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پيشگفتار:
در عصر حاضر ارتقاء سطح فرهنگ بهداشتي جوامع ،افزايش طول عمر بشر و تغييرات اقتصـادي اجتمـاعي ،سـيماي
اپيدميولوژيك بيماريها را تغيير داده است ،با وجود اين ،هنوز هـم بيماريهـاي مسـري بـه عنـوان مهـم تـرين مسـ له
بهداشتي در اكثر كشورها محسوب ميگردند.
امروزه در بسياري از نقاط جهان بيماريهاي مسري مشكالت بسياري را براي جوامع انساني بوجود ميآورنـد ايـن در
حالي است كه آسيبها و صدمات و خسارات ناشي از اين بيماريها كشورهاي در حال توسعه را در مقايسه با كشـورهاي
پيشرفته و صنعتي بيشتر تحت تأثير قرار ميدهد .بيماريهاي واگير نوپديد مانند تبهـاي خـونريزي دهنـده و ايـدز از
مهلك ترين بيماريهاي پايان قرن بيستم محسوب ميشوند كه مشكالت زيادي براي كشورهاي درگير ايجاد كرده اند.
علل مختلفي از قبيل فقر ،سوء تغذيه ،بي سوادي ،ازدياد بي رويه جمعيت ،فقدان تسهيالت بهداشـتي ،فقـر فرهنگـي
و ...باعث بوجود آمدن و انتشار بيماريهاي واگير و در نتيجه آن خسارات اجتماعي ،اقتصادي جبران ناپذيري ميگردد.
آشنايي بهورزان با بيماريهاي واگير و راههاي پيشگيري ،كنترل ،تشخيص درمان مناسب بيماريها نقش بسـزايي در
كنترل و جلوگيري از اشاعه و گسترش بيماريها دارد كه كتاب بيماريهاي واگير با اين هدف تهيه و اميـد اسـت مـورد
استفاده قرار گيرد.

2

بیماریهای واگیردار

بیماریهای واگیردار

پس از مطالعه اين فصل انتظار ميرود فراگيربتواند:
-1علل اهميت پيشگيري و كنترل بيماريهاي واگير را بيان كند؟
 -2راههاي انتاال عوامل بيماري زا به انسان را شرح دهد؟
 -3شرايط ايجاد بيماري بوسيله عوامل عفونت زا را بيان كند؟
-4تعاريف و اصطالحات بيماريهاي واگير را شرح دهد؟
 -5نحوه انتشار بيماريها را توضيح دهد؟
 -6انواع عوامل بيماري زاي انسان را نام برده و در مورد هر كدام توضيح دهد؟
 -7نحوه تکمیل فرم پیگیری بیماریها را توضیح دهند.
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مقدمه:
بيماريهاي عفوني بخش بزرگي از بيماريهاي موجود در جامعه انساني را تشكيل ميدهند كه از زمان پيدايش بشـر
باوي بودهاند و عوامل آنها انتشار گستردهاي دارند.
پيشگيري وكنترل بيماريهاي واگير به علل زير حائز اهميت است:

 .1بيماريهاي واگير از شخصي به شخص ديگر قابل انتقال بوده بنابراين از جنبه شخصي خارج و جنبـه عمـومي پيـدا
ميكند
 .2بيشتر آنها قابل پيشگيري هستند (با اقداماتي نظير واكسيناسيون ،رعايت بهداشت فردي ،بهداشت محيط و)...
 .1به راحتي قابل درمان هستند و عامل بوجود آورنده آن مشخص ميباشد.
 .4در بسياري از كشورهاي جهان به علت فراواني موارد بيماري هنوز از مسائل مهم بهداشتي بحساب ميآيند.
لذا كليه كشورهاي دنيا كنترل و پيشگيري از بيماريهاي واگير را بايستي در دستور كار خود قرار داده و با تـالش در
اين زمينه توسط كليه دستگاهها و عوامل و همكاري سازمانهاي مختلف بين المللي قـادر باشـند كـه بـا فـراهم نمـودن
امكانات و شرايط مناسب از بروز و انتشار بيماريهاي واگير و صدمات و خسارات ناشي از آن جلوگيري نمايند.
دراين فصل شما با مقدمات بيماريهاي واگير آشنا خواهيد شد:
راههاي انتقال بيماري:

عوامل بيماري زاي عفوني از راههايي مانند پوست ،مجاري تنفسي ،دستگاه گوارش ،ملتحمه چشـم ،گـوش از طريـ
جفت ،دستگاه تناسلي و ...ميتوانند وارد بدن انسان شوند.
انتقال بيماريها به روش مستقيم و غير مستقيم به انسان صورت ميگيرد:
 .1انتقال بيماريها به روش مستقيم:
الف) تماس مستقيم :انتقال مستقيم و بدون واسطه عامل بيماري زا از مخزن يا منبع به فرد حساس مانند بيماريهاي
آميزشي كه از طري تماس جنسي انتقال مييابند.
ب) تماس با ترشحات دستگاه تنفسي (ريز قطرههاي عفوني) عبارت اسـت از پرتـاب مسـتقيم قطرههـاي ريـز بـزاو و
ترشحات حل و بيني به مخاط چشم يا پوشش مخاطي بيني يا حل در ضمن سرفه ،عطسه و...
انتشار از راه قطرههاي ريز معموالً محدود است و معموالً تا فاصله  11تا  31سانتي متر بين فرد حساس و منبع صورت
ميگيرد.
ج) تماس با خاك :مانند بيماري كزاز ،كرم قالبدار
د) گزش توسط حيوانات :مانند بيماري هاري
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و) انتقال از طري جفت (انتقال عمودي) :عوامل بيماري زا ميتوانند از راه جفـت منتقـل شـوند ماننـد بيمـاري ايـدز،
سيفليس ،هپاتيت  Bو ...كه در صورت آلودگي مادر به جنين قابل انتقال است و يا در زمان تولد به نـوزاد بيمـاري
انتقال پيدا ميكند.
 .2انتقال بيماريها به روش غير مستقيم:
الف) انتقال از طري وسايل آلوده مانند بيماريهايي كه از طري وسايل شخصي آلوده انتقال مييابند.
ب) انتقال از طري غذاي آلوده
ج) انتقال از طري آب و مايعات آلوده
د) انتقال از طري هوا
و) انتقال از طري حشرات و ناقلين
هـ) انتقال از طري دستهاي آلوده
در انتقال غير مستقيم ،ضرورت اصلي آن است كه عامل بيماريزا بتواند در خارج از بدن ميزبان و در محيط بي جـان
زنده بماند هم چنين ويژگيهاي شدت بيماريزايي و حدت بيماريزايي (ويروالنس) خود را تا زمان يافتن ميزبان جديـد
حفظ نمايد.
شرايط ايجـاد بيماري بوسيله عوامل عفونت زا:
براي اينكه عامل عفونت زا بتواند ايجاد بيماري نمايد بايد داراي خصوصياتي به قرار زير باشد:
 .1خاصيت عفونت زايی ( :)Infectivityقدرت تكثير عامل بيماريزا داخل بدن يا روي بافتهـاي ميزبـان را خاصـيت
عفونت زايي گويند.
 .2قدرت بيماريزايی ( :)Pahoginicityيعني خاصيتي كه توسـط آن عامـل بيمـاريزا بتوانـد در بـدن ميزبـان ايجـاد
بيماري كند .قدرت بيماريزايي در مورد عوامل مختلف بيماريزا متفاوت است مثالً قدرت بيماريزايي ويروس سرخك
شديدتر از قدرت بيماريزايي ويروس فلج اطفال است .زيرا پس از ورود ويروس سرخك حدود  31تا  11درصد افراد
حساس به اين بيماري مبتال خواهند شد در صورتيكه پس از ورود ويروس فلج تعداد كمتري از افراد حساس ضايعات
فلجي پيدا خواهند كرد.
 .1حدت بيماريزايی (( )Virulenceويروالنس) :عامل عفوني با توجه بـه حـدت بيمـاريزايي خـود ،دفـاع ميزبـان را
مغلوب كرده و موجب بيماري ميگردد.
 .4قدرت سم زايی :بسياري از عوامل بيماريزا خاصيت توليد سم دارند و با توليد سم بيماريزايي خود را نشان ميدهند
مثل باسيل كزاز يا ديفتري
 .2اختصاصی بودن :بسياري از عوامل بيماريزا اختصاص به يك ميزبان ويژه دارند مثل اوريون -سرخك و آبله مرغـان
كه فقط در انسان ايجاد بيماري ميكند ولي بعضي مشترك بين انسان و دام هستند مثل تـب مالـت ،دانسـتن ايـن
مس له كمك زيادي در مبارزه با بيماري خواهد كرد.
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 .3فراهم بودن نيازهاي خاص در محيط زيستی :مثل محيط زيستي هوازي و غير هوازي كه براي بعضي از عوامـل
بيماريزا الزم ميباشد ولي بسياري هم خود را با محيط تطبي ميدهند.
 .2تکثير :داشتن قدرت تكثير و توليد مثل ميباشد.
 .3محل جايگزينی :عامل بيماريزا بايد در محل مناسبي جايگزين شود تا اينكه بتواند عفونت زا باشـد .بعنـوان مثـال
كلي با سيل در روده بصورت فلور طبيعي وجود دارد در حاليكه همين عامل در كليه و خون بيماريزا خواهد بود.
 .1سيرتکاملی :عوامل بيماريزا براي عفونتزايي بايد تكامل ويژهاي را نزد ميزبان يا ناقل طـي كننـد كـه بـه آن سـير
تكاملي گويند.
 .11راه ورود عوامل بيماريزا :عوامل بيماريزا بايد از راه ويژه ايي وارد بدن شوند در غير اين صورت نمي توانند بيماريزا
باشند .مثالً با سيل كزاز اگر از راه زخم و خراش وارد نسوج شود بيماريزا خواهد بود ولي از راه گوارش ايجاد بيماري
نخواهد كرد.

تعاريف و اصطالحات بيماريهاي واگير:
-7تعريف بيمـاريهاي واگيـر  :Communicable Diseasesبيماريهاي واگير بيماريهـايي هسـتند كـه ناشـي از
اثرات عامل عفونت زا بوسيله خود عامل يا سموم آن باشد و از يك منبع يا مخـزن بـه شـخص مسـتعد و حسـاس
بصورت مستقيم يا غيرمستقيم سرايت كرده باشد.
-2ناقل ( :)Vectorناقلين بند پايان يا نرمتناني هستند كه باعث انتقال عامل عفونت ميباشند .ناقل ممكن است خود
نيز دچار عفونت شده يا فقط حامل عفونت باشد .مانند پشه ،مگس ،حلزون و...
-3حامل ( :)Carrierحامل شخص يا جانور آلودهايي است كه بدون داشتن يك بيماري قابل تشخيص بـاليني عامـل
بيماري را در خود دارد و بعنوان منبع بالقوه عفونت براي ديگران ميباشد .حاملين دو دستهاند:
الف) حاملين سالم

ب) حاملين دوره كمون و دوره نقاهت بيماري

-8مخزن عفونت و منبع عفونت :نقطه آغاز بروز بيماريهاي واگير دار وجود مخزن ( )Reservoirيا منبع ()Source
عفونت است .منبع عفونت عبارت است از انسان ،جانور يا ماده ايي كه عامل بيماريزا از آن ميگذرد و يا به ميزبان
راه مييابد مخزن عفونت عبارت است از انسان ،جانور بندپا ،گياه خاك كه عامل بيماريزاي عفوني در آن زنـدگي
ميكند و تكثير مييابد تا بتواند به ميزبان حساس منتقل شود.
-5عفونت ( :)Infectionبه حالتي گفته ميشود كه عامل عفونت زا وارد بدن وارد بدن انسان شده و با جـايگزيني در
آن رشد و تكثير مينمايد.
-6دوره پنهانی بيماري ( :)Period Incubationعبارت است از مدت زمان بين ورود عامل بيماريزا و آشكار شـدن
نخستين نشانههاي عضوي و عملي بيماري ،عوامل تعيين كننـده دوره پنهـاني عبارتنـد از تعـداد ميكـروب آلـوده
كننده ،راه ورود ميكروب ،حساسيت و استعداد ميزبان.
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 -2دوره واگيري يا سرايت ( :)Communicable Periodمدت زمـاني اسـت كـه طـي آن عامـل بيمـاريزا بصـورت
مستقيم يا غيرمستقيم ميتواند از شخص آلوده به شخص ديگر يا از حيوان آلوده به انسان يـا از انسـان آلـوده بـه
جانوران از جمله بندپايان منتقل شود.
-3آلودگی(:)Contaminationوجود عوامل بيماريزاي عفوني در درون يـا سـطح اشـياء يـا سـطح بـدن را آلـودگي
ميگويند.
-9جداسازي (ايزوله کردن)  :Isolationعبارت است از جدا كردن فرد يا حيوان بيمار يا حـاملين از سـاير افـراد يـا
حيوانات به منظور ايجاد مانع در راه انتقال عامل بيماريزا به ميزبان جديد در دوره سرايت بيماري
-70قرنطينه ( :)Quarantineعبارت است از محدود كردن آزادي نقل و انتقال و تغيير مكان انسان يا حيواناتي كه در
معرض بيماري مسري قرار داشتهاند براي مدت مشخص
-77ميزان بروز ( :)Incidenceبروز يك بيماري يا هر پيشامد ديگر عبارت است از تعداد مـوارد جديـدي كـه در يـك
دوره زماني معين در يك جمعيت تعريف شده روي داده است.
-72ميزان شيوع ( :)Prevalenceشيوع يك بيماري يا هر پيشامد ديگر عبارت است از تعداد مـوارد موجـود در يـك
جمعيتمعين دريك لحظهي زمانيخاص (شيوع لحظه اي) و يا در يك دورهيزماني خاص (شيوع دوره اي)
-73تعريف پيشگيري :پيشگيري يعني كليه اقداماتي كه براي قطع يا آهسته كردن سير بيماري استفاده ميشود وبه
الف) پيشگيري نوع اول

ب) پيشگيري نوع دوم

ج) پيشگيري نوع سوم تقسيم ميشود.

