز  

باردار مادران.  گذارد مي باقي نورولوژیك عالیم اند، یافته بهبود بیماري از كه افرادي بین در البته  

 بیشتر

هستند لیستریوز به ابتال خطر معرض در  

در كه گردد مي آنفوالنزا مشابه ماريبی آمدن وجود به باعث باردار زنان در مونوسیتوژنز لیستریا  

 صورت

جنین سقط به منجر جنین عفونت و آمنیوتیك پرده یا و جفت التهاب ایجاد علت به تواند مي درمان، عدم  

باشد می باردار زنان در بیماری این عوارض دیگر از نیز زودهنگام تولد یا و مرده نوزاد تولد گردد،  

کند عبور جفت از است قادر باكتري این كه زیرا  
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در آنفوالنزا مشابه عالیمی تنها و ندارد مشخصی عالمت هیچ اغلب باردار زنان در لیستریوز عفونت  

 مدت

زایمان لرز، و تب دردكمر، آمنیوتیك، مایع شدن تیره اما. گردد می ظاهر بارداری آخر ماهه سه  

و زودرس  

باشد می لیستریوز های نشانه از لگن و كلیه التهاب  

است متغیر روز 45 تا 44 بین معموال ولی باشد می روز 94 بیماری این نهفتگی دوره  

به بیماری این عصبی نوع برسد مغز به چشم الودگی اثر در ویا اعصاب توسط باکتری این هنگامی  

 وجود

بیماری احشایی نوع آمدن وجود به باعث خون جریان به آن ورود و میکروب بلع صورت در و. آید می  

شود می  

بکاهند را لیستریوز به ابتال خطر میتواند زیر نکات رعایت با باردار زنان  

آنها مانند و کالباس و داگ هات مانند ای کارخانه های گوشت خوردن از پرهیز  

آن از شده تولید های فرآورده و خام شیر یا و غیرپاستوریزه شیر خوردن از پرهیز  

یخچال در را آنها است نیاز که شده دودی دریایی هایغذا سایر و دودی های ماهی خوردن از پرهیز  

کنیم نگهداری  

بیماری عالیم  

لگن و كلیه التهاب و زودرس زایمان لرز، و تب دردكمر، آمنیوتیك، مایع گی تیره  

بیماری درمان  

شود مصرف باید پزشک تجوز با البته که شود می توصیه درمان برای ها بیوتیك آنتی مصرف  
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 پسیتاکوزیس

است انسان و حیوان بین مشترک عفونتهای از پسیتاکوزیس  

 

که است بیماری پسیتاکوزیس گیرد، می قرار مشترک بیماریهای شمار در نیز پسیتاکوزیس بیماری  

 خانواده

بیماری این که صورتی در کند می درگیر را...  و عشق مرع سبز، طوطی کاسکو، سانان طوطی  

است ای یاخته تک بیماری عامل. گویند اورنیتوز آن به کند مبتال را کبوتر  

از باکتری غلط به را بیماری عامل  

و اروپا در گستردگی با دوباره شیوع پسیتاکوزیس بیماری 4943 سال در دادند تشخیص سالمونال جنس  

است یاخته تک بیماری عامل که شد داده تشخیص سال آن در کرد پیدا امریکا  

به ابتال مستعد حیوانات دیگر از نیز کبوتر شود، می دیده سانان طوطی در بیماری دش گفته که همانطور  

در نیز انسان کند پیدا انتقال پرندگان دیگر به تواند می پرنده دو این طریق از بیماری است، بیماری  

شود مبتال بیماری این به تواند می پسیتاکوزیس عامل با تماس صورت  

انسان به انتقال قابل حشرات و هوا مبتال، پرندگان آلوده مدفوع با تماس یقطر از پسیتاکوزیس بیماری  

نیست انسان به انتقال قابل تخم، طریق از بیماری خوشبختانه است،  

از بخشهای آسیا شرقی جنوب: همچون مناطقی بومی بیشتر حاضر حال در پسیتاکوزیس بیماری  

 جنگلهای

باشد می طوطیان طبیعی زیستگاه قعوا در مناطق این است، امریکا و افریقا  

است، رنگ سبز اسهال اثر در پرها خورد، نمی غذا پرنده: انسان و پرنده در بیماری های نشانه  

 ترشحات

بینایی پرنده نهایت در و شده بسته چشم ترشحات، افزایش با شود، می دیده پرنده چشم و بینی در مخاطی  

کند می گیر در کامال را طوطیان تنفسی هدستگا پسیتاکوزیس.دهد می دست از را خود  
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تا ابتال زمان از دهد نمی نشان عالیمی شود می آلوده پسیتاکوزیس بیماری عامل به انسان که زمانی  

 بروز

و ضعف لرز، شامل اولیه عالیم است الزم زمان هفته دو حداقل انسان در پسیتاکوزیس بیماری عالیم  

دارد سرفه تک بیمار فرد است سردرد  

بزرگ افسردگی، یبوست، یا اسهال استفراغ، عالیم انسان در پسیتاکوزیس بیماری شدن حاد صورت در  

شود می دیده کبد شدن  

شود می انجام انسان مورد در پزشک و پرندگان مورد در دامپزشک توسط تنها بیماری تشخیص  

کنند می کار پرندها با که افرادی برای چند نکاتی  

نکنند تهیه بهداشتی غیره و کثیف های فروشی پرنده از را خود پرنده هیچگاه  - 

کنند می تهیه دارد وجود آن در پسیتاکوزیس ببیماری که کشورهای از انها پرنده که صورتی در  - 

شود معاینه دامپزشک دکتر توسط خانه، به پرنده ورود از قبل حتما  

استفاده دستکش و ماسک از حتما ندکن می کار طیور گاه کشتار یا و پرورش مزارعه در که افرادی  - 

 نمایند

ندهند انجام سانان طوطی برای درمانی خود هنوان هیچ به پرنده در بیماری عالیم بروز صورت در  - 

ببرند خود اقامت محل دامپزشکی کلینیک نزدیکترین به را خود پرنده و  

جزء خوشبختانه بیماری که است این است گفتن قابل طوطیان پسیتاکوزیس بیماری مورد در آنچه  

نیست خاورمیانه منطقه بومی بیماریهای  
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 هاری

است انان و حیوان بین مشترک عفونتهای از هاری  

وارد گازگرفتگی محل و هار حیوان بزاق طریق از آن ویروس که است ویروسی بیماری عینو هاری  

 بدن

نماید می تکثیر به شروع و رود می ها ماهیچه در انتهایی اعصاب سمت به و شده  

دارد تکثیر و رشد قابلیت خونگرم پستانداران سایر و انسان در ویروس این  

اولین شروع از پس روز چند طی او مرگ هاری، ویروس به دفر ابتالی صورت در گفت باید متاسفانه  

باشد می قطعی آن عالیم  

باشد می پیشگیری قابل هاری مختلف، های بیماری واکسن ساخت و علم پیشرفت با امروزه خوشبختانه  

در. کند تزریق هاری واکسن و برود درمانی مراکز به فورا باید شد، آلوده هاری ویروس به فردی اگر  

 این

کند می پیدا افزایش مرگ از نجات امکان صورت  

این به هاری، ویروس به آلوده وحشی حیوانات توسط گازگرفتگی اثر در ها انسان کشورها، اکثر در  

سگ کند، می ایفا نقش خطرناک، ویروس این انتقال در که حیوانی بیشترین و شوند می مبتال بیماری  

باشد می  

دستگاه مانند هایی راه طریق از اما است، گرفتگی گاز راه از وس،ویر این انتقال راه ترین اصلی  

 گوارش،

کند می پیدا انتقال نیز پوست و مخاط  

یک طی کامل، های مراقبت وجود با بیمار و نیست پذیر درمان دیگر بیماری هاری، عالئم بروز از پس  

داد خواهد دست از را خود جان هفته دو یا  
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هاری بیماری عالیم  

از است عبارت آن اولیه یمعال  

 سرفه -

 خستگی -

 تب -

اول جلد انسان بدن در عفونی بیماریهای دانشنامه  Page 145 

 سردرد -

درد بدن -  

گرفتگی گاز محل در سوزش -  

اشتها کاهش -  

تهوع احساس -  

عضالنی درد -  

درد گلو -  

ویروس به فرد آلودگی از پس تههف چند یا و روز چند از پس حتی عالیم این که است داده نشان تحقیقات  

است، گرفته قرار سگ گرفتن گاز و حمله مورد که فردی نباید بنابراین. شود ایجاد تواند می نیز هاری  

بگیرد کم دست را شده ذکر عالیم  

بسیار نور و صدا به است ممکن دوره این طول در گرفته، قرار سگ گرفتگی گاز مورد که فردی  

 حساس

 شود

عصبی سیستم هاری ویروس دوره، این طول در. دارد نام عصبی حاد دوره هاری، بیماری نهایی مرحله  

از است عبارت هاری نهایی عالیم. کند می آلوده را فرد مرکزی  
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 اضطراب -

آمیز خشونت رفتارهای -  

افسردگی و توهم -  

بیمار فرد دهان از کف آمدن بیرون دلیل به آب از ترس آب از ترس -  

تکلم و کردن بتصح در مشکل -  

بلع در ناتوانی -  

فک شدن فلج -  

دیافراگم عضله طبیعی غیر حرکت -  

بینی دو -  

قلبی ایست -  

تنفسی مشکالت -  

بیمار مرگ نهایت در -  

هاری بیماری از پیشگیری  

حیوانات در هاری این عالیم شناخت هاری، بیماری به انسان ابتالی از پیشگیری برای اول مرحله در  

باشد می مهم بسیار  

به و رسند می نظر به بیمار هار حیوانات. کند می تغییر رفتارشان شوند، می مبتال هاری به که حیواناتی  

دارند چیز همه گرفتن گاز به عالقه و رسند می نظر به خشمگین حیوانات این. شوند می فلج دچار نوعی  

باشد می زیاد دهانشان از بزاق ترشحات میزان آن، بر عالوه  

خود پایین فک فلج از و رسند می نظر به منگ و گنگ مبتال، حیوانات هاری، تر پیشرفته رحلهم در  

برند می رنج  
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مربوطه سازمان به و کنید دوری آنها از حتما شدید، مواجه هستند هاری به مشکوک که حیواناتی با اگر  

کنند اقدام آنها آوری جمع به نسبت تا دهید اطالع  

که داد را هشدار این باید کنند می نگهداری خود زندگی محل در را سگ مانند تیحیوانا که کسانی به  

 بسیار

تزریق خود سگ به را ها بیماری انواع از پیشگیری های واکسن تمامی و باشند خود سالمتی مراقب  

 کنند

محض به و باشند دقیق و حساس بسیار آن عالیم بروز به نسبت و بشناسند حتما را هاری عالیم و  

ببرند دامپزشک نزد را آن هاری، از عالیمی ترین کوچک مشاهده  
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 توالرمی

است انسان و حیوان بین رکمشت عفونتهای از توالرمی  

است زالتوالرنسیس فرانسی نام به باکتری توالرمی بیماری عامل   

خرگوش تب طاعون، شبعه: به توان می جمله از است شده عنوان توالرمی بیماری برای مختلفی اسامی  

برد نام را  

بعد لسا چند.شد جدا کالیفرنیا در سنجاب از کوی ماک توسط بار اولین توالرمی بیماری  

کرد نامگذاری توالرمی عامل را باکتری این فرانسیس  

به قادر باکتری این باشد، می کپسول فاقد و منفی گرم کوچک، باکتری زالتوالرنسیس فرانسیس باکتری  

است جانوران از گونه 444 از بیش واقع در و ها کنه حشرات، ماهیان، جوندگان، انسان، کردن آلوده  

است شده شناخته بیماری اصلی منبع بعنوان خرگوش اما  

از یا و اند بوده تماس در جوندگان با که شکارچیانی طریق از بیشتر مختلف کشورهای در انسان ابتال  

است شده گزارش کنه و مگس بخصوص حشرات، نیش طریق  

شامل که شناسند می گوناگون روشهای انسان به را بیماری انتقال راههای حاضر حال در  

توالرمی به مبتال حیوانات آلوده بافتهای یا خون با انسان مخاطی سطوح یا پوست تماس -  

باکتری حامل مگس یا و کنه نیش توسط گزش -  

خرگوش نشده پخته خوب گوشت خوردن -  

آلوده آب نوشیدن -  

توالرمی باکتری به آلوده خاک و گرد تنفس -  

است دهنش دیده کنون تا انسان به انسان از انتقال مورد خوشبختانه  

چرکین گاهی و نکروز جراحات این کند، می گرانولوماتوز جراحات ایجاد حیواتات در توالرمی بیماری  

کند می درگیر را است شده حیوان بدن وارد میکروب که ای ناحیه لنفاوی های گره و شده  

.دارد بستگی آلودگی مسیر به بیماری عالیم انسان در  
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و شود یم ایجاد زخم باکتری ورود محل در   

شود می ناحیه آن لنفاوی های گره تورم موجب  

باکتری خوردن. شود می الریه ذات حالت ایجاد سبب شود بدن وارد تنفس راه از باکتری صورتیکه در  

 نیز

شود می تهوع و اسهال شکم، ناحیه در درد ایجاد و گلو در زخم موجب  

شود می طحال و کبد روی بر یکنکروت جراحات ایجاد سبب بدن داخل در همچنین باکتری این  

است موجود امریکا بخصوص کشورها از بسیاری در توالرمی بیماری واکسن بیماری کنترل  

به انسان ابتال صورت در  

تاثیر با و اریترومایسین استرپتومایسین، جمله از های بیوتیک آنتی توسط توان می راحتی به توالرمی  

آورد در کنتل تحت را بیماری کلرامفنیکل کمتر  

کرمهای از استفاده و بلند لباسهای پوشیدن با که است کنه و مگس نیش بیماری انتفال راههای از یک  

قرار آن داخل ها کنه اینکه لحاظ از پوشیدن از قبل کفش و لباس دقیق بررسی همچنین و حشرات دافع  

کرد جلوگیری توان می بیماری انتقال از خیر یا دارند   

این در نمایند، خودداری ها رودخانه در کردن شنا کردن، حمام آشامیدن، از باید فرادا آلوده مناطق در  

طریق از باکتری انتقال از تا کنند استفاده دستکش از حتما حیوانات با کردن کار هنگام در افراد مناطق  

. آید عمل به جلوگیری آلوده حیوانات  

که زمانی در کنند می زندگی آلوده مناطق در افراد صورتیکه در   

درنقاط درد و درد گلو تهوع، احساس  

گیرند قرار معاینه مورد پزشک توسط باید نمایند می بدن مختلف  
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حاد عفونتهای پنجم فصل  

 

High infection 

 

 اسپلنکتومی

Splenectomy 

است حاد عفونت علل از طحال برداشتن  

سمت در طبیعی طور به كه است متر سانتی هشت در دوازه ا حدود ابعاد با شكمی، عضوداخل یك طحال  

است گرفته قرار چپ كلیه باالی و معده دركنار شكم، فوقانی قسمت چپ  

نرمال اندازه اگر طبیعی، حالت در و شود می محافظت سینه قفسه تحتانی دنده توسط كامل طحال  

كرد لمس شكم جدار طریق از را آن توان نمی باشد، داشته  

عبور آن از لیترخون میلی 944 ا حدود دقیقه، درهر و است گرم 474 تا 57 بالغین در طحال، وزن  

شود می بمحسو پرخون كامل بافت یك بنابراین.  كند می  

گیرد می عهده بر را متفاوتی كامل وظایف زندگی مختلف دوران در طحال  

كند می عمل ساز خون مركز یك عنوان به طحال بارداری، هشتم تا پنجم های ماه در و جنینی دوران در  

سازد می را خون قرمز و سفید های گلبول و  

عین در. شود می خاموش طحال فعالیت این استخوان، مغز به سازی خون مراكز انتقال با تولد، از پس  

با كه ها بیماری برخی در و ماند می باقی طحال در همواره ساز خون های بافت به تبدیل قابلیت حال،  

ا مجدد طحال سلولهای ، شوند می خونی های سلول ساختن مهار باعث استخوان، مغز درگیركردن  

كنند می خونسازی فعالیت به شروع  
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بروز و طحال حد از بیش شدن بزرگ موجب تنها و است بالینی ارزش فاقد معموال ،فعالیت این  

شود می آن از ناشی عوارض  

ب لنفوسیت های سلول استقرار محل و عمده منبع یك طحال كودكی، سنین در و تولد از پس دوران در  

طحال در كه ایه لنفوسیت. كند می ایفا بدن ایمنی های پاسخ در را مهمی نقش و شود می محسوب  

بادی آنتی یا پادتن ترشح به شروع خارجی، عوامل و ها میكروب به پاسخ در اند، یافته استقرار  

كنند می  

را طبیعی غیر های سلول از خون كننده پاك نقش اند، یافته استقرار طحال در كه ماكروفاژی های سلول  

و اند شده پیر اندازه از بیش كه آنهایی یا طبیعی غیر اشكال دارای قرمز های گلبول. دارند عهده بر  

شوند می برداشته خون گردش از طحال توسط طبیعی، غیر های پلكت همچنین  

خارج خون گردش از و آوری جمع طحال توسط فرسوده قرمز های گلبول لیتر میلی 44 روز، هر در  

لزوم، موارد در و ندا شده ذخیره طحال در بدن، های پلكت كل از سوم یك طبیعی، طور به. شوند می  

شوند وارد خون گردش به توانند می  

اعضای توسط بالغین، در عضو این های فعالیت شد، داده نسبت طحال به كه كاركردهایی وجود با  

معموال بالغین، در طحال برداشتن بنابراین،. است انجام قابل هم استخوان مغز و كبد نظیر دیگر،  

كند نمی ایجاد ای عمده عارضه  

وسواس و دقت با باید طحال برداشتن ایمنی، های پاسخ پیدایش در طحال نقش به توجه با كودكان، در  

در بادی آنتی ساخت توانایی از كاستن با پایین، سنین در عضو این حذف زیرا گیرد، صورت بیشتری  

شوند می خاص های عفونت برخی به ابتل استعداد موجب بدن،  

یك آن، پارگی و طحال آسیب. است گرفته قرار دوازدهم تا نهم ایه دنده مجاورت در كامل طحال،  

 مشكل

.شوند می وارد سینه قفسه و شكم چپ سمت به كه است ضرباتی و تصادفات در شایع  
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ترین مهم   

شكم داخل به طحال پرخون بافت از شدید خونریزی كند، می تهدید را بیمار موارد این در كه خطری  

باشد داشته وجود بدن سطح از یزیخونر اینكه بدون است،  

بسیاری در زیرا. است برخوردار زیادی العاده فوق اهمیت از موارد این در داخلی، خونریزی تشخیص  

دارد وجود جراحی اعمال به نیاز آن كنترل برای موارد، از  

آید می پیش عضو این كامل برداشتن به نیاز گاهی طحال، پارگی صورت در  

این. شود می محسوب درمانی های پایه از یكی اسپلنكتومی، یا طحال برداشتن ،ها بیماری برخی در  

موجب طحال كاركردهای یا و اند شده حادث طحال طبیعی غیر عملكرد نتیجه در ا مستقیم یا ها بیماری  

شود می آنها استمرار یا تشدید  

و معیوب های سلول تنها نه و دهد می انجام الزم حد از بیش را خون پاكسازی عملكرد طحال، گاهی  

این. برد می بین از نیز را سالم های سلول از بسیاری بلكه كند، می خارج خون گردش از را فرسوده  

بیماری بهبود به ، طحال برداشتن كه است مواردی از شود، می نامیده ”هیپراسپلنیسم“ كه حالت  

انجامد می  

هستند، قرمز های گلبول زودهنگام شدن متلشی از ناشی خونی كم نوعی كه همولتیك، های بیماری در  

كند می كمك خونی كم كاهش به طحال، برداشتن گاهی  

طحال برداشتن ایمنی، خود همولتیك های خونی كم و شكل داسی خونی كم تاالسمی، پیشرفته حاالت در  

ضد اكسنو باید است، شده برداشته طحالشان علت، هر به كه افرادی. كند می كمك بیماری تخفیف به  

كامل نباید طحال كاركردهای نیز بزرگساالن در حتی زیرا كنند، دریافت را خاص های میكروب برخی  

داشت نظر در همیشه باید را بدن ایمنی دستگاه در طحال نقش و شود تلقی اهمیت بی  

هستند كپسول دارای كه هایی باكتری علیه خصوص به شوند، می ترشح درطحال كه هایی بادی آنتی  

نظیر هایی باكتری با عفونت به ابتل مستعد ، شده برداشته طحال آنها در كه بیمارانی و موثرند  

.هستند هموفیلی و پنموكوك  
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عفونت این وقوع احتمال پیشگیری، اصول رعایت و مناسب واكسیناسیون   

دهد می كاهش توجهی قابل میزان به را  

آسا برق باکتریمى به نسبت طحال برداشتن از پس بیماران  

زیر تغییرات ه نتیج امر این. هستند مستعدتر  

دهند مى رخ طحال برداشتن دنبال به که است  

 - خون، از ها باکترى ه تصفی کاهش

جی ایمنوگلوبین سطح کاهش  

هرچه مجموع، در. اپسوني فعالیت کاهش  

بروز خطر باشد، شدیدتر اى زمینه اختلل هرچه و باشد تر جوان شود، مى برداشته آن طحال که بیمارى  

بود خواهد بیشتر شود، بیمار گیر گریبان طحال برداشتن از پس که عفونتى  

و باال تب آن، دنبال به و غیراختصاصى و خفیف هاى نشانه: دارد وجود بالینى مشخص سندرم یک  

شود منجر مرگ به ا سریع است ممکن که سپسیس از ناشى شوک  

هستند زا بیمارى هاى میکروب ترین شایع ها مننگوکوک و انزاانفلو هموفیلوس پنومونیه، استرپتوکوک  

است شایع ه عارض یک عروقى داخل منتشر انعقاد  

اختلالت خاطر به آن برداشتن از کمتر تروما علت به طحال برداشتن از پس بار مرگ سپسیس خطر  

۴ براى تر سال و سن پر کودکان و بزرگساالن در واکسن. است خونى که کند، مى ایجاد ایمنى سال 5  - 

شود مى توصیه مجدد واکسیانسیون مدت این از پس  

مصرف نظران صاحب بعضى است، مؤثر ها ارگانیسم از%  44 حدود برابر در تنها واکسن که آنجا از  

 یک

اند کرده توصیه طحال برداشتن از پس را پروفیلکتیک سیلین پنى ه دوسال ه دور  

بیمار خونى مشکل آنکه مگر انداخت، تعویق به سالگى ۶ از پس تا باید را طحال برداشتن مجموع، در  

باشد شدید ا واقع  
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شکل داسی خونی کم  

Sickle cell anemia 

است انسان بدن در حاد عفونت علل از شکل داسی خونی کم  

تغییر دچار خون قرمز های گلبول آن در که باشد می ژنتیکی و ارثی یبیمار یک شکل داسی خونی کم  

بروز و خون قرمز های گلبول کارایی افت شکل، تغییر این ماحصل و شوند می داس صورت به شکل  

باشد می خونی کم  

گلبول ولی. کند می عبور خونی های مویرگ از راحتی به و است گرد و صاف طبیعی، قرمز گلبول  

 های

خونی های مویرگ از راحتی به بنابراین گیرند، قرار یکدیگر کنار در دارند تمایل شکل داسی قرمز  

 عبور

گردند می اکسیژن کننده حمل خون جریان توقف باعث و کنند نمی  

24 تا 44 از بعد داسی های گلبول مانند، می زنده روز 424 از بیش که طبیعی قرمز گلبول خلف بر  

گردد می خونی کم بروز به منجر مزمن، دوره یک طی روند نای. روند می بین از روز  

اول جلد انسان بدن در عفونی بیماریهای دانشنامه  Page 164 

در داس شکل به و دهند می شکل تغییر قرمز های گلبول شود، مواجه اکسیژن کمبود با بدن که هنگامی  

شوند می بدن مختلف اعضای در شدیدی درد باعث و کنند می گیر باریک و ریز عروق در و آیند می  

روی بر ها ژن این. شود می ایجاد ژنتیکی جهش یک توسط که است ارثی بیماری یک داسی بیماری  

دارند وجود کروموزم نام به ها سلول از ساختاری  

44 کرموزوم جفت. دارد وجود کرموزم جفت 49 یا عدد 44 ما بدن سلول هر در طبیعی طور به  

باشد می طبیعی هموگلوبین تولید مسئول های ژن حاوی  
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شود می شکل داسی بیماری بروز به منجر ها ژن این در اشتباه یا جهش یک  

به افراد این چند هر شود، می دیده بیشتر است، شایع ماالریا بیماری که جهان از نقاطی در جهش این  

شوند نمی مبتل ماالریا  

مدیترانه نواحی و آفریقا در اغلب ماالریا. نماید می محافظت ماالریا انگل برابر در فرد از داسی صفت  

شود می دیده اروپا ای  

خواهد مبتل شکل داسی سلول بیماری به برد، می ارث به والدین دو هر از را ژنتیکی جهش که کودکی  

 شد

و بود خواهد شکل داسی سلول صفت حامل برد، می ارث به والدین از یکی از را جهش که کودکی  

سازد منتقل فرزندانش به را آن تواند می  

 عوارض

شوند می دیده مزمن و حاد شکل دو به عوارض  

حاد عوارض  

درد که اعضایی در زیاد است عروق انسداد به مربوط شکل داسی سلول بیماری حاد عوارض اکثر  

شود می ایجاد است شده مسدود ها آن ریز عروق  

بیشتری شیوع پشت و شکم سینه، قفسه در ماا شود ایجاد است ممکن بدن از نقطه هر در درد این  

هستند ها درد این بروز ساز زمینه حاملگی آبی وکم دما سریع تغییرات ، عفونت، معموال. دارد  

است ممکن و شود می محسوب شکل داسی سلول بیماری خطرناک عارضه ریه، خونی عروق انسداد  

بیمارستان در فرد باید سریعا و بوده انسان حیات کننده تهدید که شود سینه قفسه حاد سندرم به منجر  

شود بستری  

مغزی عروق انسداد علت به کودکان در که باشد می مغزی عروق حوادث آن، عمده عوارض دیگر از  

شود می دهنده خونریزی میشود مغزی های سکته باعث بزرگساالن در و نماید می مغزی سکته ایجاد  

قرمز های گلبول شدن داسی  
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نماید می عفونت به ابتلی مستعد را مبتل بیمار امر این. رود می بین از طحال عملکرد مانز مروز به  

اول جلد انسان بدن در عفونی بیماریهای دانشنامه  Page 166 

مزمن عوارض  

طول افزایش با. است بوده کودکی دوران بیماری همواره شکل داسی سلول بیماری  

شده روشن افراد این مطالعه با و اند مانده زنده بزرگسالی سنین ات ها آن از بیشتری تعداد بیماران، عمر  

کند می درگیر را انتهایی اعضای تمامی تقریبا عروقی انسداد از ناشی آسیب که است  

از عبارتند مدت طوالنی عوارض سایر  

صفرا کیسه های سنگ و کبد عملکردزخم اختلل چشمی، اختلالت مزمن، پوستی های  

 درمان

گونه هر وجود صورت در. شوند می کنترل درد ضد داروهای و اکسیژن مایعات، تجویز با دردها  

 عفونت

است الزم بیوتیک آنتی  

خون تعویض به اقدام پزشکان درمان، به مقاوم درد یا و سینه قفسه حاد سندرم به مبتل بیماران در  

نمایند می  
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 سیروز

Cirrhosis 

است انسان بدن در حاد عفونت علل از سیروز  

باعث که است کبدی سیروز به موسوم بیماری زند، می صدمه کبد به که کبدی های نارسایی از یکی  

شود می کبد غیرطبیعی ساختار و عملکرد  

سپس برند، می بین از را ها آن و زنند می آسیب کبدی های سلول به کبدی ناراحتی موارد از شماری  

گفت توان می اختصار به. شود می زخم جای همبند های بافت تشکیل به منجر های سلول ترمیم و التهاب  

است ها بیماری این به ابتل آمد پی کبدی سیروز که  

شوند می تکثیر رفته بین از های سلول با شدن جایگزین راستای در میرند، نمی که ای کبدی های سلول  

ایجاد زخم جای همبند بافت درون باززاینده های غده گرفته شکل های سلول از هایی خوشه نتیجه در  

گردد می  

مس و آهن نظیر سمی فلزهای ها، ویروس خاص، داروهای و چربی الکل، مانند شیمیایی مواد  

آن، به ابتل نتیجه در که کبد خودایمنی بیماری و ژنتیکی های بیماری نتیجه در کبد در شده انباشته  

شوند می محسوب کبدی سیروز بیماری بروز های علت کنداز می حمله کبد به بدن ایمنی سیستم  

کبد، بیشتر دیدن آسیب موازات به تدریج به و باشد، می کم بسیار اولیه مراحل در کبدی سیروز علئم  

