
 دانشنامه بیماریهای منتقله از ره هوا
 
 
 

 pg. 1 

 

 

 

 

www.takbook.com



 دانشنامه بیماریهای منتقله از ره هوا
 
 
 

 pg. 2 
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 مقدمه

 

 طریق از ها بیماری و عوارض از بسیاری دیگر بیولوژیکی و میکروبی عوامل بر عالوه

 آالینده این. کنند می تهدید را انسان سالمتی هوا طریق از شیمیایی و فیزیکی های آلودگی

 هیدروکربور ، ،سرب ازت ،اکسیدهای گوگرد های کربن،اکسید مونوکسید عمدتاذرات، ها

.هستند سنگین فلزات و خطرناک آلی ترکیبات و ها  

 

 صنایع،مصرف خودروها، تردد نظیر انسان های فعالیت گسترش اثر در ها آالینده این

 اثرات بیشترین.شوند می حاصل غیره و گرما و انرژی تامین جهت فسیلی های سوخت

 شامل که شود می مربوط تنفسی های بیماری به هوا آلودگی بهداشتی

 روی بر ها آالینده تک تک مطالعه. باشند می غیره و ریه برونشیت،آنفیزم،سرطان

 عنوان به. نماید بروز حادی اثرات باال های غلظت در که است داده نشان نیز حیوانات

 پاکسازی اصلی مکانیسم نتیجه در و ایستند باز حرکت از ها تاژک است ممکن مثال
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 فیزیولوژی و اصلی های کننده آلوده بین خالصه طور به. شود مختل تنفس دستگاه

دارد وجود انکارناپذیر و قطعی ای رابطه تنفسی دستگاه  

 این رفع جهت.است انسانی های محیط در هوا آلودگی کنترل محیط بهداشت مهم اهداف از

 اجرای و وضع ، کنترل،مدیریت فناوری مختلف های زمینه در باید مشکل

  فسیلی های سوخت احتراق فرآیند سازی ،بهینه مردم مستمر،آموزش استانداردها،پایش

کرد دنبال را پاک های انرژی از استفاده و کمتر آلودگی با های سوخت جایگزینی  

 عطسه سرفه، اثر در ها میکروب تنفس، قطرات ریز  و هوا راه از منتقله های بیماری در

 که زمانی مدت در و شوند می پخش هوا در بیمار، فرد بدن از شده دفع ترشحات بخار یا و

 این برمکی، رضا علی گفته به.  دارد را سالم فرد  آلودگی قابلیت ماند می زنده میکروب

 و قطرات و گرفته قرار آلوده فضای این در انسان که است آن به مشروط البته موضوع

کند تنفس را آلوده هوای  
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از بیماری های منتقله از راه هوایی است.سل   

 بیماری سایر با مقایسه در. گذارد می اثر ها ریه بر معموال که است عفونی بیماری یک

است جهان قاتالن بزرگترین از یکی سل عفونی، عامل یک از ناشی های  

 

 و شوند می سل به مبتال سال در نفر میلیون 9 که زند می تخمین جهانی بهداشت سازمان

اند رفته دست از ها سیستم این از نفر میلیون 3  

است ساله 44 تا 51 زنان میر و مرگ اصلی علت 3 از یکیسل   

سل    عالئم 

 و باشد خفیف ماه چند برای است ممکن غیره و وزن، کاهش شبانه، عرق ، تب سرفه،

 سال یک طی در نزدیک تماس طریق از را دیگر نفر 51-51 تا میتوانند سل به مبتال افراد

کنند آلوده  

  سل باعث که هایی باکتری که است معنی این به است، هوا پاتوژن بیماری یکسل 

شود می پخش فرد به فرد از هوا طریق از شود می  
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 درصد 51 شانس. ندارند انسانی سل جهان، جمعیت سوم یک حدود که است این بر عتقادا

 سیستم به که افرادی در خطر این اما دارد، وجود فعال غیر انسانی سل به ابتال احتمال

 که افرادی یا تغذیه سوء یا وی آی اچ به مبتال افراد یعنی رسانند، می آسیب بدن ایمنی

است باالتر بسیار کشند، می سیگار  

یابد گسترش بدن های قسمت سایر به تواند می خون جریان طریق از سل درمان، بدون  

 