-78اپيدميولوژي (همه گير شناسی) ( :)Epidemiologyمطالعه توزيع و انتشار بيماريهـا از نظـر زمـان ،مكـان و
طبقه اجتماعي اشخاص مبتال و عوامل تعيين كننده بيماريها شامل عوامـل بـدني ،زيسـت شـناختي ،اجتمـاعي،
فرهنگي و ...و هم چنين بررسي و مطالعه حالتها و پيشامدهاي مرتبط با تندرستي شامل بيماريها ،علل مـر

و

مير و رفتارهايي مانند مصرف دخانيات و ...را اپيدميولوژي گويند.
نحوه انتشـار بيماريها:
انتشار بيماريها به چهار صورت زير ميباشند:
 -7اپيدميك يا همهگيري ( :)Epidemiceهمهگيري ميتواند در حد يك محله ،يك شهر يا يك كشور باشد و در هر
فاصله زماني ديده شود مثالً دوره همهگيري ميتواند چند ساعت (مسموميتهاي غذايي) چند هفتـه (آنفلـوانزا يـا
هپاتيت) و يا چند سال (اعتياد ،سرطان ،بيماريهاي قلبي و عروقي) باشد.
علل اصلي بروز اپيدمي شامل موارد زير ميباشد:
الف) افزايش قدرت تهاجمي عامل بيماريزا
ب) افزايش تعداد افراد حساس و پذيرنده بيماري
ج) فراهم شدن شرايط انتقال بيماري
به همه گيرهاي محلي و كوچك اوت بريك يا طغيان گويند ()Out break
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 -2اسپوراديك يا تك گيري ( :)Sporadicبيماري زماني بصورت اسپوراديك ظاهر ميشود كه يـا سـطح مصـونيت
باال بوده يا قدرت بيماريزايي عامل بيماريزا پايين بوده و يا شرايط محيطي براي انتقال بيماريزا نامساعد باشد.
 -3آندميك يا بومی ( :)Endemicبيماري وقتي بومي ميشود كه بعلت شرايط خـاص اكولوژيـك ،يـك بيمـاري در
منطقه ايي هميشه وجود داشته باشد و تعداد موارد آن در حد تعادل و انتظار باشد.
-8پاندميك يا عالمگير ( :)Pandemicاگر بيماري از مرز چند كشور بگذرد و يا چندين قاره را مبـتال كنـد بيمـاري
عالمگير شده است.
فاكتورهاي مؤثر در بروز بيماريها
در بروز بيماريها سه فاكتور:
 )1عامل بيماريزا
 )2ميزبان دخالت دارند و اثر متقابل اين عوامل منجر به ايجاد بيماري ميشود.
 )1محيط
7ـ عامل بيماري :عامل بيماريزا عبارت است از ماده ،موجود زنده يا غير زنده ،نيروي پيدا يا ناپيدا كه بـه مقـدار زيـاد
وجود داشته باشد يا كمبود نسبي دارد و ميتواند سبب آغاز يا ادامه بيماري شـود .بيمـاري ميتوانـد يـك عامـل
بيماريزا ،يا تعدادي عوامل مستقل يا مجموعهاي از دو يا چند عامل داشته باشد كه تركيب آنها براي بروز بيمـاري
ضروري باشند .عوامل بيماريزا به چند گروه تقسيم ميشوند.

انـواع عوامل بيماري زا:
 عوامل زنده بيماري زا مانند ميكروبها ،ويروسها ،قارچها ،انگلها و... عوامل بيماري زاي شيميايي مثل مواد غذايي ،سموم ،اسيدها و بازها ،هورمونها عوامل بيماري زاي فيزيولوژيك :مثالً حاملگي موجب حالت تهوع و استفراغ ميگردد عوامل ژنتيك عوامل رواني عوامل فيزيكي مانند تصادفات2ـ ميزبان :انسان يا موجود زنده ديگر (مانند پرندگان ،بندپايان )...كه در حالت طبيعي محـل جـايگزيني يـا گـذران
زندگي يك عامل عفوني بيماريزا باشد را ميزبان گويند .ميزبان انواع مختلفي دارد شامل:
الف) ميزبان نهايی يا اوليه يا قطعی :ميزباني است كه بلوغ جنسي انگل در آن روي ميدهد مانند پشه در بيمـاري
ماالريا
ب) ميزبان ثانويه يا واسط :ميزباني است كه اشكال غير جنسي انگل در آن تكامل مييابنـد ماننـد :انسـان يـا سـاير
پستانداران مهره دار يا پرنده در بيماري ماالريا ،گاو و خوك براي كرم كدو.
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ج) ميزبان انتقالی :ميزبان واسطهاي دوم ويا سوم وبيشتر است كه عامل بيماريزادر آن بدون هـي گونـه تكثيـر و يـا
تكامل زنده ميماند .ميزبان ميتواند يك جمعيت يا يك گروه باشد .خصوصيتهاي زيسـت شـناختي ،اجتمـاعي
ورفتاري اين گروه كه باتندرستي آنان مربوط باشد عوامل ميزبان ناميده ميشوند.
3ـ محيط زيست :محيط زيست انسان (محيط خارجي يا بزر

) بر عكس گياهان و جـانوران پيييـده ودربرگيرنـده

همه آن چيزهايي است كه در خارج از انسان ميزبان است (زنده يا بي جان) و انسـان بـر آنهـا تـداخل ميكنـد و
بنابراين شامل هوا ،آب ،غذا ،مسكن و ...است محيط زيست انسان به سه جزء تقسيم ميشود.
الف ) محيط زيست فيزيكي ،به عوامل فيزيكي واشياء بي جان اطالو ميشود مانند هوا ،آب ،خاك ،مسـكن ،آب وهـوا،
وضعيت جغرافيايي ،گرما ،نور ،سروصدا ،پرتوها… ،

ب ) محيط زيست شناختي ،مجموعه عناصر زنده كـه محـيط انسـان رافراگرفتهانـد از جملـه خـود انسـان ،ويروسهـا
ميكربها .حشرات ،جوندگان ،جانوران وگياهان است.
ج ) محيط رواني ـ اجتماعي :شامل مجموعهاي از عوامل رواني اجتماعي است كه به عنوان عوامـل مـوثر بـر بهداشـت
فردي ،مراقبت بهداشت وبهزيستي جامعه كه از وضعيت رواني افراد وساختار و اعمال گروههاي اجتماعي سرچشمه
ميگيرد اين عوامل عبارتنداز ارزشهاي فرهنگي ،آداب ورسوم ،عادات ،اعتقادات ،عواطف ،مذهب ،آمـوزش ،شـيوه
زندگي ،زندگي اجتماعي وجود خدمات بهداشتي وسازمانهاي اجتماعي و سياسي.

مثلث اپيدميولوژي
ميزبان

عامل بيماريزا

محيط

با اين مدل مشخص است كه در جايي بيماري پيدا ميشود كه هر سه عامل وجود داشته باشد و اگر در محيطي فقط
يك عامل باشد بيماري پيدا نخواهد شد و اگر دو عامل باشد زمينه بروز آن آماده شده است .مثالً در مورد بيماري ماالريا
اگر در محلي فقط افراد و عامل انتقال وجود داشته باشد شرايط براي بروز بيماري در افراد فراهم است ولي بيماري وجود
ندارد .حال اگر افراد آلوده كه حاوي عامل عفوني هستند وارد اين محيط شدند خطر ابتال پيدا خواهد شد.
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آشنايي با عوامل زنده بيماريزاي انسان:
-Aانگلها:

تعريف انگل :انگل به موجود زندهاي اطالو ميشود كه در داخل يا خارج بدن موجود ديگري زيست ميكند و زندگي
خود را از وجود آن تأمين مينمايد.
زندگي انگلي يكي از اشكال همزيستي فيزيولوژيك بين دو حيوان از جنس مختلـف اسـت كـه يكـي از آنهـا (انگـل)
معموالً كوچكتر و ضعيف تر است و در سطح يا داخل بدن جنس قوي تر (ميزبان) زندگي و تغذيه ميكند و ممكن اسـت
در بدن او ايجاد اختالل نمايد .اين همزيستي ميتواند دائمي يا موقت باشد.
دستهاي از انگلها در بدن ميزبان ايجاد ناراحتي مينمايند انگلهاي بيمـاري زا و برخـي از آنهـا نظيـر بسـياري از
آميبهاي روده ضرري به ميزبان نمي رسانند كه به اين گروه ساپروفيت گويند.
رابطه ميزبان و انگل:
ميزبان موجودي است كه انگل را در بدن خود نگهداري ميكند .ميزبان نهايی موجودي است كه شكل بالغ انگـل را
در بدن خود پرورش ميدهد و دوره تكثير جنسي انگل در آن اتفاو ميافتد ميزبان واسط موجـودي اسـت كـه مرحلـه
الروي يا كيستي و مرحله تكثير غير جنسي انگل را در بدن خود پرورش ميدهد.
گاهي اوقات يك حيوان يا انسان ميتواند هم ميزبان واسط و هم ميزبان نهايي يك انگل باشد.

اگر شخصي كه به يك انگـل آلـوده شـده اسـت پـس از درمـان كامـل دوبـاره مبـتال شـود آن را عفونـت مدـدد
( )reinfectionمينامند و اگر شخصـي از انگلهـاي موجـود در بـدن خـود مجـدداً آلـوده گـردد آن را خودآلـودگی
( )Autoinfectionميگويند.
شدت عفونت و بيماري در بيماريهاي انگلي معموالً به عوامل مختلفي بستگي دارد كه از همه مهمتر تعداد انگـل در
بدن است .جنس ،سن و نژاد نيز در تظاهرات عفونت تأثير دارند و عادات و آداب ميزبان ،شغل ،رژيم غذايي و حساسـيت
نژادي سبب تغيير در نسبت و شدت آلودگي ميشود.
تقسيم بندي انگلها
انگلهايي كه از نظر پزشكي اهميت دارند به سه دسته يا شاخه اصلي تقسيم ميشود كه عبارتند از:
-7تك ياختگان (:)Protozoaموجودات زندهاي هستند كه بدن آنها از يك سلول تشـكيل يافتـه اسـت و بـا آن كليـه
اعمال حياتي را انجام ميدهند.
-2کرمها (:)Helminthsموجودات چند ياختهاي هستند كه به پنج دسته مختلف تقسيم ميشـوند كـه دو نـوع آن از
نظر پزشكي اهميت دارد.
-3بندپايان( :)Arthropodsجانوراني هستند كه بدن آنهـا تقـارن دو طرفـي دارد و از تعـداد زيـادي سـلول تشـكيل
شدهاند .بدن آنها بند بند بوده و جنس نر و ماده از يكديگر مجزا هستند.
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-Bميكروبها:

ميکروبيولوژي يا ميكروب شناسي علمي است كـه در آن از موجـودات زنـده ره بينـي (ميكروارگانيسـمهـا) بحـث
ميشود .اين مطالعه شامل شناخت ساختمان ،متابوليسم ،فيزيولوژي ،طبقـه بنـدي و ژنتيـك آنهـا اسـت و رابطـه بـين
ميكروبها و محيط اطراف را بررسي ميكند .ميكروارگانيسمها موجوداتي هستند كه توليد مثل در آنهـا بسـرعت انجـام
ميشود.
باكتـريهـا:
باكتريها اولين موجودات ره بيني شناخته شده روي زمين هستند كه نسبت به هر موجود ديگر براي انسان مفيد و
ضروري تر هستند كه به سه دسته مهم تقسيم ميشوند:

 -1باكتريهاي عالي

 -2باكتريهاي حاياي  -3باكتريهاي پست

اندازه باكتريها بين  1/2 -2ميكرون است و داراي انواع مختلف هوازي ،بي هـوازي ،هـوازي بـي هـوازي (اختيـاري)
هستند.
باكتريها به اشكال مختلف ديده ميشوند كه عبارتند از:
الف) باكتريهاي گرد يا كروي شكل كه به آنها کوکسی ميگويند
ب) باكتريهاي ميلهاي شكل يا دراز كه به آنها باسيل ميگويند
ج) باكتريهاي خميده يا ويرگول مانند كه به آنها ويبريون ميگويند
د) باكتريهاي مارپييي كه به آنها اسپريل ميگويند.
توليد مثل باكتريها:
توليد مثل در باكتريهاي حقيقي بصورت توليد مثل غير جنسي است كه به آن تقسيم دوتايي ميگويند بدينصـورت
كه ابتدا فرورفتگي در غشاء سلولي پديد ميآيد پس از اين فرورفتگي عمي تر شده و بصورت ديواره عرضي دو قسمت را
از هم جدا ميكند و در اثر تقسيم سلول باكتري جديدي بوجود ميآيد.
در باكتريهاي عالي توليد مثل به روش ديگري انجام ميشود بدينصورت كه از رشتههاي باكتري واحدهاي كـوچكي
بنام اسپر جدا شده و هر اسپر تبديل به باكتري جديدي ميشود و يا اينكه از رشتهها برجستگيهايي جدا ميشود كه بـه
آن كونيدي ميگويند و هر كونيدي خود تبديل به باكتري جديدي خواهد شد.
بعضي از باكتريها اگر در شرايط نامناسب قرار گيرند ميتوانند اسپور توليـد كننـد كـه اسـپور بـاكتري را در مقابـل
شرايط و عوامل نامناسب حفظ ميكند.
-Cريكتزياها:

انگلهاي داخل سلولي هستند كه عوامل بيمار كننده حيوان ميباشند .ريكتزياهـا ميكروارگانيسـمهاي بسـيار ريـزي
هستند كه در گذشته به علت كوچك بودن و قابليت زندگي در سلول زنده آنها را جزو ويروسها طبقه بندي مـيكردنـد
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ولي امروزه به علت مشخص شدن ديواره سلولي در آنهـا كـه مشـابه ديـواره سـلولي باكتريهـا اسـت ريكتزياهـا را جـزو
باكتريها تقسيمبندي ميكنند جايگاه طبيعي ريكنزياها نزد پستانداران و حشرات است ريكتزياها براي بقاء زندگي خـود
نياز به سلول زنده دارند و اگر در خارج از سلول قرار گيرند نسبت به عواملي نظير حـرارت ،عوامـل شـيميايي و خشـكي
حساس هستند و بسرعت از بين ميروند .طريقه تقسيم آنها همانند باكتريها از راه تقسيم دوتايي است .ريكتزياها بجز
عامل بيماري تب  Qاز طري حشراتي مانند كنه ،شپش و كك بـه انسـان منتقـل مـيشـوند .بسـياري از ريكتزياهـا در
بندپايان (كه براي ريكتزيا هم ناقل هستند و هم مخزن) از طري تخم به نسل بعد انتقال مييابد.
-Dكالميدياها