شود می تر توجه قابل نیز مشکلت  

 

پیشرفت با همگام دارد؛ مناسب عملکردی همچنان دیدن، سیبآ وجود با سیروز اولیه مرحله در کبد  

. شود می نمودار عضو این عملکرد اختلل نتیجه در نیز علئم بیماری،  

از عبارتند کبدی سیروز ئمعال  

وضعف خستگی  

اشتها کاهش  

عضلت رفتن تحلیل و وزن کاهش  
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استفراغ و تهوع حالت  

کبد اطراف درد  

کمر باالی ناحیه در پوست روی نیخو های مویرگ کوچک قرمز های خط  

پوست شدید خارش  

چشم سفیدی و پوست شدن زرد  

یا شدن دماغ خون دفعات تعداد افزایش مثال برای بدن، بیشتر و تر آسان شدگی کبود و خونریزی  

لثه خونریزی  

مو ریزش  

لرز و تب حمله  

پا مچ و پا کردن ورم  

آسیت یا شکم نآورد آب مایع شدن انباشته دلیل به شکم کردن ورم  

رسد می نظر به پیشرفتهباردار کبدی مواردسیروز در باشد خانم بیمار اگر  

و گیجی حافظه، زوال خوابی، بی خواب های اختالل شخصیتی، های ویژگی تغییر با بیمار علوه به  

.شود می رو روبه تمرکز در دشواری  

زمانی و شود می یاد کبدی انسفالوپاتی اصطلح با علئم این از   

زنند می صدمه مغز به بدن از ها آن کردن خارج در کبد ناتوانی دلیل به سمی مواد که یابد می بروز  

بیماری پیشرفته علئم  

دفع مانند قیر و رنگ سیاه مدفوع یا آورد می باال خون بیمار کبدی، پیشرفته سیروز پایانی مراحل در  

پورتال سیاهرگ سیاهرگی در خون فشار کبد، در خون مناسب گردش عدم علت به چون کند، می  

رساند می کبد به گوارش دستگاه از را خون که یابد می افزایش  
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مری و معده سراسر در که راند می ظریفی تر کوچک های رگ درون به را خون خون فشار افزایش  

دنبال به را داخلی خونریزی باال خون فشار اثر در ها رگ این شدن پاره واریس بیماری دارند وجود  

شود می دیده مدفوع یا و استفراغ در خون نتیجه در و دارد،  

کار از باعث کرد می خارج بدن از را ها آن طبیعی حالت در سالم کبد که سمی مواد زمان مرور به  

انجامد می مرگ به نهایت در و شود می اندام چند افتادگی  

 علت

به کبد ناراحتی و دیدن آسیب به واکنش در که است کبد در زخم محل همبند بافت وجود آمد پی سیروز  

شود می تشکیل متعدد سالیان طی و زمان مرور  

محل همبند های بافت فرایند، این در دهد؛ التیام را خود تا کند می سعی دیدن، صدمه بار هر از پس کبد  

سیروز شرفتهپی مراحل در کبد. شود می مختل کبد عملکرد ها، آن یافتن تجمع با و شوند می ایجاد زخم  

کند کار خوبی به تا نیست قادر دیگر  

بیشتر دیدن صدمه مانع بیماری این اصلی علت درمان چون است، مهم بسیار کبدی سیروز علت تعیین  

کبد ناراحتی به ابتل به منجر و زنند می صدمه کبد به گوناگونی های بیماری و ها عارضه. شود می کبد  

 و

شوند سیروزمی  

از عبارتند یکبد سیروز عوارض  

ورید در خون فشار افزایش یا هایپرتنشن پورتال کبد به رساننده خون های سیاهرگ در باال خون فشار  

 باب

از را خون که سیاهرگی داخل فشار نتیجه در و کند می آهسته را کبد در خون طبیعی جریان سیروز  

یابد می افزایش آورد می کبد به طحال و روده  

 

 

 

www.takbook.com

www.takbook.com



 Page 124 دانشنامه بیماریهای عفونی در بدن انسان
 

و پاها در مایع تجمع باعث هایپرتنشن پورتال باب ورید در فشار افزایش: شکم و پاها کردن ورم  

شود می شکم آوردن آب یا آسیت شکم  

آلبومین، مانند خاص، خون های پروتئین تولید در کبد ناتوانی نتیجه گاهی نیز شکم آوردن آب و ورم  

است کافی میزان به  

در نیز را تغییراتی هایپرتنشن پورتال باب یدور در فشار افزایش: اسپلنومگالی طحال شدن بزرگ  

به ابتل های نشانه نخستین از یکی ها پلکت و خون سفید های گلبول کاهش. آورد می وجود به کبد  

رود می شمار به کبدی سیروز  

های سیاهرگ درون به ا مجدد را خون هایپرتنشن پورتال باب ورید در فشار افزایش: خونریزی  

پاره مضاعف بار از ناشی کشش و فشار این تحت کوچک های سیاهرگ این. کند می هدایت تر کوچک  

زنند می دامن شدید خونریزی به و شوند می  

مری شدید و کشنده خونریزی به و دارد پی در نیز را واریس ها سیاهرگ شدن بزرگ باال خون فشار  

کند، تولید کافی کننده منعقد یفاکتورها نتواند کبد اگر. انجامد می معده واریس معده یا مری واریس  

باشد خونریزی دالیل از یکی تواند می  

آوردن آب. کند مقابله ها عفونت با تواند می دشواری به کبدی سیروز به ابتل صورت در بدن: ها عفونت  

دارد دنبال به را باکتریایی صفاق التهاب پریتونیت به موسوم جدی آسیتعفونتی شکم  

شود می وزن کاهش و ضعف باعث و سازد می دشوارتر را مغذی مواد جذب فرایند سیروز: سوءتغذیه  
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کلیه نارسایی  

Kidney failure 

است انسان بدن در حاد عفونت بروز علل از کلیه نارسایی  

 

اند گرفته قرار سینه قفسه زیر در و ها مهره ستون طرفین در که هستند عضوی دو ها کلیه  

است بدن شیمیایی تعادل حفظ ها کلیه اصلی کار  

کنند می دفع ادرار صورت به و کرده تصفیه خون از را اضافی ایعم و زاید مواد آنها  

دارند نقش خون قرمز های گلبول تولید و فشارخون کنترل در همچنین ها کلیه  

های سنگ ادراری، دستگاه های عفونت جمله از ها بیماری از وسیعی طیف شامل کلیوی های بیماری  

است کلیوی نارسایی و کلیه  

هکلی نارسایی انواع  

دهند می دست از را خود عملکرد صورت دو به ها کلیه  

نارسایی در ولی اند، شده مبتل حاد نارسایی به بیافتند کار از ناگهانی صورت به ها کلیه که صورتی در  

شود می مواجه اشکال با تدریج به ها کلیه طبیعی عملکرد است، پیدا آن نام از که همانطور مزمن  

کلیه نارسایی علل  

جهان جمعیت درصد 44 شده موجب نتیجه در و یافته زیادی شیوع بشری جوامع بین در چاقی امروزه  

شوند کلیوی مشکلت دچار نوعی به  

گلومری های بیماری و خون فشار دیابت،  

هستند بیماری این بروز علل از  

یشترب آن در کلیه نارسایی رود، می شدن مسن و چاقی سوی به رو ای جامعه هرچه آید می نظر به  

است مشهود  
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کنند دفع ادرار طریق از و جذب خون از را زاید مواد سایر و اضافی آب خوبی به توانند نمی ها کلیه  

و صورت کردن پف ها، اندام ورم به منجر و کند می پیدا تجمع بدن های بافت در اضافی آب بنابراین  

شود می صبح هنگام خصوص به ها چشم اطراف  

می آزار را بیمار آید، می وجود به ها ریه در آب تجمع اثر در که نفس تنگی و آلودگی خواب بیحالی،  

 دهد

است کلیه نارسایی علیم دیگر از پا ساق گزگز و کرختی پوست، خارش تنفس، بد بوی باال، خون فشار  

شود می عصبی علیم و استفراغ تهوع، چون علیمی بروز باعث خون در اوره مانند موادی تجمع  

در و شده بدن جذب کمتر نیز کلسیم نتیجه در نیستند، د ویتامین کردن فعال به قادر ناتوان، های کلیه  

گیرد می قرار استخوان پوکی خطر معرض در فرد نهایت  

کلیه نارسایی مشکلت دیگر از است، اریتروپویتین شدن ساخته عدم علت به که بیمار شدن خون کم  

 است

تا است شده بیماری موجب که است عاملی کردن برطرف لیه،ک نارسایی درمان در اقدام ترین مهم  

و دیابت مثل دهند، انجام خوبی به را خود کار بتوانند ها کلیه و شود حفظ کلیه سالم بافت باقیمانده  

شود درمان فشارخون  

اما نباشد، الزم دیالیز مانند خون تصفیه مصنوعی های روش است ممکن کلیه نارسایی اولیه مراحل در  

رعایت تغذیه متخصص و پزشک نظر تحت را خود غذایی رژیم و مایعات رژیم همواره باید یمارانب  

شود می محدود و شده کنترل فسفر و پتاسیم نمک، مصرف. کنند  

 

به مواد این از باید بلکه دهد، نمی کاهش را بیماری روند پروتئین و گوشت مصرف عدم است ذکر قابل  

کند، نمی بیشتر را بیمار عمر تنها نه ها پروتئین و گوشت از استفاده دمع و کرد مصرف مناسب اندازه  

دهد می افزایش تغذیه سوء دلیل به را آنها میر و مرگ خطر بلکه  
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دهند، انجام خوبی به را خون تصفیه عمل توانند نمی ها کلیه که کلیه حاد نارسایی و پیشرفته مراحل در  

است کننده کمک بیمار در کلیه پیوند و الیزدی مانند خون تصفیه مصنوعی های روش  

آن و است شایع بسیار آنها در قلبی بیماری خطر که اند گروهی کنند، می پیدا دیالیز به نیاز که افرادی  

هستند رنج در قلبی بیماری از باشد، پروتئین ادرارشان در که ای دسته  

است جایز اند مانده باقی ها کلیه از چهارم یک فقط که شرایطی در دیالیز انجام  
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الکل مصرف سوء  

alcohol abuse 

است انسان بدن در حاد عفونت بروز علل از الکل مصرف سوء  

الکلیسم عنوان با اغلب الکل به اعتیاد. دنیاست در در مصرف سوء مورد مواد شایعترین از یکی الکل  

شود می نامیده  

دست به گیاهی های نهدا و سبزی میوه، تخمیر از و دارد نام اتانول الکلی مشروبات در موجود الکل  

آید می  

دارند را الکل از متفاوتی میزان الکلی مشروبات . 

الکل نیز افراد از بعضی.شوند می تولید متفاوتی رنگهای به یا رنگ بی صورت به الکلی مشروبات  

کنند می مخلوط مختلف های نوشابه با را دارد پزشکی ومصارف است رنگ بی مایعی راکه طبی  

به توجه با. میشود نامیده صنعتی الکل که است متانول آید می بدست چوب از که کلال از دیگری نوع  

به است ممکن که میشود واقع سوءمصرف مورد کرات به بودن ارزان و ماده این به دسترسی سهولت  

منجرگردد مرگ حتی و اغماء کوری،  

الکل مصرف آثار  

رفتن راه هنگام خوردن تلو تلو گرما، احساس فشارخون، کاهش: الکل مصرف جسمانی عوارض  

معاشرتی نامربوط، زدن حرف حرفی، کم یا پرحرفی نامناسب، رفتار: الکل مصرف روانی عوارض  

و توجه در اختلل ظریف، حرکات انجام ناتوانی و تعادل اختلل پرخاشگری، و گیری گوشه یا شدن  

 حافظه

الکل مصرف مدت طوالنی عوارض  
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خطر و فشارخون افزایش سوءتغذیه، کبد، و مری درگیری معده، زخم معده بیماریهای خواب، اختالل  

فراموشی شنوایی، توهمات انزال، در تأخیر و جنسی ناتوانی عضلنی، ضعف مغزی، و قلبی سکته  

گوارش دستگاه و گردن و سر سرطانهای خطر افزایش پایدار،  

الکل مصرف ترک علئم  

کاهش ناگهانی را آن مقدار یا کند قطع را آن ناگهان الکل زیاد و طوالنی مصرف از پس فردی چنانچه  

کرد خواهد بروز زیر علئم ساعت ۶%  از پس متوسط طور به دهد،  - 

تشنج، اضطراب، استفراغ، و تهوع خوابی، بی ها، دست شدید لرزش قلب، ضربان افزایش تعریق،  

حاد عفونت بینایی و شنوایی توهمات  
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 ایدز

Hiv 

است انسان بدن در حاد عفونت بروز علل از وی آی اچ ویروس با عفونت  

باعث امر این ایمنی نقص بدن ایمنی دستگاه در عمده ضعف آمدن بوجود از است عبارت ایدز  

سرطانی های سلول مثل غیرطبیعی های سلول سرکوب توانایی و عفونتها با مقابله در بدن توانایی کاهش  

شود می  

مانند ها بافت در موجود ایمنی های سلول و ها لنفوسیت خون در موجود ایمنی های سلول ایدز سویرو  

سازد می درگیر را لنفاوی های گره و کبد ، طحال ، استخوان مغز  

دارند نقش سرطانها و بیماریها با مقابله برای پادتن تولید در ها سلول این  

ایجاد ایدز ویروس با عفونت سیر در که است ثانویه نیایم نقص نوع یک ایدز که گفت باید مجموع در  

شود می  

بیماری علت  

ایمنی سیستم توانایی کاهش باعث که است ویروسها رترو گروه از ویروس نوع یک ایدز بیماری عامل  

شود می میزبان بدن . 

اثر در که است بیماریهایی به مربوط شناسیم می ایدز بیماری در ما که عالیمی  

شوند می تولید بدن ایمنی هدستگا نقص  

آزاد را ویروسها ویروس از مملو سلولهای که است منوال این به وضع ویروسی بیماریهای اکثر در  

بینند می مواجه آماده پادتنهای با را خود ویروسها این و کرده  

برطرف شخص بیماری وضعی چنین در  

است دیگر ای گونه به وضع ایدز ویروس مورد در اما. شود می  
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مانند می امان در پادتنها حمله از شوند می میزبان سلول اولین وارد که ویروسی اولین اینجا در  

در اولیه ژنهای اما شوند می خنثی پادتنها توسط بعضا شوند می خارج سلول از که جدیدی ویروسهای  

دهند می ادامه ویروس تولید به میزبان سلول درون  

چندین گذشت از بعد و درآید فعال غیر صورت به میزبان سلول به ورود بدو در ویروس که است ممکن  

کند آغاز را خود بیماریزایی فعالیت اوضاع شدن مساعد به سال  

برای تواند می هم ساده سرماخوردگی یک این در و کند می تضعیف را بدن ایمنی دستگاه ویروس این  

باشد ساز مشکل شخص  

بیماری کننده تشدید عوامل  

هستند خطر بیشترین معرض در بازها همجنس.  آلوده افراد با جنسی تماس  

جنسی باری و بند بی  

مخدر مواد تزریق برای آلوده سرنگهای از استفاده  

آلوده خونی های فرآورده یا خون تزریق  

به آلوده افراد ادرار یا ، مدفوع ، خون با آزمایشگاهی تکنسینهای و بیمارستانها کارکنان مواجهه  

دزای ویروس  

 پیشگیری

شود خودداری کنند می مصرف تزریقی مخدر مواد که افرادی یا آلوده افراد با جنسی تماس از  

شود استفاده کاندوم از  

شود خودداری جنسی بندوباری بی از  

باشد شده بررسی آلودگی لحاظ از باید خونی های فرآورده یا خون  
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 لنفوم

Lymphoma 

است انسان بدن در حاد عفونت بروز علل از لنفوم لنفاوی غدد سرطان  

شود می ایجاد لنفاوی بافت های سلول در که است سرطانی لنفوم  

لنفاوی سرطان  

در و شده شاخه شاخه خونی های رگ مانند که است نازک های لوله از ای شبکه شامل لنفاوی دستگاه  

یابند می گسترش بدن های بافت  

صورت به ها گره این. دارند وجود" لنفی های گره" نام به کوچکی های اندام عروقی، شبکه این در  

دارند وجود شکم و سینه قفسه گردن، ران، کشاله بغل، زیر در ای خوشه  

در لنفاوی بافت. است استخوان مغز و ها لوزه تیموس، طحال،: شامل لنفاوی دستگاه دیگر های بخش  

شود می یافت نیز پوست و ها روده معده،: مانند بدن ردیگ نواحی  

حاوی که بدن های بافت از را اضافی مایع که دارد وجود لنف نام به ای ماده لنفاوی، های رگ درون  

کند می مبارزه عفونت با و کند می خارج است، زاید مواد و ایمنی های سلول پروتئین،  

که هایی میکروب قدیمی، خونی های سلول کند، می عبور لطحا و لنفی های گره از لنف که گونه همان  

مایع آن از پس. شوند می تصفیه بدن، اضافی و خارجی مواد همچنین و شوند بیماری باعث است ممکن  

شود می خون جریان وارد ا مجدد مجرا، یا لوله دو طریق از لنف  

غیرهوچکین لنفوم خطر عوامل  

هستند غیرهوچکین لنفوم به ابتل مستعد بیشتر ها خانم به نسبت آقایان:  جنسیت -  
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شیمیایی کودهای یا و ها حلل ها، کش آفت برخی مانند خاص شیمیایی مواد با تماس:  محیطی عوامل -  

باال سن -  

از استفاده یا و ایدز به ابتل مثل مواردی در بدن ایمنی میزان کاهش:  بدن ایمنی دستگاه شدن ضعیف -  

ایمنی دستگاه دهکنن ضعیف داروهای  

 درمان

دارد بستگی وی سلمتی کلی وضعیت و بیمار سن مبتل، های سلول نوع بیماری، مرحله به درمان  

یا و شناس سرطان شناس، خون: شامل متخصصین از تیمی توسط هوچکین غیر لنفوم درمان  

شود می انجام پرتودرمانی متخصص  

بود خواهد دو این از ترکیبی یا و درمانی پرتو نی،درما شیمی: شامل هوچکین غیر لنفوم درمان معموال  

گزینه جزو است ممکن نیز جراحی یا و شناختی زیست درمان استخوان، مغز پیوند بیماران؛، برخی در  

باشد درمانی های  

درمانی گونه هیچ صورت این در شود، محسوب پایین درجات جزو شما در غیرهوچکین لنفوم اگر  

نیاز درمانی گونه هیچ به است ممکن و کند می رشد آهستگی به نوع، ینا زیرا گیرد، نمی صورت  

باشد نداشته  
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سیلین پنی با درمان قابل عفونتهای ششم فصل  

Infection treatment by penicillin 

 سیفلیس

Syphilis 

است سیلین باپنی درمان قابل عفونتهای از سیفلیس  

یردرگ فرد زندگی آن به ابتل که جهان مقاربتی های بیماری ترین سهمگین قطع به و ترین خطرناک از  

است سیفلیس بیماری میکند مختل را  

عفونت پیشرفت صورت در که است جهان در شیوع نظر از مقاربتی واگیردار بیماری یک سیفلیس  

باشد خطرناک بسیار است ممکن  

این. است مانع بل آنها در نامشروع جنسی روابط که دارد رواج کشورهایی در بیشتر بیماری این  

شود می افتیب گسترده تخریب باعث بیماری  

های بیماری از بسیاری شبیه آن علیم زیرا است شده نامیده نیز«  بزرگ مقلد»  عنوان با سیفلیس  

است دیگر  

کند می درگیر را بیمار فرد مرکزی عصبی دستگاه و پوست ، تناسلی دستگاه بیماری این  

اجباری آقایان برای خیرا سالهای در بیماری این طبی تشخیص آزمایشات دادن انجام ایران ما کشور در  

است بیماری این شیوع از جلوگیری در بزرگی گام این و است شده اعلم  

 

لذا میدهد افزایش نیز را دیگر عفونتهای و ایدز به ابتل احتمال سیفلیس عفونت به ابتل مواردی در  

است اربرخورد ای ویژه اهمیت از آن شیوع و پیشرفت از جلوگیری و بیماری این موقع به تشخیص  

است شده نیز بیمارانی در مرگ ایجاد باعث سیفلیس عفونت شیوع مواردی در  
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سیفلیس بیماری عامل  

قدرت و است شکننده بسیار باکتری این است، تریپونماپالیدوم نام به باکتري یک سیفلیس بیماری عامل  

دارد نیز باالیی رشد  

سیفلیس بیماری پیشرفت مراحل  

اولیه مرحله  

باشد می شانکر نام به زخمی سفلیس، هاولی علمت  

میشود پدیدار آلودگی از بعد ماه 9 تا روز 44 شانکر  

4 در اغلب اما داخل یا و باشد درد بدون است ممکن شانکر چون. کند می پیدا بروز اول هفته 1  

کنند نمی توجهی آن به بیماران اغلب شود ایجاد فرد بدن  

این.  شود می ظاهر بوده آلوده جنسی شریک زخم با ماست در که بدن از قسمتی در اغلب شانکر  

باشد زنانه یا و مردانه تناسلی آلت توانند می ها قسمت  

کند پیدا انتشار نیز بیمار بدن اعضای دیگر و لبها ، زبان ، رحم مدخل به تواند می همچنین شانکر  

مرحله این طی درمان عدم صورت در. شود ناپدید هفته چند طی در دارو بدون حتی است ممکن شانکر  

شوند می مزمن مرحله وارد افراد  / 

ثانویه مرحله  

می سفلیس بیماری مزمن مرحله نشانه کوچک سکه یک اندازه به ای قهوه زخم با پوستی لکه یک  

 باشد

49 

پوستی لکه این چه اگر شود ظاهر است ممکن بدن از قسمتی هر در شانکر ظهور از بعد هفته  
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شود می ظاهر پا و دست کف در اغلب حال این نمایدبا درگیر را بدن کل است ممکن لکه این  

به منجر نیز غیرجنسی های تماس حتی جنسی تماس هرگونه ها زخم در فعال باکتری حضور علت به  

یابد می بهبود ماه یا هفته چندین طی در پوستی لکه. شود می عفونت انتشار  

سردرد، ، خستگی خفیف، تب:  از عبارتند کنند پیدا بروز مرحله این در است ممکن که علئمی دیگر  

بیمار بدن سراسر در لنفاوی غدد تورم و ای ناحیه موی ریزش گلودرد،  

سفلیس علئم. شوند ناپدید درمان طی در شانکر مانند و بوده خفیف بسیار توانند می علمت این  

ناپدید سپس و یافته ظهور بیماری مزمن مرحله شروع از سال دو تا یک طول در است ممکن ثانویه  

 شوند

نهفته سفلیس  

این در. شود می بیماری نهفته مرحله وارد فرد ، پیشین مرحله دو در سیفلیس درمان عدم صورت در  

ندارد نیز خاصی علئم و نیست مسری مرحله  

ثالثیه سفلیس  

که ثالثیه عارضه پر مرحله این وارد دارند قرار بیماری ثانویه مرحله در که افرادی از سوم یک حدود  

شوند می هست هم خطرناک بسیار  

سایر و مفاصل ها، استخوان عصبی، سیستم ها، چشم قلب، نظیر هایی ارگان به باکتری مرحله این در  

بیانجامد طول به ها دهه برای حتی و سال چندین مرحله این است ممکن. رسانند می صدمه بدن نقاط  

مشکلت عصبی، مشکلت دیگر و کوری مغزی، بیماریهای به منجر است مکنم بیماری از مرحله این  

گردد منجر مرگ و قلبی  

است خطرناک بیماری یک بیماری این چرا  

مبتل فرد با جنسی آمیزش از بعد و دارد نام شانکر که است زخمی علمت اولین سفلیس بیماری در  

میشود ظاهر زن یا مرد تناسی ناحیه در اکثرا که میکند باز سر زخم یا تاول شبیه چیزی و میکند بروز  
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است باکتری زیادی مقادیر حاوی که  

در ولی میشود ناپدید درمان بدون و خود به خود و دارد دوام روز چند تنها و ندارد درد سفلیس زخم  

ملیم، تب درد، گلو بصورت ماه چند یا هفته چند از پس و میکند پیدا گسترش سریعا بدن سیستم  

میشود ظاهر فرد پوست روی بر زیر علیم از یکی و میکند پیدا ظهور مفاصل تورم یا و دهان یزخمها  

سینه و شکم روی بر بخصوص بدن سراسر در دردناک های دانه  

کهیر مانند ای حلقه نوارهای  

پاها و دستها روی بر دار خارش های دانه  

فکر مبتل شخص حال این در و میشوند ناپدید بدن در خود به خود ناگهانی بطور معموال فوق عالیم  

را او بزودی تا است پیشرفت و گسترش حال در بیماری درحقیقت ولی است شده خوب حالش که میکند  

آورد در پای از  

اختلالت و روحی قلبی، بیماریهای و میگیرد را بدن سرتاسر نشود، درمان کامل بطور چنانچه سفلیس  

است ناپذیر برانج که آورد می بوجود را دیگر بسیار  

بیماری میزبانان  

ناقل مادر از که نوزادانی و کودکان بلکه باشند، میتوانند مردان و زنان تنها نه بیماری این به مبتالیان  

کنند دریافت را عفونت این میتوانند نیز میشوند متولد  

یک سیفلیس بیماری که است ذکر قابل البته  

امروز به تا است نکرده درگیر طبیعی بصورت را نوریجا های گونه و باشد می انسانی بیماری  

بیماری انتقال  

صورت در شده ایجاد زخمهای همینطور و است انتقال قابل بدن ترشحات طریق از براحتی بیماری این  

نزدیکی هنگام در بیماری انتقال راه مهمترین از مایعات دیگر خروج و خونریزی یا و شدن کنده  

باشند می  
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 پنومونی

Pneumonia 

است سیلین پنی با درمان قابل عفونتهای از پنومونی  

و تب سرفه، است ممکن شما کند حال بد بسیار را شما تواند می که است ریه عفونت یک الریه ذات  

9 تا 4 در اغلب و شود درمان خانه در تواند می الریه ذات افراد، اکثر برای کنید پیدا هم سخت تنفس  

بدحال بسیار تواند می دیگر های بیماری به مبتل افراد و کودکان مسن، افراد اما شود یم پاک هفته  

زندگی در را الریه ذات توانید می شما باشند داشته بیمارستان در بستری به نیاز است ممکن و شده  

اشم گویند می جامعه با مرتبط پنومونی آن به که کنید دریافت کار محل یا مدرسه مانند روزانه  

آن به که کنید دریافت هستید پرستاری اتاق یا و بیمارستان یک در که زمانی را آن توانید می همچنین  

باشد تر شدید است ممکن که شود می گفته بیمارستانی پنومونی  

پنومونی شایع علل  

حمله یک از پس تواند می پنومونیه استرپتوکوک قبیل از خاص های باکتری ها باکتری  – 

درمان جمله از مناسب درمان با همراه رختخواب، در استراحت که شود پنومونی سبب سرماخوردگی  

از برخی و جامعه از اکتسابی های باکتری دیگر، موارد در است نیاز مورد باکتریایی های عفونت  

مایکوپلسما از ناشی الریه ذات چه اگر شود الریه ذات سبب تواند می نیز ها میکروب مانند ها باکتری  

باشد داشته ویرانگر عواقب است ممکن هم هنوز اما نیست دیدش  

شرایطی در یا و مناسب، درمان عدم صورت در آنفوالنزا ایجاد مسئول های ویروس ها ویروس  – 

ایدز مانند  

کنند ایجاد شدید پنومونی توانند می بیافتد خطر به فرد ایمنی که  

معموال اما شود می تنفسی حاد حملت سبب و است شده شناخته الریه ذات علت آنفوالنزا ویروس  

نیستند باکتریایی شدت به ویروسی پهلوهای سینه  
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گوشت یا و پرنده مدفوع مانند زائد مواد یا آلوده غذای که افرادی در معموال قارچی پنومونی قارچ  – 

آسیب منیای سیستم با افراد، که است شده مشاهده است شده گزارش کنند می مصرف را قارچ به آلوده  

بدن ایمنی با افراد به نسبت شدید، های بیماری به ابتل باالتر بسیار خطر معرض در ضعیف و پذیر  

باشد می سالم  

درمانی مراکز امکانات از اکتسابی پنومونی  

بیمارستان در شده ایجاد پنومونی  

این. شود نیپنومو سبب تواند می عفونی ضد در خطا یا و ضعیف بهداشت دقتی، بی بیمارستان، در  

برابر در معموال دهد می رخ زا بیماری های میکروب از خاص ای گونه توسط که پنومونی از نوع  

است دشوار آن درمان این بنابر و هستند مقاوم دارو  

پنومونی انواع  

درمانی مراکز از اکتسابی پنومونی  

غیره و دیالیز معاینات ریپیگی مانند های روش و زیست محیط بیمارستان، معرض در مداوم که افرادی  