باشد داشته وجود مفصلی تخریب و فقرات ستون درد است ممکن: استخوانها  

شود منجر مننژیت به تواند می این: مغز  

 منجر ادرار در خون به و کند مختل را زباله فیلتراسیون توابع تواند می این: کلیه و کبد

 شود

 تامپوناد به منجر و دهد کاهش خون کردن پمپ برای را قلب توانایی تواند می این: قلب

باشد مرگبار تواند می که شود، قلبی  
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. میشوند مصرف طوالنی زمان مدت برای بیوتیکها آنتی معموال  

های بیوتیک آنتی از ای دوره برای استاندارد مدت طول  

است ماه 6 دودح   

 است، ناچیز جانبی عوارض چه اگر و باشد سمی کبد برای تواند می سل ضد داروهای

 پزشک به باید بالقوه جانبی عوارض. باشند جدی کامال توانند می دهند، می رخ که وقتی

باشد زیر موارد شامل و شود گزارش  

 

تیره ادرار  

 تب

 زردی

اشتها دادن دست از  

استفراغ و تهوع  
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کرد استفاده کلی اقدام چند از توان می فعال، سل گسترش از جلوگیری برای  

 

 عنوان به اتاق همان در خوابیدن یا و کردن کار یا مدرسه به رفتن با دیگر افراد از اجتناب

کرد خواهد کمک دیگر کسی به رسیدن از میکروب به ابتال خطر کاهش به کسی،  

 

 را باکتری گسترش تواند می نیز تهویه های اتاق و دهان پوشش ماسک، از استفاده

کند محدود  

دارند بیشتری خطر دارند، را زیر شرایط که فرادیا  

 

 دیابت

خاص سرطانهای  

تغذیه سوء  

کلیوی بیماری  
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هستند جهان در بروز سل میزان باالترین دارای زیر کشورهای  

 

آفریقا صحرای جنوب کشورهای و غربی آفریقای ویژه به - آفریقا  

 افغانستان

اندونزی و بنگالدش هند، پاکستان، جمله از: شرقی جنوب آسیای  

 چین

 روسیه

جنوبی آمریکای  

 می اثر ها ریه بر آن بیشتر چه اگر. باشد کشنده میتواند سل بماند، باقی نشده درمان اگر

مانند کند، ایجاد عوارض و یابد گسترش خون طریق از تواند می گذارد،  

 

دهد می پوشش را مغز که غشائی تورم: مننژیت  

فقرات ستون درد  
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مشترک آسیب  

ها کلیه یا کبد آسیب  

است نادر این: قلبي اختالالت  
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ز راه هوا است.از بیماری های منتقله اآنفلوآنزا   

 مسری بسیار آنفلوانزا. است ویروس از ناشی تنفسی بیماری یک آنفوالنزا یا آنفلوآنزا

یابد می گسترش آلوده فرد یک عطسه و سرفه توسط معمول طور به و است  

 ویروسی ضد داروهای از برخی اما کنند، درمان را آنفوالنزا نمیتوانند بیوتیکها آنتی

 میتوانند

شد خواهند مبتال آنفوالنزا به زمان آن در ها آمریکایی از درصد 01 تا 1 تقریبا   

 واکسیناسیون آنفلوانزا، به ابتال از جلوگیری برای راه بهترین معتقدند کارشناسان 

است سالیانه  

است معمول سرماخوردگی با آنفلوانزا عفونت  

 

باشد زیر موارد شامل است ممکن سرماخوردگی و سرم عالئم  

 

شده مسدود یا بینی آبریزش  

درد گلو یک  
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 سرفه

 هستند شدید سردی از که آنفلوآنزا عالئم از بعضی بگویید، آنها به شما به کمک برای

است متفاوت  

باال حرارت درجه  

جرقه و خفیف عرق  

 سردرد

اندام و مفاصل درد  

خستگی احساس ، خستگی  

 

آنفوالنزا اولیه عالئم  

 آنفوالنزا، به ابتال با. است سرما و آنفلوانزا های نشانه اولین از یکی خستگی اغلب

دارد شدت به بیشتری تمایل خستگی  
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باشد زیر موارد شامل تواند می اولیه های نشانه سایر  

 