كالميدياها گروهي از پارازيتهاي مطلـ سـلولي هسـتند كـه بـه باكتريهـاي گـرم منفـي تعلـ دارنـد .در درون
سيتوپالسم سلول ميزبان خود قادر به تقسيم ميباشند و از طري تقسيم دوتايي تكثيرمي يابنـد .كالميـدياها انگلهـاي
اجباري داخل سلولي هستند چون نمي توانند انرژي مورد نياز خود را توليد كنند .قادر به ايجـاد عفونـت در بسـياري از
پرندگان و پستانداران هستند .از جمله بيماريهايي كه عامـل آن از كالميـدياها مـيباشـددر انسـان بيمـاري تـراخم را
ميتوان نام برد.
-Eويروسها

ويروسها كوچكترين عوامل عفوني هستند (قطرشان از حدود  21تا  111نانومتر متغييراست) در محيط خارج سلولي
غيرفعال هستند و فقط در سلولهاي زنده تكثير مييابند
تعداد ميزبانهاي يك ويروس ممكن است فوو العاده زياد يا خيلي محدود باشد ويـروسهـايي شـناخته شـدهاند كـه
ميتوانند ارگانيسمهاي تك سلولي از قبيل باكتريها ،جلبكها و حتي گياهان و جانوران عالي را آلوده سازند .ويروسها
بر اساس مورفولوژي ،ساختمان ژنوم و روش تكثير به گروههاي بزرگي بنام خانواده تقسيم شدهاند نام خـانواده ويروسهـا
داراي پسوند ( )Viridaeاست و در هر خانواده تقسيمات كوچكتر بنام جنس وجود دارد كه نام جنس ويروسها پسـوند
( )Virusاست اندازه كوچك و توانايي عبور از فيلترهايي كه مانع عبور باكتريها ميشوند از خصوصيات ويروس ميباشد
از نظر پايداري در مقابل گرما متفاوت هستند و بطور كلي معموالً در حرارت  21-31درجه سانتيگراد به مدت  11دقيقه
عفونت زايي ويروسها از بين ميرود ويروس هپاتيت  Bدر همين درجه حـرارت (21تـا)31درجـه سـانتيگرادبيش از 4
ساعت ميتواند زنده بماند
آنتي بيوتيكهاي ضد باكتريايي هي گونه اثري بر روي ويروسها ندارند .بيش از  111ويروس شناخته شـدهاند كـه
قادرند در انسان عفونت ايجاد كنند و به علت اينكه در داخل سلول ميزبان زندگي ميكنند درمان بيماريهاي ويروسي به
سادگي درمان ساير بيماريها امكان پذير نمي باشد.
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- Fقارچها

عفونتهايي را كه در اثر رشد و نمو قارچهاي ميكروسكوپي نزد انسان ايجاد ميشود بيماريهـاي قـارچي مـينامنـد.
قارچها بزرگتر از باكتريها بوده و بر خالف باكتريها داراي ديواره سلولي سخت هستند كه از طري جوانـه زدن ،طويـل
شدن رشتههاي آنها يا با تشكيل ها

رشد و تكثير مييابند قارچها جزو نباتات يا گياهان پست (تالوفيتها) هستند .به

علت فقدان كلروفيل قادر هستند در تاريكي و در داخل بدن و نسوج انسان يا حيوان زندگي نمايند .قارچها گاهي بصورت
ساپروفيت و گاهي بيماريزا ميشوند.
قارچها از نظر جايگزيني در بدن انسان و ايجاد بيماري به گروههاي زير تقسيم ميشوند:
 .1بيماريهاي قارچی سطحی :در اين حالت قارچ در خارجي ترين طبقه پوست و خارج فوليكول مـو ايجـاد عفونـت
ميكند و تغييرات بيماري زايي آن كامالً سطحي است.
 .2بيماريهاي قارچی جلدي :عوامل قارچي به نسوج كراتين دار پوست ،مو و نـاخن حملـه كـرده و ضـايعاتي ايجـاد
ميكند.
 .1بيماريهاي قارچی مخاطی :ضايعات اوليه اين نوع قارچها در مخاط بوده و تحت شرايط خاصي ميتوانـد بصـورت
عفونت منتشر تظاهر نمايد.
 .4بيماريهاي قارچی زير جلدي :اغلب عوامل ايجاد كننده در خاك يا روي نباتات بصورت ساپروفيت زندگي كرده و
ممكن است از راه زخم يا تلقيح به جلد و زير جلد بروند.
 .2بيماريهاي قارچی احشايی :اين بيماريها در اثر حمله عوامل آنها به اعضاي داخلي بدن از قبيل ريه ،مغز ،كبـد،
طحال ،كليه و ...ايجاد ميشوند.

نحوه تكميل فرم پيگيري بيماريها
مقدمه:

يكي از وظايف اساسي كاركنان بهداشتي در نظام مراقبت بيماريها ،پيگيري با مراجعـه بيمـار بـه واحـد بهداشـتي و
تشخيص اوليه توسط بهورز مبني بر ارايه درمان يا ارجاع به پزشك آغاز و تا تثبيت نتيجه درمان ادامه مييابد ،همينـين
مورادي از بيماران كه توسط پزشك در خانه بهداشت يا مركز مربوط معا ينه ميشوند مشمول پيگيـري هسـتند .بـدون
پيگيري هي كدام از اقدامات انجام شده توسط بهورز يا كاركنان بهداشتي نتيجه نخواهد داشت.
تعريف پيگيري بيماري:

همه اقداماتي كه از سوي كاركنان بهداشتي براي يك بيمار تا مشخص شدن وضعيت بيمار (بهبودي ،مر  ،مهاجرت)
انجام ميشود پيگيري بيماري مينامند.
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اهميت پيگيري بيماريها:

 بررسي وضعيت بيمار به دنبال مصرف دارو و آموزشهاي ارائه شده. شناسايي ساير افراد و اعضاي خانواده در صورت وجود بيماري ارائه آموزشهاي پيشگيرانه به بيمار و اطرافيان انجام اقدامات كنترلي به منظور تكميل دستورها و آموزشهاي ارائه شدهانواع پيگيري:

پيگيري پاسيو (داخل واحد بهداشتي ) :اين نوع از پيگيري با مراجعه بيمار به واحد بهداشتي براساس زمان تعيين شده
(برحسب نوع بيماري و آموزش ارائه شده ) صورت ميپذيرد ،روند درمان و وضعيت بيمار در واحد بهداشتي بررسي
ميشود و سپس در خصوص قطع يا ادامه درمان يا ارجاع آن تصميم گيري خوادهد شد.
پيگيري اكتيو (خارج از واحد بهداشتي ) :در اين نوع پيگيري بهورز طب برنامه ريزي (با توجـه بـه نـوع بيمـاري ) بـه
خانوار مربوط مراجعه ميكند و روند درمان و سير بيماري در مورد بيمار و در صورت لزوم ساير اعضاي خـانواده را
مورد پيگيري قرار ميدهد و به تناسب وضعيت بيمار اقدامات الزم صورت خواهد گرفت.
ثبت فرم پيگيري:

بيماريهاي واگير و غيرواگير مشمول پيگيري ،عالوه بر پيگيري روتين يا دوره اي توسط بهورز مستلزم ثبت در فـرم
پيگيري بيماري ميباشند .الزم است بهورز نسبت به تكميل فرم و بايگـاني آن در پوشـه خـانوار اقـدام كنـد و براسـاس
اطالعات خواسته شده در هر بار پيگيري اقدامات صورت گرفته را در آن ثبت كند .اطالعات ثبـت شـده بـراي بهـورز و
پزشك اين فرصت را فراهم ميآورد تا روند بيماري ،عاليم و نشانههاي بيمار ،نحوه مصرف دارو و يا دستورهاي داده شده
را بررسي و در مورد بيمار تصميم گيري كند.
چگونگي تكميل فرم پيگيري بيماري:

اين فرم براي بيماريهاي واگير و بيماريهاي غير واگير كه نيازمند پيگيري هستند تكميل ميشود.
در انتهاي اين فرم نام بيماريها كر شده است تا پزشك ،نيروي بهداشـتي و بهـورزان بتواننـد بيماريهـاي مشـمول
پيگيري را آسانتر پيگيري كنند .هر بر

اين فرم براي يك بيماري ميباشـد كـه مشخصـات يـك بيمـاري در آن ثبـت

ميشود .يعني اگر فردي در يك زمان به دو بيماري مبتال بود براي هر بيماري يك فرم جداگانـه تكميـل مـيشـود و در
داخل پرونده خانوار قرار ميگيرد به عنوان مثال اگر فردي ضمن ابتال به بيماري ديابت ،مبتال به سل هـم باشـد بايـد دو
بر  ،يكي براي بيماري ديابت فرد و يكي براي بيماري سل فرد داخل پوشه خانوار قرار گيرد.
سمت چپ باالي فرم شماره خانوار از روي پرونده خانوار منتقل ميشود و در زير آن نام و نام خانوادگي بيمار تكميل
ميشود.
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تاريخ تولد :به روز  /ماه  /سال نوشته شود.
تاريخ تشخيص بيماري:
اين تاريخ نيز به روز  /ماه  /سال نوشته ميشود و تاريخي است كه بيماري مورد نظر اولين بار توسط بهورز تشـخيص
داده شده و يا به علت عاليم مشكوك توسط بهورز به پزشك ارجاع شده و پزشك بيماري را تشخيص داده اسـت كـه در
اين صورت تاريخي را كه پزشك بيماري را تشخيص داده نوشته ميشود.
تاريخ شروع اولين عاليم باليني:
تاريخي است كه عاليم با نشانههاي اوليه اين بيماري ظاهر شده است.
تاريخي كه بيمار تحت مراقبت قرار گرفته است:
تاريخي است كه براي اولين بار بيمار به علت اين بيماري تحت مراقبت قرار گرفته است .اين تـاريخ در واقـع بعـد از
تشخيص بيماري است و زماني است كه به منظور درمان بيماري (نه بيماري ديگر) بيمار تحت مراقبت قرار گرفته است.
نوع بيماري:
نام بيماري كه فرد به آن مبتال شده را نوشته و در مربعهاي مقابل آن عالمت ميزنيم اين عالمت بيانگر آن است كـه
اين بيمار براي اولين بار به اين بيماري مبتال شده (جديد) و يا همين بيماري بعد از يك دوره درماني و بهبـودي دوبـاره
برگشت كرده (عود ) و يا بيمار بهبود پيدا كرده و تحت كنترل ميباشد (كنترل)
چگونگي تشخيص بيماري:
اگر توسط آزمايشگاه و راديولوژي و غيره (مثل سونوگرافي) باشد در مربع مربوط عالمت ضـربدر زده مـيشـود و اگـر
بيماري به چند روش ،تشخيص داده شود در مربعهاي مربوط عالمت زده ميشود.
جدول مراقبت :شامل  8ستون است
ستون اول :تاريخ مراقبت يا پيگيري به روز  /ماه  /سال نوشته ميشود.
ستون دوم و سوم :نحوه مراقبت يا پيگيري :اگر در خانه بهداشت باشد و يا در منزل شخصي در محـل مربـوط عالمـت
ضربدر زده ميشود.
ستون چهارم :نوع خدمت يا دستورهاي داده شده :در اين ستون نام داروي داده شده يا دستورهاي درماني ،آموزشـي،
غذايي و ...كه به بيمار داده شده به طور مشروح كر ميشود ،در صورت اندازه گيري درجـه حـرارت ،فشـارخون،
نبض و ...نيز در اين قسمت عنوان ميشود.
ستون پنجم :تاريخ مراقبت بعدي :تاريخ مراقبت بعدي به روز /ماه  /سال نوشته ميشود و مربوط بـه زمـاني اسـت كـه
بيمار بايد دوباره مراقبت يا پيگيري شود و بهتر است اين تاريخ با تاريخ مراقبت بعدي (ستون اول ) يكي باشد.
ستون ششم و هفتم و هشتم :دليل عدم مراجعه در صورت قطع برنامه ميباشد .در اين ستون اگر بيمار به هر دليل از
ادامه برنامه خودداري كند به تفكيك در يكي از سه علت (بهبودي ،مر  ،مهاجرت ) عالمت گذاري ميشود.
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تمرين نظـري
 .1بيماريهاي واگير را تعريف كنيد.
 .2انواع عوامل بيماري زاي انسان را نام ببريد
 .1در مورد انتقال بيماريها به روش مستقيم به انسان توضيح دهيد.
 .4انتقال غيرمستقيم بيماريها به انسان از چه طريقي صورت ميگيرد.
 .2تفاوت خاصيت عفونت زايي و قدرت بيماري زايي عامل بيماري زا را بنويسيد.
 .3ناقل را تعريف كنيد.
 .2هدف از جداسازي بيمار چيست ؟
 .3پيشگيري را تعريف و انواع آن را بنويسيد.
 .1علل بروز اپيدمي بيماريها را بنويسيد
- .11فاكتورهاي مؤثر در بروز بيماريها را بنويسيد و در مورد هر كدام توضيح دهيد.
 .11انگلهايي كه از نظر پزشكي براي انسان اهميت دارند را بنويسيد
 .12دسته بندي باكتريها از نظر شكل را بنويسيد.
 .11كوچكترين عوامل عفونت زاي انسان كدام يك از ميكروارگانيسمها ميباشد ؟
 .14كداميك از ميكروارگانيسمها انگل اجباري داخل سلولي ميباشند ؟
 .12پيگيري بيماريها را بيان نماييد.
 .13اهميت پيگيري بيماريها را توضيح دهيد.
 .12انواع پيگيري را بيان نماييد.
 .13نحوه تكميل فرم پيگيري بيماريها را توضيح دهيد.
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پس ازمطالعه اين فصل انتظار ميرود فراگيربتواند:
 -1اهميت بهداشتي بيماريهاي انگلي را توضيح دهد؟
 -2انواع انگلها برحسب محل جايگزيني و چگونگي سير تهامل آنها را شرح دهد ؟
 -3تعريف هر يک از بيماريها را بيان كند ؟
-4عامل هر يک از بيماريهاي انگلي را نام ببرد؟
-5همهگيري شناسي هر يک از بيماريهاي انگلي را شرح دهد ؟
-6راه انتاال هر يک از بيماريهاي انگلي را توضيح دهد ؟
-7دوره كمون هر يک از بيماريها را توضيح دهد؟
-8دوره واگيري هر يک از بيماريهاي انگلي را توضيح دهد؟
-9عالئم و نشانههاي هر يک از بيماريهاي انگلي را شرح دهد ؟
-11باگرفتن شرح حال موارد مشهوك در هر يک از بيماريها را شناسايي واقدامات الزم راانجام دهد؟
-11پيشگيري واقدامات مراقبتي بهورز در هر يک از بيماريها را شرح دهد؟
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مقدمه و اهميت بهداشتي بيماريهاي انگلي
حدود  1/2ميليارد نفر از مردم جهان دچار عفونت ناشي از انگلهاي رودهاي هستند 421 ،ميليـون نفـر از ايـن افـراد
عالئم باليني دارند .از اين تعداد ،عده كثيري را كودكان تشكيل ميدهنـد .ايـن ارقـام در تمـام منـاط تحـت پوشـش
سازمان جهاني بهداشت در حال افزايش است .كرمهاي انگلي انسان عوامل بيماريزايي هستند كه به ندرت بطور مستقيم
موجب مر

انسان ميشوند .ولي بطـور غيرمسـتقيم نـاراحتي ،عالئـم بيمـاري ،افـزايش اسـتعدادابتالبه سـايربيماريها

و سوءتغذيه ايجاد ميكنند .در كشور ما هنوز به دليل فقدان سيستم مناسـب فاضـالب و دفـع بهداشـتي مـدفوع و نيـز
استفاده از كود انساني در مزارع كشاورزي ،كرمهاي منتقله از راه خاك اهميت بيشتري دارند .با تشـخيص و درمـان بـه
موقع اين بيماريهاي انگلي و اقدامات پيشگيري ميتوان از گسترش آنها جلوگيري كرد)2( .
در سرتاسر دنيا ميزان بروز عفونتهاي انگلي در حال افزايش اسـت كـه ايـن افـزايش در قسـمتي ناشـي از پيـدايش
مقاومت ضدميكربي (مانند ماالريا) و افزايش افراد مستعد بويژه (افراد مبتال به  )HIVناشي شده است .عفونتهاي ناشي
از تكياختهها در افراد دچار نقص ايمني بيشتر روي ميدهد)1( .