هستند شود می درمان هم سختی به که پنومونی نوع این به ابتل خطر معرض در بیشتر هستند  

استنشاق طریق از اکتسابی پنومی  

باید طبیعی طور به که مایع یا و جامد مواد که هنگامی. شود می نامیده آسپیراسیون پنومونی همچنین  

افزایش را پنومونی از نوع این به ابتل خطر شوند می وارد ها ریه به تصادفا کند عبور مری طریق از  

شود آسپیراسیون پنومونی به ابتل خطر افزایش باعث تواند می نیز الکل و داروها برخی. دهد می  
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پنومونی خطر عوامل  

هستند الریه ذات معرض در شوند می مریض اغلب که مسن، افراد و کودکان: سن  

باالی شانس دیابت، و ریه به مربوط های بیماری کلیوی، اختلالت مانند مزمن، بیماری: مزمن بیماری  

دارند را دارو برابر در مقاوم های گونه از ویژه به الریه، ذات به ابتل  

در ایمنی نقص با های بیماری دیگر یا و لوپوس ایدز، به مبتل بیماران: ضعیف بدن ایمنی سیستم  

مبارزه برای قوی کافی اندازه به دفاع سیستم یک دارای آنها باشد می الریه ذات به ابتل خطر معرض  

گیرند می الریه ذات آنها دلیل همین به و نیستند عفونت با  

شامل و است سریع معموال باکتری از ناشی پنومونی علئم: باکتری از ناشی پنومونی علئم  

به آغشته یا و سبز یا زده زنگ رنگ به ها خلط این دارید دار خلط سرفه زیاد احتمال به شما سرفه  – 

هستند خون  

باال حرارت درجه تب  

حد از بیش تعریق  

نفس تنگی احساس و سریع تنفس  

باال تنفس سرعت  

لرز و قروچه دندان خوردن، تکان  

شود می بدتر تنفس یا سرفه با اغلب که سینه قفسه درد  

سریع قلب ضربان  

زیاد ضعیف یا خستگی احساس  

ستفراغا و تهوع  
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 اسهال

کند کمک الریه ذات علئم با مقابله در تواند می خانگی های درمان از برخی خانگی های درمان  – 

باشید داشته کافی خواب و استراحت  

بنوشید مایعات زیادی مقدار  

نکشید سیگار  

کنید صحبت خود دکتر با سرفه ضد داروی گرفتن جهت شود می شما بیداری شب باعث سرفه اگر  

است ممکن دارید هم دیگری جدی بیماری یا و ضعیف ایمنی سیستم یک حالی، بد های نشانه شما راگ  

باشید داشته بیمارستان به رفتن به نیاز  

ها بیوتیک آنتی. دهد می بیوتیک آنتی شما به شما دکتر شود می ایجاد باکتری توسط که پنومونی برای  

دستورمصرف طبق دقیقا ها بیوتیک آنتی. کند می ماندر را باکتری از ناشی پنومونی همیشه تقریبا  

باشد می ها بیوتیک آنتی کامل دوره گرفتن به نیاز و کنید  

به شروع باید شما ها، بیوتیک آنتی مصرف از پس اما. دهد می بیماری احساس شما به پنومونی  

بهترنمایید احساس  
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 سپسیس

Sepsis 

است سیلین پنی با درمان قابل عفونتهای از سپسیس  

در التهاب وسیع انتشار باعث که کنند می تولید سمی و شوند می خون وارد ها باکتری سپسیس در  

سرعت به ها ارگان دیگر و ها ریه عملکرد و خون فشار فرد، بدن حرارت درجه و شده بدن های ارگان  

کند می تغییر  

اثرات گوش و مغز ها، ریه ها، کلیه روی بر نشود درمان اگر زیرا است، خطرناک بسیار یبیمار این  

ناتوانی ، بدن مختلف اعضای عملکرد اختلل ، شوک بروز به منجر تواند می و گذاشت خواهد خطرناکی  

باشد می خون در باکتری وجود یا خونی مسمومیت حالت این دیگر های نام. شود مرگ یا و دائمی  

خطر معرض در راداف  

به بدنشان ایمنی سیستم که سن کم شیرخواران در بیشتر ولی افتد، می اتفاق سنی هر و فرد هر در  

ایمنی سیستم با افرادی و شود می دفع بدنشان از دیر خیلی عفونت و است نکرده رشد کافی اندازه  

باشد می تر شایع ایدز به مبتلیان مثل ضعیف  

بیماری عالئم  

کم آلودگی، خواب شبیه علئمی و باشد سانتیگراد درجه 9%  شیرخوار، مقعدی رارتح درجه اگر  

 اشتهایی

کنید مراجعه پزشک به است بهتر باشد، داشته تنفسی مشکل و  

شامل تر، بزرگ های بچه در علئم  

خوردن غذا در اشکال و اشتهایی بی -  

سستی و ناتوانی -  
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صدا گرفتگی مثل صدا تن کاهش -  

دیررس سپسیس کاردی برادی یا و زودرس سپسیس کاردی تاکی یا قلب انضرب تغییر  

سریع تنفس -  

شود می قطع نوزاد تنفس ثانیه 44 مدت به آپنه -  

 زردی -

 استفراغ -

قلب تپش -  

سپسیس علل  

بروز به منجر توانند می ها قارچ یا و ها انگل ها، ویروس ها، باکتری نظیر مختلفی های میکروب  

شود می خونی عفونت به منجر که شوند یدشد های عفونت  

هستند ها باکتری حالت این علل معموال شیرخواران و نوزادان در  
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 استئومیلیت

Osteomyelitis 

است پنیسیلین با درمان قابل عفونتهای از استئومیلیت  

 

که آنها شایعترین ولی شوند استخوان عفونت یا استئومیلیت موجب میتوانند مختلفی های میکروب  

است عفونت آورنده بوجود علت موارد درصد% 4 در که است طلیی استافیلوکک نام به باکتری  

علت میتوانند هم بروسل و سالمونل کوالی، ای پنوموکک، استرپتوکک، مانند گردی های باکتری  

باشند استئومیلیت  

میاید بوجود استخوان قارچی عفونت علت به استخوان عفونت گاهی  

میشود ایجاد چگونه استخوان عفونت  

شود ایجاد متفاوت مکانیسم چند با میتواند استخوان عفونت یا استئومیلیت  

است استخوان عفونت بروز نوع شایعترین خون جریان طریق از ها میکروب انتقال:  خون جریان  

مثل پوست چرکی عفونت یا چرکی گلودرد بصورت باکتریایی عفونتی دچار ابتدا بیماران از بسیاری  

هستند زخم زرد  

راه از سپس و شده وارد فرد خون جریان به عفونت محل از میتواند ها بیماری این مولد های باکتری  

کنند ایجاد را استئومیلیت علئم و کرده تکثیر و رشد آنجا در و رسانده استخوان به را خود آن  

استخوان باز شکسگی وقتی یا و اند شده ایجاد برنده اجسام اصابت بدنبال که هایی زخم در:  زخم  

استخوان به زخم طریق از و مستقیم بطور بدن از خارج محیط از میتوانند ها میکروب آمده، بوجود  

شوند استخوان عفونت موجب و کرده رشد آن در و شده وارد  
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از ها میکروب و گرفته قرار استخوان نزدیک بافت یک در چرکی کانون یک اوقات گاهی:  مجاورت  

 آن

میشوند استخوان عفونت موجب و کرده سرایت استخوان به عفونی بافت  

است استخوان عفونت یا تاستئومیلی به ابتل خطر در بیشتر کسی چه  

آنرا بروز زمینه زیر شرایط حال این با آید بوجود میتواند فردی هر در استئومیلیت یا استخوان عفونت  

میکنند تر آماده  

استخوان داخل در خونریزی یا شکستگی  

قبلی جراحی عمل بدنبال استخوان داخل در فلزی پلک و پیچ یا پروتز وجود  

واناستخ در اخیر جراحی عمل  

یا و کورتن حاوی یا درمانی شیمی داروهای مصرف ایدز، به ابتل مانند ایمنی سیستم بودن ضعیف  

قلب یا کبد کلیه، مزمن نارساسس  

الکل به اعتیاد یا تزریقی مخدر مواد مصرف  

استخوان عفونت قبلی سابقه  

در مثال ربطو استخوان، عفونت سپس و پوستی های زخم آن بدنبال و پوست لمس حس در اختلل  

 دیابت
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 آندوکاردیت

Endocarditis 

است سیلین پنی با درمان قابل عفونتهای از آندوکاردیت  

این. است قلب های دریچه یا و اندوکارد قلب حفرات داخلی پوشش عفونت عفونی، اندوکاردیت  

انواع سایر و ها قارچ گاهی و ها باکتری معمول بطور میکروسکوپی موجودات توسط عارضه  

شوند می ایجاد میکروسکوپی موجودات  

شوند می ساکن آنجا در و شده قلب وارد خون جریان طریق از موجودات این  

و دهان مانند بدن های قسمت از برخی در خطری بی و طبیعی شکل به میکروسکوپی موجودات این  

جریان وارد بافت شدن بریده یا خراش کوچکترین اثر بر است ممکن و کنند می زندگی ادراری دستگاه  

شوند خون  

به قادر نیز ها باکتری امتم همچنین و شود نمی اندوکاردیت به منجر خون، در ها باکتری وجود همیشه  

است ناشایعی بیماری اندوکاردیت. باشند نمی اندوکاردیت ایجاد  

یا قلب داخلی پوشش به خون داخل میکروسکوپی موجودات دهد، می رخ اندوکاردیت که وقتی  

چسبند می غیرطبیعی های دریچه  

کنند کمک آنها به فرایند ینا در اند، شده ایجاد محل در قبل از که میکروسکوپی خونی های لخته شاید  

انداختن دام به برای لخته تشکیل عناصر از فیبرین و ایمنی های سلول ارسال طریق از بدن پاسخ  

باشد می ارگانیسم  

شوند می خوانده وژتاسیون دارد، را ها ارگانیسم از ای مجموعه که سلولی مواد از دسته یک  

کنند تداخل ریچهد عملکردهای از یکی با است ممکن ها وژتاسیون  

مسدود حیاتی اندام یک در را خونی های رگ از یکی و شده کنده است ممکن ها وژتاسیون همچنین  

 کنند
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مادرزادی نقص قلبی، جراحی ای، دریچه های بیماری وجود صورت در اندوکاردیت به ابتل احتمال  

 قلبی،

ماده هر وجود یا قلب مصنوعی یچهدر کودکی، دوران در رماتیسمی تب علت به قلبی های دریچه آسیب  

استفاده آلوده یا مشترک های سوزن از که مخدری مواد معتادان. یابد می افزایش بدن در دیگری خارجی  

دارند قرار اندوکاردیت به ابتل زیاد خطر معرض در نیز کنند می  

شبه علیم ایرس افراد بیشتر. باشند می همراه تب با آنها اغلب اما متغیراند اندوکاردیت علیم  

کنند می گزارش را اشتها دادن دست از و شبانه تعریق خستگی، عضلنی، دردهای مانند آنفوالنزایی  

و داشته کمتری شدت است ممکن علیم هستید، حاد تحت اندوکاردیت یا مزمن اندوکاردیت به مبتل اگر  

باشند داشته ادامه تشخیص از قبل ها ماه تا  

عفونی اندوکاردیت نشانه نخستین شدن گیج و نفس تنگی مانند لبیق نارسایی علیم اوقات گاهی  

باشند می  

های لکه جمله از بشوید، هایتان ناخن و پوست در تغییراتی متوجه است ممکن تان معالج پزشک و شما  

تیره های خط یا و پا و دست انگشتان نوک در دردناک های زخم پا، و دست کف در قرمز  

ممکن عفونی اندوکاردیت. آیند می چوب های خرده نظر به که ها ناخن رزی در ریز های خونریزی  

 است

گردد ادراری خون و خونی کم نظیر دیگری عوارض ایجاد باعث  

زیادی صدمه مصنوعی یا طبیعی قلبی دریچه یک به است ممکن عفونی اندوکاردیت افراد، برخی در  

شود قلبی نارسایی ایجاد باعث است ممکن همچنین عفونی اندوکاردیت. بزند  

برای است ممکن. شوند پخش خون سراسر در و شده جدا کرات به است ممکن ها وژتاسیون همچنین  

باشد جراحی عمل به نیاز دریچه تعویض یا تعمیر و عفونی بافت حذف  
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 دیفتری

Diphtheria 

است سیلین پنی با درمان قابل عفونتهای از دیفتری  

حاد بیماری یک دچار شخص کند پیدا راه انسان بدن به دیفتریا باکتریوم کورینه باکتری که هنگامی  

شود می خناق یا دیفتری نام به است کشنده و مسری بسیار که باکتریایی  

به بیماری این. گردند می مرگ دچار شوند می مبتل بیماری این به که مسنی افراد و کودکان اکثر  

بیماری عامل شامل که تنفس دستگاه به هوا در معلق ذرات ورود یا و مستقیم فیزیکی تماس وسیله  

یابد می انتقال باشد دیفتری  

و شود می مشکل دچار تنفسی دستگاه فوقانی قسمت کند می پیدا راه انسان بدن به باکتری اینکه از پس  

کند می درگیر را مركزي عصبي دستگاه و قلب ، پوست گلو،  

باشد می روز 5 تا 4 بیماری این نهفتگی دوره  

بیماری انواع  

آن دیگر قسمتهای در سپس و پوشاند می غشا را حلق برجسته های كناره روی ابتدا در:  حلق دیفتری  

و بپوشاند عقب از را حنجره و مری و جلو از دهان سقف است ممکن كه طوری به شود می پخش  

قدامی نسوج و لنفاوی غدد دیفتری آنژین سخت و شدید انواع در بپوشاند نیزكامل را كوچك زبان گاهی  

شود می متورم واضح طور به گردن  

از شایعتر و تر شدید بسیار لوزه و حلق دیفتری در آن از ناشی عوارض و سمی اثرات كلی طور به  

است دیفتری انواع سایر  

ایجاد تدریج به بیماری نوع این و شوند می مسدود تنفسی مجرای دیفتری نوع این در:  جرهحن دیفتری  

عرض در كند می سرفه سیاه همانند شدید هایی سرفه و گیرد می بیمار صدای كند می پیشرفت و شده  

وارد کافی هوای بیمار ریه به كه گردد می مشخص و کرده پیشرفت تنفسی اختلالت ساعت40  

شود نمی   
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از بعد بیمار نشود باز تنفسی راه تراكئوستومی از استفاده با صورتیكه در شود می سیانوزه بیمار و  

در و رفته حال از زیاد تقلی  

مرد خواهد خفگی اثر  

به كه دارد وجود کوچک نقطه یک در و ها ازلوزه یكی روی در فقط بیماری ابتدای در:  لوزه دیفتری  

باشد می زرد به متمایل سفید رنگ  

از.آید می پدید بهداشت نکردن رعایت اثر در که است پوستی نوع دیفتری انواع از دیگر یکی البته  

باشد می چشمی دیفتری نوع بیماری این نادر انواع  

می جانبی عوارض سری یک دارای اما. است مؤثر پیشگیری موثر روشهای از دیفتری واکسن  

تزریق محل در درد گیجی، ، خفیف تب یک: مانند.باشد  

می داده وی به اختصاصی سم ضد ،یک آلوده بالغ فرد یا کودک در دیفتری بیماری تشخیص از بعد  

 شود

صورت به است ممکن سم ضد. نماید می خنثی را خون گردش در موجود سموم سم ضد این  

باید ماحت سم ضد به فرد حساسیت عدم از اطمینان برای ابتدا در اما شود تجویز عضلنی یا رگی داخل  

شود انجام پوستی حساسیت تست  

دارند کاربرد دیفتری درمان در که هستند هایی بیوتیک آنتی دسته آن از اریترومایسین یا سیلین پنی  

مقداری تنفسی انسداد از جلوگیری برای شود می بیماری بودن مسری زمان کاهش باعث بیوتیک آنتی  

کنند می جخار را گلو در موجود ضخیم و خاکستری غشاء از  

بیماری، پیشرفته موارد در. قلب عضلت التهاب همانند. شوند درمان باید نیز دیفتری عوارض دیگر  

باشد می تنفسی حمایت نیازمند کامل بهبودی تا فرد  
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تماس با انتقال قابل عفونتهای هفتم فصل  

Contact transmitted infection 

 شیگال

Shiglosis 

است تماس با انتقال قابل عفونتهای شیگالز  

از و باشد می شیگل اسپور فاقد و منفی گرم های باکتری از یشیگلوزیکی باكتریای خونی اسهال  

است خونی حاد های اسهال بروز اصلی عوامل  

در ، معتدل وهوای آب در مثال طور به.دارند نقش شیگلیی عفونت بروز در سال های فصل و وهوا آب  

دارد را بروز امکان بیشترین شیگلیی عفونت بارانی درفصل گرمسیری هوای و آب ودر گرم ماههای  

باشد می یکسان بیماری این بروز میزان مردان و زنان در  

ماه ۶ در. است بیماری برای سن ترین شایع سالگی 9 و4 اما دهد، رخ است ممکن سنی هر در عفونت  

است نادر عفونت این به ابتل زندگی اول  

این زای بیماری ژنهای ضدآنتی بر بادیهایی آنتی حاوی شیرمادر که دارد وجود احتمال این زیرا  

باشد ارگانیسم  

وجود به بیماری علیم شدن ظاهر از قبل ای روزه چند نهفتگی دوره بدن، به شیگل ورود از پس  

نیاز احساس با همراه مدفوع دردناک دفع ا، اشته ،کاهش استفراغ باال، تب شدید، شکمی درد; آید می  

افزایش ، شکمی ساسیتح و اتساع. باشد می عفونت این با درگیری مشخص علیم از دفع به فوری  

باشد داشته وجود است ممکن بیماری دوره طی در دردناک ورکتوم ای روده صداهای  

های مدفوع به تبدیل بیماری پیشرفت با و باشد حجیم و آبکی اسهال ممکن بیماری ابتدای در  

. شود حجم کم و خونی مکرربلغمی  
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خونی اسهال مرحله به اصل ها بچه از بعضی است ممکن هرچند  

باشد خونی مدفوعشان ابتدا از آنها از برخی و نرسند  

اگر. شوند استفراع و مدفوع راه از الکترولیت و آب شدید دادن دست از دچار بیماران است ممکن  

کشد می طول هفته 4 تا 4 نشود درمان اسهال  

شایع عالیم  

پیچه دل  

 تب

شدید اسهال  

مدفوع در چرك یا ، مخاط ، خون وجود  

استفراغ یا تهوع  

عضلني دردهاي  

باشد طبیعي حد از كمتر سفید هاي گلبول شمارش ، است ممکن بیماري شروع در  

انتقال راههای  

باشد می دهانی مدفوعی راه از و فرد به فرد صورت به انتقال انتقال، روش ترین مهم و موثرترین  

مقعدی دهانی راه از شیگل نیز گاهی. شود می منتقل آلوده اشیا حشرات، آب، غذا، وسیله به گاهی اما  

شود می منتقل جنسی فعالیت هنگام در  

پوششی های سلول به حمله با و شود می گوارش دستگاه وارد دهان وسیله به شیگل معمول طور به  

التهابی ترشحات با همراه دهنده خونریزی مخاطی زخم ایجاد باعث کوچک روده انتهای و بزرگ روده  

شود نمی خون وارد عموالم باکتری این.  شود می  

حالت، این در که باشد می بیمار مدفوع در خون وجود بدون حاد اسهال به ابتل موارد، از نیمی در  

شود می دشوار حاد های اسهال سایر از اسهال نوع این تشخیص  
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تقالان دیگر مهم عوامل از شوند می درست دست ا ب که دیگر غذاهای یا ساالد مانند آلوده غذای و آب  

است عفونت اصلی عامل جهان نقاط اکثر در شخص به شخص انتقال اما.  است آلودگی  

 پیشگیری

دارد وجود ساده راه دو کودکان در ازشیگلوز پیشگیری برای  

کاهش باعث مادر شیر.  شود می توصیه شیرمادر مصرف باشد می شیگلوزشایع که مناطقی در  

مصرف مادر شیر حتی که درشیرخوارانی را آن شدت و شود می دار علمت خطرشیگلوز یافتن  

دهد می کاهش اند کرده  

ازمدفوع بعد خصوص به دستها شستشوی آموزش و درخانواده فردی بهداشت رعایت آموزش  

دفع ، فاضلب و آب اصلح مانند عمومی بهداشت اقدامات سایر; غذا ومصرف تهیه از قبل و کردن  

باشد می پیشگیری موثر های روش دیگر از نیز موادغذایی بهداشت رعایت و مدفوع صحیح  
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تنفسی سشیال سن ویروس  

RSV infection 

است تماس با انتقال قابل تنفسی سنسشیال ویروس با عفونت  

RSV 

شود مي داده تشخیص کودک فیزیکي معاینه و حال شرح اساس بر  

کنند مي مراجعه خس خس ویز و کوریزا علیم سرفه، با تیپیک صورت به کودکان این  

ندارد ضرورتي تشخیص تعیین براي سینه قفسه رادیوگرافي و آزمایشگاهي هاي آزمون انجام  

حفظ به ویژه توجه با و حمایتي عفونت درمان. است نادر همزمان جدي یایيباکتر هاي عفونت وجود  

است رساني اکسیژن و مایعات  

باشند داشته نیاز شدن بستري به است ممکن شدید علیم داراي یا روز 44 زیر کودکان  

ندارند اي فایده برونشیولیت در کورتیکواستروییدها نه و ها بیوتیک آنتي نه  

پاسخ وجود صورت در جز اما است مناسب برونش گشادکننده یک کردن امتحان ویز داراي کودکان در  

از تواند مي تماسي( ایزوالسیون) جداسازي و ها دست مکرر شستن. داد ادامه را آن نباید فوري، مناسب  

کند جلوگیري عفونت انتشار  

بارداري سن با لدشدهمتو شیرخواران جمله از شدید بیماري باالي خطر معرض در سال 4 زیر کودکان  

کاندید عفونت، اوج فصل در است ممکن مزمن ریوي یا قلبي مشکلت به مبتلیان و هفته 95 زیر  

هاي مراقبت با مشکلي هیچ بدون کودکان اکثر. باشند تنفسی سشیال سن عفونت پروفیلکسي دریافت  

یابند مي بهبود نگهدارنده  

تنفسي هاي راه عفونت. شود مي کودکان در وایيه هاي راه عفونت باعث تنفسي سیشیال سن ویروس  

است؛ تر شایع سال 4 زیر کودکان در پنوموني یا برونشیولیت مثال عنوان به تحتاني  
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که حالي در   

مبتل فوقاني هوایي هاي راه عفونت به بیشتر ویروس این با جوان بزرگساالن و تر بزرگ کودکان  

شوند مي  

این اثر بر اغلب و است سال 4 زیر کودکان در تحتاني تنفسي هاي راه عفونت ترین شایع برونشیولیت  

شود مي ایجاد ویروس  

برونشیولیت درمان و تشخیص براي آمریکا کودکان هاي بیماري آکادمي طبابت راهکارهاي به پایبندي  

دهد کاهش را غیرضروري مداخلت و تشخیصي هاي آزمون انجام تواند مي  

عفونت به بار یک کودکان اکثر سالگي 4 سن تا. کند عود و شود یجادا سني هر در تواند مي عفونت  

اند شده دچار  

کند نمي محافظت مجدد عفونت مقابل در کودکان از قبلي عفونت  

پاسخ حمایتي هاي مراقبت به و است خودمحدودشونده عفونت اند، بوده سالم قبل که کودکاني اکثر در  

عفونت باالي خطر معرض در مزمن ریوي بیماري یا نشده ترمیم قلبي بیماري به مبتل کودکان. دهد مي  

هستند شدید  

و آپنه نظر از اي یافته افزایش خطر معرض در بارداري هفته 95 زیر ترم پره و ماه 9 زیر کودکان  

دارند قرار شدید تنفسي دیسترس  

باشد هداشت شدن بستري به نیاز است ممکن شدید علیم سن، کم بسیار و پرخطر کودکان در  

ناشي مرگ مورد 954 تخمیني طور به و بستري مورد هزار 34 از بیش به منجر سال هر در عفونت  

دهد مي رخ سال یک زیر کودکان در آن 34 که شود مي کودکان در قلبي و تنفسي مشکلت از  
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 سارس

Sars 

است تماس با شونده منتفل عفونتهای از سارس  

از ویروسی املع با پیک آتی الریۀ ذات نوع یک ناگهانی بروز با حاد تنفسی سندروم یا سارس بیماری  

ی منطقه در شیوع با و شده آغاز چین جنوبی ایاالت از یکی از که باشد می ها ویروس کرونا خانوادۀ  

است شده منتقل جهان کشور 94 از بیش به آسیا شرق  

از ویروسي عامل با پیك آتي الریۀ ذات نوع یك ناگهاني بروز با حاد تنفسي سندروم یا سارس بیماري  

ي منطقه در شیوع با و شده آغاز چین جنوبي ایاالت از یكي از كه باشد مي ها ویروس كرونا خانوادۀ  

است شده منتقل جهان كشور 94 از بیش به آسیا شرق  

نزدیك تماس طریق از ویروس. است گردیده مرگ 944 از بیش و نفر 7444 ابتلء سبب ماه چند در  

شود مي منتقل آلوده فرد مدفوع همچنین و آلوده افراد با  

4 بین بیماري كمون دورۀ سرماخوردگي، شبیه علیم با بیماري. باشد مي روز 44 تا گاه و روز 7  - 

مییابد توسعه و شده آغاز خشك سرفه و عضلت درد درجه، 9%  تب  

دهد مي نشان را طرفه دو یا و طرفه یك پنوموني علیم بیماران از تعدادي در ریه عكس  

است داده رخ سال 54 تا 47 بین بالغ افراد در سارس بیماري  

اول جلد انسان بدن در عفونی بیماریهای دانشنامه  Page 235 

4 بین بیماري پنهان دورۀ. است شده دیده نوجوانان در نیز مشكوك مورد چند و روز 7  - 

شبیه علیمي و لرز با است ممكن كه درجه 9%  باالي و ناگهاني تب با بیماري. رسد مي روز 44 تا گاه  

شود درد گلو و درد سر عضلني، درد باال، و سریع تب شامل شروع النزاآنفو  

به تواند مي كه شود مي شروع خشك سرفۀ با تحتاني تنفسي سیستم مشكلت روز 5 تا 9 از پس  

گردد منجر خون اكسیژن كاهش به موارد درصد 44 تا 44 در و نفس تنگي  
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سیستم فوقاني بخش به منحصر و خفیف یمعل اول فاز در. دارد وجود فاز دو سارس بیماري در  

است نفس تنگي سرفه، سرماخوردگي، عالیم تنفسي  

به شبیه فاز این است عصبي سیستم و گوارشي دستگاه علیم فقدان فاز این در مهم موضوع  

سبب تحتاني تنفس سیستم به گسترش دوم فاز در ولي است ویروسي عوامل بقیۀ و مایكوپلسما  

گردد مي منجر خون اكسیژن كاهش به ا نهایت و نفس تنگي سرفه،  

تراكیت یك و شده مبتل برنشها روي تلیوم اپي ي الیه سارس، غیر ویروسهاي از ناشي التهابهاي در  

تر پیشرفته سیر دهندۀ نشان سارس ویروسي بیماري در شواهد ولي شود مي دیده برونشیت یا  

تراوایي افزایش بصورت آلوئولها روي اثر و باشد مي نیز ئولي آلو غشاي گرفتاري و امتحان بیماري،  

شود آن وارد آلوئولي بیني بینا فضاي از مایع كه شود مي سبب تراوایي افزایش این و گردد مي نمایان  

رود مي پیش هیپوكسیا سوي به بیماري سیر و شده نقصان دچار كربن اكسید دي و اكسیژن گاز انتقال  

انتقال هاي راه  

اند بوده علیم داراي كه افرادي با نزدیك تماس و مالقات  

دهد مي افزایش را بیماري انتقال احتمال و ابتلء سیر  

احتمال ا اخیر. برد مي باال را ابتلء درصد تنفسي علیم و سرفه مثل اولیه علیم وجود عدم و وجود  

است شده مشاهده كنگ هنگ در مجتمعي در مبتل شخص مدفوع طریق از انتقال  

است مطرح نیز بیماري مكانیكي انتقال چرخۀ در حیوانات سایر و سوسک نقش  

 درمان

كه اریترومایسین یك همراه به ها سوفالسپورین سوم نسل مثل قوي میكروبهاي دهندۀ پوشش درمان  

پوشاند مي را وسیعي طیف  

ریباویرین از استفاده مانند بیمار بالیني تابلوي به توجه با ویروسي ضد درمان  
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بودن نظر تحت و بیمارستان عفوني بخش در شدن بستري  

حیاتي عالیم كنترل  

مصنوعي تنفس دستگاه از استفاده  
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روماتیسمی تب  