 سرفه

درد گلو  

 تب

دارد درد بدن  

 لرز

گوارشی تغییرات  

 

درد تسکین داروهای  

دهند کاهش را بدن درد و سردرد مانند عالئم از بعضی توانند می درد ضد داروهای  

 

www.takbook.com



 دانشنامه بیماریهای منتقله از ره هوا
 
 
 

 pg. 17 

 محصوالت که است این مهم. هستند دسترس در آنالین خرید برای گوناگون داروهای

ببرید پزشکی متخصص یک توصیه به فقط را آنها و کنید مقایسه را مختلف  

 

نیستند مناسب سال 50 زیر کودکان برای آسپرین مانند مسکن داروهای از بعضی  

 

باید آنفوالنزا به مبتال فرادا  

 

خانه در اقامت  

کنید جلوگیری دیگران با تماس از امکان صورت در  

دارید نگه استراحت و گرم  

کنید مصرف مایعات زیادی مقدار  

الکل از اجتناب  
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است بیشتر افراد برخی در آنفلوانزا شدید عوارض به ابتال خطر  

 

سال 61 باالی بزرگساالن  

کودکان یا نوزادان  

حامله زنان  

عروق و قلب بیماری به مبتال افراد  

دارند برونشیت یا آسم مانند سینه قفسه مشکالت که کسانی  

کلیوی بیماری به مبتال افراد  

دیابت به مبتال افراد  

دارد وجود آنفلوانزا ویروس از نوع سه  

 A آنفلوانزای

 B آنفلوآنزا

 C آنفلوآنزا
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تنفس است. منتقله از راهاز عفونتهای   سرخک  

روبال است ویروس از ناشی عفونی بسیار بیماری یک سرخک   

 قرار آن معرض در هرگز مردم که شود می ای منطقه وارد سرخک اگر حال، این با

باشد ویرانگر تواند می نتیجه اند، نگرفته  

است عفوني بسیار بیماري یك سرخك  

اند کرده شناسایی را سرخک ویروس سلول 05 دانشمندان   

باشد خفیف هک های سرفه و عطسه آبدار، های چشم شامل تواند می سرخک عالئم   

است درمان از بهتر پیشگیری. ندارد وجود سرخک برای خاصی درمان   

کنند مصرف را واکسن این نباید باردار زنان   

 

است تب شامل همیشه سرخک عالئم  
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کردن سرفه  

بینی آبریزش  

ملتحمهسوزش   

شود می ظاهر اولیه عفونت از پس روز 55 تا 9 ئمالع  

 

از عبارتند است ممکن عالئم   

 

بینی آبریزش  

خشک شده هک سرفه  

  متورم های پلک

خیس چشمان  

نور به حساسیت یا فتوفوبیا  
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 عطسه

است ای قهوه به مایل قرمز راش یک  

 

 می این. باشد سانتیگراد درجه 4106 تا خفیف شدت از تواند می این. دارد وجود تب غلبا

شود ظاهر دوباره سپس و کند سقوط است ممکن و بکشد طول روز چندین تواند  

 

. شود می ظاهر اولیه های نشانه از پس روز 4 تا 3 حدود ای قهوه به مایل قرمز بثورات

بکشد طول هفته یک از بیش تواند می این  

 

 را آن روز، چند از پس. یابد می گسترش گردن و سر پشت و گوش پشت معموال بثورات

 با آنها اغلب کنند، می رشد نقاط که همانطور. یابد می گسترش پاها جمله از بدن، بقیه به

شوند می متحد هم  
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باشند جدی توانند می برخی. است معمول بسیار سرخک از ناشی عوارض  

 

 افرادی مانند ضعیف ایمنی سیستم به مبتال بیماران دارند، را خطر بیشترین که افرادی

به مبتال که هستند  بزرگساالن و جوان بسیار کودکان ، ویتامین کمبود یا لوسمی ، ایدز 

هستند سال 01 باالی  

هستند سالم کودکان از بیشتر عوارض معرض در سال 1 از بیشتر سالمند فرادا  

 

باشد زیر موارد شامل تواند می عوارض   

 اسهال

 استفراغ

چشم عفونت  

برونشیت و الرنژیت مانند تنفسی دستگاه عفونت  
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 می تولد هنگام کم وزن یا زودرس زایمان جنین، سقط به منجر بارداری دوران در سرخک