تعاريف و دستهبندي انگلهـا
تعريف بيماريهاي انگلي:

بيماريهاي انگلي ،بيماريهايي هستند كه توسط موجودات تك سلولي و يا پرسلولي (كرمها) ايجاد ميشوند .بيشتر
بيماريهاي انگلي گوارشي هستند و برخي بصورت تماس مستقيم بين افراد منتقل ميشوند.
انگل :به موجود زندهاي اطالو ميشود كه در داخل يا خارج از بدن موجود ديگري زيست ميكند و زيست خود را از
وجود آن حيوان تأمين مينمايد .زندگي انگلي يكي از اشكال همزيستي فيزيولوژيكي بين دو حيوان از دو جنس مختلف
است كه معموالً يكي از آنها كوچكتر و ضعيف بوده (انگل) و در سطح و يا داخل بـدن جـنس قـويتر (ميزبـان) زنـدگي و
تغذيه ميكند .و ممكن است در بدن او ايجاد اختالل نمايد.
انواع انگلها برحسب محل جايگزيني و چگونگي سير تكامل و بيولوژي:
 -7انگلهاي داخلی :انواعي از انگلها در داخل بدن ميزبان زندگي كرده و به آنها انگلهاي داخلـي ميگوينـد .مثـل
كرمهاي روده.
 -2انگلهاي خارجی :انواعي از انگلها نظير شپش و كك در سطح بدن ميزبان زيست ميكنند كه به آنها انگلهـاي
خارجي ميگويند.
 -3انگلهاي اختياري :انواعي از انگلها كه هم ميتوانند در داخل و هم در خارج بدن ميزبان زندگي كننـد كـه بـه
آنها انگلهاي اختياري ميگويند.
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 -8انگلهاي اجباري :انواعي از انگلها مانند كرمها براي ادامه زندگي حتماً بايستي در داخـل بـدن ميزبـان زنـدگي
كنند كه به آنها انگل اجباري ميگويند.
 -5انگل موقت :برخي از انگلها فقط مدت كوتاهي به بدن ميزبان ميچسبند ماننـد زالـو كـه بـه آنهـا انگـل موقـت
ميگويند.
 -6انگلهاي دائم :انواعي از انگلها مانند كرمها كه تمام يا قسمت مهمي از زنـدگي خـودرا در داخـل بـدن ميزبـان
ميگذرانند را انگل دائم ميگويند.
دستهاي از انگلها در بدن ميزبان ايجاد ناراحتي ميكننـد كـه انگلهـاي بيمـاريزا ( )pathogenناميـده ميشـوند و
برخي از انگلها نظير بسياري از آميبهاي روده ضرري به ميزبان نميرسانند كه ساپروفيت ناميده ميشوند
اكسيـورزيس

تعريف :اكسيور كرمي است دراز بطول  2تا  11ميليمتر به رنگ سفيد صدفي كه روده بزر

را گرفتار ميسازد .اين

كرم را كرم سنجاقي يا كرم نخي و به فارسي كرمك ميگويند .اين كرم فقط انگل انسان است.
عامل عفونت :كرم درازي است به طول  2تا  11ميلي متر به نام آنتروبياسورميكوالريس ،كه ابتالي انسان بـه ايـن
كرم را آنتروبيازيس مينامند .محاسبه شده كه در زهدان يك كرم ماده در حدود 11111تخـم موجـود اسـت و پـس از
تخم گذاري مادهها ميميرند تخمها پس از  3ساعت در حرارت بدن داراي الرو رسده ميشوند كه در اين صورت خاصيت
آلوده كنند گي دارند و در صورت ورود به دهان وارد روده ميشوند .زمان الزم براي تكميل سير تكاملي از تخم تـا مـاده
بارور حدود  2-4هفته ميباشد.
اپيدميولوژي :آلودگي به اين كرم در اجتماعهاي انسـاني ،ماننـد دبسـتان ،مهـدكودكها ،خوابگاههـا ،سـربازخانهها،
تيمارستانها و بيمارستانها بخصوص در شهرها شايع است .راه انتقال دستهاي آلـوده و تمـاس آنهـا بـا دهـان اسـت.
نسبت آلودگي در كشورهاي مختلف از  1تا  21درصدمتغير است .آلودگي به اين كرم در كشور ما بخصوص در كودكـان
پرورشگاه و مدارس بيشتر است .انسان و خاك آلوده به تخم انگل مخزن بيماري ميباشند.
راه انتقال :انتقال آن به انسان بطور مستقيم و از طري دستهاي آلوده به تخم كرم صورت ميگيرد .عـالوه بـر آن
تخمها همراه مدفوع در محيط منتشر ميشوند و انتقال تخم از راه لوازم شخصـي ،آب و سـبزيها بـه انسـان امكانپـذير
است .تخمها ميتوانند در ناحيه مقعد در شرايط مناسب به الرو تبديل شده و به آساني وارد ركتوم شوند و به كـرم بـالغ
تبديل گردند (عفونت مجدد) ()3
شايعترين راه انتقال دست بيماران بخصوص زير ناخنها است .آلودگي به دنبال خارش پرينه ايجاد ميشود ()2
عالئم و نشانهها :عالئم باليني عمدتاً مربوط به خارش اطراف مقعد و پرينه و بي خوابي ناشي از آن است .ولي بايـد
توجه داشت كه تعداد زيادي از كسانيكه به كرم آلوده هستند بدون عالمت ميباشند .همينـين مـيتـوان كرمـك را بـا
چشم غيرمسلح در مدفوع ديد ()2
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در آلودگي خفيف عالئم مشخص و واضحي ديده نميشود ولي در آلودگيهاي شديد عالوه بـر خـارش ناحيـه مقعـد
سرخي ناحيه ،بيخوابي و ساييدن دندانها ديده ميشود ( )3خارش معموالً در شبها بيشتر است و باعث بي خـوابي در
كودك ميشود و بدنبال آن عوارض عصبي نظير خستگي ،بيقراري و عصبانيت بروز ميكند)4( .
دوره کمون:سيرتكاملي انگل بين2تا3هفته طول ميكشد معموال تعـدادكرم دراثرآلودگيهـاي مكررومتـوالي افـزايش
ميابدودراين صورت نشانههاي بيماري ظاهرميشود.
دوره واگيري :تازماني كه كرمهاي ماده دراطراف مقعدتخم گذاري كننـدواگيري ادامـه دارد تخمهـا در محيطهـاي
سربسته تادوهفته قدرت آلوده كنندگي خودراحفظ ميكنند.
گرفتن شرح حال:
1ـ برقراري ارتباط مناسب با بيمار و پرسيدن مشخصات بيمار و ثبت در دفتر ثبتنام بيماران
2ـ بررسي حال عمومي (به جزوة درس درمانهاي ساده عالمتي مراجعه شود)
1ـ آيا خارش اطراف مقعد و پرينه وجود دارد؟
4ـ آيا بيمار اخيراً دچار بيخوابي و ساييدن دندانها (دندان قروچه) شده است؟
2ـ آيا در مدفوع بيمار كرمك مشاهده شده است؟ (اگر بيمار كودك است از مادر بپرسيد)
3ـ آيا عالئم و مشكالت ديگري به جز موارد كر شده وجود دارد؟ بيشتر بررسي نماييد.
تشخيص:
چنانيه فرد دچار خارش ناحيه مقعد و اطراف پرينه ميباشد .عالوه بر آن بيخوابي و ساييدن دنـدانها عصـبانيت و
خستگي وجود دارد و كرمك در مدفوع مشاهده گرديدهاست بيمـاري اکسيورزِس ميباشـد .البتـه تشـخيص قطعـي
در11درصدمواردبا آزمايش مدفوع در آزمايشگاه صورت ميگيرد.
پيشگيري واقدامات مراقبتي بهورز:
بهترين روش پيشگيري از آلودگي ،جلوگيري از انتشار آن ،حفظ بهداشت فردي ،همراه با درمان مبتاليان ميباشد.
 .1آموزش مردم درزمينه كوتاه كردن ناخنهاي دست (در يك بررسي در كودكان  11درصد موارد زير ناخنها آلوده بـه
تخم انگل بوده است)
 .2آموزش مردم درزمينه شستن دستها بعد از اجابت مزاج و قبل از تهيه و خوردن غذا به طور كامل با آب و صابون.
 .1آموزش مردم درزمينه دفع صحيح وبهداشتي زباله ومدفوع.
 .4آموزش مردم درزمينه گندزدائي وشستشوي دقي سبزيجات وميوه جات.
 .2به منظور جلوگيري از آلوده شدن دستها در اطفال توصيه ميشود تا ناحيه نشيمنگاه صـبحها بطـور كامـل بـا آب و
صابون شسته شود.
 .3در روزهاي درمان بهتر است لباسهاي زير و مالفهها جوشانده و سپس به طور كامل خشك گردند.
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 .2هواي اطاوها و كالسهاي درس در پرورشگاهها و كودكستانها بايستي تهويه شده و كف آنها به خـوبي ضـد عفـوني
گردند.
 .3در صورت وجود يك فرد مبتال به بيماري ارجح است كه تمام اطفال و والدين در يك زمان تحت درمان قـرار گيرنـد.
(درمان دسته جمعي)
 .1اشعة خورشيد و اشعة ماوراء بنفش در كشتن تخم مؤثر است .بـراي نـابود كـردن تخـم در درون لباسهـا ،لـوازم و
اسباب بازي كودكان از حرارت خشك ،استفاده شود.
 .11كلرينه كردن آب نميتواند تخم كرم را نابود كند ،بنابراين جوشاندن آب توصيه ميشود.
 .11نظارت دقي بر كار اماكن تهيه و توزيع مواد غذايي ،رستورانها ،غذاخوريها و تهيه كارت معاينـه بهداشـتي توسـط
متصديان اين مراكز.
 .12گرفتن شرح حال ،شناسايي بيماران وثبت مشخصات آنها دردفترثبت نام بيماران.
 .11درمان بيماران مبتال به كرمك براساس جدول زير
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به هر مراجعه کننده چقدر
نام دارو

مقدار و طرز دادن دارو

شکل دارو

سن  ،وزن

قرص جویدنی

کودکان باالی  2سال

 011میلی گرم

و بزرگساالن

نمایند و 2تا  3هفته بعد مجددأ تکرار شود

کمتر از  2سال

 ./8 – 0/3سی سی به ازای هر کیلو گرم

موارد منع مصرف و احتیاطات

میتوانید از این دارو
بدهید

مبندازول

(براساس وزن )

پی پی رازین

شربت
mg -5ml 283 /5

یک قرص خوب جویده وباکمی آب میل

وزن بدن برای  7روز

 2قرص برای هریک از
اعضای خانواده

 حساسیت به دارو سابقه بیماریهای روده ای ناراحتی کبدیکودکان زیر  2سال زنان باردار مادران شیرده -کودکان مبتال به سوء تغذیه و کم خونی

مورد نیاز

 2تا  3سال

 2/5قاشق مرباخوری درروز تا  7روز

موردنیاز

 4تا  6سال

 4قاشق مرباخوری درروز تا  7روز

موردنیاز

 7تا  02سال

 5قاشق مرباخوری درروز تا  7روز

مورد نیاز

 8تا  9قاشق مرباخوری درروز تا  7روز

مورد نیاز

 مبتالیان به صرع حساسیت به دارو ناراحتی کلیوی ناراحتی کبدی مبتالیان به ناراحتی عصبی -زنان باردار

 02سال به باالو
بزرگساالن

 -مادران شیرده (با احتیاط )