Rheumativ fever 

است تماس با انتقال قابل عفونتهای از روماتیسمس تب  

قلب، برای تواند می بیماری این که شود قلبی روماتیسمی بیماری سبب تواند می روماتیسمی، تب  

عفونت التهابی عارضه حاد روماتیسمی تب. کند ایجاد هایی ناراحتی و مشکلت آن های دریچه  

شده ایجاد عفونت از بعد هفته ۶ تا 4 است نممک که است همولیتیک بتا آ گروه استرپتوکوک باکتریایی  

سازد می درگیر را مغز و پوست قلب، مفاصل، جمله از بدن مهم اعضای و  

استرپتولیزین" نام به سمی انتشار با هم را کار این. شویم گلودرد دچار که شود می باعث باکتری این  " 

برد می بین از را خون ز قرم های گلبول نیز استرپتولیزین که دهد می انجام  

آن گذاری اثر از سم، آن مخصوص پادتن بادی آنتی ترشح با که هستند سفید های گلبول این اما  

شود می شروع جنگ این گلو در که است دلیل همین به. کنند می جلوگیری  

می باالتر و باال خون در ها باکتری سم میزان نشود، باکتری این بردن بین از و حذف به اقدام که اگر  

روی که است ممکن و شود بیشتر هم شده تولید بادی آنتی میزان که میشود باعث سم این و رود  

بگذارد اثر است قلب ی دریچه آنها از یکی که سم این به شبیه های گیرنده  

به که کند می مواجه مشکل با رو خون جریان و شود می قلب ی دریچه در التهاب باعث هنگام این در  

شود می گفته بیفل روماتیسم آن  

تب صورتیکه در و نرساند قلب به آسیبی یا نماید گرفتار را قلب است ممکن روماتیسمی تب بنابراین  

و شود می گفته قلب روماتیسمی بیماری حالت این به شود قلب پایدار و دائمی آسیب سبب روماتیسمی  

است روماتیسمی حاد تب اثر در لبیق های دریچه التهاب از باقیمانده آثار نتیجه قلب روماتیسم بیماری  

میترال های دریچه که شود می قلبی های دریچه در حالت دو هر یا و نارسایی یا تنگی بروز موجب که  

شوند می درگیر قلب های الیه تمام حتی گاهی و شوند می مبتل همه از بیش آئورت و  
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در که است بیماری این تظاهر ینتر جدی قلب نارسایی شود گرفتار قلب عضلنی الیه که مواردی در  

که دارد وجود پریکارد یا قلب دور پرده در التهاب موارد درصد ده تا پنج در و است خفیف موارد قالب  

کند می پیدا شدت عمیق تنفس با که است سینه قفسه درد آن عالئم از  

با که شود می ایجاد موارد درصد 77 در متوسط طور به روماتیسمی تب در قلبی درگیری واقع در  

شود می کاسته آن شیوع از سن افزایش  

باشد داشته وجود بیماری این در نیز اعصاب و مغز سیستم درگیری است ممکن موارد درصد پانزده در  

ثباتی بی و عضالنی ضعف اندام، سریع و ارادی غیر حرکات با که شود می ایجاد دختران در بیشتر که  

تغییر مدرسه سنین کودکان در آن خوب بسیار های نشانه و معلئ از یکی و شود می مشخص روحی  

کند می بروز رفتن راه در اختلل و قراری بی عصبانیت، بیماری پیشرفت با و آنهاست خط دست  

کشد می طول سال چند روماتیسمی، حاد تب جریان در قلب های دریچه به ابتل از پس معمول طور به  

کنند بیمار برای ناراحتی ایجاد که برسند حدی به قلب یها دریچه در شده ایجاد تغییرات تا  

یا تنگی شده ایجاد ضایعه برحسب قلب های دریچه های بیماری توسط شده ایجاد های ناراحتی  

است متفاوت گرفتار دریچه نوع یا نارسایی  

 

ددر قلب، طپش زودرس، خستگی احساس فعالیت، هنگام نفس تنگی قبیل از علئمی کلی طور به اما  

شود می ایجاد پاها تورم و سنکوپ سرگیجه، خوابیدن، هنگان نفس تنگی سینه،  

 

فوق علئم. شود فلج بدنش از قسمتی شده، مغزی سکته دچار است ممکن بیمار موارد برخی در البته  

دارد شده ایجاد ای دریچه بیماری شدت به بستگی زیادی موارد در  

اما نیستند پذیر برگشت و بوده دائمی شود می ایجاد بیقل های دریچه برروی که هایی آسیب معموال  

ترمیمی های جراحی دارویی، درمان بوسیله توان می را ها بیماری این از ناشی های ناراحتی و علئم  

داد کاهش دیگر موارد و بالون از استفاده یا قلبی های دریچه تعویض یا  
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قفسه رادیوگرافی و قلب نوار و گلو شتک خون، های آزمایش شامل است ممکن تشخیصی های بررسی  

باشد قلب و سینه  

منزل در مراقبت خفیف، موارد در. ندارد وجود روماتیسمی تب تشخیص برای اختصاصی آزمون هیچ  

باشد الزم بیمارستان در بستری است ممکن شدید موارد در ولی است کافی  

نمایید ثبت پزشک به ارایه برای و ردهک گیری اندازه روزانه را او نبض تعداد و بیمار حرارت درجه  

دستگاه. کنید استفاده سرد بخار با کننده مرطوب دستگاه یک از دارد سرفه یا گلودرد بیمار اگر  

است مهم مطلوب دهانی بهداشت. کنید تمیز روز هر را کننده مرطوب  

کرد استفاده بیماری این درمان برای توان می نیز درمانی دارو از  

استفاده هم استروئیدها از بیماری شدت به بسته. شود می استفاده التهاب کاهش یبرا آسپیرین  

شود می  

گردد می استفاده قلبی داروهای از درگیری شدت به بسته قلب، درگیری درصورت  

استرپتوکوکی عفونت کردن کن وریشه مقابله برای ها بیوتیک آنتی  

در و سال 7 تا کننده پیشگیری درمان انعنو به بار یک روزی تزریقی سیلین پنی از استفاده  

گردد می توصیه عمر آخر تا قلبی درگیری صورت  
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زخم زرد  

Impetigo 

است تماس راه از انتقال قابل عفونتهای از زخم زرد  

اند، شده مبتل پوستی تحریکات یا پوستی های عفونت به یکبار حداقل خود زندگی طول در افراد اکثر  

باشد می زردزخم پوستی های عفونت انواع ترین شایع از یکی  . 

این. شود می ظاهر پوست سطحی های سمتق در که است واگیردار عفونی بیماری یک زردزخم  

4 کودکان در آن شیوع بیشترین ولی دهد رخ سنین تمام در است ممکن بیماری مناطق در که سال 1  - 

است شده دیده باشند نمی مساعدی شرایط دارای بهداشتی نظر از و کنند می زندگی گرم هوایی و آب  

حالی بی و ضعف و خارش تب، با همراه کوچک های تاول شکل به ابتدا در بیماری های نشانه و علئم  

باشد می  

زرد هایی دلمه و ترکیده شده بزرگ ساعت 44 از کمتر زمان مدت در سرعت به ها تاول این  

تاول است خارش بیماری این نشانه شایعترین اینکه به توجه با و کنند می ایجاد رنگ ای قهوه یا رنگ  

سطوح و کرده سرایت بدن مختلف های قسمت به آن عفونت و شده پاره آسانی به خاراندن با ها  

در سوختگی مانند را پوست سطحی های الیه بردن بین از با و کند می درگیر را پوست از بیشتری  

شدت به بیماری این که است این توجه قابل نکته کند می حفاظ بی ها میکروب و ها عفونت برابر  

شود می منتقل دیگران به سرعت به مبتل فرد مستقیم تماس اثر بر و بوده مسری  

دهان حتی یا گوش اطرف بینی، های کناره مانند صورت مختلف های قسمت در پوستی عارضه این  

نیز را پاها و ها دست جمله از بدن تحتانی های قسمت است ممکن مواقع برخی در و. کند می بروز  

کند گرفتار  

استرپتوکوک و اورئوس استافیلوکوک کنند می ایجاد را بیماری این که پوستی معروف های باکتری  

سالم پوست سطحی های الیه روی طبیعی صورت به دو هر که هستند ها آن دو هر گاهی و پیوژن  

دارند وجود  
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در و کند می عفونت ایجاد و شده پوست داخل حشرات نیش یا پوست خراشیدگی اثر بر کودکان در  

روی زخم آمدن بوجود یا و گال و شپش مانند دار خارش های بیماری به ابتل از بعد معموال بزرگساالن  

است شده دیده بدن  

زرد به که کند می بروز نیز سالم پوست روی بر زخم زرد موارد برخی در که است ذکر شایان البته  

زخم زرد شود می نمایان دیده آسیب پوست روی بر که زخمی زرد و. باشد می معروف اولیه زخم  

شود می خوانده ثانویه  

نمایند می بروز خود به مخصوص علئم و ها نشانه یک هر که باشد می مختلفی انواع دارای زخم زرد  

تاولی نوع زخم زرد  

اثر در که وقتی باشد می تاولی نوع زخم زرد ایجاد در اصلی عامل که طلیی استافیلوکوک باکتری  

حمله با که کند می تولید خود از توکسین منا به سمی شود می بدن وارد پوست، شدن پاره یا جراحت  

را عفونت شدت شود می ها سلول چسبیدن هم به باعث که پروتئینی روی بر گذاشتن تاثیر و کردن  

درشت و ریز های تاول صورت به آنجائیکه از و بخشد می گسترش را میکروب انتشار و کرده بیشتر  

کند می گیر در را پوست از یعیوس منطقه نتیجه در و شده کنده راحتی به باشد می  

 

زرد از نوع این در باشد می سال دو زیر کودکان و شیرخواران در تاولی نوع زخم زرد شیوع بیشترین  

نیز سرعت به و شوند می ظاهر ساق و بازو تنه روی و بوده دردناک معموال شده ایجاد های تاول زخم  

باشد می تر طوالنی تاولی غیر نوع به نسبت بیماری زمان مدت همچنین کنند می پیدا گسترش  

کند می بروز حالی بی و ضعف اسهال، تب، مانند هایی نشانه و علئم همراه به تاولی زخم زرد  

 

تاولی غیر نوع زخم زرد  

یک با معموال عفونی بیماری این. باشد می پیوژن استرپتوکوک تاولی غیر زخم زرد کننده ایجاد باکتری  

شود می ظاهر دهان اطراف و بینی صورت، روی بر رنگ قرمز کوچک زخم  
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کند نمی احساس دردی گونه هیچ بیمار ولی باشد همراه خارش با است ممکن اگرچه زخم نوع این  

دلمه پوست روی رنگ عسلی صورت به آن چرکی و آبکی ترشحات و شده پاره سرعت به ها زخم این  

شود می  

و ماند می باقی کوچکی رنگ قرمز لکه فقط و رفته بین از چرکی ترشحات این کوتاهی زمان مدت در  

شود می محو بماند باقی پوست روی زخم از ای نشانه اینکه بدون مدتی از بعد  

زیاد عفونت شدت اگر ولی است شده دیده کمتر کودکان در تب مانند علئمی تاولی غیر زخم زرد در  

گردد لنفاوی های گره در تورم ایجاد باعث است ممکن باشد  

 اکتیما

باشد می اکتیما نام با تری جدی فرم دارای تاولی غیر و تاولی نوع بر علوه زخم زرد  

نقاط در را لنفاوی های گره است ممکن و کرده نفوذ پوست دوم الیه به عفونت زخم زرد این در  

کامل و بوده چرک حاوی شوند می ایجاد پا و ساق روی که هایی زخم همچنین کند درگیر بدن مختلف  

باقی زخم اثر نیز کامل بهبودی از بعد که شده تبدیل عمیق های زخم به نهایت در و شوند می دردناک  

ماند می  

باشد می شخصی بهداشت نکردن رعایت پوستی عفونی های بیماری به ابتل دالیل مهمترین از یکی  

استفاده صابون و گرم آب از استحمام هنگام است بهتر ها بیماری گونه این به ابتل از جلوگیری برای  

 کنید

که هایی زخم مخصوصا باشید داشته توجه شود می ایجاد بدن در که پوستی ضایعات و ها بریدگی به  

دارند آلرژیک های واکنش  

ها ناخن بهداشت به و کرده استفاده مصرف بار یک کاغذی های حوله از صورت کردن خشک برای  

بدهید اهمیت  

آن درمان برای و شود ایجاد تاخیر بیماری تشخیص در چنانچه اما نیست خطرناکی بیماری زخم زرد  

می پوست عمقی های الیه در عفونت ایجاد باعث و شده طوالنی بیماری بهبود سیر شود اقدام دیرتر  

 گردد
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را نقاط تمام بدن داخل به آن گردش و خون به باکتری ورود با و کرده ملتهب را زیرپوستی های بافت  

صدمات بهبودی عدم صورت در و باشد دیگری خطرناک های بیماری ساز زمینه تواند می و کرده مبتل  

کند ایجاد را ناپذیری جبران  

زخم زرد از ناشی عوارض  

کلیوی درگیری گلومرولونفریت  

حاد گلومرولونفریت تاولی غیر زخم زرد یا گلودرد مانند استرپتوکوکی عفونت یک دنبال به است ممکن  

کلیه ریز فیلترهای روز 44 تا 4%  از بعد موارد درصد 45 در تقریبا که ترتیب ینا به شود ایجاد  

 درگیر

فشار ها، چشم دور مخصوصا صورت ورم که شود کلیوی های نارسایی به منجر است ممکن و شده  

باشد می کلیوی نارسائی های نشانه از ادار کاهش و ادرار در خون وجود مفاصل، درد باال، خون  

بیوتیک آنتی از استفاده است شده مشاهده کمتر کامل بهبودی و است شده دیده بالغین در ریبیما این  

کند نمی جلوگیری بیماری این بروز از ها  

 مننژیت

شده دیده نوزادان در بیشتر و شود می ناشی تاولی نوع زخم زرد از که هایی بیماری از دیگر یکی  

در و شود می آغاز تب ناگهانی رفتن باال و استفراغ د،شدی درد سر با مننژیت. باشد می مننژیت است  

شود می منجر نخاع و مغز اطراف مایع و پرده التهاب به نتیجه  

درمان مراحل فورا صورتیکه در و کند می خونریزی گاهی و شده متورم مغز کند پیشرفت بیماری وقتی  

در و. گردد می شنوایی و یناییب کاهش همچنین و یادگیری اختلالت و مغزی آسیب باعث نشود انجام  

شود می مرگ به منجر موارد درصد 41 

 سلولیت

را پوستی زیر های بافت که است سلولیت باشد می زخم زرد عوارض از که خطرناک نسبتا بیماری یک  

از و زده آسیب لنفاوی های گره به است ممکن همچنین کند می وارد صدمه آنها به و کرده درگیر  

کند تهدید را مبتل شخص حیات و شده منتشر بدن کل در خون جریان طریق  

www.takbook.com

www.takbook.com



 Page 187 دانشنامه بیماریهای عفونی در بدن انسان
 

درمان و مراقبت  

حاد موارد در و خوراكي بیوتیك آنتي یا و بیوتیك آنتي پوستي پمادهاي زخم زرد درمان براي پزشکان  

کنند می تجویز را تزریقي بیوتیك آنتي  

گلومرولونفریت از ریجلوگی همچنین و عمقی های عفونت درمان و بیماری سرایت دادن کاهش برای  

های بیوتیک آنتی وسیله به درمان شود می ایجاد استرپتوکوکی یا تاولی غیر زخم زرد دنبال به که حاد  

شود می آغاز سیستمیک  

آنجائیکه از. شود می تجویز خوراكي سیلین پني بنزاتین معموال تاولي غیر زخم زرد درمان برای  

با زخم زرد نوع این است مقاوم سیلین پنی با رماند برابر در تاولی زخم زرد بیماری عامل  

درمان تحت بار 4 روزی گرم میلی 544 سفالکسین و( بار 4 روزی گرم میلی 544) كلوگزاسیلین  

میگیرد قرار  

ابتدا توان می است شده ایجاد پوست روی بر رنگ زرد ترشحات اثر بر که هایی دلمه کردن تمیز برای  

داروهای از دیگران به بیماری سرایت دادن کاهش منظور به سپس و کرده استفاده گرم آب کمپرس از  

کرد استفاده كلروهگزیدین یا بتادین مانند موضعي كننده عفوني ضد  

نشد حاصل بهبود ها بیوتیک آنتی تجویز از هفته یک گذشت از بعد زخم زرد به مبتل فرد در اگر  

کند کامل را خود درمان طول معالج پزشک نظر تحت و کند مراجعه پزشک به مجددا  

باشند می(موپیروسین مانند) پماد صورت به که موضعی های بیوتیک آنتی از استفاده برای همچنین  

صابون و آب با کامل را ها دست آن از پس و کرده استفاده مصرف بار یک های دستکش از باید  

 بشوئید

کرده جلوگیری شدت به زخم زرد به مبتل نواحی خاراندن از درمان طول در بهتر نتیجه برای همچنین  

سرایت از جلوگیری برای و دهید شستشو صابون و گرم آب با بار 4 الی 4 روزی را ها زخم روی و  

صابون با است داشته برخورد زخم با که را...  و حوله ملحفه، مانند شخصی وسایل تمامی دیگران به  

شود شسته گرم آب و  
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با شود می مشاهده آن روی زخم های لکه که را هایی قسمت توان می فتیا بهبود زخم آنکه از بعد  

کرد مرطوب کننده نرم کرم  
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طحال بزرگی عامل عفونتهای هشتم فصل  

Infection cause enlarge spleen 

 توکسوپالسما

Toxoplasmosis 

است طحال بزرگی عامل عفونتهای از توکسوپالسما  

 توکسوپالسموز

گوندیآی توکسوپالسما نام به ای یاخته تک انگل توسط که است بیماری  

میشود ایجاد  

این توسط توانند می انسان و پرندگان ها، دام خانگی، حیوانات جمله از خونگرم موجودات از بسیاری  

شوند آلوده اختهی تک  

۶ بین افراد 11۱ تقریبا می توکسوپالسما علیه بادی آنتی دارای آمریکا متحده ایاالت در سال 39  - 

اند شده آلوده انگل این به یکبار که معناست بدین این و باشند   

است نادر بسیار بیماری بالینی بروز ولی میباشد معمول انگل این به آلودگی اگرچه  

های گره شدن بزرگ و خفیف درد تب، شامل و خفیف سرماخوردگی یک به شبیه بیماری عالئم  

باشد می کوتاه بسیار مدت برای لنفاوی  

دارد وجود انگل این انتقال برای راه سه  

آلوده حیوان پاستوریزه غیر شیر و خام نیمه یا خام گوشت از استفاده  

گربه مدفوع به آلوده خاک و آب مثال برای طبیعت در موجود عفونی های اووسیست خوردن  

اند شده مبتال توکسوپالسما به بار اولین برای که بارداری مادران در جنین به مستقیم انتقال  

روی اغلب اما سازد، متاثر را عضوی هر تقریبا تواند می هایی کیست صورت به انگل این انسان در  

 مغز
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و عالئم باشند، قوی ایمنی سیستم دارای که فرادیا اغلب در انگل این. گذارد می اثر قلب های ماهیچه و  

است ناقل که نداند فرد که است ممکن گاهی و دهد نمی بروز خود از نشانی   

لنفی غدد تورم همراه به عضله درد و حالی بی سردرد، تب، مثل خفیفی عالئم افراد از بعضی در اما  

دشو می گرفته اشتباه سرماخوردگی با گاهی که شود می ظاهر  

ایمنی سیستم که افرادی یا شوند می متولد آلوده یا مبتال مادران از که کودکانی در انگل این وجود البته  

درمانی شیمی حال در یا ایدز ویروس حامل که افرادی از دسته آن خصوصا است، ضعیف آنها بدن  

باشد خطرناک و جدی تواند می هستند،  

شود مرگ حتی و ریوی مشکالت صرعی، التحم مغز، تخریب موجب است ممکن که طوری به  

و مغزی فلج کوری،: نظیر عوارضی دچار است ممکن یابند می نجات مرگ از که نیز مادرانی جنین  

شوند ذهنی افتادگی عقب  

این به مادر بارداری دوران از زمانی چه در که دارد آن به بستگی جنین در عفونت خطر و شدت البته  

باشد شده آلوده انگل  

شگیریپی  

کنید تمیز شوند، عفونی ها اووسیست آنکه از قبل روزانه را گربه مدفوع ظرف  

از کار این انجام برای یا نکنند تمییز را گربه ظرف دارند، ایمنی ضعف که افرادی یا باردار های خانم  

نمایند استفاده پالستیکی دستکش  

 

بجوشانید استفاده از قبل را…  و رودخانه چاه، آب بشویید، کامل را سبزیجات  

غیر لبنی های فرآورده و سبزیجات گوشت، کردن پاک خاک، با کردن کار از پس را خود های دست  

کنید خودداری پاستوریزه غیر لبنی محصوالت خوردن از و بشویید صابون و آب با پاستوریزه  

ها دست شستن صحیح نحوه آموزش  
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کنید ضدعفونی و شسته کامال کار اتمام از پس را چاقو گوشت، کردن پاک محل  

 

را و پرنده و موش شکار اجازه آنها به و کنید نگهداری منزل داخل در و کرده عقیم را حیواناتتان  

 ندهید

 

نمایید تغذیه پخته گوشت یا و گربه مخصوص آماده غذاهای با فقط را گربه  
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سمی سپتی  

septisemia 

است طحال بزرگی عامل عفونتهای از سمی سپتی  

سمی سپتی یا خون مسمومیت  

ها آن با همراه سمی مواد و ها باکتری آن در که شود می گفته عفونتی به  

یافته تکثیر راه این از و شوند می خون جریان وارد شده جمع باکتری سرایت ناحیه در که  

یابند می گسترش بدن تمام به و  

نوزادان از درصد یک از بیشتر روی عفونت این دهد می نشان تحقیقات از برخی نتایج  

شده متولد تازه  

شود می آنان میر و مرگ باعث نیز موارد از نیمی حدود و گذاشته اثر  

احتمال ببینند، آسیب مخاط و پوست مانند بدن دفاعی اولیه سدهای که شرایطی در سپتیسمی  

دارد بیشتری بروز  

ها نشانه  

بیمار، عمومی سالمت شرایط به بستگی فرد هر در بیماری های نشانه و عالئم بروز شدت  

 وجود

دارد درمان در تأخیر میزان و ای زمینه های بیماری  

شدن تند بدن، حرارت درجه سریع رفتن باال شدید، لرز شامل خونی مسمومیت عالئم  

و قلب ضربان  

و خون فشار کاهش پذیری، تحریک منگی، و گیجی پوست، برافروختگی زیاد، تنفس تعداد  

موارد در  

انعقادی اختالل شدید،  

ظاهر بثورات از اشکالی و پوست زیر در مردگی خون مانند ییها نشانه با تواند می که  

 شود
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  باشد سپتیسمی وجود عدم بر دلیل تواند نمی تب نبود و است بیماری های نشانهاز

 

 علل

مجاری یا صفرا، کیسه لگن، سینوس، دندان، آپاندیس، در ا مثال بدن، از جایی در عفونت  

باشد است ممکن ادراری  

باشد باز آبسه یک یا شده، عفونی زخم سوختگی، یک از تواند می همچنین عفونت منشأ  

بدن مقاومت کاهنده های بیماری به فرد ابتالی ها، سرطان سایر یا خون سرطان به ابتالی  

سل ایدز،  

بدن ایمنی سیستم کننده سرکوب داروهای مصرف  

در که داروهایی و استرویید کورتیکو ترکیبات  

های زایمان یا بارداری و سال ۶6 باالی سن شوند می فمصر روماتیسمی های بیماری  

دار عارضه  

هستند خونی عفونت به ابتال خطر دهنده افزایش عوامل از  

دریچه عفونت خون، فشار شدید کاهش شوک نظیر عوارضی تواند می خونی مسمومیت  

و قلبی های  

در و کرده یجادا را کبد و کلیه نارسایی تنفسی، زجر نشانگان قلب، احتقانی نارسایی  

عدم صورت  

شود منجر بیمار مرگ به نهایت در درمان  

عفونت با سریع مبارزه جهت بیوتیک آنتی از استفاده خونی، مسمومیت درمان روش بهترین  

 است

بیماری، عامل شناسایی برای خون کشت شامل تشخیصی های آزمایش انجام همچنین  

و ادرار آزمایش  
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است ضروری بیماری ابتدایی درمان از پس ارانبیم در خون های گلبول شمارش  

مواردی در و آن تخلیه یا برداشتن به نسبت عفونت منشأ شناسایی از پس است الزم گاهی  

 تزریق

کرد اقدام بیمار به خونی های فرآورده  

 پیشگیری

نمایید مراجعه پزشک به درمان برای عفونت، گونه هر بروز صورت در  

کنید اجرا بیمارستان در بستری بیماران کاتترهای ردمو در را الزم های مراقبت  

هاطبیعت عفونت این باالی خطر معرض در بیماران به پنوموکک و آنفلوانزا واکسن تزریق  

 مقاومت

است الزم است کم ها بیماری این به ها آن  

که این یا است، شده شما در خون مسمومیت بروز باعث دندانپزشکی کار انجام ا قبال اگر  

دریچه ماریبی  

کار بهداشت یا دندانپزشک راهنمایی با دندانپزشکی، کار گونه هر انجام از پیش دارید، قلب  

و دهان  

کنید مصرف پیشگیری جهت بیوتیک آنتی دندان،  
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 ماالریا

Malaria 

است طحال بزرگی عامل عفونتهای از ماالریا  

نشانه تواند می ، شود می نامیده ماالریا بیماری عنوان به که ماالریا انگل توسط هشد ایجاد بیماری  

و خفیف خیلی بیماری یا کمون دوره به را ها آن توان می که باشد داشته ای گسترده و متنوع های  

بندی طبقه شدید و خفیف نوع دو به را ماالریا بیماری اا عموم ولی نمود بندی طبقه مرگ وحتی شدید  

کنند می  

می درست و موقع به اقدام و تشخیص آن درمان الزمه که است پذیری عالج بیماری ماالریا کل در و  

 باشد

باشد می زیر موارد شامل کشد می طول روز 16 تا۶ بین که ماالریا حمله بندی تقسیم و بندی رده  

لرزش سرماو احساس سرد مرحله  

ها بچه در ها تهوع،حمله تب،سردرد، گرم مرحله  

عادی،خستگی دمایی به بدن عرق،برگشت تعریق مرحله نهایت در  

هستند دارا زیر رایج عالئم از ترکیبی بیماران بیشتر  

 تب

 سرما

 عرق

 سردرد

 استفراغ

بدنی درد  

 دردعمومی
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کند عارضه ایجاد ارگان یا اندام یک در پاروم فالسی پالسمودیم که افتد می اتفاق زمانی شدید ماالریای  

شامل شدید ماالریای ظاهر.شود بیمار متابولیسم یا و خون در اختالل عثبا ویا  

ناهماهنگی سایر ،یا ها حمله طبیعی، غیر های رفتار همراه به ، گذارد می تاثیر مغز بر که ماالریایی  

نورولوژیک های  

خون های گلبول نابودی همولیزیس اثر بر شدید آنمی و خونی کم  

همولیزیس اثر در اوره در هموگلوبین هموگلوبینورا  

تنفس دستگاه پریشانی شدت سندرم یا ریوی های ادم  

درمان به پاسخ در انگل شمار کاهش  

ها سیت ترمبو و خون انعقاد در نابهنجاری  

وشک قلبی ایست  

ماالریا واکسن  

شامل که است شده تهیه ماالریا بیماری از پیشگیری برای واکسن نوع سه  

وزوئیتاسپر مرحله برای واکسن یک  

سبب واکسن نوع این. شود می پیدا آلوده پشه نیش طریق از اسپروزوییت ورود از بعد ماالریا عفونت  

گردد می بیماری بعدی انتقال و بالینی عالیم پیدایش از جلوگیری باعث و شود می عفونت شدن متوقف  

رفتن بین از سبب که است شده دیده تدارک خون در انگل جنسی غیر مراحل برای واکسن دیگر نوع  

شود می خون قرمز های گلبول به آنان رسیدن مانع و ها مروزوییت  

به توصیف این با. شود می بیماری انتقال مانع و برده بین از را جنسی های سلول واکسن نوع سومین  

شود نمی واکسینه فرد حفاظت سبب مستقیم طور  

 

گردد می منطقه یک در ماالریا وعشی باعث ثانوی عوامل تعدادی و اساسی و اصلی عامل سه  

آلوده پشه نیش طریق از طبیعی انتقال  
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مادر جفت طریق از انتقال  

انسان توسط ماالریا مستقیم انتقال  
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 آندوکاردیت

Endocarditis 

است طحال بزرگی عامل عفونتهای از آندوکاردیت  

عوارض و شود مي ایجاد قلب اندوکاردي سطح قارچي یا باکتریایي عفونت دنبال به عفوني اندوکاردیت  