 برای باید نشده، واکسینه و است شدن باردار برای ریزی برنامه حال در که زن یک. شود

بپرسد خود پزشک از مشاوره  

روبال ویروس با عفونت با سرخک   

  زندگی آلوده بزرگسال یا کودک یک گلو و بینی مخاط در ویروس این. شود می ایجاد 

کند می  

 

 از بعد روز 1 تا 4 حدود و است مسری بثور شدن ظاهر از قبل روز 4 مدت به بیماری این

است مسری نیز آن  

 

طریق از عفونت  

آلوده فرد یک با فیزیکی تماس  

هستند آلوده افراد به نزدیک باشند، عطسه یا سرفه که صورتی در  
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 داخل به را خود انگشتان سپس و کرده آلوده را موکوس قطرات که سطح یک کردن لمس

چشم و بینی مالش یا دهان  

است فعال ساعت 0 مدت به ویروس این  

 و بایستی پزشک باشد، نداشته وجود ای عارضه هیچ اگر. دارد وجود خاصی درمان یچه

کند توصیه آبی کم از جلوگیری برای را زیاد مایعات   

 

روند می بین از روز 51 تا 7 طی معموال عالئم   

 

کند کمک است ممکن زیر اقدامات  

 

 یا تیلنول. سرد خیلی نه اما باشند، سرد باید آنها باشد، باال کودک حرارت درجه اگر

 آسپیرین باید سال 56 زیر کودکان. کند کمک درد و درد تب، کنترل به تواند می ایبوپروفن

. نکنند مصرف را  
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 کودک، به تواند می حد از بیش زیرا کند، می توصیه استامینوفن دوز مورد در پزشک یک

 آنالین انتخاب بخرید، را ایبوپروفن یا تیلنول میخواهید اگر. برساند آسیب کبد، خصوص به

است عالی  

کنند اجتناب کودک کنار در کشیدن سیگار از باید مردم  

 را راحتی سطح است ممکن اتاق شدن تاریک یا نور داشتن نگه نور کم آفتابی، عینک

دهد می افزایش را نور به حساسیت سرخک زیرا دهد، افزایش  

کنید تمیز مرطوب و گرم پارچه با آرامی به دارد، وجود چشم اطراف پوست اگر  

 یک دادن قرار یا و ها کننده مرطوب. نمیدهند تسکین را سرخک سرفه سرفه داروهای

 آب لیوان یک است، ماه 50 از بیش کودک اگر. کند کمک است ممکن اتاق در آب کاسه

 کمک است ممکن عسل خوری چای قاشق دو و لیمو آب خوری چای قاشق یک با گرم

ندهید نوزادان به را عسل. کند  

بنوشد مایعات زیادی مقدار باید کودک بنابراین کند، کمک آب کمبود به تواند می تب  

 با نزدیک تماس از و بماند دور مدرسه از باید است، مسری مرحله در که کودک یک

شود جلوگیری نیستند، سرخک هرگز یا نیستند ایمن که کسانی ویژه به دیگران،  
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آ ویتامین کمبود که کسانی  

آ ویتامین های مکمل از است ممکن سرخک به مبتال سال 0 زیر کودکان و دارند   

شوند مند بهره  
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س است.تنفهای منتقله از راه فونتمرغان از عآبله   

  ایجاد زوستر وریدهای ویروس توسط که است مسری بسیار بیماری یکمرغان آبله 

شود می وارد ملتحمه و تنفسی دستگاه طریق از که شود می  

 که زمانی تا و کنند می ظاهر بثورات از قبل روز 0-5 را عفونت به ابتال بیشترین مردم

اند نشده ایجاد پالکتها تمام  

  ویروس از نفر 51 از نفر 9 گیرند، می قرار آلوده فرد یک معرض در که هنگامی

رغان را دریافت خواهند کردمآبله   

 

اولیه عالئم  

شدید تا خفیف تب با کودک  

درد گلو داشتن و سرفه  

درد گلو و سرفه  

سرگیجه احساس  
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ناراحتی احساس  