*** مادر شیرده بعداز دوز مصرفی پی پرازین باید تا  8ساعت از شیردادن به شیرخوار خودداری کند ودرطی این مدت شیررا دوشیده و دور بریزد.
توجه :دردرمان کرمک درصورت نیاز میتوان دوزهای پی پرازین را بعداز  7روز تکرار نمود.
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مبندازول
تداخالت دارویی :درصورت مصرف همزمان با سایمتیدین سبب افزایش غلظت مبندازول میشود.
درصورت مصرف همزمان با فنی توئین و کاربامازپین سبب کاهش غلظت مبندازول میشود.
عوارض جانبی :عوارض این دارو معموأل به اختالالت گوارشی نظیر دردشکمی گذرا ،اسهال محدود میشود.
توصیهها:
قرص مبندازول را میتوان جوید و یا قطعه قطعه کرده و با غذا خصوصا غذاهای چرب مصرف نمود.برای درمان کرمک ،تمام افراد خانواده باید بطور همزمان درمان شوند.برای جلوگیری از آلودگی مجدد بیمار رعایت بهداشت توصیه میگردد( .قبل از خوردن غذا و بعد از رفتن به توالت دستها و زیر ناخنها را با آب و صابون بشوید ،تعویض و جوشاندن لباسهای زیر،ملحفه و رختخواب به بیمار آموزش داده شود ،سبزی ومیوهها قبل از مصرف خوب شسته شوند) .
پی پرازین
تداخالت دارویی :مصرف همزمان پی پرازین با کلرو پرومازین درکودکان باعث بروز تشنج میشود( .مصرف همزمان پی پرازین با فنوتیازینها عوارض جانبی آنها را افزایش میدهد) .
عوارض جانبی :تهوع ،استفراغ ،اسهال ،دردشکمی ،راش پوستی ،سردرد ،کهیر ،تاری دید ،گهگاهی رخ میدهد( .واکنشهای حساسیتی و سمیتهای عصبی شدید هم گزارش شده است) .
توصیهها:
 رعایت بهداشت تمامی افراد خانواده باید آموزش داده شود. جهت کاهش عوارض گوارشی میتوان دارو را همراه با غذا مصرف نمود. بدلیل احتمال بروز عوارض سمی عصبی به ویژه درکودکان باید از مصرف مداوم وطوالنی مدت این دارو پرهیز کرد. -چنانچه بیماردچار عوارض عصبی ،حساسیت ،ناراحتی شدید گوارشی ،اختالل حافظه ،اختالل بینایی ،سرفه خلط دار و تنگی نفس شود باید فورأ به پزشک ارجاع داده شود
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آسكاريازيس

تعريف :يك عفونت كرمي رودةاي باريك با نشانههاي باليني جزئي و يا بدون نشـانه اسـت .آسـكاريس شـايعترين
عفونت كرمي انسان محسوب ميشود1( .و )2كرم  12-21سانتي متـر طـول دارد و در روده كوچـك زنـدگي ميكنـد
آسكاريس در روده انسان  11-24ماه زنده ميماند و كرم ماده بارور حدود  211/111تخم دفع ميكند.
عامل عفونت :كرم گرد و بلند روده انسان به نام آسكاريس لومبريكوئيدس ميباشد( )1( .كرم حلقوي بزر

روده

نيز ناميده ميشود).
ايپدميولوژي :بيماري گسترش جهاني دارد .در كشورهاي گرمسير مرطوب شـيوع بيشـتري دارد بطوريكـه اغلـب
ميزان شيوع آن به بيش از  21درصد ميرسد .بيشترين وفور آن در كودكان  1تا  3ساله ديده ميشود)1( .
در تمام دنيا وجود دارد ولي در مناط حاره بيشتر ديده ميشود ( )2تفاوت زيادي از نظر ابتالي مردان و زنان وجود ندارد و
در مناطقي كه از كود انساني در كشاورزي استفاده ميشود شدت آلودگي بسيار باال است .آلودگي به انگل آسكاريس در كشـور
ما شايعترين آلودگي كرمي را بخصوص در نواحي روستايي تشكيل ميدهد .انسان و خاك مخزن تخم كرم هستند.
روش انتقال:

بيماري بطور مستقيم از انسان به انسان و يا از مدفوع تازه به انسان منتقل نميشود بلكه انسـان از طريـ خـوردن
تخمهاي آلودهكننده كرم كه در خاك وجود دارد و يا از طري خوردن موادغذائي خام آلوده به خاكهـاي حـاوي تخـم
كرم مانند سبزيجات ،آب ،خاك و مخصوصاً در اطفال كه خاك خوري دارند مبتال ميگردد .انتقال بيمـاري بيشـتر در
حول و حوش منازل ،نقاطي كه فاقد امكانات مناسب دفع مدفوع است ،و كودكان در آن مناط با مدفوع خود خاكهـا
را آلوده به تخم انگل ميكنند ،ايجاد ميشود .انتقال عفونت از طري تنفس گردوغبار آلوده به تخـم كـرم نيـز ممكـن
است اتفاو بيفتد .وقتي تخم كرم به خاك ميرسد شروع به رشد كرده و در درجه حرارت تابستاني تخمهـا در  2تـا 1
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هفته آلودهكننده شده و ممكن است براي چندماه حتي چند سال قدرت آلودهكنندگي خـود را حفـظ كننـد ( )1تخـم
انگل در درجه حرارت 2-11درجه سانتيگراد به مدت  2سال ،در عدم حضور اكسيژن به مـدت  1مـاه و در رطوبـت و
ماسه شل تا  3سال و در سرماي شديد هم تا مدتها زنده باقي ميماند ()2
دوره کمون :باتوجه به سيرتكاملي كرم كه بين  4تا  3هفته كامل ميشود .دوره كمون نيز  4تا  3هفته ميباشد.
دوره واگيري :تا زماني كه كرم ماده بالغ تخمگذار در روده وجود داشته باشد واگيري ادامه خواهد داشـت معمـوالً
طول عمر كرم بالغ  12ماه است و ممكن حداكثر به  2سال برسد .كرم ماده ميتواند در روز بيش از  211تخم بگذارد.
عالئم و نشانهها :ناراحتي حاصل از جايگزيني كرم آسكاريس در بدن را آسكاريازيس يا آسكاريدوز مينامنـد كـه
باتوجه به سير تكاملي كرم در بدن انسان بيماريزائي انگل را در دو مرحله ميتوان مورد بررسي قرار داد.
-7مرحله مهاجرت الرو :كه بعد از خورده شدن تخـم انگـل و آزاد شـدن الرو داخـل آن ،ايـن الرو از مخـاط روده
كوچك عبور كرده و توسط جريان خون به كبد ميرود و مرحله مهاجرت يك ماهه خود را در مسير كبـد ،ريـه،
مري و معده طي ميكند.
 -2مرحله استقرار کرم بالغ در روده :عالئم درايـن مرحلـه شـامل دردناحيـه شـكم ،بياشـتهائي و سوءهاضـمه
ميباشد اما در آلودگيهاي شديد باعث ايجاد عالئم انسداد روده ميگردد (4و .)3همينين به علت تغذيه كرم از
مواد غذائي چنانيه تعداد كرمها در روده زياد باشـد موجـب بـروز نشـانههاي سـوءتغذيه ميگـردد .بيمـاري در
كودكان با دردهاي شكمي متغير ،بياشتهائي و گاهي تحريك عصبي ظـاهر ميشـود .در اثـر بـاال رفـتن درجـه
حرارت بدن كرم تحريك و به علت افزايش فعاليت كرم ممكن است با استفراغ از دهان خارج شود و يا اينكـه بـه
دور هم جمع شده و باعث انسداد روده گردد.
عالئم عصبي شامل بي خوابي ،خواب آشفتگي و تشويش و ساييدن دنـدانها بـر روي هـم (دنـدان قروچـه) هنگـام
خواب است .گاهي تشنج و تب وجود داشته و در عدهاي عالئم آلرژيك بصورت آسم ،پيدايش اريتم و يا بثورات جلـدي
مشاهده ميشود.
گرفتن شرححال:
1ـ برقراري ارتباط مناسب با بيمار و پرسيدن مشخصات او و ثبت دردفترثبت نام بيماران
2ـ بررسي حال عمومي (به جزوه درس درمانهاي ساده عالمتي مراجعه شود)
1ـ آيا درد شكم وجود دارد؟(دركودكان دردهاي شكمي متغيروجوددارد)
4ـ آيا بيمار از بياشتهايي و سوء هاضمه شكايت دارد؟
2ـ آيا نشانههاي سوء تغذيه همانند عالئم كمبود آهن در بيمار وجود دارد؟
3ـ عالئم عصبي همانند بيخوابي ،خواب آشفتگي ،تشويش و ساييدن دندانها در بيمار وجود دارد؟
2ـ آيا عالئم آلرژيك همانند بثورات جلدي ،آسم و… در بيمار مشاهده ميگردد؟
تشخيص بيماري:
در صورت مشاهده عالئمي همانند دردهاي شكمي ،بياشـتهايي و سـوء هاضـمه ،عالئـم سـوء تغذيـه بـه خصـوص
كمبودآهن ،بيخوابي ،ساييدن دندانها بر روي هم و عالئم آلرژيك (بثورات جلـدي -كهيـر) و آسـم و غيـره بيمـاري
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آسکاريس ميباشد .البته تشخيص قطعي بيمـاري بـا آزمـايش مـدفوع بـه روش مسـتقيم و مشـاهده تخـم كـرم در
آزمايشگاه صورت ميگيرد.
پيشگيري واقدامات مراقبتي بهورز:
براي پيشگيري از ابتال به بيماري بايد اقدامهاي زير صورت گيرد:
 -1آموزش مردم درزمينه جلوگيري از انتشار مـدفوع در محـيط ،احـدا مسـتراحهاي بهداشـتي در روسـتاها و مكانهـاي
ساختماني و در دست احدا  ،ايجاد شبكه فاضالب در شهرها ،منع اجابت مزاج در سطح زمين و چاهكهاي سرباز.
-2آموزش مردم درزمينه تهيه ومصرف آب سالم و بهداشتي.
 -1آموزش مردم درزمينه عدم استفاده از مدفوع انساني به عنوان كود در مزارع وباغات و سبزي كاريها.
-4آموزش مردم درزمينه جلوگيري از آلودگي موادغذايي با خاك و كثافات و هجوم مگس به آنها.
-2آموزش مردم در زمينه گندزدائي و شستشوي دقي سبزيها و ميوهها.

عالوه بر منع عادتهاي شخصي كه به بخشي از آنها در باال اشاره شد و در آلودگي افـراد نقـش مهمـي دارد ،ديگـر
عادتها و سنن و فرهنگ مردم و اقتصاد منطقه بايد مورد نظر باشد و در برنامههاي آموزشي مورد توجه قـرار گرفتـه و
پيشبيني گردد.
-3نظارت دقي بر اماكن تهيه و توزيع موادغذايي.
-2گرفتن شرح حال ،شناسايي بيماران وثبت مشخصات انها دردفترثبت نام بيماران.
-3درمان بيماران مبتال به اسكاريس براساس جدول زير
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به هر مراجعه کننده
نام دارو

شکل دارو

سن ،وزن

قرص جویدنی

کودکان باالی  2سال

 011میلی گرم

و بزرگساالن

مقدار و طرز دادن دارو

چقدر میتوانید از این

موارد منع مصرف و احتیاطات

دارو بدهید
 حساسیت به دارو سابقه بیماریهای روده ایمبندازول

یک قرص صبح ویک قرص شب را
خوب جویده و باکمی آب به مدت 3

 ناراحتی کبدی-کودکان زیر  2سال

 6قرص

 -زنان باردار

روز میل نمایند.

 مادران شیرده کودکان مبتال به سوء تغذیه و کم خونیکمتر از یکسال

پی پرازین

شربت
mg -5ml 283 /5

 2سی سی به ازای هرکلیو گرم وزن
بدن حداکثر تا  5قاشق مرباخوری

مورد نیاز
-مبتالیان به صرع

کودکان  4تا  5سال

تک دوز 4 :قاشق غذاخوری

موردنیاز

کودکان  6تا  8سال

تک دوز 5 :قاشق غذاخوری

موردنیاز

کودکان  9تا  21سال

تک دوز 6/5 :قاشق غداخوری

مورد نیاز

حساسیت به داروناراحتی کلیویناراحتی کبدی-مبتالیان به ناراحتی عصبی

بزرگساالن

تک دوز 7 :تا  8قاشق غذاخوری
(ترجیحأ صبح تجویز شود) .

 مادران شیرده (با احتیاط )مورد نیاز

*** مادر شیرده بعداز دوز مصرفی پی پرازین باید تا  8ساعت از شیردادن به شیرخوار خودداری کند ودرطی این مدت شیررا دوشیده و دور بریزد.
*** دردرمان آسکاریس درصورت نیاز میتوان دوزهای پی پرازین را پس از  04روز تکرار نمود.