دارد باالیي میر و مرگ و  

مادرزادي یا ساختاري بیماري مصنوعي، قلبي دریچه وجود: از عبارتند عفونت این خطرزاي عوامل  

هاي نشانه یا شبانه تعریق تب، وجود. اخیر تهاجمي مداخالت سابقه و مخدر مواد وریدي تزریق قلبي،  

برانگیزد را اندوکاردیت به شک باید بیماران، در توجیه غیرقابل سیستمیک بیماري  

و آزمایشگاهي بالیني، هاي یافته که است دوک معیارهاي اساس بر بیماري این تشخیص  

شود مي شامل را اکوکاردیوگرافي  

 

ایجاد عامل درگیر، دریچه بودن مصنوعي یا طبیعي به توجه با عفوني اندوکاردیت بیوتیکي آنتي درمان  

شود مي تعیین آن بیوتیکي آنتي حساسیت و عفونت  

 

و ها انتروکوک ویریدانس، استرپتوکوک طالیي، استافیلوکوک شامل عمدتا مبتالیان خون کشت نتایج  

است منفي کواگوالز هاي استافیلوکوک  

دچار بیماران در گاهي و ریزد مي هم به عفوني اندوکاردیت در ها دریچه عملکردي و ساختاري سالمت  

یابد مي ضرورت جراحي مشاوره دریچه، پارگي یا تخریب و آمبولي، طوالني، یا مهاجم هاي عفونت  

 

دهان مناسب بهداشت حفظ اهمیت با رابطه در بیماران به باید بیوتیکي، آنتي درمان دوره تکمیل از پس  

برخي انجام از قبل بیوتیکي آنتي پروفیالکسي به نیاز و پزشک دندان به منظم مراجعه دندان، و  

شود داده آموزش مداخالت،  
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توجیه غیرقابل سیستمیک بیماري هاي نشانه یا شبانه تعریق یا تب با بیماران در اندوکاردیت احتمال  

دریچه وجود: باشد نظر مد باید همواره زیر خطرزاي لعوام از یک هر حضور در خصوص به  

مداخالت اخیر سابقه و مخدر مواد وریدي تزریق قلب، مادرزادي یا ساختاري بیماري قلب، مصنوعي  

همودیالیز زخم، از مراقبت مثال تهاجمي  

 

باکتریمي از شواهدي و قلب قبلي ضایعه از ترکیبي شامل عفوني اندوکاردیت با مطابق بالیني حال شرح  

باشد مي اخیر  

است تصویربرداري و آزمایشگاهي بالیني، یافته چندین وجود مستلزم عفوني اندوکاردیت تشخیص  

 

کشنده تواند مي موقع به تشخیص عدم شود؛ ساز مشکل تواند مي واقع از کمتر و واقع از بیش تشخیص  

همراه ها بیوتیک آنتي مدت طوالني و غیرضروري مصرف با واقع از بیش تشخیص که حالي در باشد  

بود خواهد  

ها بیوتیک آنتي درمان  

شامل تواند مي اولیه تجربي درمان. است مناسب بیوتیک آنتي تجویز به منوط موفق درمان  

با بیماران در ریفامپین عالوه به آمینوگلیکوزید یک با همراه سولباکتام/ سیلین آمپي یا وانکومایسین  

باشد مصنوعي دریچه  

یا طبیعي نیز و آن بیوتیکي آنتي حساسیت و زا بیماري عامل اساس بر قطعي بیوتیک آنتي انتخاب  

گیرد مي صورت درگیر دریچه بودن مصنوعي  

 

را شود مي منفي خون کشت آن در که روزي اولین بایست مي درمان، مدت طول تعیین منظور به  

نمود محسوب درمان روز نخستین عنوان به  
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1۱ هر در است الزم خون جریان از عفونت تا شود گرفته خون کشت نمونه دو حداقل ساعت، ۱4  - 

شود پاک  
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 سیتومگالوویروس

Cytomegalovirus 

است طحال بزرگی عامل عفونتهای از سیتومگالوویروس  

 (CMV) یتومگالوویروس

ولي نماید آلوده تواند مي ینسن تمام در را افراد که است هرپس ویروس خانواده از ویروس نوع یک  - 

شود مي ایجاد نوجواني و کودکي در اغلب ویروس این به آلودگي  - - 

ویروس این ایمني نقص به مبتال افراد و جنین در ولي هستند عالمت بدون اغلب ها عفونت این  - 

کند ایجاد را توجهي قابل مشکالت تواند مي  - 

انتقال هاي راه  - 

فردي ماست طریق از انتقال الف  

 - خون، ادرار، بزاق، در ویروس. شود مي منتقل دیگر شخص به شخصي از فردي هاي تماس طول در

- 

از مستعد افراد و دارد وجود آلوده فرد رحم دهانه ترشحات و مني مایع شیرمادر، چشم، اشک مدفوع،  

شوند مي آلوده ویروس، به آلوده ظروف از استفاده جنسي، تماس بوسیدن، طریق  

عضو پیوند یا خون انتقال طریق از ب  

شود منتقل خون یا استخوان مغز بافت، عضو، گیرندگان به آلوده کننده اهداء طریق از تواند مي  - - 

نوزاد به مادر طریق از انتقال ج  

شود مي منتقل نوزاد به مادر از شیردهي دوران طي در یا زایمان کانال از عبور هنگام اغلب  - 

جنین به مادر قطری از انتقال د  

CMV 

شود منتقل مادر ثانویه یا اولیه عفونت دلیل به جنین به مادر از میتواند  
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عفونت دچار تولد از قبل جنین که هنگامي  

مبتال نوزادان موارد،%  36 در اا تقریب شود مي شناخته مادرزادي عفونت عنوان تحت  - 

آیند مي دنیا به عالمت بدون  - 

عفونت بالیني عالئم  

تب، مثل عالئمي داراي یا بوده عالمت بدون عفونت موارد%  36 در سالم بزرگساالن و اطفال رد  

است لنفاوي غدد تورم و خستگي گلودرد،  

تشخیص مادرزادي  

CMV 

زندگي اول هفته سه طول در بدن هاي بافت یا بزاق ادرار، از ویروس جداسازي طریق از مادرزادي  

شود مي داده تشخیص نوزاد  - 

باشد داشته ادامه است ممکن هم بیشتر و یکسال تا ادرار در ویروس دفع ولي  

هاي نشانه و عالئم مادرزادي  

روي کوچک و ریز رنگ قرمز نقاط رحمي، درون رشد کاهش میکروسفالي سر اندازه کوچکي  

ها پالکت کاهش خوني، کم) خوني فاکتورهاي تغییرات زردي، طحال، و کبد بزرگي ،(پتشي پوست  - 

یا بینایي کاهش مغز، در کلسیم رسوب عضالت، سفتي یا شلي تشنج، پنوموني ریوي کالتمش  

 شنوایي

جسمي ماندگي عقب تشنج، حرکت، و رشد اختالالت کوري، کري،: از عبارتند شایع هاي ناتواني برخي  

- 

تمام يبرا مختلف درجات با آنان از بسیاري ولي یابد مي کاهش عالئم این از برخي اگرچه. ذهني و  - 

ماند مي باقي عمر  

 

 

 - 
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با شده متولد نوزادان اغلب  

CMV 

داده تشخیص تولد بدو در دلیل همین به و دارند عالمت بدون یا نهفته عفونت مادرزادي  

شوند نمي  - 

16 حالیکه در یا نمو و رشد مشکالت و بینایي اختالالت شنوایي، کاهش از درجاتي آنان % 4۱  

دهند مي نشان زمان طول در را آموزشي  

نوکلئوزید نوعي. است شده واقع موثر و داده مثبتی پاسخ داروها به سیتومگالوویروسي عفونت درمان  

از ناشی عفونتهاي درمان برای ، باشد می آسیکلوویر مشابه آن ساختار که سیکلوویر گان نام به  

است شده واقع موثر ایمني سیستم نارسایي به مبتال بیماران از برخي در ، سیتومگالوویروس  

علت به شده ایجاد کولیت و مري التهاب چشم، شبکیه التهاب شدت سیکلوویر گان از استفاده با  

ناشی پنوموني سیکلوویر، گان وسیله به موقع به درمان با همچنین. یابد مي کاهش سیتومگالوویروس  

یابد مي کاهش استخوان مغز آلوگرافت پیوند گیرندگان در سیتومگالوویروس از  

عفونت که نوزاداني در رونده پیش شنوایي کاهش از که است این سیکلوویر گان دیگر مثبت اثرات از  

کند مي جلوگیري ، اند داشته مادرزادي  

پایروفسفات مشابه که فوسکارنت از استفاده سیتومگالوویروس چشم شبکیه التهاب درمان برای  

. شود می توصیه است معدني  

 

هاي بیماري درمان برای واالسیکلوویر و اسیکلوویر همچنین  

باشند می موثر سیتومگالیک  
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سیکلوویر گان  (Gancyclovir) 

مبتال افراد برای مخصوصا فعال عفونتهای درمان برای که باشد می تاکنون شده شناخته درمان بهترین  

باشد می مفید بسیار ایمنی سیستم نقص به  
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شاگاس بیماری  

Chagas disease 

است طحال بزرگی عامل عفونتهای از شاگاس بیماری  

د از عبارتند اغلب که دارد خفیفی عالیم بیماری حاد نوع ر  

 تب

ضعف بیماری احساس  

چشم یک از تورم  

اتحشر گزش محل در تورم قرمز منطقه  

16 حتی است ممکن گاهی که گردد نهفته مرحله وارد و یابد بهبود ظاهرا است ممکن بیماری سپس  

انسان بدن در بیماری تدریجی گسترش از ناشی که جدید عالیم سپس و باشد طوالنی مرحله این سال  

از عبارتند عالیم این که گردد می ظاهر است  

 یبوست

گوارشی مشکالت  

شکم در درد  

تمشکال بلع  

قلبی مشکالت  

شد مشکوک آن به یا و داد تشخیص آن توسط را بیماری توان می فیزیکی معاینه در که عالیمی  

از عبارتست  

 کاردیومیوپاتی

طحال و کبد شدن بزرگ  
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لنفاوی های گره شدن بزرگ  

آریتمی نامنظم قلب ضربان  

کاردی تاکی سریع قلب ضربان  

شامل آزمایشگاهی های تست  

خون کشت  

ایکس اشعه با سینه فسهق عکس  

کاردیوگرافی اکو  

قلب نوار  (ECG) 

آنزیم به وابسته آزمایشگاهی روشهای  

(ELISA) 

محیطی خون اسمیر  

نیز خون انتقال توسط بیماری این و باشند نداشته اطالع خود بیماری از است ممکن افراد از بسیاری  

گردد منتقل جنین به باردار مادر از تواند می و شده منتقل  

دچار شود می ایجاد ناگهانی طور به بعد سال 16 گاه که بیماری عوارض اثر در نهایت در بیمار افراد  

شوند ناگهانی مرگ  

از عبارتند بیماری عوارض  

 کاردیومیوپاتی •

بزرگ روده شدن بزرگ  

بلع مشکالت با همراه مری شدن بزرگ  

قلبی های بیماری  

قلبی نارسایی  

تغذیه سوء  
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شود ناگهانی مرگ باعث است ممکن بطنی کاردی تاکی آریتمی، قلب غیرطبیعی ضربان  

دهد می رخ سال چند عرض در معموال مرگ قلبی، نارسایی ایجاد هنگام  

 درمان

بیماری فعال و حاد فاز  Chagas 

شوند درمان باید نیز عفونت با شده متولد نوزادان. شود درمان باید  

شود می توصیه دو هر بزرگساالن و کودکان برای شود می مزمن مرحله درمان  

از عبارتند عفونت این درمان برای استفاده مورد داروی دو  

Benznidazole 

 و

Nifurtimox 

و شده تجویز پزشک توسط بایست می صرفا که باشند می جانبی عوارض دارای داروها این دوی هر .  

شوند استفاده پزشک نظر زیر  

 پیشگیری

مسکونی منازل در ها کش حشره با ساسها و حشرات کنترل ماریبی این برای پیشگیری مهمترین  

 میباشد

www.takbook.com

www.takbook.com



 Page 213 دانشنامه بیماریهای عفونی در بدن انسان
 

 

 

 

References 

Rassi Jr A, et al. American trypanosomiasis (Chagas disease). Infectious Disease 

Clinics of North America. 2012;26:275. 

Papadakis MA, ed., et al. Current Medical Diagnosis & Treatment 2014. 53rd ed. 

New York, N.Y.: The McGraw-Hill Companies; 2014. 

http://www.accessmedicine.com/resourceTOC.aspx?resourceID=1. Accessed 

March 11, 2014. 

 

Ribeiro AL, et al. Diagnosis and management of Chagas disease and 

cardiomyopathy. Nature Reviews Cardiology. 2012;9:576. 

Chagas disease: Detailed FAQs. Centers for Disease Control and Prevention. 

http://www.cdc.gov/parasites/chagas/gen_info/detailed.html. Accessed March 

12, 2014. 

www.takbook.com

www.takbook.com



 Page 214 دانشنامه بیماریهای عفونی در بدن انسان
 

سی هپاتیت  

Hcv 

است طحال بزرگی عامل عفونتهای از سی هپاتیت  

موجب كبد، بافت التهاب یا هپاتیت. است بدن در فعال بسیار عضوي كه كبد هابالت یعني هپاتیت كال  

كه آید مي وجود به مختلفي علل به التهاب یا اختالل این. شود مي آن فعالیت كردن مختل و كبد به آسیب  

مثل هپاتیت ایجادكننده هاي ویروس به آلودگي آنها ترین مهم  

F ،E ،D ،C ،B ،A و G 

 است

آید مي حساب به هپاتیت ایجادكننده مهم عوامل از یكي سی هپاتیت ویروس نبی این در  

در. است توأم غیراختصاصي یا خفیف بسیار عالئم با آنها بیماری یا و ندارند عالمتي بیماران، بیشتر  

شود، مي دیده عالئم كه اقلیتي  

مفاصل درد و تب ي،شكم ناراحتي یا درد استفراغ، تهوع، اشتهایي، بي از عبارتند عالئم این  

كند مي سرایت سایرین به آلوده فرد خون با تماس طریق از بیماري این  

خوني هاي فرآورده از استفاده هستند، بیماري سرایت موجب حاضر حال در كه هایي روش بیشترین  

است معتادان در مشترك هاي سرنگ از استفاده نیز و شده كنترل  

است كمتر جنسي روابط قطری از هپاتیت ویروس سرایت احتمال  

سی هپاتیت به مبتال كه داشت شك كسي اگر بیماري، ناقلین اكثر بودن عالمت بي به توجه با  

نه یا شده  

بهتر هم زیر موارد در. خواست راهنمایي و كرد مراجعه مشاوره مراكز یا خانوادگي پزشك به توان مي  

شود یس هپاتیت بررسی برای خون آزمایش درخواست پزشک از است  

تزریقي مخدر مواد مصرف سابقه  
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خوني هاي فرآورده یا خون دریافت  

اعضا پیوند سابقه  

دیالیز طوالني سابقه  

ویروس این به که فردي هر و ندارد وجود ها خانم و آقایان بین فرقي هیچ بیماري این به ابتالي در  

شود بیماري این دچار است ممکن باشد آلوده  

سی هپاتیت مثال دارند، را بیماری به ابتالي و پیشرفت براي بیشتري استعداد اي عده البته  

معمولي افراد برابر 16 الکلي افراد یا و است، شدیدتر و بدتر الغراست، افراد به نسبت چاق افراد در  

باشند، داشته مثالایدز دیگري جدي بیماري که اشخاصي در یا و هستند، هپاتیت سریع پیشرفت خطر در  

کند مي یشرفتپ تر سریع  

به توانند مي ساله 36 فرد یک تا گرفته نوزاد از و ندارد وجود بیماري این به ابتالي براي خاصي سن  

آن به تواند مي باشد تماس در آن ویروس با هرکس که سرماخوردگي مانند شوند، مبتال سی هپاتیت  

شود مبتال  

هپاتیت به ابتالي در ژنتیکي مسایل رسد نمي نظر به  

باشند داشته نقشي  

پیشرفت است ممکن مثال باشند، داشته بیمارنقش افراد در بیماری پیشرفت سرعت در است ممکن ولي  

باشد تر سریع هستند چاق ژنتیکي صورت به که کساني در  . 

هپاتیت دردرمان ریباویرین با همراه یا تنهایي به اینترفرون نظیر ویروس ضد داروهاي تااثیر  

است شده ثابت مزمن  

هاي آنزیم شدن طبیعي با حالت این و داده مناسب پاسخ اینترفرون با موارد درصد 96 تا 1۱ دودح  

یعني خون در ویروس رفتن وازبین كبدي  

PCR 

شود مي مشخص منفي  
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سپسیس عفونت عوارض نهم فصل  

complication in sepsis infection 

کاردیا تاکی  

Tachycardia 

است سپسیس عفونت در قلب عوارض از کاردیا تاکی  

شصت بین طبیعی قلب ضربان. بتپد یطبیع حد از تر سریع که شود می گفته ضربانی به قلب تند ضربان  

شود می اطالق دقیقه در تپش صد از باالتر سرعتی به قلب، ضربان تندی. است دقیقه در ضربه صد تا  

بتپد طبیعی حد از تر سریع که شود می گفته ضربانی به قلب تند ضربان   

صد از باالتر عتیسر به قلب، ضربان تندی. است دقیقه در ضربه صد تا شصت بین طبیعی قلب ضربان  

شود می اطالق دقیقه در تپش  

قلب ضربان تندی دالیل  

الریه ذات یا پهلو سینه مثل ریوی عفونت ♦  

شود تب به منجر تواند می که خونی عفونت ♦  

خونی کم ♦  

خون فشار بودن پایین ♦  

3 جلد عفونی بیماریهای داانشنامه  Page 44 

بدن آبی کم ♦  

قهوه مثل دار کافئین مواد یا الکل مصرف ♦  

اشتها ضد داروهای ♦  

تیروئید غده اختالالت ♦  

 آریتمی

شود تجویز پزشک توسط است ممکن که داروهایی  
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ACE - های بازدارنده  

و آورده پایین را تان فشارخون. کند می کمک خونی های رگ شدن گشاد و کردن باز به داروها این  

ندک می تنظیم بدن سراسر و ها کلیه به را خون جریان  

است ممکن پزشک باشد، اضطراب خاطر به تان قلب ضربان رفتن باال اگر: اضطراب ضد داروهای  

کند تجویز شما برای اضطراب ضد داروهای   

اضطراب احساس صورت در باید حتما را داروها این. کند می کمک شما کردن آرام به داروها این  

میان در تان پزشک با را موضوع حتما د،ندا تخفیف را شما عالئم داروها این اگر. کنید مصرف  

 بگذارید

Beta- blocker داروهای 

قرار استفاده مورد بدن سراسر در خون گردش تقویت و قلب ضربان کاهش برای داروها این  

تجویز شما برای دارو این فشارخون رفتن باال یا قلب ضربان بودن نامنظم صورت در. گیرند می  

شود می  

بودن نامنظم یا باال خون فشار سینه، دردهای درمان برای داروها این: لسیمک ای شبکه بالکرهای  

کنند می کند را قلب ضربان داروها این. شود می تجویز قلب ضربان  

- (Digoxin) دیگوکسین 

های ضربان کردن کارآمدتر و قلب ضربان کردن کند با شود، می نامیده نیز دیجیتالیس که دارو این  

بخشد می بهبود بدن سراسر در را خود گردش دارو این .کند می کار قلب،  

از بدن، اضافی آب دفع و کردن ادرار به شما کردن وادار با داروها این: دیورتیک یا ادرارآور داروهای  

کند می جلوگیری قلبی نارسایی  
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تنفسی آلکالوز  

respiratory alkalosis 

است سپسیس عفونت عوارض از تنفسی آلکالوز  

کرد تقسیم مزمن و حاد دوگروه به بالینی نظر از میتوان را تنفسی آلکالوز  

پالسما، بیکربنات غلظت در تغییر ایجاد بدون حاد هیپرونتیالسیون  

Pco2 

میآید پائین هیدروژن یون غلظت درنتیجه میدهد، کاهش را  

و مننژیت مانند مغزی علل ، اضطراب از عبارتند حاد تنفسی آلکالوز علل  

حاملگی و تب ، پنومونی ، ارتفاعات به صعود ، کافئین و آسپرین مانند داروهایی  

باشد باکتریائی سپسیس زودرس عالئم از یکی میتواند تنفسی آلکالوز همراه به حاد هیپرونتیالسیون  

از عبارتند تنفسی حاد آلکالوز بالینی تظاهرات  

مثبت شوستک عالمت و کارپوپدال، اسپاسم ها، اندام تزیپارس  

میشود ایجاد کبدی و ریوی بیماریهای در تنفسی مزمن آلکالوز  

و بیکربنات، دفع افزایش فیلتره، بیکربنات بازجذب کاهش صورت به مزمن، هیپوکاپنی به کلیه پاسخ  

میباشد پالسما بیکربنات غلظت آوردن پائین آن متعاقب  

وجود حالت همین نیز هیپرکلرمیک اسیدوز در. مییابد افزایش کلرید غلظت بیکربنات، تغلظ افت با  

و خون گازهای گیری اندازه هیپرکلرمیک، اسیدوز از تنفسی مزمن آلکالوز افتراق راه تنها و دارد،  

 pH میباشد

است عصبی سیستم پذیری تحریک افزایش بدن روی بر آلکالوز عمده اثر  

اعصاب ا معموال. دهد می روی محیطی عصبی سیستم در هم و مرکزی عصبی ستمسی در هم اثر این  

شوند می مبتال مرکزی عصبی سیستم از قبل محیطی  
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ساعد عضالت در ابتدا ا معموال تتانی. شوند می تونیک اسپاسم و تتانی حالت وارد عضالت نتیجه در  

تصحیح درمان. شود می منتشر دنب سراسر به سرانجام و صورت عضالت به سرعت به و شده ظاهر  

باشد می کننده ایجاد عامل بردن بین از و آلکالوز  
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تنفسی اسیدوز  

respiratory acidosis 

است سپسیس عفونت عوارض از تنفسی اسیدوز  

کرد قسیمت مزمن و حاد دوگروه به بالینی نظر از میتوان را تنفسی اسیدوز  

میدهد روی حاد تنفسی اسیدوز شود، مختل ناگهان تنفس که هنگامی  

. CO2 

میرود باال هیدروژن یون غلظت و یافته تجمع خون در  

، ریوی های عفونت تنفسی، ایست آسپیراسیون، تنفسی، مجاری حاد انسداد در همه از بیشتر حالت این  

روی باره گیلن و گراویس میاستنی مانند اسکوالرنوروم سندرمهای و مختل گازی تبادل با ریوی ادم  

 میدهد

و اسیدمی  Pco2 

اسید 16۱ از بیش. میکند ناچیزی تغییر پالسما بیکربنات غلظت ولی دارد، وجود خون یافته افزایش  

از حاصل کربنیک  Pco2 

میشود بافر سلولی داخل های مکانیسم طی باال،  

هموگلوبین توسط مانده باقی 96۱ و سلولی داخل های پروتئین توسط%  6۱ حدود  

بیکربنات غلظت است ممکن میشود، بافر بیکربنات یون توسط اسیدکربنیک از کمی مقدار که آنجا از  

باشد طبیعی پالسما  

Pco2 کاهش باعث اا مستقیم ،   pH افزایش 

نماید ایجاد پالسما بیکربنات غلظت در توجهی قابل تغییر اینکه بدون میشود،  

مانند تنفسی مزمن نارسائی ه نتیج در تنفسی مزمن اسیدوز  
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COPD 

و پیکویکین سندرم  

ALS 

میشود ایجاد  

دائمی افزایش باعث مختل، ه تهوی حالت این در  

Pco2 

در توجه قابل اا نسبت افزایش رغم علی. میگردد خون  

Pco2 

در ناچیزی تغییرات پالسما، بیکربنات غلظت رفتن باال علت به  

pH 

نمایدمی ایجاد خون  

داده، افزایش را اسید دفع که میگیرد صورت آمونیوم یون دفع افزایش با اولیه طور به کلیوی جبران  

میشود خون به آن ورود و بیکربنات مجدد تولید باعث  

هیپوکسی به منجر ریوی شدید نارسائی مگر میشود، تحمل خوبی به ا معموال تنفسی مزمن اسیدوز  

.گردد  

است ضعیف بسیار طوالنیمدت هیآگ پیش مرحله این در   

بیشتر افزایش میتواند بهتر میباشد، تنفسی مزمن اسیدوز دچار که بیماری که میرسد نظر به اا متناقض  

Pco2 

نماید تحمل را حاد صورت به  

تراشه ه لول از باید لزوم صورت در. کافی ه تهوی برقراری از است عبارت حاد تنفسی اسیدوز درمان  

 و
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کرد استفاده مورفین با بیمار کردن آرام همراه به شده کنترل ه تهوی یا کمکی ه تهوی  

است آن ایجادکننده علت با مستقیم ارتباط در مزمن تنفسی اسیدوز درمانی استراتژی  

مانند عللی  

COPD 

قدرت به وابسته اا شدید تنفسی مزمن اسیدوز درمان.دارند را خود خاص درمان هریک وغیره  

میباشد ای تهویه ضعیتو و تنفسی دستگاه  

میتواند دارند، قرار شده کنترل ه تهوی تحت که بیمارانی در ا مثال تنفسی اسیدوز سریع تصحیح  

 خطرناک

زیرا باشد،  Pco2 

گردد متابولیک شدید آلکالوز به تبدیل اسیدوز است ممکن یافته، کاهش اا سریع  

و زمان به نسبت اگاهی عدم و شده کند و واننات است ممکن تنفسی اسیدوز به مبتال فرد بالینی لحاظ از  

باشد داشته را مرکزی عصبی سیستم تضعیف عالئم و مکان  

سیانوز و تنفس در ،اشکال دار خلط ی سرفه است ممکن ریوی مزمن بیماری به مبتال بیماران در  

باشد داشته وجود شکل ای بشکه ی سینه با همراه  

غیر طور به کربن اکسید دی سهمی فشار باشد نداشته ودوج تنفسی اسیدوز برای کلیوی جبران اگر  

میباشد طبیعی پالسما بیکربنات سطح و پایین پالسما اچ جیوه،پی متر میلی9%  رود می باال طبیعی  

میلی 11 از کمتر یابد می افزایش پالسما کربنات بی غلظت کنند جبران را تنفسی اسیدوز ها کلیه اگر  

گشت خواهد باز طبیعی حد به زنی پالسما اچ پی و مترجیوه  
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سریع تنفس  

Rapid breath 

است سمی سپتی فونتع عوارض از سریع تنفس  

خون در موجود اکسیدکربن دی میزان که حد آن به زیاد سرعت با تنفس از است عبارت سریع تنفس  

بخورد هم به اا موقت خون شیمیایی تعادل اا نتیجت و یابد، کاهش  

اید شده قلبی حمله دچار کنید احساس که باشند طوری است ممکن عالیم  

شایع عالیم  

سریع تنفس  

پاها و ها دست نیز و ، دان اطراف در شدن مور ورم و كرختي  

رفتن حال از و ضعف  

پاها و ها دست در عضالني انقباضات یا گرفتگي  

كردن غش گهگاه  

سینه قفسه درد  

سر در سبكي احساس یا منگي  

 علل

طبیعي حد از زیادتر تنفسي دفع اثر در كه خون در موجود عناصر سایر به اسید طبیعي نسبت در تغییر  

وجود به زیاد اضطراب از ناشي سریع تنفس اثر در ا معموال مشكل این. شود مي ایجاد اكسیدكربن يد  

آید مي  

آید وجود به شدید آسیب یا ، ریه و قلب بیمارهاي ، تب با همراه است ممكن سریع تنفس اا ندرت  

خطر دهنده افزایش عوامل  
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ها خوبي و ترس ساز زمینه احساس تعارضات  

 استرس

دوم جلد انسان بدن در عفونی بیماریهای نامهدانش  Page 46 

گناه احساس  

زیاد كار یا خستگي  

 بیماري

دخانیات مصرف  

الكل نوشیدن  

 پیشگیري

كنید پرهیز شوند مي اضطراب باعث كه هایي موقعیت از  

گیرید فرا را غیره و مراقبه ، سازي آرام هاي روش دهید كاهش را اتان زندگي استرس  

انتظار مورد عواقب  

بار به جسماني آسیب و كشند مي طول دقیقه چند تنها ا معموال اما آیند، نظر به ترسناك است ممكن عالیم  

بكشند طول ها ساعت است ممكن عالیم موارد، از بعضي در چه اگر آورند نمي  

یا درماني روان دارد امكان باشد، اضطراب آن علت و دهد رخ زیاد ، سریع تنفس كه صورتي در  