دهان بد بوی بویژه و خستگی احساس  

اشتها دادن دست از   

 افراد همه تقریبا اید، شده واکسینه یا قرارداد بیماری این برابر در که مواردی استثنای به

هستند ویروسی های عفونت به مبتال  

باشد داشته افراد برخی برای را ای جدی تاثیرات تواند می حال، این با  

باشند تر جدی ساله یک از کمتر نوزادان برای توانند میمرغان آبله    

باشند تر جدی باردار زنان برای توانند میمرغان بله آ  

باشد بیشتر ضعیف ایمنی سیستم دارای افراد برای تواند می مرغانه آبل  ویروس  
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ماری های منتقله از راه تنفسی استاز بیاوریون   

 غدد چند یا یک حساسیت و تورم باعث تواند می که است ویروسی بیماری یک اوریون

. شود( پاروتید) بزاق  

 اندام در فقط است ممکن دیگر برخی و نیستند عالئم دارای اوریون به مبتال افراد از برخی

کیت(ار) ها بیضه التهاب یا مننژیت مثال باشند، داشته عالئم دیگر های  

 

 آلوده بزاق با مستقیم تماس و عطسه، و سرفه طریق از فرد به فرد طریق ازانتقال 

یابد می گسترش  

 روز 51-56 متوسط طور به( عالئم شروع تا عفونت شروع زمان) انکوباسیون دوره

 قبل روز 7 از است ممکن هویج به مبتال فرد یک. باشد هفته 4 تا 0 بین تواند می و است

 مسری نیز عالئم بدون افراد. شود عفونی آن از بعد روز پنج تا بزاق غدد به رسیدن از

 هستند
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 عالئم

 که کسانی. ندارند عالمتی هیچ کنند می دریافت اوریون که وقتی ساله دو زیر کودکان اکثر

باشند داشته شدید بیماری که دارد احتمال بیشتر کنند می دریافت بالغ یک عنوان به را سم  

 درد ناراحتی، سردرد، تب،: شوند می زیر موارد شامل معموال دارد، وجود عالئم وقتی

 لبه زیر در درست) بزاق غدد چند یا یک حساسیت و تورم ضعف، اشتها، عضالنی،

 به. دارند بزاقی غدد از غیر های اندام در عالئمی افراد از برخی حال، این با(. گوش

 سفتی نور، به حساسیت سردرد، عنوان به است ممکن سرخدار مننژیت مثال عنوان

دهد رخ استفراغ یا/  و تب گردن،  

 

 تواند می بزاقی غدد تورم اما کشد، می طول روز شش تا یک معموال تب متوسط طور به

 تا 50 بین عالمت، اولین معرض در گرفتن قرار از معموال. بکشد طول روز 51 از بیش

کشد می طول روز 01 . 
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 به ابتال احتمال هستند، اوریون به مبتال بارداری اول ماهه سه طول در که باردار زنان

 اختالالت باعث اوریون که ندارد وجود شواهدی هیچ اما یابد، می افزایش جنین سقط

شود می جنینی  

 مدت طوالنی پیامدهای دهد، می رخ اوریون موارد از ٪51 تا( اوریون) ویروسی مننژیت

است نادر بسیار  

. افتد می اتفاق مورد 511 در مورد 4 در باال فرکانس صداهای به موقت ناشنوائی

دهد می رخ مورد 51111 در 5 در و طرف یک در معموال دائمی و عمیق ناشنوایی  

  رخ بلوغ از پس مردان از ٪01-01 در طرفه، یک معموال ،(التهابی بیضه) ارکیت

دهد می  

. افتد می اتفاق بلوغ از بعد زنان ٪1 در التهابی تخمدان   

افتد می اتفاق مورد 6111 در 5 حدود در( مغزی التهاب) انسفالیت  

است مورد 5111 هر در مورد 5111 حدود در اوریون از ناشی میر و مرگ میزان  

 قلب و تیروئید کلیه، پستان، مفاصل، اعصاب، پانکراس، مانند دیگر های ارگان التهاب

است ممکن  
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بیماری عوارض  

 

بزرگساالن در شدیدتر بیماری  

 ناشنوایی

بزرگساالن و نوجوانان در ها تخمدان و ها بیضه التهاب  

511 در 51 تا ویروسی مننژیت  

 انسفالیت

اولیه بارداری دوران در جنین سقط خطر  

مورد 511111 در 0 از کمتر در مرگ  
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منتقل میگردد هوایی از عفونتهایی است که از راهمننژیت   