-زنان باردار
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كـرم كـدو

تعريف :اين كرم را تنياساژينا تا ،يا تنياي غيرمسلح يا كرم نواري گوشت گاو مينامنـد .ايـن كـرم نـواري شـكل و
بندبند است و اندازه اين كرم به طور متوسط  4تا  3متر و گاهي بلندتر است .تعداد بندهاي آن هزار تـا دو هـزار عـدد
است .اندازه بند بارور دو سانتي متر است .تخم كرم كدو قهوهاي و داراي خطوط عرضي است .تخمها همـراه بنـد يـا
موقع پاره شدن بندها همراه مدفوع به محيط خارج منتقل ميشوند و توسط ميزبان واسط (گاو) يا ساير علـف خـواران
همراه علوفه و گياهان خورده ميشود و نهايتا از طري جريان خون به ماهييه مخطط و يا ماهييـههاي قلـب مـيرود.
انسان تنها ميزبان نهايي كرم ميباشد .به بيماري ناشي از اين كرم تنيازيس ميگويند)3( .
عامل عفونت :تنياساژيناتا يا كرم نواري گاو كه فقط به صورت كرم بالغ ،عفونت روده در انسان را سبب ميشود.
اپيدميولوژي :آلودگي به اين كرم در سراسر دنيا  221ميليون نفر و تلفات ساالنه آن  21هزار نفر ميباشد .انسان
با خوردن گوشت آلودة نيم پخته و آب پز گاو مبتال ميشود .آلودگي در بيشـتر كشـورهايي كـه بـدون رعايـت اصـول
بازرسي ،از گوشت گاو تغذيه ميكنند ،شايع است .در كشـور مـا در بيشـتر نقـاط بـويژه نقـاطي كـه بـه پـرورش گـاو
ميپردازند و از گوشت اين حيوان تغذيه ميكنند آلودگي مشاهده ميشود و شايعترين منطقه شمال كشور است.
روش انتقال:
تخم تنياساژيناتا همـراه مـدفوع انسـان
آلوده به خارج ميرسد و توسط گـاو همـراه
با علوفه و گياهان خورده ميشـود و گـاو را
آلــوده ميكنــد .در عضــالت ايــن حيــوان
مرحلة الوري تنياساژيناتا ايجـاد ميشـود و
انسان با خوردن گوشت گاو آلوده به صورت
خام و نيم پز آلوده ميگردد و كرم بـالغ در
روده تشكيل شده و در آنجا به مخـاط روده
ميچســبد .)1( .تنياســاژيناتا مســتقيماً از
شخصي به شخص ديگر منتقل نميشود.
عالئم و نشانهها :نشانههاي باليني آلودگي به كرم بالغ متغير و شامل تحريكات عصبي ،بيخوابي ،بياشتهائي ،كاهش
وزن ،شكم درد و اختالالت گوارشي است .به غير از خروج آزار دهنده بندهاي كرم در تعداد بسياري از موارد نشانههاي
باليني ديگري وجود نخواهد داشت( )1معموال عالئم و نشانهها  2ماه پس از بلع گوشت آلوده كه كرم بـالغ در دسـتگاه
گوارش توليد ميشود ايجاد ميشود)2( .
دوره کمون :نخم كرم 11تا14هفته پس ازآلودگي درمدفوع وجودخواهدداشت.
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دوره واگيري :تنيا ساژيناتا مستقيما ازشخصي به شخص ديگرمنتقل نميشود ولي درتمام مدتي كه كـرم درروده
وجوددارد كه گاهي اوقات ممكن است بيش از11سال طول بكشـدازطري مـدفوع درمحـيط خـارج منتشـر ميشـود و
تخمها ممكن است تاچندين ماه قدرت حياتي خودراحفظ كنند.
گرفتن شرح حال:
1ـ برقراري ارتباط مناسب با بيمار و پرسيدن مشخصات او و ثبت در دفتر ثبت نام بيماران
2ـ بررسي حال عمومي (بهجزوه درس درمانهاي ساده عالمتي مراجعه شود)
-1آيا بيماربندهاي كرم رادفع نموده است؟
-4آيا تحريكات عصبي و بيخوابي وجود دارد؟
-2آيا دردهاي شكمي و اختالالت شكمي در بيمار مشاهده ميگردد؟
 -3آيا بيمار دچار كاهش وزن شده است؟
 -2آيا بيمار عادت به مصرف گوشت گاو و يا گوساله به صورت نيم پز يا خام را داردو يا ظرف  2ماه گذشته مصرف نموده است؟
تشخيص بيماري:
چنانيه بيمار دفع بندهاي كرم همراه با تحريكات عصبي و بيخوابي ،دردهاي شكمي ،اختالالتگوارشـي و كـاهش
وزن داشته و ضمناً عادت به مصرف گوشت گاو و يا گوساله به صورتخام يا نيمپز دارد ويا ظرف  2ماه گذشـته از ايـن
فرآورده غذايي به صورت خام يا نيمپز مصرف نموده است بيمارمبتالبه کرم کدو ميباشد البتـه تشـخيص قطعـي ايـن
بيماري با آزمايش مدفوع و در آزمايشگاه صورت ميگيرد.
پيشگيري واقدامات مراقبتي بهورز:
1ـ آموزش مردم درزمينه جلوگيري از آلودگي خاك ،آب و غذاهاي حيواني و انساني به مدفوع
-2آموزش مردم درزمينه اجتناب از مصرف فاضالب براي آبياري مزارع و بكاربردن مدفوع انساني بـه عنـوان كـود در
مزارع به منظور جلوگيري از آلودگي گاو و ساير علفخواران)1( .
-1آموزش مردم درزمينه پختن كامل گوشت گاووگوساله وپرهيزازمصرف گوشت نيم پز.
4ـ بازديد ازمراكز تهيه وتوزيع گوشت مطاب بادستورالعمل بهداشت محيط (الشههاي گوشت گاو آلـوده يـا بايسـتي معـدوم
شوند و يا بوسيله تابش اشعه و يا تبديل شدن به غذاهاي پخته سالم گردند))1( .
2ـ حرارت دادن و يا منجمد كردن گوشت باعث پيشـگيري از آلـودگي بـه ايـن كـرم خواهـد شـد .تيناسـاژيناتا در

دماي ْ 23درجه سانتيگراد به مدت  2دقيقه از بین میرود.
3ـ رعايت اصول بهداشتي و دفع بهداشتي مدفوع()2
2ـ جلوگيري از گشتار آزاد و آموزش مردم درزمينه خريد گوشتهاي ممهوربه مهر دامپزشكي()3
 -3گرفتن شرح حال ،شناسايي بيماران وثبت مشخصات انها دردفترثبت نام بيماران.
1ـ درمان افراد مبتال به كرم كدو بر اساس جدول زير.
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به هر مراجعه
نام دارو

شکل دارو

سن  ،وزن

مقدار و طرز دادن دارو

کننده چقدر
میتوانید از این

موارد منع مصرف و احتیاطات

دارو بدهید
زیر  1سال

نیکلوزامید

مخلوط نموده به کودک داده شود.

 زنان باردار -مادران شیرده (با احتیاط )

 1قرص ،ابتدا یک قرص را خوب جویده بعد

قرص جویدنی
 555میلی گرم

یک قرص ،ابتدا قرص را خردکرده وبا آب

یک قرص

 -حساسیت به دارو

 1تا  6سال

با کمی آب خورده وسپس قرص دیگرنیز به

دو قرص

همین روش داده شود.
بزرگساالن

 4قرص ،به روش فوق داده شود.

 4قرص

نیکلوزامید
تداخالت دارویی :تاکنون تداخل دارویی با نیکلوزامید گزارش نشده است.
عوارض جانبی :شایعترین عوارض ناشی از مصرف این دارو تهوع ،استفراغ ،دل درد ،اسهال میباشد( .سردردهای خفیف و خارش شدید هم به میزان کمتری گزارش شده است) .
توصیهها:
 این دارو باید بعداز مصرف یک غذای سبک مانند صبحانه خورده شود. قرصها باید خوب جویده و سپس با آب بلعیده شود .برای کودکان میتوان قرصها را خرد وبا آب مخلوط نموده وبه کودک داد.  0تا  3ماه پس از درمان جهت اطمینان از بهبودی باید بیمار را برای انجام آزمایش مدفوع به پزشک ارجاع داد. -چنانچه بیمار دچار خونریزی ازمقعد ،سرگیجه یا احساس عدم تعادل شد باید فورأ به پزشک ارجاع داده شود.
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آميبيـازيس

تعريف :عفونت انگلي تك ياختهاي است كه انگل به دو شكل كيست سخت و ترفوزوئيت ظريفتري كه قدرت
تهاجمي دارد ديده ميشود .انگل ممكن است در روده به شكل همزيستي وجود داشته باشد و يا به بافتها هجوم
برده و بيماري رودهاي ايجاد كند)1( .
عامل عفونت :آنتامباهيستوليتيكا كه يك انگل تكياخته است عامل ايجاد بيماري ميباشد.
اپيدميولوژي :اين بيماري همه جايي است .شكل حاد آن بيشتر مخصوص نوجوانان است .آبسههاي كبـدي
بيشتر در مردان ديده ميشود .آميبيازترد كودكان كمتر از  2سال و بخصوص زير  2سال نـادر ميباشـد .ميـزان
شيوع حاملين به كيست در نقاط مختلف دنيا بسيارمتفاوت است بطور معمول اين ميزان در نقـاطي كـه بهسـازي
محيط نامناسب دارند مثل بعضي از مناط گرمسيري دنيـا و مؤسسـات روانـي كـه از بيمـاران بسـتري پـذيرايي
ميكنند بيشتر است .انسان و معموالً بيماران مزمن و يا حاملين كيست ،مخزن اين انگل هستند.
عالئم بالينی :دوره نهفتگي احتماالً از چند روز تا چند هفته ميباشد آلودگي اغلب بدون نشانه بـاليني اسـت
شروع نشانهها تدريجي و پنهاني و بصورت احساس ناراحتي در شـكم ،شـل شـدن قـوام مـدفوع (اسـهال) واضـح
ميباشد .اسهال ممكن است همراه با خون و يا بلغم باشد .اسهال ممكن است بسيار شديد توأم با خون يـا بلغـم
(اسهال آميبي) در اين حالت چند بار در روز مدفوع با قوام شل يا آبكـي دفـع ميكنـد .ممكـن اسـت احسـاس
ناراحتي و كرامپ در شكم وجود داشته باشد .و يا اينكه بطور متناوب يبوست يا فـروكش مـوقتي در پـي داشـته
باشد.
راه انتقال :انتقال انگل بيشتر از راه خوردن و نوشيدن مواد غذائي و آب آلوده به مدفوع كه حاوي كيستهاي
انگلي است و به كلر هم نسبتاً مقاوم است صـورت ميگيـرد .سـبزيجات و ميوهجـات آلـوده ميتواننـد در انتقـال
بيماري مؤثر باشد.
دوره کمون :ازچندروزتاچندماه وياچندسال متفاوت است .معموال بين 2تا4هفته است.
دوره واگيري :در تمام مدتي كه كيست آنتامبا دفع ميشود انتقال صورت ميگيرد .كـه ايـن حالـت ممكـن
است براي سالها ادامه داشته باشد.
گرفتن شرح حال:
1ـ برقراري ارتباط مناسب با بيمار و پرسيدن مشخصات او و ثبت در دفتر ثبتنام بيماران
2ـ بررسي حال عمومي (به جزوه درس درمانهاي ساده عالمتي مراجعهشود)
-1بررسي عالئم حياتي؟
4ـ آيا بيمار احساس ناراحتي و درد درشكم دارد؟
2ـ آيا اسهال وجود دارد؟
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3ـ اسهال بيمار شديد است؟
2ـ آيا اسهال همراه با خون و يا بلغم است؟
3ـ آيا استفراغ و تهوع هم وجود دارد؟
-1آيا كمآبي مشاهده ميگردد؟ درجه كمآبي را بررسي نماييد.
تشخيص:
در صورتيكه درد و ناراحتي در شكم و اسهال شديد همراه با خون و بلغـم بـدون تهـوع واسـتفراغ وجـود دارد
بيمارمشكوك به آميبيازيس است .تشخيص قطعي با مشاهده كيست يا تخـم انگـل در مـدفوع بيمـار و توسـط
آزمايشگاه امكانپذير است .ضمن درمان كم آبي بيماررابه مركز بهداشتي درمان ارجاع دهيد.
پيشگيري واقدامات مراقبتي بهورز:
-1آموزش بهداشت فردي به مردم بخصوص در زمينه دفع بهداشـتي مـدفوع ،شستشـوي دسـتها بعـد ازدفـع
مدفوع و قبل از تهيه وصرف غذا
-2آموزش مردم درزمينه خطرات خوردن ميوه و سبزيهاي ناپـاك و نشسـته ،ارزش شستوشـوي سـبزيها و
ميوهها با مواد ضدعفونيكننده در پيشگيري از انتقال آميـب مـورد ترديـد اسـت .شستشـوي دقيـ ايـن
موادغذائي با آب تميز و خشك شدنشان در جريان هوا ممكن است مفيدتر باشد ،كيست آميب در خشـكي
و حرارت باالي  21درجه سانتيگراداز بين ميرود)1( .
 -1آموزش مردم درزمينه دفع بهداشتي مدفوع
-4آموزش مردم درزمينه محافظت ازمنـابع آب وجلـوگيري از آلـوده شـدن بـه مـدفوع(رعايت فاصـله چـاه آب
وفاضالب (مطاب بادستورالعمل بهداشت محيط)
 -2كلرزني آب تمام كيستها را از بين نميبرد بنابراين به منظورازبين بردن كيستها بايستي تصفيه آب توسط
صافيهاي شني صورت گيرد و يا حداقل به مدت يك دقيقه جوشانده شود
 -3درمان حاملين كيست و آموزش آنها به لزوم شستشـوي دقيـ دسـتها بعـد از دفـع مـدفوع و اجتنـاب از
آلودگي توسط حاملين كيست كه در يك منزل زندگي ميكنند.
-2بازديد از اماكن تهيه و توزيع موادغذايي و نظارت بر بهداشت و سالمت افرادي كه در تهيـه و طـبخ غـذا در
مراكز عمومي صرف غذا كار ميكنندوهمينين رعايت نظافت عمومي اينگونه اماكن.
 -3گرفتن شرح حال وارجاع فوري موارد مشكوك به مركز بهداشتي درماني و پيگيري تا حصول نتيجه
-1پيگيري بيماران شناخته شده تحت درمان و نظارت بر مصرف داروهاي تجويز شده توسط پزشك.
-11گزارش مواردبيماري درصورت بروزاسهالهاي گروهي به مركزبهداشتي درماني.
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شيگلوزيـس

تعريف :شيگلوزيس عفونت رودهاي ناشي از يكي از گونههاي باسيل شيگالست كه ممكن است بيعالمت و يا
باعث ايجاد ديسا نتري (اسهال خوني) گردد)4( .
عامل عفونت :جنس شيگال كه از چهارگونه باكتري تشكيل شده است .اين چهار گونه عبارتند از -1:شـيگال
د يسانتري -2شيگال فلكسنري -1شيگال بويديس-4شيگال سويس
اپيدميولوژي :اين بيماري در تمام نقاط دنيا يافت ميشود .تخمين زده ميشود كـه شـيگلوزيس در سراسـر
دنيا  311هزار مورد مر