شود توصیه شاورهم  

احتمالي عوارض  

هراس اختالل از عالمتي است ممكن اما ، است مرتبط جدي جسماني بیماري یك با اا ندرت سریع تنفس  

باشد ها فوبي سایر یا افراد، از زیادي اا نسبت تعداد شدن جمع محل در دلیل بدون و زیاد بسیار ترس  
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 درمان

كلي اصول  

رفع و خون اكسیدكربن دي افزایش باعث زیر دستورات كارگیري به ، سریع تنفس بروز صورت در  

درون آهستگي به سپس بپوشانید، كاغذي كیسه یك با ا كامال را خود بیني و دهان: شود مي عالیم  

بیشتري اكسیدكربن دي كیسه در موجود هواي. كنید استنشاق كیسه هواي همان از و كنید تنفس كیسه  

1 حدود. دارد آزاد هواي به نسبت براي و بگذارید كنار را كیسه. دهید هادام را كار این دقیقه 3  

ثانیه ۶ هر تنفس یك كنید تنفس طبیعي طور به دقیقه چندین  

شوند ناپدید یا كم عالیم تا كنید تكرار را كار این ، لزوم صورت در  

دهید انجام است الزم كه بار چند هر را كار این ، عالیم بازگشت صورت در  

به را الزم پیشگیري بتوانید تا باشید داشته همراه به همیشه را پالستیك كیسه یك كه باشید مایل دشای  

آورید عمل  

 

است محرك ماده یك نیكوتین. نكنید مصرف دخانیات  
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فشارخون کاهش  

Hypotension 

است سپسیس عفونت عوارض از خون فشار کاهش  

و سکته کلیوی، بیماری به ابتال برای کمتری خطر معرض در دارند، تری پایین خون فشار که افرادی  

هستند قلبی بیماری  

صدمه هایمان اندام به و نکند مشکل ایجاد ما در که است خوب زمانی تا هم پایین خون فشار البته  

افرادی و دارند مناسبی وزن که افرادی کنند، می ورزش مرتبا که افرادی بعضی و ورزشکاران. نزند  

 که

دارند کمتری فشارخون اکثرا کشند، نمی سیگار  

و ها رگ از ای شبکه طریق از را خون شما قلب. شود می ایجاد قلب پمپاژ عمل توسط خون فشار  

گردد می بر قلب به ها گسیاهر طریق از خون سپس و کند می پمپ بدن تمام به ها مویرگ  

ماکزیمم سیستولیک خون فشار را آن که رود می باال ها رگ در خون فشار شود، می منقبض قلب وقتی  

که کند می افت ها رگ در فشار شود، می پر دوباره خون از و شده منبسط قلب که هنگامی و نامند می  

 آن

نامند می مینیمم دیاستولیک خون فشار را  

گیرند می اندازه را فوق فشار دو هر خون، رفشا سنجش هنگام  

رخ هنگامی خون فشار ترین پایین. دهد می انجام کاری چه که دارد بستگی این به خون فشار تغییرات  

نگرانی و کردن ورزش بودن، پا سر زیاد ولی هستید، کامل استراحت حال در یا خواب شما که دهد می  

شوند می خون فشار افزایش سبب اضطراب و  
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فشار که کنیم سعی باید همین به. دهد می افزایش را سکته و قلبی بیماری به ابتال خطر باال خون فشار  

است 36 روی 166 مقدار زیر خون فشار بهترین دهد می نشان تحقیقات. باشیم داشته سالمی خون  

پایین و باال طبیعی، خون فشار مقادیر  

16 روی 196 از بیش خون فشار. باشد می 16 روی 116 از کمتر فشار طبیعی، فشارخون  

شود می محسوب باال فشارخون  

آترواسکلروزیس عروق ی دیواره شدن سخت کلیوی، قلبی، های بیماری به ابتال خطر باال فشارخون  

دهد می افزایش را سکته و چشمی های آسیب  

پایین خون فشار  (hypotension) 

وقتی. شود می عروق در خون جریان کاهش از ناشی یها نشانه و عالئم ایجاد باعث که است فشاری  

مختلف های ارگان به مغذی مواد و اکسیژن رسیدن در نقصان ایجاد سبب که باشد کم حدی به فشارخون  

زمان مرور به و دهند انجام را خود طبیعی عملکرد توانند نمی ها اندام شود، کلیه و قلب مغز، مثل بدن  

بینند می صدمه  

کمک با نه شود می شناسایی خون جریان افت های نشانه با پایین خون فشار باال، خون فشار خالف بر  

است عالمت بدون باال خون فشار اغلب چون خون فشار دستگاه توسط گیری اندازه  

پایین خون فشار علل  

بدن، مایعات دادن دست از شدید، خونریزی:  شدید عفونت یا خونریزی مثل پیشرفته و حاد بیماری  

که هنگامی. باشند ایستادن یا و نشستن هنگام پایین خون فشار دلیل توانند می قلب به ضربه یا فونتع  

است مهم بسیار بیمار خون فشار منظم گیری اندازه باشند، داشته وجود ها بیماری این  

اثر ایستادن هنگام در خون فشار روی بر که دارویی گروه تنها:  خون فشار کاهنده داروهای  

است ها آن از ای نمونه دوکسازولین که هستند بالکرها آلفا گذارند، می  
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استفاده دارو این از شما اگر  

خیر یا دارید خون فشار افت آیا که ببینید و بگیرید اندازه ایستادن هنگام را خونتان فشار باید کنید، می  

و هستید ایستادن هنگام در خون فشار افت مستعد هستید، دیابت بیماری دارای یا و مسن فردی اگر  

کنند بدتر را آن اندکی است ممکن مدر، داروهای و ها قرص  

است ممکن و گردد می کم بدنتان مایع از زیادی مقدار شوید، اسهال یا و غذایی مسمومیت دچار اگر  

بیاورند پایین بیشتر را خونتان فشار مصرفی، داروهای  

آهسته شدن بلند کنید، می استفاده دارو و قرص از و تیدهس شدن بلند هنگام خون فشار افت دچار اگر  

گرفتن با سپس و بنشینید ابتدا هستید، درازکش و خوابیده حالت در اگر مثال کند؛ کمک شما به تواند می  

شوید بلند دیوار، مثل جایی  

پایین خون فشار درمان  

به نمک کمی خوردن و ندارد تأثیری قند آب و غذایی مواد مصرف کند، می افت خون فشار که مواقعی  

کند می کمک فشار بردن باال  

هیچ به نیاز نکند، تهدید را بدن های اندام سالمت و باشد عالمت بدون که صورتی در پایین خون فشار  

ندارد درمانی  

توسط مصرفی داروهای و قلبی بیماری خون، حجم کاهش پایین فشارخون علل ترین شایع حال هر به  

گیرد می انجام پزشک توسط درمان علت، به بسته که باشد می فرد  
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 هیپوکسی

Hypoxia 

است سپتیک عفونت ازعوارض هیپوکسی  

این علل. دهد قرار بدن هاي بافت اختیار در ناكافي اكسیژن ، خون كه افتد يم اتفاق زماني وضعیت این  

است متفاوت مغز یا ریه كاركرد اختالل تا مسمومیت یا خفگي از وضعیت  

درمان سرعت به هیپوكسي اگر.  است همراه مختلفي عالیم با هیپوكسي درجه به بسته وضعیت این  

بدن هاي بافت و اعضا تمام كاركرد براي اكسیژن كافي لظتغ وجود چون باشد كشنده تواند مي نشود،  

است حیاتي  

به طبیعي كاركرد براي بدن هاي بافت كه است حدي از بیش هوا در موجود اكسیژن مقدار ، سالم فرد در  

كاركرد رسد، مي ها بافت به كه اكسیژني كاهش ، دیده آسیب یا بیمار فرد در حال این با. دارند نیاز آن  

 بدن

كند مي مختل پیش از بیش ار  

سرعت ، حالت این به پاسخ در بدن اما دهد مي كاهش فرد در را صحیح تفكر توانایي ، خفیف هیپوكسي  

دهد مي افزایش را تنفس عمق و  

ها سلول این مرگ شود، قطع دقیقه 9 مدت به تنها مغزي هاي سلول به رساني اكسیژن اگر ، همه این با  

ایجاد هیپوكسي توانند مي ، پرداخت خواهیم آنها به فصل این در كه هایي یتوضع تمام. شود مي آغاز  

 كنند

 تشخیص

باشند داشته وجود زیر موارد است ممكن شدید تا متوسط هیپوكسي در  

سریع تنفس  

تازه هواي به شدید نیاز و بریده بریده یا زجر با توأم تنفس  
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كردن صحبت در اشكال  

نرمه و ها ناخن بستر ها، لب مثل بدن انتهاهاي ابتدا ، حالت ینا. سیانوز آبي خاكستري پوست  

گیرد مي فرا را بدن كل سیانوز ، هیپوكسي پیشرفت با اما كند مي درگیر را ها گوش  

 اضطراب

قراري بي  

 سردرد

استفراغ ا احتماال و تهوع  

هایپوکسمی انواع  

هایپوکسمیک هایپوکسی  ( Hypoxemic H ) 

میشود ایجاد هایپوکسمیک هایپوکسی ، یابد کاهش دمی هوای اکسیژن رصدد دلیل هر به که زمانی  

باشد هایپوکسی نوع این ایجاد عامل تواند می دلیل هر بع تنفسی اکسیژن کاهش و ارتفاعات در تنفس  

میشود برطرف اکسیژن تجویز و آلوئولی تهویه افزایش با حالت این  

رکودی هایپوکسی  ( Stagnatic H ) 

آرتریواسکلروز نظیر بیماریهایی در خون جریان شدن کند یا و خون رکود دنبال به پوکسیهای نوع این  

 MI ،CHF ، ترومبوز آترواسکلروز، ،

ایجاد ها شک انواع ریویو قلبی ایست  

کننده تنگ و قلب محرک داروهای تجویز ، مایعات حجم اصالح نظیر اقداماتی توسط هایپوکسی نوع این  

است درمان قابل یویر قلبی احیای و عروق  - 

انمیک هایپوکسی  ( Anemic H ) 

توسط اکسیژن حمل ظرفیت کاهش نتیجه در یا و هموگلوبین غلظت دالیل به هایپوکسی نوع این  

گاز با مسمومیت ، ها آنمی انواع.  میشود ایجاد ها بافت به هموگلوبین  CO 

هستند آن بروز عوامل از هموگلوبینمی مت و   
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و خون ترانسفوزیون توسط یهایپوکس نوع این  

است درمان قابل باال فشار با اکسیژن تجویز  

سمی هایپوکسی  ( Histotoxic H ) 

سلول داخل به اکسیژن انتقال در اشکال صورت به و سلولی سطح در اختالل ، هایپوکسی نوع این در  

است ها  

شامل درمان ، انورسی با مسمومیت در.  است اورمی و سیانور با مسمومیت آن علت ترین شایع  

است دیالیز شامل ، اورمی در و سدیم تیوسولفات تجویز  

گیرد قرار ارزیابی مورد بدن روی بر آن اثرات ، شده انجام احتیاط رعایت با باید اکسیژن تجویز  

مفید شود تجویز صحیح نحو به و موقع اگربه ، باید دیگری داروی هر مانند و داروست نوعی اکسیژن  

باشد داشته دنبال به را عوارضی میتواند صورت این غیر در.  بود خواهد  
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بیمارستانی نتهایعفو دهم فصل  

Hospital infection 

ونتیالتور از ناشی پنومونی  

Ventilator pneumonia 

است بیمارستان از منتقله عفونتهای از ونتیالتور از ناشی پنومونی  

تحت که است بیمارانی در ،پنومونی ونتیالتور از ناشی پنومونی ، بیماریها کنترل مرکز تعریف طبق  

هستند ساعت ۱1 از بیش رایب مکانیکی تهویه حمایت   

ویژه مراقبتهای بخش در شایع عفونت عامل دومین ونتیالتور از ناشی پنومونی  

ICU 

است آمریکا در  

وصل ونتیالتور به ساعت 1۱ حداقل بدحالیکه بیماران در ونتیالتور از ناشی پنومونی بروز خطر  

یابد می افزایش برابر 11 تا 6 هستند  

تورونتیال از ناشی پنومونی  

دارد اشاره مصنوعی هوایی راه یک ورود از بعد پنومونی توسعه به که است های گروه زیر از یکی  

راه در موجود های باکتری یکی: شامل فرایند دو از ترکیبی ونتیالتور از ناشی های پاتوژن عمده مسیر  

باشد می تحتانی هوایی راه به مواد آسپیراسیون دیگری و فوقانی گوارش و فوقانی هوایی  

لوله زیرا کند می پیدا توسعه ونتیالتور از ناشی ،پنومونی مصنوعی هوایی راه یک دادن قرار از بعد  

راه تعبیه از بعد ساعت 1۱ مدت به رساند می آسیب ریه نرمال های مکانیزم به مصنوعی هوایی راه  

دهد می روی تحتانی هوایی راه آلودگی ، مصنوعی هوایی  

دهد می تشکیل را بیمارستانی پنومونی موارد تمام% 16 نتیالتورو از ناشی پنومونی  

همه از بیشتر ونتیالتور از ناشی پنومونی با همراه های پاتوژن  
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طالیی استافیلوکوک  

میباشند ارئوژینوزا پنوموکوک و  

مکانیکی تهویه حمایت تحت بیماران در که است باکتریایی پنومونی یک ونتیالتور از ناشی پنومونی  

یابد می توسعه  

شروع با پنومونی که نامیم می زودرس شروع را آن بیفتد اتفاق ساعت 31 تا ۱1 بین عفونت اگر  

آنفلوانزا،استرپتوکوک ،هموفیلوس اورئوس استافیلوکوک:مثل های باکتری بعلت معموال زودرس  

افتد می اتفاق پنومونیه  

مقاوم استافیلوکوک:علل به که ودش می نامیده دیررس دهد رخ ساعت 31 از بیش که صورتی در  

افتد می اتفاق باکتر انترو و ائورژینوزا سودومونای  

بیشتر که هایی پاتوژن هستند دخیل هم با ارگانیزم چند ونتیالتور از ناشی پنومونی با بیماران اغلب در  

دارند دخالت ونتیالتور از ناشی پنومونی ایجاد در همه از  

وقتی باشد می ونتیالتور از ناشی پنومونی توسعه برای عامل یک مارانبی حلق در ها ارگانیزم تجمع  

افتد می اتفاق عفونت یا ،جراحی بیماری قبیل از عوامل از عوامل یکسری خاطر به استرس  

شوند می نرمال فلورای جایگزین بیماریزا های میکروارگانیسم  

عوامل همه مصنوعی هوایی راه و بلع رفلکس ،نبود هشیاری سطح گاگ،تغییرات رفلکس رفتن بین از  

در نتیجه و ها میکروارگانیزم تجمع و آسپیراسیون به ویژه های بخش در موجود بیماران کننده مستعد  

شود می عفونت ایجاد  

اکتسابی پنومونی%  36 از بیش  ICU 

نظر هب.میکند بروز انتوباسیون متعاقب اول روز۱ در آن%  ۱6 حدود که است مکانیکی تهویه از ناشی  

باشد حلق در ها میکروارگانیزم تجمع ها پاتوژن این منشا که رسد می  

6 % ۱6 بین ونتیالتور با مرتبط پنومونی از ناشی میر و مرگ میزان اختالف این است شده گزارش  - 

است پنومونی برای واحد تشخیصی معیار یک وجود عدم دهنده نشان  
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به وابسته پنومونی تشخیص در%( 36) ویژگی باالترین دارای برونکوسکوپ توسط گیری نمونه  

باشد می ونتیالتور  

عفونت بروز علت هوایی راه فوقانی های بخش به میکروارگانیسم این ورود که است این بر اعتقاد  

است مکانیکی تهویه تحت بیماران در پنومونی  

تنفسی های شاعفونتمن عنوان به حلق و دهانی های حفره آلودگی به زیاد توجه موجب مسئله این که  

است شده ونتیالتور به وابسته بیماران در  

عوامل یا جذب قابل غیر موضعی بیوتیک آنتی یک با دهان آلودگی رفع که است داده نشان ها بررسی  

به وابسته بیماران در پنومونی بروز کاهش در موثر روش یک کلرهگزیدین مانند کننده عفونی ضد  

بود خواهد ونتیالتور  

بهداشت و بینی اینتوباسیون از اجتناب وهمچنین ضروری غیر های بیوتیک آنتی مصرف از باجتنا  

دهد کاهش را کلونیزاسیون کلی طور به میتواند دهان مناسب  

است ونتیالتور از ناشی پنومونی از پیشگیری مهم برنامه یک دستها مناسب شستشوی  
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 گاستروآنتریت

Gastroenteritis 

است بیمارستان از شونده منتقل عفونتهای از گاستروآنتریت  

آب ها، ویروس آن ایجادكننده شایع عوامل كه شود می گفته ها روده و معده التهاب به آنتریت گاسترو  

برخی جانبی عوارض و جدید غذای یك به اكنشو ها، انگل و ها باكتری به شده آلوده موادغذایی و  

است داروها  

است شخصی بهداشت رعایت میکروبی های عفونت از پیشگیری موثرترین  

دمای در باید غذاها شوند، استریلیزه باید استفاده از قبل کودک های بازی اسباب و تغذیه ظروف  

شوند نگهداری مناسب  

حدی به را آن دهید می مرغ تخم کودک به اگر سالموئال میکروب به آلودگی خطر کاهش برای  

بپزید خوب نیز زا مرغ و شود سفت کامال تا بجوشانید  

برای و دهید آموزش را دستشویی از استفاده از پس خصوص به هایش دست شستن فرزندتان به  

دارید نگه کوتاه را هایش ناخن میکروب تجمع از جلوگیری  

 علت

از برخي به نسبت حساسیت ، اي روده گریپ ویروس ، كليال مشروبات مصرف در روي زیاده  

ها سوختگي و عفوني بیماریهاي ، سنگین فلزات ، داروها ، قوي هاي مسهل ، غذائي مسمومیت غذاها،  

باشند مي حاد آنتریت گاسترو مهم عوامل از  

 عالئم

بي ، ريقرا بي ، كوفتگي ، گردد مي ها روده و معده تحریك سبب كه عالئمي به توجه با  

این عالئم از مقعد سوزش اسهال صورت در و بهت و اسهال ، شكم صداي ، استفراغ تهوع اشتهائي،  

است عارضه  
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بیماري شناخت  

دستگاه محرك مواد مصرف و بیمار سابقه به توجه با بیماري این عالئم و علت دقیق برسي  

سازد مي مشخص را آنتریت گاسترو وجود ، انگلي عفونت وجود و غذائي مواد حساسیت هاضمه  

 درمان

درماني روشهاي از سبك و مایع غذاهاي ، درد دل ضد و ، استفراغ ضد داروهاي تجویز و استراحت  

باشد مي بیماري این  
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ادراری عفونت  

Urinary tract infection 

است بیمارستان در شایع عفونتهای از ادراری عفونت  

ادراری عفونت  (UTI) 

مثانه، تا کلیه ادراری مجرای ها، کلیه در تکثیر حال در های سمارگانی میکرو وجود: از عبارتست  

بدن از خارج به مثانه ادراری مجرای و مثانه  

ابتال احتمال و است آقایان از بیشتر برابر ۱6 ها خانم در ادراری دستگاه عفونت بیماری به ابتال شیوع  

میرسد سال در ۱۱ حدود به آنها در بیماری این به  

در تر، مسن افراد در بیماری این شیوع میزان اما است نادر سال 66 زیر مردان در ادراری عفونت  

است مشابه زنان و مردان  

تا به تنها که ای کننده ناراحت اما خفیف التهاب مثانه التهاب از تواند می بیماری این شدت ی دامنه  

پیلونفریت مانند کلیوی شدید های عفونت  

رساند می ها کلیه افتب به را خود عفونت که زمانی  

کند نمایان را خود صورتی چه به و چگونه عفونت که دارد بستگی قضیه این به بیماری این درمان  

هیچ که است بعید و شوند می درمان و داده نشان واکنش درمانی های روش به نسبت بیماران بیشتر  

بماند باقی ادراری دستگاه در دیگری اختالل گونه  

است میکروارگانیسمی گونه هر از عاری که معنی این به است، استریل سالم افراد در ادرار  

است مثانه کامل و مداوم ی تخلیه ادراری، دستگاه ماندن استریل عامل مهمترین  

آنها صعود سپس و ادراری مجاری اطراف در هایی باکتری تجمع ادراری های عفونت از بسیاری علت  

بیشتر را فرایند این بروز احتمال توانند می متعددی عوامل. اریستادر دستگاه اعضای ی بقیه داخل به  

جمله از کنند،  
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 انسداد

پروستات شدن بزرگ  

غدد مجاری شدن تنگ  

نورولوژیکی شرایط  

بیفیدا اسپینا  (Spina bifida) 

اس ام  (MS) 

نخاعی های آسیب  

مثانه ساختاری های بیماری  

 تومور

ادرار مسیر بودن طبیعی غیر  

اسبی لنع ی کلیه  

مثانه های سنگ یا و کلیه های سنگ توسط انسداد  

کیستیک پلی ی کلیه  

می مرتبط کلیه به را مثانه که حالب و مثانه بین ی دریچه نشت علت به معموال مثانه ریفالکس بیماری  

خارجی آیدجسم می وجود به سازد  

پزشکی فرایند یک حین در مثال، عنوان به پزشکی ابزارهای  

تاستن و کاتتر  

ای زمینه های بیماری  

 دیابت

استروئید با درمان  

قسمت یا و باشد داده قرار تاثیر تحت را پیشابراه و مثانه تر پایین های قسمت عفونت، اینکه به بسته  

باشند متفاوت توانند می عالئم ها حالب و ها کلیه باالتر های  
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از عبارتند ادراری دستگاه از پایینی قسمت عفونت عالئم  

ادرار هنگام سوزش  

ادرار تکرر  

باشد داشته نیز بدی بوی و باشد کدر تواند می ادرار  

باشد داشته وجود تواند می نیز ادراری اختیاری بی و آشفتگی مانند کلی عالئمی تر مسن افراد در  

شدن بزرگ تخلیه، عمل انجام برای مثانه شدن ضعیف علت به تر مسن افراد در ادراری عفونت  

است تر شایع بسیار آلزایمر یا و مغزی ی سکته از ناشی ادراری اختیاری بی یا و پروستات  

 

به بوده پایینی قسمت در عفونت عالئم همان ادراری دستگاه باالیی قسمت در ادراری عفونت عالئم  

ممکن که بود خواهد ناخوش حدی به زیاد احتمال به بیمار. لرز و تب پهلو کمر در درد ی اضافه  

شود بستری بیمارستان در شخص دشو الزم است  

 

ها بیوتیک آنتی از استفاده برای. هستند ادراری عفونت برای درمان روش ترین اصلی ها بیوتیک آنتی  

مصرف مضرات از یکی تنها ها بیوتیک آنتی برابر در مقاومت. فرمایید مراجعه پزشک به حتما  

باشد می جامعه در ها بیوتیک آنتی ی خودسرانه  

 

اولین در قوی های بیوتیک آنتی حد از بیش مصرف به نسبت متخصصان ها، تجربه برخی اساس بر  

کنند می نگرانی ابراز درمانی مراحل  
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استافیلوککی عفونت  

Staphylococcus infection 

است بیمارستان در شایع عفونتهای از یلوککیاستاف عفونت  

ویژه به بیمارستانی های عفونت ایجادکننده شایع عامل ۱ از یکی عنوان به اورئوس استافیلوکوک  

است جراحی از پس زخم های عفونت  

یا و برود بیمارستان به بدن ایمنی سیستم تضعیف یا و بیماری دلیل به باکتری این حامل فرد اگر اما  

گردد می زا مشکل باکتری این شود، انجام او برای پوست کردن سوراخ ایه روش  

خون جریان وارد سوند گذاشتن یا و بریدگی زخم، یک طریق از اورئوس استافیلوکوک باکتری اگر  

قلبی های دریچه عفونت یا و پنومونی خون، عفونت مثل کند ایجاد خطرناکی مشکالت تواند می شود،  

برخی یا دیفتریتیکوم پزودو باکتریم کورینه نام به باکتری نوع یک که دریافتند محققان این همچنین  

باکتری عفونت با مقابله برای تواند می کند، می تولید باکتری این که مولکولی های فرآورده  

باشد مفید اورئوس استافیلوکوک  

اورئوس استافیلوکوک باکتری  

اورئوس استافیلوکوک درباره اطالعاتی  

اورئوس وکوکاستافیل  Staphylococcus aureus 

پزشکی نظر از استافیلوکوک جنس در گونه ترین مهم که است اختیاری هوازی بی مثبت گرم کوکسی  

شود می محسوب  

طالیی معنای به التین زبان در اورئوس. گویند می نیز طالیی استافیلوکوک باکتری، این به اوقات گاهی  

 است

زده تخمین طور این. باشد داشته وجود بینی یا پوست عادی فلور شکل به است ممکن باکتری این  

باشند باکتری ناقل طوالنی، مدت به مردم از درصد 16 که شود می  
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بیماریزاست های باکتری ترین موفق از یکی اورئوس، استافیلوکوک  

استافیلوزانتین نام به کاروتنوئیدی طالیی رنگدانه تولید دلیل به باکتری این  (staphyloxanthin) 

نماید می ایجاد را زردرنگی های کلونی  

امان در موجب و کرده عمل اکسیدان آنتی ماده عنوان به زیرا دارد، نقش بیماریزایی در رنگدانه این  

شود می اکسیژن آزاد های رادیکال برابر در باکتری ماندن  

تولید ها باکتری کشتن برای یزبانم بدن سفید های گلبول ایمنی سیستم توسط اکسیژن آزاد های رادیکال  

شوند می  

دانه، جوش مانند پوستی ساده های عفونت از ها عفونت از وسیعی گستره اورئوس، استافیلوکوک  

مننژیت، پنومونی، مانند) زندگی کننده تهدید های بیماری تا گرفته( آبسه و مژه گل کفگیرک، کورک،  

نماید می ایجاد را سمی پتیس و سمی شوک سندرم اندوکاردیت، استئومیلیت،  

ویژه به بیمارستانی های عفونت ایجادکننده شایع عامل ۱ از یکی عنوان به اورئوس استافیلوکوک  

است جراحی از پس زخم های عفونت  

شد، می استفاده استافیلوکوکی های عفونت درمان برای دارو این از ابتدا در سیلین، پنی کشف از پس  

شد افزوده سیلین پنی علیه بیوتیکی آنتی متمقاو به روز به روز اما  

کند می تجزیه را سیلین پنی که بود باکتری توسط سیلیناز پنی تولید پدیده این علت  

متی و اکساسیلین مانند سیلیناز پنی به مقاوم های سیلین پنی یعنی جدیدتر های بیوتیک آنتی از بنابراین  

شد استفاده سیلین  

به ها بیوتیک آنتی این از. است شده مقاوم نیز ها بیوتیک آنتی این به رورم به باکتری این متأسفانه  

شود می استفاده اندوکاردیت مانند جدی های عفونت درمان برای جنتامایسین همراه  
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دیفیسیل کلستریدیوم  

Clostridium difficile 

است بیمارستان در شایع عفونتهای از دیفیسیل کلستریدیوم  

بعد تیپیک بطور ها ونشانه عالئم شروع کند می کلینیکی بیماری ایجاد دیفیسیل کلستریدیوم که موقعی  

16 از است بیوتیکی آنتی درمان روز ۱  - 

باشد درمان توقف از بعد هفته 16 تا بیوتیکی آنتی درمان اول روز در است ممکن اسهال بروز  

اسهال شبیه و شدید یا و شونده محدود خودبخود است ممکن دیفیسیل کلستریدیوم از ناشی اسهال  

باشد روز در اسهالی مزاج اجابت مرتبه 16 از بیش با وبائی  . 