  کند می متصل را نخاع و مغز که است محافظتی غشای عفونت مننژیت

 

 و نوجوانان کودکان، نوزادان، در بیشتر اما دهد، قرار تاثیر تحت را کسی هر تواند می این

است جوان بزرگساالن  

 

باشد جدی بسیار تواند می مننژیت نشود، درمان سرعت به اگر  

 

 دائمی آسیب به منجر و( سمی سپتی) حیات کننده تهدید را خون مسمومیت تواند می این

شود اعصاب یا مغز به  

 

  ارائه را مننژیت برابر در محافظت از برخی که هستند دسترس در ها واکسن از تعدادی

دهند می  
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مننژیت عالئم  

باشد زیر موارد شامل تواند می و شود می ایجاد ناگهانی مننژیت عالئم  

 

31( تب) باال دمای  

شدن مریض  

 سردرد

سفت گردن  

روشن های چراغ از رست  

پاسخگویی عدم یا آلودگی خواب  

 تشنج
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شود می ایجاد ویروسی یا باکتریایی عفونت توسط معموال مننژیت . 

 

است ویروسی مننژیت از تر جدی اما است نادر باکتری مننژیت  

 

طریق از توانند می کنند می ایجاد را مننژیت که هایی عفونت  

 

 عطسه

 سرفه

کردن بوس  

مسواک و چنگال و کارد گذاری، اشتراک به تسهیالت  

 گذارند می گلو یا بینی در را ها باکتری یا ها ویروس این که افرادی از معموال مننژیت

نیستند بیمار خودشان اما شوند می گرفتار  
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 رایج کمتر این اما شود، گرفتار شود می مننژیت به مبتال که فردی از است ممکن همچنین

 است

 در و تشخیص تست برای بیمارستان در معموال هستند مظنون مننژیت به مبتال که افرادی

شوند می بررسی باکتریایی یا ویروسی عفونت بروز صورت  

 

شود می درمان هفته یک حداقل بیمارستان در معموال باکتری مننژیت  

 

است زیر موارد شامل درمان  

 

شود می داده ورید به مستقیم طور به ها بیوتیک آنتی  

شود می داده ورید به مستقیم طور به مایعات  

صورت ماسک طریق از اکسیژن  
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زخم از عفونتهای منتقله از راه هوایی است.سیاه   

 تماس که افرادی یا و کشاورزان در معموال و است نادر بسیار بیماری یک زخمسیاه 

 رخ دارند، پوست یا حیوانی موهای پشم، مخصوصا آنها، محصوالت یا حیوانات با نزدیکی

. دهد می  

. کند وارد سایش یا برش در ها باکتری دادن قرار صورت در را پوست تواند می عفونت

 از گوشت اگر یا گیرد قرار استنشاق معرض در اسپور اگر دهد رخ است ممکن نیز عفونت

شود خورده آلوده حیوان یک  

 

. شود می شامل را پوست ابتدا که استپوستی عفونتی عفونت   

تبدیل میشود  مرکز در سفید و سیاه مشخص منطقه با درد بی زخم یک به پسس  

 مجاور ناحیه در لنفاوی غدد و دارد وجود ناحیه این اطراف در مشخص تورم معموال

بمیرند است ممکن درمان بدون افراد ٪01 تا. بروند بین از است ممکن  
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استنشاقیعفونت   

 زدایی سم. بکشند نفس ها اسپور که دهد رخ هنگامی است ممکن استنشاقیعفونت 

 روز چندین از بعد اما باشد آنفوالنزا به مبتال بیماری شبیه ابتدا در است ممکن استنشاق

 روز 0 تا 5 معموال مرگ درمان، بدون. شود می ایجاد تنفسی شدید های شوک و مشکالت

دهد می رخ شدید عالئم شروع از پس  

 

روده زخم سیاه  

 حالت: از عبارتند است ممکن عالئم. دهد رخ آلوده گوشت خوردن از پس است ممکن

شدید اسهال و خون استفراغ شکمی، درد تب، استفراغ، اشتها، دادن دست از تهوع،  
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