2
را باعث ميگردد.
3

از موارد آلودگي و اغلب موارد مر

ناشي از آن در كودكان كمتر

از  11سال اتفاو ميافتد .ابتال كودكان كمتراز  3مـاه بـه بيمـاري كمترديـده ميشـود .بـروز ثانويـه عفونـت در
خانوادهها ميتواند به  41درصد برسد .معموالً همـهگيريهاي اسـهال شـيگاليي در محيطهـاي پرجمعيـت و در
مكانهايي كه بهداشت شخصي رعايت نميشـود مثـل زنـدانها ،مؤسسـات نگـهداري از كودكـان ،مهـدكودكها،
بيمارستانهاي رواني و اردوگاههاي پناهندگان اتفاو ميافتد .تنها مخزن قابل توجه اين باكتريهـا انسـان اسـت
ولي همه گيريهاي طوالني با اين عوامل عفوني در ميمونها نيز اتفاو ميافتد)1( .
دوره کمون1:تا1روزبوده ولي ميتوانداز12تا13ساعت متغيرباشد .براي شيگال ديسانتري ممكن است به يـك
هفته هم برسد.
دوره واگيري:دردوران حادبيماري وتازماني كه شيگالدرمدفوع وجودداردانتقال صـورت ميگيـرداين حـا لـت
معموال تا 4هفته بعدازشروع بيماري ادامه خواهدداشت ،حاملين بدون نشـانه نيـز ممكـن اسـت عفونـت رامنتقـل
كنند ،ممكن است حاملين به ندرت تاچندين ماه يابيشترباكتري رادفع كنند.
روش انتقال :انتقال بوسيله تماس مستقيم و يا غيرمستقيم با بيماران يا حـاملين موقـت بـاكتري از طريـ
مدفوع و دهان صورت ميگيرد .آلودگي با خوردن مقدار كمي از شيگال( 11تا  111عدد باكتري) ايجاد ميشـود.
افرادي كه دست آلوده به مدفوع خود را خوب تميز نميكنند و يا رعايت بهداشـت فـردي از قبيـل كوتـاه كـردن
ناخنها را نميكنند بدليل آلودگي در زير ناخنها ميتوانند نقش اول را در انتقال عفونت داشته باشند .اين افـراد
در اثر تماس مستقيم با ديگران و يا غيرمستقيم با آلوده كردن موادغذايي وسيله انتشار عفونت هسـتند .آلـودگي
مستقيم آب ،شير و … ميتواند سبب انتقال شود ( .)1احتمـال انتقـال آلـودگي از طريـ سوسك(سوسـري) و
حشرات خانگي از قبيل مگس و … وجود دارد )2( .آب و غذاي آلوده از عوامل مهم انتقال آلودگي هستند.
عالئم بيماري:
به دنبال خوردن شيگال و طي دوره كمون عالئم بوجود آمده شامل درد شـكمي شـديد ،تـب بـاالي ْْ41-41C
بخصوص در كودكان ،به همراه تشنج ميباشد و استفراغ ،بياشتهائي ،دفع مدفوع بـه شـكلي دردنـاك وهمـراه بـا
احساس نياز فوري به دفع رخ ميدهد .دراين زمان ممكن اسـت اتسـاع و حساسـيت شـكمي ،افـزايش صـداهاي
رودهاي و ركتوم دردناك وجود داشته باشد .ابتدا ممكن است اسهال آبكي و حجيم باشد و سپس به مـدفوعهاي
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مكرر بلغمي ،خوني و كم حجم تبديل شود .ممكن است دهيدراتاسـيون شـديد مربـوط بـه از دسـت دادن آب و
الكتروليتها از راه مدفوع و استفراغ رخ دهد .در  11درصد بيماران اسهال بيشتر از ده روز خواهد بود .به جز در
شيرخواران مبتال به سوء تغذيه ،اسهال مزمن شايع نيست 2( .و )1
گرفتن شرح حال:
1ـ برقراري ارتباط مناسب با بيمار و پرسيدن مشخصات او و ثبت در دفتر ثبت نام بيماران
2ـ بررسي حال عمومي (بهجزوه درس درمانهاي ساده عالمتي مراجعه شود)
1ـ كنترل عالئم حياتي بيمار؟
4ـ آيا بيمار احساس ناراحتي و درد در شكم دارد؟
2ـ آيا بيمار تب داردويااگركودك است تشنج كرده است؟
3ـ آيا اسهال وافزايش صداي رودهاي وجود دارد؟
2ـ آيا اسهال همراه با زورپي است و در اسهال خون و بلغم نيز مشاهده ميگردد؟
-3آيا استفراغ كرده و بياشتها است؟
1ـ آيا كمآبي مشاهده ميگردد؟ درجه كمآبي را بررسي نماييد .؟
تشخيص بيماري:
چنانيه بيمار داراي تبْْ 41ـ  ،41اسهال با حجمزياد و آبكي به همراه خون و بلغـم واسـتفراغ و بياشـتهايي،
اتساع و دردهاي شكمي و افزايش صداهاي رودهاي ميباشد و عالوه برآن به درجهاي از كمآبـي نيـز مبـتال اسـت
بيمارمشكوك به شيگلوزيس ميباشد .ضمن جبران كم آبي به منظور تشخيص قطعي بيماري ودرمان بيماررابه
مركز بهداشتي درماني ارجاع دهيد
پيشگيرواقدامات مراقبتي بهورز:
-1آموزش مردم درزمينه رعايت بهداشت فردي و محيط ،تشوي مادران به شيردهي نوزادان (شير مادر شيگلوز
عالمتدار را كاهش ميدهد و شدت آنرا در شيرخواراني كه علي رغم مصرف شير مادر مبتال شدهاند كاهش
ميدهد) رعايت احتياط الزم در تهيه و خيرهسازي غذا و مصرف آب سالم موارد ابتال را كاهش
چشمگيري ميدهد.
-2آموزش شستن دستها قبل از تهيه و مصرف غذا و بعد از دفع مدفوع ساير اقدامات بهداشت عمومي از قبيل
اصالح آب و فاضالب ،دفع صحيح مدفوع و رعايت بهداشت موادغذائي نيز مؤثر است.
 -1افراد آلوده كه با موادغذايي سروكار دارند و كودكان مهدكودكها فقط پـس از منفـي شـدن نتيجـه كشـت
مدفوع ،بايد اجازه يابند تا به محل كار خود و يا مهدكودك بازگردند.
 -4البسة آلوده بايد با جوشاندن يا با محلول ضـدعفونيكننده ،ضدعفونيشـوندو يـا در نـور مسـتقيم خورشـيد
خشك شوند.
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 -2باتوجه به احتمال انتقال شيگالديسانتري از طري سوسك و حشرات خانگي مبارزه با آنها نيز در پيشگيري
مؤثر است.
-3بازديد از مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و چگونگي بهداشت كاركنان محل.
-2گرفتن شرح حال وارجاع فوري موارد مشكوك به مركز بهداشتي درماني و پيگيري تا حصول نتيجه
-3پيگيري بيماران شناخته شده تحت درمان و نظارت بر مصرف داروهاي تجويز شده توسط پزشك.
 -1گزارش به مركز بهداشتي درماني در صورت برخورد با اسهالهاي گروهي ،حتي اگر عامل عفوني ايجاد آنهـا
نيز مشخص نشده باشد)1( .
ژيارديـازيس

تعريف :عفونت تك ياختهاي است كه قسمتهاي فوقاني روده باريك را گرفتار مينمايد .و ميتواند منجر بـه
ايجاد اسهال مزمن چرب(استاتوره) گردد.
عامل عفونت :يك تك ياخته به نام ژياردياالمبليا ميباشد.
اپيدميولوژي :اين بيماري گسترش جهاني دارد .كودكان بيشتر از بزرگساالن مبتال ميگردنـد شـيوع آن در
شرايط نامناسب بهداشتي و در مهد كودكها و كودكاني كه آموزش صحيح دفع مدفوع را نگرفتهاند بيشـتر اسـت
در بررسيهاي انجام شده منبع آلودگي بيشتر آبهاي آشاميدني فيلتر نشده ،منابع سطحي و يا چاههاي كمعم ،
شنادر آبهاي آلوده و كودكاني كه به مهدكودك ميروند بوده است .همهگيريهاي بـزر

در جوامـع مختلـف از

آبهاي آشاميدني كلرزده شده ولي فيلتر نشده منشأ گرفته است .همه گيريها كـوچكتر در اثـر مصـرف غـذاي
آلوده و انتقال از شخصي به شخصي ديگر در مهدكودكها و مراكز تفريحي از جمله استخرهاي شنا اتفاو ميافتد
( .)1اين انگل يكي از شايعترين بيماريهاي انگلي در سرتاسر جهان است .در گذشـته عقيـده بـر ايـن بـود كـه
انسان تنها مخزن ژياردياالمبليا ميباشد .ولي امروزه معتقدند كه سگ ،سگ آبي ،خوك آبي و ساير حيوانات اهلي
و وحشي مخزن اين انگل هستند ()1
روش انتقال :انتقال با خوردن كيست انگل كه در برابر شرايط محيطي مقاوم است رخ ميدهـد .آب آلـوده،
انتقال شخص به شخص و غذا ،راههاي انتقال هستند .انتقال شخص به شخص در مورد كساني كه رعايـت اصـول
بهداشتي را نمي كنند مثل بيههاي كوچك در مهدكودكها و افراد عقبافتادهاي كه در مراكز نگهداري و شـبانه
روزيها زندگي ميكنند از اهميت ويژهاي برخوردار است( )2استفاده از كلر به ميزاني كه براي تصفيه آب بـه كـار
ميرود بخصوص وقتي كه آب سرد باشد قادر به از بين بـردن كيسـتهاي ايـن تكياختـه نيسـت .بنـابراين آب
رودخانهها وچشمهها كه در معرض آلودگي قرار دارند در صورتيكه بدون گذرانـدن از فيلتـر نوشـيده شـود منبـع
آلودگي انسان به اين انگل خواهد بود.
دوره کمون :دوره كمون بين  1تا  22روز با ميانهاي معادل  2تا  11روز متغير است.
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دوره واگيري :در تمام مدتي كه عفونت برقرار است و دراغلب موارد براي ماههـا واگيـري ادامـه دارد .نسـبت
حاملين بدون نشانه انگل زياد است و در بسياري از موارد آلودگي خودبهخود بهبود مييابد .افراد مبتال به ويروس
ايدز ممكن است عفونت شديدتر وجديتري داشته باشند ()1
عالئم بيماري :عالئم و نشانههاي ابتالي روده باريك بصورت اسهال مزمن ،دفع مـدفوع شـل و چـرب و كـم
رنگ ،دلپييه ،خستگي ،كاهش وزن و همينين ممكن است اختالل در جذب چربي و يا ويتامينهاي محلـول در
چربي پيش آيد)1( .
ژيارديا ميتواند در يك طرف طيف بعنوان يك فلور بدون آزار و ا يت در بدن وجود داشـته باشـد و در طـرف
ديگر طيف عالمتدار شده و اسهالهاي انفجاري و سوءجذب ايجاد كند .بيشتر افراد آلوده بدون عالمت هسـتند.
عالئم ممكن است بطور تدريجي و يا ناگهاني بروز نمايند .دفع زياد گاز ،نفخ ،درد شكم ،تهوع و استفراغ از عالئـم
اصلي در اوايل شروع بيماري هستند .دوره ژيارديازيس حاد معموالً بيش از يك هفته است و پس از آن به تدريج
اسهال كمتر ميشود .اما افزايش دفع گاز ،آروغ بدبو و در بعضي موارد كاهش وزن ادامه مييابد ،تب ،وجود خـون
در مدفوع يا موكوس در مدفوع شايع نميباشند .در بعضي موارد به جاي اسهال يبوست هم گزارش شده است()2
گرفتن شرححال:
1ـ برقراري ارتباط مناسب با بيمار و پرسيدن مشخصات او و ثبت در دفتر ثبت نام بيماران
2ـ بررسي حال عمومي(به جزوه درمانهاي ساده عالمتي رجوع شود)
1ـ آيا بيمار احساس ناراحتي و درددر شكم ويادل پييه دارد؟
4ـ آيا بيمار دچار اسهال است؟ مدت زماني كه اسهال ادامه داشته را س وال نماييد.
2ـ آيا تهوع و استفراغ هم وجود دارد؟
3ـآيا دفع مدفوع شل ،چرب ،بدبو و كمرنگ است؟
2ـ خستگي و كاهش وزن هم در بيمار مشاهده ميگردد؟
3ـ آيا نفخ و دفع گاز از معده و روده وآروغ بدبووجود دارد؟
-1آيابيماركاهش وزن داشته است؟
تشخيص بيماري:
چنانيه بيمار دچار اسهال مزمن (اسهال بيش از  14روز) است و مدفوع او نيز شل ،چـرب ،بـدبو و كـم رنـگ
بوده و عالوه برآن دچار كاهش وزن ،نفخ شكم و دلپييه ،خروج گاز از معده و روده ،آروغ بدبو ،تهـوع و اسـتفراغ
ميباشد بيمارمشكوك به ژيارديازيس است .به منظور تشخيص قطعي بيماري اورابـه مركـز بهداشـتي درمـاني
ارجاع دهيد.
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پيشگيري:

 -1گرچه ژيارديا بسيار آلودهكننده و مسـري اسـت ،ولـي ميتـوان بـا آمـوزش مـردم درزمينـه جوشـاندن آب،
فيلتراسيون آب ،و پختن خوب موادغذايي از انتقال آن جلوگيري كرد.
 -2آموزش افراد خانواده و ساكنين مؤسسـاتي مثـل مهـدكودكها ،شـيرخوارگاهها در مـورد رعايـت بهداشـت
شخصي و لزوم شستشوي دستها قبل از خوردن غذا و بعد از دفع مدفوع.
 -1آموزش مردم درزمينه پرهيزازآلوده نمودن آب آشاميدني به مدفوع انسان وحيوان( .رعايت كردن فاصله چاه
فاضالب و چاه آب آشاميدني و ضدعفوني كردن توالتها))1( .
-4آموزش به اطرافيان بيمار در مورد ضدعفوني نمودن وسايل و اشيا و بيمار و استفاده نكردن از آنها
-2آموزش به مردم در مورد دفع صحيح زباله و مدفوع
 -3كنترل و نظارت بر مراحل تهيه توليد ،توزيع و فروش موادغذائي.
 -2انجام معاينات دورهاي براي افرادي كه با موادغذايي سروكار دارند (تهيه كارت معاينه بهداشتي) و در صورت
ابتال به انگل درمان آنها و آموزش راههاي انتقال و پيشگيري از بيماري.
 -3رعايت اصول بهداشت فردي و اجتماعي
-1گرفتن شرح حال وارجاع فوري موارد مشكوك به مركز بهداشتي درماني و پيگيري تا حصول نتيجه
-11پيگيري بيماران شناخته شده تحت درمان و نظارت بر مصرف داروهاي تجويز شده
حصبه

تعريف :تيفوئيد يا حصبه بيماري عفوني حاد و اغلب شديدي است كه توسط سالمونال تيفي ايجاد ميشـود و
به نامهاي تب تيفوئيد ،تب روده و تيفوس شكمي شناخته ميشود)4( .
عامل عفونت :باسیل سا لمونال تيفي عامل عفوني حصبه ميباشد ()1
اپيد ميولوژي :اين بيماري يك مشكل عمده بهداشتي است كه بر اساس گزارش  WHOساليانه حـدود 12
ميليون مورد ابتال و حدود  311هزار مورد مر