میشک کرامپ و درد ، لکوسیتوز ، تب شامل عالئم سایر   - - 

دهیدراتاسیون و مدفوع در مخفی خون وجود هیپوآلبومینمی ، اشتهائی بی ، تهوع  - 

باشد می  

و توکسیک مگاکولون یا شکمی حاد سندرم یک بصورت دیفیسیل کلستریدیوم از ناشی کولیت بندرت  

دهد می نشان را خودش اسهال وجود بدون  

سیتی توکسی با همراه متر سانتی 6 از شبی قطر با کولون حاد دیالتاسیون توکسیک مگاکولون  

دارد باالئی مورتالیته و است مکانیکی انسداد وجود عدم و سیستمیک  

دهنده دست از پروتئین آنتروپاتی ، کولون شدن سوراخ از عبارتند بیماری شکمی داخل عوارض سایر  

می رخ بیماران درصد 16 حدود در اخیر عارضه که دیفیسیل کلستریدیوم از ناشی کننده عود اسهال و  

شوند می دیده دارند مثبت  

که صورتی در و دارد وجود شکم پائین ناحیه لمس در حساسیت بیماران این شکم معاینه در  

کنیم فکر پریتونیت و کولون پرفوراسیون احتمال به باید داشت وجود  

قبلی مصرف یفیسیلد کلستریدیوم توسط بیماری ایجاد برای خطر عامل مهمترین شد ذکر که همانطور  
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است بیمار توسط بیوتیک آنتی  

شوند می بیماری این باعث که بیوتیکهائی آنتی شایعترین  

می کلیندامایسین و سیلین آموکسی و سیلین آمپی ، سوم و دوم نسل بخصوص سفالوسپورینها  

، باشند  

ترومایسینآزی ، کالریترومایسین ، اریترومایسین ماکرولیدها ، کمتر شیوع با آن از بعد  

و ها تتراسیکلین ، بتاالکتاماز مقابل در مقاوم های سیلین پنی منجمله ها سیلین پنی سایر و  

باشند می کوتریموکسازول  

، کالووالنات تیکارسیلین از عبارتند شوند می بیماری این به ابتالء باعث کمتر که بیوتیکهائی آنتی  

همچنین و سولفامیدها و آمینوگلیکوزیدها ، مپینریفا ، ها کینولون ، مترونیدازول ، کلرامفنیکل  

سیکلوفسفامید و دوکسوروبیسین متوتروکسات مانند داروهائی  

شود دیفیسیل کلستریدیوم از ناشی کولیت باعث تواند می بیوتیک آنتی یک مدت کوتاه مصرف حتی  

دهد می افزایش را بیماری به ابتالء خطر بیوتیک آنتی چند یا دو مصرف یا و مدت طوالنی درمان  

شود می مصرف دیفیسیل کلستریدیوم از ناشی کولیت درمان در که بیوتیکي آنتی مصرف حتی  

شود بیماری ایجاد باعث تواند می مترونیدازول  

خون وجود.  دارد وجود لوکوسیت بیماران این مدفوع در موارد از نیمی در:  آزمایشگاهی بررسی  

است شایع مدفوع در آشکار یا مخفی -   

حساسیت سایتوتوکسین بررسی برای مدفوع آزمایش  

شود می محسوب انتخابی آزمایش و دارد درصد 33 بودن اختصاصی و درصد3۱  

 

  آن جواب شدن آماده و بوده گران تست این.  شود می گزارش منفی یا مثبت بصورت آن جواب

کشد می طول ساعت41  

را ژنیک توکسی و ژنیک توکسی غیر های هگون آن توسط و بوده وقت صرف مستلزم هم مدفوع کشت  

نیست کننده کمک بنابراین و داد توان نمی افتراق  
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  16تا  1 مابین های اندازه در زرد به مایل سفید برجسته پالکهای وجود کولون آندوسکوپی

که متر میلی  

 - 

گویند می مامبرانپسودو پالکهای اینها به و دهد می نشان را اند چسبیده متورم و اریتماتو مخاط روی  

۱ در پسودومامبران بیمارانی درصد 13 و هستند بیماری خفیف نوع دچار که بیمارانی درصد  41- 

شود می مشاهده دارند را بیماری آسای برق نوع که  

.  است گرفتار کولون تمامی بیماران اغلب در  

باشد کولون راست سمت به محدود گرفتاری اگر  

است مفیدتر کولونوسکپی بنابراین بدهد نشان را چیزی تواند مین تنهائی به سیگموئیدوسکپی  

خطر بخاطر کولونوسکوپی و سیگموئیدوسکیی هستند فولمینانت کولیت دچار که بیمارانی برای  

داد انجام نباید پرفوراسیون  

است سودمند تشخیص برای اینجا در محدود پروکتوسکپی  

به.باشد مورفونوکلئرمی پولی سلولهای و موسینی رینیفیب مواد شامل پسودومامبران پالکهای بیوپسی  

در معموال ،آندوسكوپي دیگر تشخیصي هاي تست بودن دسترس در و آندوسكوپي هزینه و ریسك خاطر  

میشود انجام بیمار براي خاصي موارد  

دسترس در فورا دیگري اعتماد قابل هاي تست و باشد بیماري سریع تشخیص به نیاز كه مواردي  - 

شدنبا  

بگیریم مدفوع نمونه او از ونتوانیم باشد ایلئوس دچار بیمار كه موقعي  - 

باشد نظر مد برد پي آنها وجود به میتوان آندوسكپي با كه هائي بیماري سایر كه موقعي  
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ناشناخته منشا با تب عامل عفونتهای یازدهم فصل  

infection causes fuo 

 لیستریا

Listeria 

است ناشناخته منشا با تب علل از لیستریا  

برد نام توان می لیستریوز بیماری برای که هستند دیگری عناوین چرخش بیماری و لیستریایی عفونت  

لیستریا باکتری بیماری این عامل.است حیوان و انسان میان مشترک های بیماری دیگر از بیماری این  

است هوازی بی و مثبت گرم انواع از باکتری این باشد می سیتوژنز منو  

شیر جمله از غذایی مواد طریق از باکتری این. ندارد را اسپور یا هاگ تولید توانایی باکتری این همچنین  

شود می لمنتق انسان به آلوده گوشت و سبزیجات  

میگیرد جای عصبی سیستم و جنین و جفت در اغلب لیستریا  

مسن افراد. گردد می انسفالیت و اولیه مننژیت ایجاد باعث باردار غیر های خانم البته و بزرگساالن در  

، اعضاءباشند پیوند دارای که افرادی مانند است، پایین ها آن بدن ایمني وضعیت كه افرادي یا تر  

هستند بیماري مستعد ایدز و لنفوم به مبتالیان   

كه شود مي حاد بیماري به منجر کند حمله مركزي عصبي سیستم به مونوسیتوژنز لیستریا صورتیکه در  

مي باقي نورولوژیك عالیم اند، یافته بهبود بیماري از كه افرادي بین در البته. باالست بسیار آن كشندگي  

هستند لیستریوز به ابتال خطر معرض در بیشتر باردار مادران.  گذارد . 

در كه گردد مي آنفوالنزا مشابه بیماري آمدن وجود به باعث باردار زنان در مونوسیتوژنز لیستریا  

به منجر جنین عفونت و آمنیوتیك پرده یا و جفت التهاب ایجاد علت به تواند مي درمان، عدم صورت  

باردار زنان در بیماری این عوارض دیگر از نیز امزودهنگ تولد یا و مرده نوزاد تولد گردد، جنین سقط  

کند عبور جفت از است قادر باكتري این كه زیرا باشد می  

در آنفوالنزا مشابه عالیمی تنها و ندارد مشخصی عالمت هیچ اغلب باردار زنان در لیستریوز عفونت  

زایمان لرز، و تب ردكمر،د آمنیوتیك، مایع شدن تیره اما. گردد می ظاهر بارداری آخر ماهه سه مدت  
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باشد می لیستریوز های نشانه از لگن و كلیه التهاب و زودرس  

است متغیر روز ۶6 تا ۱۱ بین معموال ولی باشد می روز 3۱ بیماری این نهفتگی دوره  

به بیماری این عصبی نوع برسد مغز به چشم الودگی اثر در ویا اعصاب توسط باکتری این هنگامی  

احشایی نوع آمدن وجود به باعث خون جریان به آن ورود و میکروب بلع صورت در و. آید می وجود  

شود می بیماری  

بکاهند را لیستریوز به ابتال خطر میتواند زیر نکات رعایت با باردار زنان  

آنها مانند و کالباس و داگ هات مانند ای کارخانه های گوشت خوردن از پرهیز  

آن از شده تولید های فرآورده و خام شیر یا و زهغیرپاستوری شیر خوردن از پرهیز  

در را آنها است نیاز که شده دودی دریایی غذاهای سایر و دودی های ماهی خوردن از پرهیز  

کنیم نگهداری یخچال  

بیماری عالیم  

لگن و كلیه التهاب و زودرس زایمان لرز، و تب دردكمر، آمنیوتیك، مایع گی تیره  

بیماری درمان  

شود مصرف باید پزشک تجوز با البته که شود می توصیه درمان برای ها بیوتیك آنتی مصرف  
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 توالرمی

Tularemia 

است ناشناخته منشا با تب علل از الرمیتو  

فاقد و منفي گرم کوچک باکتري که است زالتوالرنسیس فرانسي نام به باکتري توالرمي بیماري عامل  

واقع در و ها کنه ، حشرات ، ماهیان ، جوندگان ، انسان کردن آلوده به قادر باکتري این باشد مي کپسول  

است شده شناخته بیماري اصلي منبع عنوان به خرگوش اما است جانوران از گونه ۱44 از بیش  

در بالغین در باال نسبت به بیماري شیوع این وجود با اما افتاد مي اتفاق سال ماههاي تمام در بیماري  

حرکت آغاز که زماني تابستان طي در ها بچه براي و خرگوش شکار فصل طي در زمستان شروع  

باشد مي گوزن مکس  

ترین رایج.  است مانده ناشناخته گیرد مي قرار توالرمي باکتري معرض در انسان هک راههاي از خیلي  

کنه یک گزش.  باشد مي آلوده حیوانات بافتهاي یا خون با موکوسي غشاهاي یا پوست تماس شامل راه  

کامل خرگوش گوشت خوردن یا زدن دست یا ها کته یا آلوده گوزن مکس از مایعات با تماس آلوده  – 

باشد مي شده نپخته  

پنجه یا پوست به زدن دست یا آلوده غبار گرد تنفس ، آلوده آب نوشیدن شامل بیماري کم نسبت به رواج  

باشد مي آلوده حیوان زدن  

طریق از شود مي آلوده شخصي که زماني موارد این در.دارد انتقال طرق به بستگي ها نشانه از خیلي  

پوست وارد باکتري که محلي در زخم آهسته رشد یک شامل دتوان مي عالئم ، حیوان جسد به زدن دست  

باشد مي لنفاوي غدد التهاب و  دست در ا معموال  است شده  

کنند مي بلع را باکتري که کساني شود مي ایجاد پنوموني شبیه بیماري یک شود استنشاق باکتري اگر  

باشند داشته تهوع یا اسهال درد شکم دهان زخم است ممکن  

 

 

 – 
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انسان ابتال صورت در است، موجود امریکا بخصوص کشورها از بسیاری در توالرمی بیماری سنواک  

تاثیر با و اریترومایسین استرپتومایسین، جمله از های بیوتیک آنتی توسط توان می راحتی به توالرمی به  

آورد در کنتل تحت را بیماری کلرامفنیکل کمتر  

کرمهای از استفاده و بلند لباسهای پوشیدن با که است کنه و مگس نیش بیماری انتفال راههای از یک  

قرار آن داخل ها کنه اینکه لحاظ از پوشیدن از قبل کفش و لباس دقیق بررسی همچنین و حشرات دافع  

کرد جلوگیری توان می بیماری انتقال از خیر یا دارند  . 

این در نمایند، خودداری ها رودخانه در کردن شنا کردن، حمام آشامیدن، از باید افراد آلوده مناطق در  

طریق از باکتری انتقال از تا کنند استفاده دستکش از حتما حیوانات با کردن کار هنگام در افراد مناطق  

آید عمل به جلوگیری آلوده حیوانات  

درنقاط درد و درد گلو تهوع، احساس که زمانی در کنند می زندگی آلوده مناطق در افراد صورتیکه در  

گیرند قرار معاینه مورد پزشک توسط باید نمایند می بدن مختلف  
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 استئومیلیت

Osteomyelitis 

است ناشناخته منشا با تب بروز علل از استئومیلیت  

 (Osteomyelitis) استئومیلیت

استخوان مغز و استخوان عفونت معنی به) استخوان مغز التهاب یا ناستخوا کورک( استخوان ورم یا  

دوره در کودکان در بیماری این. شوند عفونت دچار است ممکن بدن های استخوان تمام آن در که است  

(  سریع رشد است تر شایع مذکر جنس در خصوص به ،) سال44تا7  

 

و انتروباکترها استرپتوکوک، مانند باکتریها یرسا ولی است استافیلوکوکی عفونت اغلب بیماری این علت  

باشند آن علت توانند می نیز قارچها گاه و مایکوباکتریوم  

موجب کنندکه می پیدا مقاومت ها بیوتیک آنتی مقابل در استخوانی بین های باکتری براین، عالوه  

و عضو قطع شدن، فلج به تواند می آن مزمن نوع خصوص به استئومیلیت. میشود مزمن استئومیلیت  

بینجامد نیز مرگ حتی  

بیماران و ناتوان افراد ایمنی، ضعف با افراد تزریقی، معتادان ویژه به بالغ افراد در مزمن استخوان ورم  

است شایعتر قند مرض  

سایر یا پا شکستگی: یابد گسترش استخوان به خون جریان طریق از و منابع این از است ممکن باکتری  

های بیماری الریه، ذات یا میانی گوش عفونت پوستی، ضایعه هرگونه یا کفگیرک یا صدمات،کورک  

ارتوپدیمثال وسایل ،کاشتن شیرین دیابت کودکی، طی در سریع رشد بدن، مقاومت کننده تضعیف  

داروها وریدی مصرف مصنوعی، زانوی  
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بازو استخوان و نی درشت ران، استخوان مانند بلند های استخوان اغلب بیماری، این به مبتال کودکان در  

فک گاه و فقرات ستون لگن، های استخوان معموال بزرگسال، افراد در و گیرند می قرار تاثیر تحت  

افراد وقتی.دهد رخ کودکان در تواند می همواره حاد، و بحرانی استئومیلیت. شوند می واقع تاثیر مورد  

باشد میزبان شده ضعیف مقاومت لتع به تواند می گیرند، می قرار تاثیر تحت بزرگسال  

شود می آن عفونت به منجر که شده کشی عصب دندان وریدی، درون صورت به دارو مصرف سوء  

می در ریوی توبرکلوسیس با درآمیخته بیماری یک صورت به بیماران درصد 3 تا ۱ در استئومیلیت  

 آید،

غلظت علت به همه از اول و کند می فوذن استخوان به خونی گردش سیستم راه از باکتری حالت، این در  

آلوده را آن و کرده نفوذ مجاور استخوان به سپس و کند می آلوده را مفصلی بین رطوبت اکسیژن، باالی  

کند می  

تورم، درد،. است بیماری عالمت تنها گاهی که تب: از عبارتند شایع عالیم استخوان حاد ورم در  

دادن حرکت هنگام خصوص به شده، مبتال استخوان رویبر لمس با درد احساس و گرمی قرمزی،  

باشند، تورم و گرمی التهاب،قرمزی، دچار است ممکن نیز مبتال ناحیه مجاور مفاصل.  آن مجاور مفصل  

عمومی ناخوشی احساس  

زدن جیغ یا رفتن راه هنگام لنگیدن رفتن، راه از خودداری اندام، دادن حرکت از خودداری ، کودکان در  

دهد می نشان را درد وجود لمس هنگام  

پوستی آبسه از چرک خروج است ممکن: هستند موارد این شامل شایع عالیم مزمن استخوان ورم در و  

استخوان ورم عالئم با همراه گاه باشیم داشته عمومی ناخوشی واحساس شدید درد یا تب بدون را  

این اطراف در بدن و شوند می مرده تباف استخوان از هایی بخش مزمن استخوان ورم در همچنین.حاد  

آورد می پدید استخوان از ای گریبانه و کند می سازی استخوان به شروع مرده بافت های بخش . 

تجویز بر درمان اصول. است عالج قابل شدید و فوری درمان با معموال بیماری درمان،این برای  

ستا استوار دبریدمان و ها ماه گاه قوی بیوتیک آنتی طوالنی  
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سوم نسل سفالوسپورینهای وانکومایسین، مانند هایی بیوتیک آنتی. است دشوار مزمن استئومیلیت درمان  

وریدی تجویز جدید، قوی های بیوتیک آنتی وجود با ها، بیوتیک آنتی باالی مقدار.مفیدند... و چهارم و  

نباشد الزم دیگر است ممکن بود ضرورت یک سابقا که ها بیوتیک آنتی  

مسهل. باشد الزم هفته ۱4 تا ۸ است ممکن وریدی چه و خوراکی صورت به چه بیوتیک آنتی یزتجو  

مصرف بر عالوه.شوند می تجویز بستر در استراحت طوالنی دوره با یبوست بروز صورت در هاهم  

است ممکن هم موارد این استراحت و داروها  

را عضو آن زیر بالش قراردادن با یا داشته نگه بدن سطح در را مبتال عضو :باشند الزم بهبودی برای  

کنید حرکت بی را آن و دارید نگه باال  

کنید خودداری شده عفونی عضو داشتن نگه آویزان از  

در استراحت طوالنی دوره در ها زخم بروز از تا دارید نگه فعال را بیماری به غیرمبتال نواحی سایر  

کنید پیشگیری بستر  

تجویز برای یا/  و استخوان درگیر قسمت برداشت جهت جراحی برای بیمارستان در شدن بستری  

یابد ضرورت است وریدیممکن صورت به گاهی ها بیوتیک آنتی باالی مقدار  

سه تا دو. شود خارج)  مصنوعی زانوی مثل شده کاشته قبال ارتوپدی وسایل باشد الزم است ممکن )  

تدریج به را خود طبیعی های فعالیت آن از پس. نیدک استراحت بستر در عالیم شدن برطرف از پس هفته  

نیست نیاز خاصی رژیم.کنید شروع دوباره   

کنید استفاده ها ویتامین و معدنی مواد های مکمل از نیاز صورت در و کنید استفاده متعادل رژیم یک از  
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 پیلونفریت

Pyelonephritis 

است ناشناخته بامنشاء تب بروز علل از پیلونفریت  

باشد وخیم تواند می ها کلیه مهم عملکرد علت به که است باکتریایی عفونت یک پیلونفریت  

برای زودرس درد سبب تواند می که است این دیگر مشکل.  شود خون وارد تواند می عفونت همچنین  

شود حامله زنان  

است مردان از بیشتر زنان در کلیوی های عفونت  

است ، مثانه های عفونت معموال ، تحتانی ادراری سیستم های عفونت علت به کلیوی های عفونت اغلب  

، مثانه یا آبراه پیش به)  آنوس(  رکتال مناطق یا اژن و از باکتری حرکت با تواند می مثانه های عفونت  

در و است تر کوتاه زنان در و کند می خارج نهمثا از را ادرار که است مجرایی آبراه پیش.  دهد می رخ  

دارد قرار واژن باالی دقیقا و دارد طول اینچ 6 حدود   

به مبتال مردان به نسبت که دارد احتمال بیشتر آنان ، زنان آبراه پیش کوتاه طول و موقعیت علت به  

شوند مثانه های عفونت  

تواند می مردان در تحتانی ادراری سیستم فونتع.  کند می طی را پنیس طول تمام مردان در آبراه پیش  

افتد اتفاق پروستات های عفونت همراه به  

است پیلونفریت علت این که شود منتشر ها کلیه به است ممکن تحتانی ادراری سیستم های عفونت  . 

ار کلیه به ادرار رفالکس جلو که است تر سخت شما بدن برای این دارید مثانه عفونت شما که زمانی  

کند می تر آسان را ها کلیه به عفونت انتقال مساله این.  بگیرد  

، باشد طبیعی غیر شما ادراری سیستم اگر.  است مادرزادی نقایص برای رایجی محل ادراری سیستم  

دارید کلیه به مثانه از عفونت انتشار برای باالیی ریسک شما  
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هستید پیلونفریت رشگست ریسک در باشید داشته کلیه سنگ ی سابقه شما اگر  

است زیر موارد شامل شدید تا خفیف از عالیم ی دامنه  

 تب

تعریق یا لرز  

پشت یا شکم درد  

اشتهایی بی  

فریکونسی و یااورژنسی اوری دیس مثل کردن ادرار با همراه مشکالت  

فونتع مثل تحتانی ادراری سیستم عفونت علت به ادراری عالیم بدانیم که است مشکل این اوقات گاهی  

پزشکتان به دارید را عالیم اگر.  شوند گرفته نادیده نباید عالیم. کلیه عفونت علت به یا است مثانه  

که نباشید منتظر بنابراین ، شود منجر پیلونفریت و خون عفونت به تواند می مثانه عفونت.  کنید مراجعه  

شوید درمان  

تحتانی ادراری سیستم اخیر عفونت خصوصام کرد خواهد مرور را شما پزشکی ی تاریخچه درمانگرتان  

کلیه ناحیه در درد آن در که شوید می فیزیکی ی معاینه شما همچنین.  داد خواهد قرار بررسی مورد را  

گرفت خواهد قرار بررسی مورد ادرار ی نمونه یک و شود می چک  

است کلیه عفونت اصلی درمان ها بیوتیک آنتی –  

خواهد منزل در شما درمان ی ادامه ، یافت بهبود بیوتیک آتی زدریافتا بعد ساعت 46 شما عالیم اگر  

 . بود

در را درمان باید ، نرسد بنظر خوب دارویی دوز یا شدید دهیدراته یا شود بدتر شما وضعیت اگر  

کنید دریافت وریدی بشکل دارو و مایعات توانید می شما بیمارستان در.  دهید ادامه بیمارستان  

، عفونت برگشت و کلیه آسیب از جلوگیری برای.  بگیرید بیوتیک آنتی روز . تا که است زنیا معموال –  

شوند کشته باید ها باکتری تمام  

  

www.takbook.com

www.takbook.com



 Page 271 دانشنامه بیماریهای عفونی در بدن انسان
 

تواند می بهتری بیوتیک آنتی که دهد نشان شما ادرار در موجود باکتری از آزمایشگاهی های تست اگر  

کرد خواهد تغییر ، ماندر دوم یا اول روز در بیوتیک آنتی نوع ، شود واقع موثر  

را درمان که زمانی شما عالیم که دارد بستگی این به شود بهتر بیماری که بکشد طول چقدر که این  

که حالی در کنید می بهبود به شروع دوم یا اول روز طی ، خفیف موارد در.  بودند چطور کردید شروع  

بکشد طول روز چندین شدید عفونت در است ممکن موضوع این  

درمانتان پایان از بعد ، زود شما عالیم اگر.  ماند می بجا پیلونفریت از کمی عوارض مناسب درمان با  

چک را کلیه سنگ مثل مواردی شما درمانگر.  باشد بیشتری بررسی به نیاز است ممکن ، برگردد  

کرد خواهد  

شوند می بهتر عالیمتان بیوتیک آنتی با درمان شروع با که باشید داشته دقت  

بنوشید زیادی مایعات  

داشتید شدن بهتر احساس که زمانی حتی کنید مصرف پزشک دستور طبق را داروهایتان  

بگویید گردند برمی یا شوند می بدتر که را عالیمی درمانگرتان به  

از پیشگیری برای راه بهترین.  است مثانه عفونت از ناشی زنان در کلیوی های عفونت موارد اغلب  

برای توانند می زنان که هایی روش.  است مثانه عفونت از پیشگیری برای تالش ، ویکلی های عفونت  

گیرند بکار ها عفونت این از پیشگیری  

بنوشید بسیار آب  

شست عقب به جلو از مثال برای.  کنید تمرین ، کنید می استفاده توالت از که هنگامی را صحیح بهداشت  

دهید شو و  

و صابون مثل کنید خودداری آبره پیش و واژن اطراف در محرک آرایشی و شیمیایی مواد از استفاده از  

معطر دستمال  

کنید ادرار ، جنسی ی رابطه ار بعد مثانه کردن خالی برای  

از است عبارت پیشگیری های روش مردان برای  
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، یدا نشده ختنه که هستید مردی شما اگر.  ژنیتال مناسب بهداشت رعایت و فراوان مایعات نوشیدن  

که زمانی هر است پنیس نوک شستنن برای حشفه پوست کشیدن کنار آرامی به شامل مناسب بهداشت  

گیرید می دوش یا روید می حمام  
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 ماستیت

Mastitis 

است ناشناخته امنش با تب بروز علل از ماستیت  

تقریبا در ماستیت.  شود ایجاد شیردهي طي یا خود به خود طور به تواند مي پستان التهاب یا ماستیت  

التهاب صورت به ده شیر مادران در ماستیت.  دهد مي روي دهند مي شیر که مادران از درصد ۱1  

دهد مي رخ است) ضعف و تب مانند( عالیمی با همراه که پستان دردناک و موضعی  

شیردهي قطع به منجر مادران ناآگاهی بدلیل است ممکن که است ساز مشکل دلیل این به ویژه به ماستیت  

 شود

شیردهي مدت کردن تر طوالني براي حتی و است مهم نوزاد مطلوب تغذیه در مادر شیر صورتیکه در  

ماستیت علت به را شیردهي ، مادران تا بدهند را الزم آموزش شیرده مادران به خانواده پزشکان باید  

ننمایند قطع  

از پس سوم و دوم هاي هفته طي اما بیفتد، اتفاق شیردهي از مقطعي هر در تواند مي ماستیت که چند هر  

دهند مي رخ ماهگي سه به نوزاد رسیدن از پیش موارد درصد 9۵ ۵. در و است تر شایع زایمان . - 

است برابر چپ و راست هاي پستان در شیوع  

ماستیت از شگیريپی  

 تخلیه شود، مي ایجاد پستان از شیر ناکافي تخلیه دلیل به حدي تا ماستیت شود مي تصور که آنجا از

 مکرر

بود خواهد سودمند احتماال شیردهي روش ساختن مطلوب نیز و پستان کامل و   

تغذیه تا شود داده ادامه باید و ندارد همراه به نوزاد براي را خطري معموال ماستیت وجود با شیردهي  

کند تامین را نوزاد  
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از عبارتند شوند می ماستیت ایجاد سبب خطرکه عوامل  

. سازد مي ماستیت مستعد را بیمار که باشد اختاللي از زودرس عالمتی تواند مي ها پستان نوک عفونت

 در

نوزاد وسیله هب پستان گرفتن بد اثر در همه از بیش ها پستان نوک عفونت شیردهي، اول هاي هفته  

چند کارگیري به خشکند، حد از بیش و دارند عفونت که هایي پستان نوک در.شود مي ایجاد شیرخوار  

می مالیده پستان نوک برروی موضعی بصورت که شده خالص النولین یا پستان شده دوشیده شیر قطره  

باشد سودمند تواند مي شود  

 منجر که کند عمل ها باکتري ورود براي منفذي عنوان به و شده درد موجب تواند مي پستان نوک شقاق

 به

شوند مي ماستیت   

شقاق درمان در اریترومایسین یا کلوگزاسیلین با خوراکي درمان یا و موضعي موپیروسین پماد مصرف  

است موثر  

در موضعي حساسیت صورت به مشکل این. شود ماستیت به منجر تواند مي نیز شیر مجاري انسداد  

حساس و رنگ قرمز سفت، ناحیه. است مجرا یک از شیر ناکافي تخلیه از ناشي که کند مي وزبر پستان  

است ممکن رنگ سفید و دردناک متري میلي یک حباب یک و دارد وجود مبتال پستان روي بر لمس به  

شود ایجاد ها پستان نوک روي  

آید وجود به چربي قطعات یا اتذر تجمع یا مخاط حد از بیش رشد اثر در که رسد مي نظر به حباب این  

باشد سودمند تواند مي پارچه یک با مالش یا استریل سوزن یک با برآمدگي این برداشت  

سمت به مبتال ناحیه ماساژ. است گرم کمپرس از استفاده و مکرر شیردهي شامل ها درمان سایر  

کرد اجتناب باید  تنگ سوتین از ماننداستفاده  فشاري پوشش از. است مفید اغلب پستان نوک  
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خروجی مجرای انسداد و پستان نوک شقاق ایجاد واسطه به را ماستیت خطر تواند مي کاندیدایی عفونت  

هاي عفونت سایر با اغلب مشکل این. دهد افزایش  پستان در شیر شیرماندن استاز آن شیروبدنبال  

دو هر نوزاد، و مادر درمان .است همراه نوزاد پوشک درماتیت یا دهان برفک مانند کاندیدایي  

است ضروري   

کتوکونازول یا میکونازول ، مادر یا نوزاد براي نیستاتین شامل موثرند اغلب که موضعي داروهاي  

را موضع اما.  موثراست اغلب و هزینه کم جایگزیني آب در دوژانسین ویوله کاربرد. هستند مادر براي  

دهان از بخشي به اي پنبه سواب یک با را محلول ینا خوردن، شیر از پیش کند می رنگ ارغوانی  

شود می مالیده است تماس در پستان نوک با که نوزاد  

این. شود مي رنگ محلول با نیست، رنگ ارغواني که پستان نوک از اي ناحیه هر شیرخوردن، از پس  

شود مي تکرار روز 3 مدت به اقدام  - 

خطر افزایش و پستان نوک تروماي به منجر است مممکنکا یا لب شکاف مانند نوزاد دهاني اختالالت  

موثر طور به را شیر نتوانند است ممکن ، زبان زیر در کوچک فرنولوم داراي نوزادان. شود ماستیت  

شود مي پستان نوک تروماي به منجر که بمکند پستان از  

انجام حسي بي بدون انتو مي را آن که است خونریزي بدون و ساده اقدام یک معمول طور به فرنوتومي  

عروق به صدمه گونه هر از تا شود مي انجام زبان زیر بافت از شفاف باند یک طریق از برش. داد  

شود جلوگیري باشد عضله یا اعصاب حاوي تواند مي که بافتي یا خوني  

 تشخیص

و يموضع قرمزی و حساسیت با معمول طور به ماستیت بیماری. است بالیني عموما ماستیت تشخیص  

است همراه سردرد و بدن درد خستگي، ضعف، ، تب با که کند مي بروز پستان طرفه یک  

ماستیت درمان  

و بنوشند مایعات زیادي مقادیر باید مادران. . شود مي آغاز شیردهي روش بهبود با ماستیت درمان  

نگراني بدون ماستیت ایجاد هنگام در توان مي را مبتال پستان از شیردهي ،. باشند داشته کافي استراحت   

داد ادامه نوزاد به باکتریایي عفونت انتقال از . - 
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دارد را ضدالتهابي اجزاي برخي از باالتري سطح ماستیت به مبتال پستان از حاصل شیر این بر عالوه  

واقع ودر ندارد، همراه به نوزاد براي خطري شیردهي ادامه. ومفیدهستند کننده محافظت نوزاد براي که  

سازد مي پذیر امکان مبتال پستان از را شیر موثرتر یهتخل . 

که باشند، نداشته دوست را مبتال پستان از شده دوشیده شیر طعم است ممکن نوزادان برخي این وجود با  

ریخت دور و دوشید توان مي را شیر موارد، این در است، سدیم مقدار افزایش دلیل به احتماال  

ماستیت براي تر شایع علتي اورئوس استافیلوکوک اینکه دلیل به لزوم صورت در بیوتیکی آنتی درمان  

۱۱ دوره دریک ساعت ۶ هر گرمی میلی ۵44 سفالکسین یا و کلوگزاسیلین از توان باشدمی می -  

کرد استفاده روزه  
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تناسلی عفونتهای دوازدهم فصل  

Genital infection 

 کالمیدیا

Chlamydia 

است تناسلی عفونتهای از کالمیدیا  

تازه نوزاد عفونت و ناباروري نظیر مردان، و زنان در جدي مشکالت بروز سبب تواند مي کالمیدیا  

ودش آلوده مادر از شده متولد  

ساالنه و است دنیا در جنسي تماس راه از یابنده انتقال باکتلایر هاي عفونت ترین مهم از یکي کالمیدیا  

شوند مي مبتال بیماري این به نفر میلیون سه از بیش  

نام به باکتري یک توسط که است جنسي تماس راه از یابنده انتقال بیماري یک کالمیدیا از ناشي عفونت  

است درمان قابل و شود مي ایجاد اتیستراکوم کالمیدیا   

نباشد آگاه آن از ولي باشد، مبتال فرد است ممکن زیرا شود، مي نامیده خاموش بیماري گاهي کالمیدیا  

کنند مي بروز آلودگي از بعد هفته سه تا یک طي اغلب عالئم  

شوند درد دچار ادرار امهنگ یا و باشند داشته غیرطبیعي ترشح مانند هایي نشانه است ممکن مبتال افراد . 

به نهایت در و کند آلوده زنان در را ادراري مجراي و تخمداني هاي لوله سرویکس، تواند مي باکتري  

شود منجر لگن التهابي بیماري  

جدي بسیار بیماري دو اپیدیدیم التهاب و لگن التهاب. کند ایجاد اپیدیدیمیت تواند مي باکتري مردان، در  

 هستند

شود) صوتي چشم یا ملتحمه التهاب( چشم و رکتوم عفونت باعث تواند مي همچنین راکوماتیست کالمیدیا  

شود مي داده تشخیص چگونه کالمیدیا  

مشابهند زیادي حد تا بیماري دو هر هاي نشانه زیرا شود، مي گرفته اشتباه سوزاک با آساني به کالمیدیا  

دهند رخ همزمان صورت به توانند مي و  
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بررسي آزمایشگاهي تست که هستند آزمایشگاهي هاي روش کالمیدیا تشخیص روش دتریناعتما قابل  

شود مي آماده ساعت 6۱ از پس آن نتیجه که آنهاست جمله از ادرار نمونه در باکتري وجود  

شود مي درمان چگونه کالمیدیا  

هاي دوره در یا زدو تک هاي بیوتیک آنتي تجویز با عفونت این کالمیدیا، عفونت به ابتال صورت در  

شود مي درمان روزه .۱ الي ۱۱  

دو تا یک اگر و یابد ادامه باید دارو مصرف نیز، بهبود از بعد حتي کالمیدیا، عفونت به ابتال صورت در  

شود مراجعه پزشک به دوباره باید نرفت، بین از بیماري هاي نشانه داروها، اتمام از بعد هفته  

کالمیدیا عوارض  

لگن التهابي بیماري به زن میلیون یک زا بیش ساله هر  

از بسیاري و است کالمیدیا عفونت از ناشي بیماري این به ابتال موارد از نیمي حدود که شوند مي مبتال  

هستند عالمت بدون زنان این  

زنند مي تخمین پژوهشگران. شود مي منجر ناباروري و تخمداني هاي لوله انسداد به لگن التهابي بیماري  

شوند مي نابارور لگن التهابي بیماري به ابتال اثر در زن هزار 44  ۱ ساله ره که  

خارج حاملگي ایجاد و بارور تخمک عبور عدم باعث التهاب این دنبال به انسداد این موارد برخي در  

یا و جنین سقط به که است خطرناک بسیار موقعیت یک نابجا حاملگي. شود مي نابجا حاملگي یا رحمي  

شود مي منجر مادر رگم حتي  

نوزاد در کالمیدیا عفونت هاي نشانه  

یا چشمي عفونت به است ممکن شود، مي آلوده تولد هنگام و زایمان کانال عفونت دلیل به که نوزادي  

شود مبتال ریوي  

مي بروز زندگي اول روز ۱4 در معموال و است ها پلک تورم و ترشحات شامل ملتحمه التهاب عالئم  

 کند
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گفته عفونت دو استهر فرد زندگي اول هفته شش تا سه در پایدار سرفه شامل ریوي عفونت هاي هنشان  

شوند مي درمان خوبي به بیوتیک آنتي تجویز با شده  

تولد، از قبل هاي مراقبت در که کنند مي توصیه پزشکان از بسیاري نوزادان، خطرعفونت علت به  

ندشو بررسي کالمیدیا به ابتال نظر از زنان  
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 تریکومونا

Tricomona 

است تناسلی عفونتهای از تریکومونا  

احساس. شود می منتقل نزدیكي طریق از که باشد می زایی بیماری عوامل از واژینالیس تریكوموناس  

و واژن پراکنده سرخی ایجاد سبز، به مایل زرد رنگ به متمایل و بدبو دارو كف ترشحات وجود خارش،  

جمله از افراد تناسلی آلت روي قسمت در قرمز ماكوالر هاي زخم آمدن وجود به پیشرفته موارد در  

مشخص عالئم  

است افراد بدن در بیماری عامل این وجود  

سلولي تك ارگانیسم یك که واژینالیس تریكوموناس وجود علت به که است هایی بیماری جمله از واژینیت  

شود مي ایجاد است تاژكدار . 

جنسي شریك داراي كه افرادي در بیشتر است انتقال قابل مقاربتي های بیماری جمله از عفونت این  

شود می دیده هستند متعدد  

لگني بهداشتی غیر معاینات و شنا استخر عمومی، حمامهاي ، عمومي بهداشتی های سرویس از استفاده  

شود می سبب نیز را بیماری این غیرجنسي انتقال احتمال زنان  

میلیون ۱۸4 حدود ساله هر جهان کل در و نیست مشخصی منطقه به مختص واژینالیس تریكوموناس  

ویروسي غیر شونده منتقل هاي بیماري كننده ایجاد عوامل ترین معمول از. كند مي ایجاد را جدید عفونت  

باشد می واژینالیس تریكوموناس جنسي و  

می زنان در واژینالیس تریكوموناس آلودگی علت به زنان در ادراري مجاري و سرویكس واژن، التهاب  

 .باشد

بدون واژینالیس تریكوموناس از ناشي هاي عفونت به مبتال زنان از درصد ۵4 تا ۱4 دحدو در متاسفانه  

باشد باالتر مردان در است ممکن درصد این و بوده عالمت  
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عفونت دیگر و وی آی اچ مانند انساني ایمني نقص ویروس انتقال در فاكتور پیش یک عنوان به انگل این  

و واژینالیس تریكوموناس بین روابطی کشف به اخیرا انشمنداند.كند مي عمل جنسي شونده منتقل هاي  

اند یافته دست رحم سرطان ایجاد  

تست طریق از انگل میكروسكوپي تشخیص واژینالیس تریكوموناس تشخیص براي مهم های روش از  

 صورتیکه در اما باشد می درصد ۶4 اا تقریب روش این به اطمینان درصد كه باشد مي مرطوب الم

 كشت

به.رسد می درصد 9۵ تا ۸۵ به اطمینان صد در بگیرند، قرار مطالعه مورد انگل حاوي اختصاصي هاي  

مي كار میكروسكوپ با كه فردي تجربه و تخصص به بستگي تشخیصي هاي تست این كیفیت حال هر  

است مهم نیز شده آوری جمع نمونه كیفیت ضمن در دارد كند  

قرار ارزیابي و بررسي مورد نیز دیگري كشت هاي محیط فركوپ برگ تریكوسل كشت محیط بر عالوه  - 

اند گرفته  

باشد می كشت هاي محیط این ترین حساس از دیاموند یافته تغییر كشت محیط  

براي.  باشد مي باال دقت و سرعت با تحلیل و تجزیه امكان عدم كشت، هاي محیط از استفاده مشكالت از  

که نارنجي آكریدین با آمیزي رنگ از فلورسنت میكروسكوپ رزی در واژینالیس تریكوموناس تشخیص  

کرد استفاده توان مي باشد می نوكلئیك اسید اختصاصي غیر آمیزي رنگ روش نوعی   

به توان مي انگل این تشخیص براي مولكولي هاي روش از  

 

 

PCR ،Fluorescent in situ hybridizationو Oligonucleotide probing 

نمود اشاره  
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ها نشانه و عالئم  

 بسیار و باشد می بد بوی با اي قهوه به مایل رنگ زرد و آلود كف اا غالب که رقیق واژینال ترشح

 محرك

است بیماری این شایع های نشانه از است  

واژن مخاط در فرنگي توت هاي دانه همانند دهنده خونریزي نقاط ظهور ، واژن قرمزي و التهاب ایجاد  

شود مي دیده معاینه مهنگا در سرویكس و  

شود ناک درد و متورم تواند مي نیز واژن از هایي قسمت.  شود می ناک درد شكم تحتاني قسمت  

کند می پیشرفت حاملگي درحین یا قاعدگي از بعد بالفاصله معموال عالئم این  

 درمان

مرد و زن جنسي شریك دو هر.  باشد می تریكومونیازیس براي درمان مؤثرترین و بهترین مترونیدازول  

الزامي كاندوم از استفاده نزدیکی صورت در درمان طول در. كنند استفاده دارو از همزمان طور به باید  

باشد می  

شکست با درمان که صورتی در. شود مي استفاده دوز تك گرم 6 صورت به مترونیدازول از معموال  

مترونیدازول بیمار به باید شود، مواجه  mg 500 

شود روزتجویز . مدت به روز در بار دو  
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 هرپس

Herpes 

است تناسلی عفونتهای از هرپس  

مقاربت طی در دیگر فرد به دیفر از تناسلی تبخال و بزاق و مهبل، ترشحات منی، مایع با مستقیم تماس  

است سرایت قابل مقعد، مقاربت واژن،   

میابد گسترش) گرم وان و استخر مثل( آب در یا توالت صندلی مانند اشیاء با تماس طریق از عفونت  

و خفیف است ممکن عالئم که آنجا از. دارند وجود زخم هیچ که زمانی حتی است مسری تناسلی هرپس  

شیوع اولین. تناسلی ناحیه خال تب که دانند نمی مردم از بسیاری دهد، رخ واژن لداخ در زنان در یا  

است عالئم  

تشخیصی های راه و مردان و زنان تناسلی هرپس عالیم  

راه از که است شایعي بیماري یک همچنان تناسلي هرپس پزشکي، دانش روزه هر پیشرفت وجود با  

معمولي تبخال ویروس به که است ویروس نوعي بیماري عامل. شود مي محسوب منتقل زناشویي ارتباط  

دارد شباهت  

شکل به کننده عود حمالت بیماري این در. هستند هرپس نام به خانواده یک از ویروس دو این واقع در  

دهد مي رخ تناسلي ناحیه مخاط و پوست در دردناک ضایعات بروز . 

دهیم انجام بهتري پیشگیري تا بدانیم بیشتر بیماري این درباره  

شدن پاره از پس که است تناسلي نواحي در متعدد و کوچک هاي تاول شامل تناسلي هرپس عالیم  

 هفته ۱ تا 6 است ممکن بیماري ظهور بار اولین در آنها بهبودي که گذارند مي جا به دردناک هاي زخم

 به

بینجامد طول  

بار این بدن ایمني که دلیل این به که دهد مي روي بعد ماه چند یا و هفته چند مجدد، عود اولین ا معموال  

و درد است ممکن. است کمتر مجدد، درگیري مدت طول و شدت همیشه تقریب دارد بیشتري آمادگي  

باشد داشته وجود ادرار دفع هنگام در ویژه به سوزش  
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بهبود از پس. باشد داشته وجود است ممکن لنفاوي هاي گره شدن برجسته و تب كسالت، احساس همچنین  

 ها زخم جاي و هستند نادر عوارض معموال ولي شود مي ور شعله مجددا عواملي اثر در بیماري اولیه،

 نیز

ماند نمي جا بر ا معموال  

ضد داروهاي استرس، بدن، ایمني شدن ضعیف مانند مختلفي شرایط و ماند مي باقي بدن در ویروس  

 به ساله یک دوره یک طول در مجدد بروز دفعات ولي شود مي ها زخم مجدد بروز موجب سرطان،

 تدریج

شود مي کمتر  

زنان تا است الزم دلیل همین به. است آفرین مشکل نوزادان و ایمني نقص دچار افراد در تنها بیماري  

کنند مشورت پزشک با زمینه این در اا حتم خود، نوزاد عفونت از جلوگیري براي مبتال باردار  

 درمان

کند جویزت پزشک باید را دارو  

 کش دست از توان مي موضعي داروهاي مصرف براي و شود خودداري ها زخم با دست تماس از باید

 یک

کرد استفاده مصرف بار  

 متعددي هاي روش حاضر حال در. شود مي سالم فرد ابتالي موجب مراحل این در زناشویي ارتباط

 براي

 اطمینان قابل ا کامال توانند نمي ها روش نای از یک هیچ ولي شود مي توصیه بیماري این از پیشگیري

 .باشند

دارند خفیفي عالیم یا و ندارند عالمت مبتال افراد بیشتر  
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 پیشگیري

است کاندوم بدون یعني نشده محافظت زناشویي ارتباط از زوجین پرهیز پیشگیري، راه بهترین  

باید کامل بهبودي تا و شود خودداري یيزناشو ارتباط از باید دارد، وجود تاول یا زخم که زماني همچنین  

شود خودداري استخر به رفتن از  

 كاندوم از باید باشد، داشته وجود ضایعات مكرر عود اگر اا مخصوص است، غیرفعال ، عفونت اگر

 استفاده

.شود  

به سزارین انجام نوزاد، ابتالي از پیشگیري جهت روش بهترین است، مبتال مادر که مواردي در   

است طبیعي ایمانز جاي  
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 سوزاک

Gonorrhea 

است تناسلی عفونتهای از سوزاک  

در آمیزشی های -بیماری ترین شایع از یکی گویند می نیز آتشک آن به برخی که گنوره یا سوزاک  

شوند می مبتال آن به مردان هم و زنان هم که باشد می دنیا سراسر  

آخرین براساس که نحوی به است جهان در مقاربتی بیماری دومین گنوره یا سوزاک شیوع، نظر از  

 ۱9 تا۱۵ سنی گروه در سوزاک به ابتال جدید موارد ،    644 سال در بهداشت جهانی سازمان گزارش

 - سال

است بوده نفر میلیون ۱۶ از بیش جهان سراسر در  

عوارض تواند می مناسب و موقع به درمان عدم صورت در اما است درمان قابل یراحت به سوزاک  

سمی سپتی خون وکشنده گسترده عفونت حتی و مننژیت ناباروری، لگن، های عفونت جمله از وخیمی  

کند ایجاد مبتال افراد در را  

مولد عامل  

آ گنوره نایسریا نام به است ای باکتری سوزاک، بیماری عامل  (Neisseria Gonorrhoeae 

 این

خود از ها بیوتیک آنتی از بسیاری مقابل در اا اخیر که باشد می منفی گرم های کوکسی دسته از باکتری  

صورت به معموال و بوده حرکت بی و اسپور بدون هایی باکتری نایسریاها. دهد می نشان مقاومت  

شوند می دیده قهوه دانه یا لوبیا شبیه دوتایی  

باشد می باکتری این میزبان تنها انسان بنابراین کند می بیماری ایجاد انسان در نحصرام نایسریا جنس  
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انتقال نحوه  

شود می منتقل زیر موارد شامل جنسی رابطه انواع برقراری طریق از بیماری این  

واژینال جنسی رابطه *  

مقعدی جنسی رابطه *  

برعکس وهم سالم فرد تناسلی ناحیه به مبتال، دفر دهان طریق از هم عفونت این: دهانی جنسی رابطه *  

شود می منتقل سالم فرد دهان به آلوده، فرد تناسلی ناحیه طریق از  

زبان وسیله به مقعد یا و تناسلی ناحیه تحریک *  

به آلوده دست تماس سپس و مبتال فرد دهان آب و منی واژن، ترشحات با دست انگشتان شدن آلوده *  

سالم فرد انچشم یا جنسی اندام  

آلوده مبتال مادر تناسلی ترشحات با نوزاد چشمان ، زایمان هنگام است ممکن جنسی، رابطه بر عالوه  

موقع، به ودرمان تشخیص عدم صورت در عفونت این که گردد نوزاد در چشم عفونت به منجر و شده  

شود کوری به منجر تواند می  

دهند می افزایش اکسوز بیماری به را شما ابتالی شانس که عواملی  

جنسی رابطه اولین در پایین سن داشتن *  

نفر یک از بیش با جنسی رابطه برقراری *  

دارد را بیماری این به بودن آلوده احتمال که جدید جنسی شریک بودن دارا *  

آمیزشی های عفونت سایر به ابتال *  

سوزاک به ابتال قبلی سابقه *  

 عالئم

ممکن مواردی در که چند هر شود می دار عالمت ابتال، از پس روز ۱۱ تا 6 آلوده فرد مواقع بیشتر در  

هیچ اینکه بدون است ممکن مبتال افراد از برخی دیگر، عبارت به. نکند بروز درفرد عالمتی هیچ است  

کنند آلوده را خود جنسی شرکای باشند، داشته عالمتی  
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هیچ است ممکن مبتال زنان ۵4۵ که نحوی به است زنان از بیشتر مردان در بیماری دار عالمت فرم  

به و مردان بنابراین. کنند پیدا مثانه عفونت جمله از اختصاصی غیر عالئم تنها یا و باشند نداشته عالئمی  

وندر می شمار به جامعه سطح در بیماری گسترش عامل عالمت بدون زنان خصوص  

مردان در ابتال های نشانه  

اصلی عالئم  

تناسلی آلت نوک از رنگ سفید یا رنگ زرد ترشحات *  

کردن ادرار زمان در سوزش یا درد احساس *  

ادرار تکرر *  

عالئم سایر  

مجرا از خون های لخته خروج یا و کم میزان به ادرار در خون دیدن *  

ها بیضه تورم *  

شکمی دردهای *  

سلیتنا آلت تورم *  

رانها کشاله در لنفاوی غدد تورم *  

زنان در ابتال های نشانه  

اصلی عالئم  

یا و شود زیاد ترشحات میزان است ممکن مثال عنوان به: واژن طبیعی ترشحات در تغییر هرگونه *  

کند تغییر آن بوی یا و درآمده زرد یا سبز رنگ به و کرده تغییر آن رنگ   

کردن ادرار زمان در سوزش یا درد احساس *  

ادرار تکرر *  
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عالئم سایر  

ادرار مجرای قرمزی و تورم *  

نزدیکی از پس خونریزی گاهی و دردناک های نزدیکی *  

کمر و پشت درد *  

قاعدگی دوره طول در حد از بیش خونریزی یا و قاعدگی دوره بین خونریزی *  

بدن نقاط سایر در سوزاک ایه نشانه  

 است ممکن سوزاک تناسلی، ناحیه بر عالوه عفونت این به ابتال صورت در¬  بدن از دیگری های

 قسمت

مثل دهد قرار تاثیر تحت نیز را شما  

ناحیه از خون خروج حتی یا و شود مقعد ناحیه در ترشح یا و سوزش خارش،: مقعد و روده راست *  

 مقعد

شود چشم دو هر یا یک از چشمی ترشحات خروج یا و نور به یتحساس درد،: چشم *   

 

گردن ناحیه لنفی های غده ورم یا و گلو درد: گلو *  

شدن آلوده صورت در مفصل حرکت زمان در خصوص به درد و تورم قرمزی، شدن، داغ: مفاصل *  

باکتری این به مفاصل  

عفونت به منجر و شده پخش بدن در تواند می شود، خون وارد عفونت درصورتیکه: ها ارگان سایر *  

گردد مننژیتمننژ های وپرده قلب پوست،   

چه شما جنسی شرکای تمامی هم و خود هم باشید، شده ذکر عالئم از یکی دارای شما که-صورتی در  

کنید مراجعه پزشک به باید درمان و تشخیص تائید جهت باید باشند عالمت بدون چه و عالمت دارای  
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توسط وی بیماری و بوده عالمت بدون یا و باشد داشته را شده ذکر عالئم شما جنسی شریک اگر مچنینه  

اتان-جنسی شریک همراه به باید باشید نداشته عالئمی اگر حتی نیز شما باشد، شده داده تشخیص پزشک  

شود انجام شما هردوی برای درمان تا کنید مراجعه پزشک به  

نشان خود از عالئمی هیچ است ممکن مبتالیان از زیادی درصد کردیم، ذکر قبال که طور-همان زیرا  

 ندهند

رابطه برقراری از نشده کامل شما درمانی دوره و اید-نرفته پزشک نزد که زمانی تا این بر عالوه  

کنید پرهیز جنسی  
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تناسلی زگیل  

Genital warts 

است آمیزشی بیماریهای از تناسلی زگیل  

پاپیلومای ویروس از هایی گونه زیر توسط که است مسری شدت به آمیزشی بیماری یک تناسلی زگیل  

 Virus (HPV) Human Papilloma انسانی

شود می ایجاد  

تمام. است انتقال قابل آمیزشی روش هر با و باشد می پوست به پوست مستقیم تماس طریق از آن انتشار  

افراد درصد ۵ تا یک فقط باشند، نمی رویت قابل زگیل دارای هستند، ویروس این به مبتال که بیمارانی  

شوند می مشاهده بلقا های زگیل دچار ویروس این به آلوده  

این به مبتال مردان و زنان اکثر ندارد، زگیل ایجاد از غیر به خاص عالمت ویروس این به آلودگی چون  

شوند می جامعه در آن انتقال سبب ویروس،  

برای تناسلی زگیل واکسن و 6446 سال در را دختران برای تناسلی زگیل واکسن دارو و غذا سازمان  

داد قرار تایید مورد 6449 سال در را پسران  

ویروس این علیه بر سالگی ۱6 تا۱۱ سن در پسران و سالگی ۱3 سن در دختران واکسیناسیون دلیل بدین   

است شده گنجانده ملی واکسیناسیون برنامه جزو اروپا و آمریکا در  

آن اثرات باشد، تر پایین واکسیناسیون سن قدر هر. باشد سال6 زیر واکسیناسیون شود می توصیه  

. است بهتر  

۱۱ و ۶ نوع ویروس تناسلی های زگیل درصد 94 عامل دارد نوع ۱ از بیش ویروس این  

دستگاه سرطان و دهان حفره داخل سرطان مقعد، سرطان رحم، دهانه سرطان عامل ویروس این. است  

باشد می تناسلی  

این امروز پزشکی علم با و ودش می درمان قابل غیر شد، ویروس این به میتال فردی وقتی متاسفانه  

. ماند می باقی وی بدن در ویروس  
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که ضایعاتی همان شوند، می بیان تناسلی زگیل های درمان اینجا در  

ندارد وجود خون داخل ویروس برای درمانی وگرنه هستند، رویت قابل و بوده مانند زگیل  

کاندوم از استفاده همچنین. کند نمی صفر ولی کند، می کم را بیماری انتقال خطر ها زگیل بردن بین از  

. کند نمی صفر باز ولی کند می کم را بیماری انتقال خطر  

پیدا تماس تناسلی دستگاه با دهان ناحیه اگر  

شوند ایجاد حلق و دهان حفره داخل ها، لب اطراف در توانند می ها زگیل کند،  

معموال دارند، وجود مختلف درمانی های روش تناسلی، ناحیه در مانند زگیل ضایعات درمان برای  

  پیدا مکرر های درمان به نیاز بنابراین شوند، می ظاهر مجددا ضایعات درمان از پس ماه چند ظرف

. شود می  

 

کند جلوگیری ها زگیل عود از صد در صد که ندارد وجود درمانی هیچ  

معایب و مزایا دارای کدام هر ولی دارند، وجود مختلفی درمانی های روش ها زگیل بردن بین از برای  

تقسیم بزرگ دسته دو به کال ها شونددرمان می داده توضیح زیر در که هستند خود به مخصوص  

شوند می   

 

شوند می انجام بیمار خود توسط هاییکه درمان  

شوند می انجام پزشک توسط هاییکه درمان  

گیرند قرار نظر مد پزشک ترجیح و بودن دسترس در بیمار، ترجیح باید درمان نوع ابانتخ در  

بخصوصی های ژل و ها کرم از استفاده از عبارت شوند، می انجام بیمار خود توسط هاییکه درمان  

است مهم عیب چار دارای درمان نوع این. است  
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نیستند آن انجام به قادر بیماران همه  

بنابراین و کنند مشاهده را ضایعات همه توانند نمی بیماران ها خانم در بخصوص دموار از بسیاری در  

بمالند ضایعات تمام روی را داروها این توانند نمی  

نیستند دسترس در داروها این از بسیاری  

سبب شوند، مالیده سالم پوست به اگر و شوند، مالیده ضایعه روی درست باید داروها این  

شوند می عوارض  

هستند انجام قابل پزشک توسط که درمانی های راه. شود معالجه پزشک توسط باید ترجیحا تناسلی یلزگ  

از عبارتند  

استفاده اند کرده عود و هستند وسیع ضایعات مواردیکه در درمان نوع این: درمانی لیزر  

شود می   

 

۱ آن ولی شود می ضایعات تخریب سبب لیزر. دارد نیاز عمومی بیهوشی یا موضعی حسی بی به آن  

دارد بزرگ عیب  

است گران آن قیمت  

شود می زخم محل گذاشتن باقی سبب  

هستند ویروس حاوی شوند، می منتشر هوا در که لیزر از ناشی ذرات  

است طوالنی زخم التیام زمان مدت  

ها زگیل موضعی حسی بی با و برق جریان از استفاده اب روش این در: الکترود با سوزاندن  

می ساز مشکل موضعی متعدد های حسی بی است، زیاد ها زگیل تعداد مواردیکه در. شوند می سوزانده  

 شوند
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باشد می ویروس حاوی زگیل، سوختن از ناشی بخار آن از عالوه  

تناسلی زگیل درمانی خط اولین و روش بهترین کرایو: کردن فریز یا کردن کرایو یا کردن منجمد  

 است

هفته هر مثال و باشد نیاز جلسه چندین به است ممکن. است اندک آن جانبی عوارض و است عالی نتیجه  

در. آید می پدید طاول زگیل محل در گاهی و شود می ایجاد درد کرایو از بعد. هفته چهار تا بار یک  

کرد دهاستفا کرایو از توان می نیز حامله های خانم  

و وسیع ها زگیل مواردیکه در. شود می جراحی به نیاز ها زگیل برداشتن برای گاهی: جراحی  

شوند برداشته جراحی با است بهتر هستند مانند خوشه  

دهد انجام باید بیمار خود که هایی مراقبت  

کنند می خونریزی آسانی به چون نشود، وارد ها زگیل به ضربه که بود مواظب باید  

نمود خودداری اکیدا دیگران به بیماری این انتقال از باید  

هستند عفونی ها آن چون زد دست ها زگیل به نباید   

شود خودداری ها زگیل کندن و چالندن از  

کار به پا و دست مثل بدن نقاط سایر های زگیل برای هاییکه درمان باشید داشته خاطر به  

برد بکار اسلیتن ناحیه های زگیل برای توان نمی روند، می  
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