و مير دارد و عوارض ناشي از آن موجب بروز معلوليتهاي عمـده

ميشود)2( .سالمونالتيفي يك ارگانيسم مخصـوص انسـان بـوده و در نتيجـه منشـاء اصـلي ايـن عفونـت بيمـار
تيفوئيدي و يا حاملين با سيل ميباشند .سالمونالتيفي از راه مدفوع يا ادرار حاملين به مقدار زياد دفع شده و قادر
است براي يك دوره نسبتا طوالني در آب زندگي كند .سالمونالها در فصل تابسـتان سـريعتر از زمسـتان از بـين
ميروند .هر نوع نقص در مخازن نگهداري آب موجب افزايش تعداد اين ارگانيسم خواهد شد .در كشور ما تيفوئيد
جز بيماريهاي بومي (آندميك ) است و در بيماران مبتال به اسهال بايد مورد توجه قرار گيـرد .شـايعترين فصـل
ابتال تابستان ميباشد .بيماري در كودكان سن مدرسه و قبل از مدرسه در مناط بومي بيشترين شيوع را دارد.
دوره کمون :مدت زمان دوره كمون در رابطه با تعداد باكتري است و از  1روز تا  1ماه با متوسـط يـك تـا 1
هفته متغير است.
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راه انتقال :راه انتقال اصلي راه دهاني ،مدفوعي است و اين انتقال از طري خوردن آب و يـا غـذاي الـوده بـه
مدفوع يا ادرار فرد بيمار صورت ميگيرد.
منبع اصلي عفونت در جامعه:
 -1ناقالن بدون عالمت  -2بيماران در طول دوره نقاهت بيماري فعال هسـتند راههـاي ديگـر انتقـال شـامل
مصرف ميوه و سبزيهايي كه با كود انساني تقويت شده و خام خورده ميشوند شير و لبنيات آلوده كه معموال بـه
وسيله دستهاي حاملين آلوده ميشوند و همينين حشرات ميتوانند بصورت مكانيكي باعث آلودگي مواد غـذايي
شده و در انتقال بيماري نقش داشته باشد.
دوره واگيري :در تمام مدتي كه باكتري با مدفوع و ادرار دفع ميگردد انتقـال صـورت ميگيـرد .ايـن مـدت
معموال متغير است و از هفته اول آلودگي شروع و تا دوره نقاهت بيماري ادامه خواهد داشت  11درصـد بيمـاران
درمان نشده باسيل را تا  1ماه بعد از بروز نشانههاي باليني دفـع خواهنـد كـرد و  2تـا  2درصـد بيمـاران حامـل
همشيگي خواهند شد.
عالئم بالينی :پس از خوردن ارگانيسم اسهال بمدت چند روز (حدود  3روز ) اتفاو ميافتد و قبل از بروز تب
از بين ميرود  1در كودكان و افراد مبتال به ايدز اسهال شايعتر است درصدي از بيماران دچـار يبوسـت ميشـوند.
افزايش درجه حرارت بيمار تدريجي و به شكل پلکانی است و پس از  2تا  2روز بصورت ممتد در ميآيـد .تـ
حدودا  34/5تا  80درجه سانتی گراد ميباشد .درد شكم ،سردرد ،بياشتهايي ،سـرفه ،ضـعف ،درد گلـو ،درد
عضالني ،از ديگر عالئم حصبه است كه معموال قبـل
از تب ديده ميشود در معاينه بيمـارا ن بـد حـال و
براديكاردي(كاهش ضربان قلـب) دارنـد راشهـاي
گل سرخی شکل ( )ROSE SPOTدر قسـمت
تحتاني قفسه سينه و فوقـاني شـكم در  11درصـد
بيماران مشاهده ميشود ،لمس شكم بويژه در ناحيه
ايلياك طرف راست حساس اسـت .بزرگـي كبـد و
طحال در  11تا  41درصد بيمـاران ديـده ميشـود.
عالئم معموال در هفته چهارم بيماري كاهش مييابد.
گرفتن شرححال:
1ـ برقراري ارتباط مناسب با بيمار و پرسيدن مشخصات او و ثبت در دفتر ثبت نام بيماران
2ـ بررسي حال عمومي (به جزوه درمانهاي ساده عالمتي مراجعه شود)
-1كنترل عالئم حياتي بيمار
-4آيا بيمارتب داردوتب بصورت پلكاني درمدت 2-2روزباالرفته است؟
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-2آيابيمارقبل ازبروزتب اسهال داشته است؟
3ـ آيا بيمار احساس ناراحتي و درد در شكم دارد؟
-2آياسردرد ،سرفه ،دردگلو ،دردعضالني وضعف وجوددارد؟
3ـ آيا  Rose Spotدرقسمت فوقاني شكم وتحتاني قفسه سينه وجوددارد؟
تشخيص بيماري:

اگربيمارتب دارد وقبل ازبروزتب نيز اسهال داشته ،كاهش ضربان قلب ،گلـودرد ،سـردرد ،سـرفه ،دردعضـالني
وضعف ونيز ( rose spotلكههاي گل سرخي شكل در سطح بدن ) وجوددارد بيمارمشكوك به حصبه اسـت
به منظور تشخيص قطعي بيماررابه مركزبهداشتي درماني ارجاع فوري دهيـد .تشـخيص قطعـي بـا كشـت خـون،
مدفوع ،ادرار ،مغز استخوان و ( Rose Spotلكههاي گل سرخي شكل در سطح بـدن ) اسـت .كشـت خـون در
هفته اول در  11درصد بيماران مثبت است.
پيشگيري واقدامات مراقبتي بهورز:
 .1آموزش مردم درزمينه دفع بهداشتي زباله و مدفوع
 .2آموزش مردم درزمينه رعايت فاصله بين چاه فاضالب و چاه آب شرب
 .1آموزش به مردم در رابطه با اهميت شستشوي دستها با آب و صابون بعد از اجابـت مـزاج و قبـل از تهيـه و
صرف غذا
 .4آموزش بيماروخانواده درزمينه ضدعفوني نمودن وسايل و اشياء بيمار و استفاده نكردن از آنها
 .2آموزش مردم درزمينه مصرف آب اشاميدني سالم و كلرينه شده در مسافرتها ،ودر محلهايي كه آب سالم و
كلرينه نباشد بايستي آب را جوشانيدو سپس مصرف كرد و نظارت بر ميزان كلر باقي مانده در آب آشـاميدني
و گزارش موارد نامطلوب به مركز بهداشتي درماني.
 .3آموزش مردم در خصوص مصرف شير بصورت پاستوريزه يا جوشيده شده.
 .2آموزش مردم درزمينه جلوگيري از تغذيه طيور بر روي فضوالت (جهت جلوگيري از آلودگي طيور و تخم آنها
به عامل بيماري )
 .3آموزش به مردم خصوصا زنان خانـه داروكـارگران رسـتورانها در مـورد شستشـوي سـبزيجات ميـوه جـات
وظروف با آب سالم
 .1نظارت بركار غذا فروشيها و مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي
 .11كنترل و مبارزه با حشرات مو ي مانند سوسك و مگس و...
 .11كشف حاملين سالم ميكروب و كنترل آنها و جلوگيري از سر و كار داشتن با مواد غذايي
 .12گرفتن شرح حال ،ثبت دفترثبت نام بيماران وارجاع موارد مشكوك به مركز بهداشتي درمـاني و پيگيـري تـا
حصول نتيجه
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 .11پيگيري بيماران شناخته شده تحت درمان و نظارت بر مصرف داروهاي تجويز شده توسـط پزشـك (تكميـل
فرم 12و 13پرونده خانوار)
 .14محل دفع مدفوع بايسـتي بـا شـير آهـك  21درصـد ،كرئـولين  2درصـد يـا محلـول كلـر بـا غلظـت ppm

21ضدعفوني شوند و لوازم آلوده با مواد پاك كننده تميز شوند( .مطاب دستور العملهاي بهداشت محيط)
 .12گزارش تلفني مواردبيماري به مركزبهداشتي درماني
 .13بازديد از محل مسكوني بيمار براي وضعيت بهداشـتي منـزل وسـرويسهاي بهداشـتي و آمـوزش در زمينـه
ضدعفوني توالت درطول درمان
وبـا ()cholera

تعريف :وبا (كلرا) نوعي عفونت حاد است كه در اثر آنتروتوكسين حاصل از ويبريـوكلرا در روده باريـك ايجـاد
ميشود و در اكثر موارد شديد به از دست رفتن مايعات و الكتروليتها از طري روده و در صورت عدم درمـان بـه
شوك ودر نهايت مر

بيمار منجر ميشود (.)2

عامل :ارگانيسم مولد و با در انسان به جنس ويبريو تعل دارد .از ويبريوهـاي پـاتوژن ميتـوان ويبريـوكلرا و
ويبريو پاراهموليتيكوس را نام برد كه هر دو باكتري باعث ايجاد اسهال ميشوند كه به ترتيـب نـوع اول بـا توليـد
آنتروتوکسين و نوع دوم پس از تهاجم به کولون باعث ايجاد اسهال ميشوند.
اپيدميولوژي و اهميت بيماري :وبا يك بيماري با اپيدميهاي بزر

براي نوع بشر ميباشـد .قـدرت آن در

مبتال كردن ناگهاني تعداد زيادي از مردم در جوامع كه بدون درمان ميتواند در عرض چند سـاعت موجـب نـابود
شدن انسان گردد بيماري را بصورت يك تهديد بينالمللي درآورده اسـت .در جريـان پنجمـين پانـدمي بيمـاري
ويبريوكلرا به عنوان عامل بيمـاري معرفـي شـد .طـي سـه دهـه گذشـته تحقيقـات وسـيع دانـش مـا را دربـاره
اپيدميولوژي و برخورد باليني با بيماري افزوده است و در حال حاضر ميدانيم كه:
ـ روشهاي درماني پيشرفته در مراكز بهداشتي ميتواند مر

و مير وبا را به كمتر از يك درصد كاهش دهد.

ـ وبا در مناطقي كه وجود دارد ولي اپيدمي نيست كمتر از  %2درصد علل اسهالهاي حاد را تشكيل ميدهد.
ـ بيش از  11درصد موارد بيماري وبا خفيف بوده و تشخيص باليني آن از ساير علـل اسـهالهاي حـاد مشـكل
است.
ـ انسان مخزن اين عامل عفوني ميباشد .و آبهاي سطحي منبع انتقال عفونت ميباشند .راه سـرايت شـايع در
اپيدميها ،آب آلوده و غذاي آلوده است.
ـ بيشتر در نقاط گرم و مرطوب پيدا ميشود.
ـ در تمام فصول سال هست ولي از ارديبهشت تا آبانماه ميزان بروز در ايران بيشتر است.
ـ در مردان بيشتر از زنان است.

بیماریهای واگیردار

42

و در مناط آندميك ميزان بروز در كودكان بيشـتر از بـالغين اسـت .بنـابراين از آنجائيكـه وبـا يـك مشـكل
بهداشت عمومي حاد بوده ،امكان انتشار سريع داشته و منجر به مر

و مير زيـاد ميشـود پـس بايـد نسـبت بـه

بررسي و كنترل آن توجه خاصي نمود( .دستورالعمل مبارزه با بيماري وبا)
راههاي انتقال:
 -1از طري آب آلوده به مدفوع يا مواد استفراغ شده مبتاليان به وبا
 -2از طري آب آلوده حامالن ويبريوكلرا به نسبت كمتر
 -1از طري خوردن موادغذايي آلوده به آبهاي كثيف ،مدفوع يا دستهاي آلوده
 -4از طري حشرات
-2خوردن بعضي از انواع خرچنگها كه از آبهاي آلوده صيد شدهاند.

دوره کمون :از چند ساعت تا  21روز متفاوت بوده معموالً بين  2تا  1روز ميباشد ()1
دوره واگيري :ظاهراً در تمام مدتي كه آزمايش مدفوع مثبت است انتقال صـورت ميگيـرد .و معمـوالً ايـن
وضعيت تا چند روز بعد از بهبودي ادامه خواهد داشت .گاهي اوقات بيماران بـه مـدت چنـد مـاه حامـل ويبريـو
خواهند بود .مصرف آنتيبيوتيكهاي مؤثر مثل تتراسايكلين دوره واگيري را كوتاهتر ميكند.
عالئم بالينی :حدود  11درصد بيماران بدون عالمت بوده يا اسهال خفيف دارنـد .ولـي در صـورت پيـدايش
اسهال آبكي شديد از اولين مدفوع شل تا شوك بدون درمان ( 4-12ساعت و تـا مـر

 13سـاعت تـا چنـد روز)

بيشتر طول نميكشد .اولين شكايت بيمار احساس پري و غرغر شكم است سپس اسهال آبكي شروع ميشود كـه
در ابتدا شباهت به مدفوع آب برنجي كه به وبا نسبت داده ميشودندارد ولي بعد از چند بار اجابت مزاج ،مدفوع به
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علت وجود موكوس در آن شبيه آب برنج شده ،بوي خود را از دست ميدهد ،فقط گاهي بوي مـاهي ميدهـد .از
خصوصيات وبا كه به تشخيص باليني كمك ميكند عبارتند از:
 -1اسهال آبكي سريعالسير ،با دفعات اجابت مزاج غيرقابل شمارش.
 -2نبودن دل درد و دل پييه
 -1استفراغ بدون حالت تهوع قبلي
 -4عطش فراوان
در اشكال بسيار شديد بيماري ممكن است فرد  %11وزن بدنش را ظـرف  2-4روز از دسـت بدهـد .در ايـن
صورت بيمار به شوك ميرود .تغيير سطح هوشياري در وبا متداول است ولي گـاهي در مـواردي كـه فشـارخون
غيرقابل اندازهگيري است شخص كامالً هوشيار بوده قادر است اطالعات دقيقي در مورد زمـان ،مكـان و اشـخاص
بدهد .اين بيماري در كودكان زير  2سال به ندرت اتفاو ميافتد و عالئم در اطفال زير  2سال:
(تب ،تشنج ،كاهش قندخون (هيپوگليسي) و عدم هوشياري ميباشد)( .دستورالعمل مبارزه با بيماري وبا)
گرفتن شرح حال:
1ـ برقراري ارتباط مناسب با بيمار و پرسيدن مشخصات او و ثبت در دفتر ثبت نام بيماران
2ـ بررسي حال عمومي (به جزوه درس درمانهاي ساده عالمتي مراجعهشود)
1ـ كنترل عالئم حياتي بيمار (نبض ،تنفس ،درجهحرارت ،فشارخون)
4ـ آيا بيمار دچار اسهال است؟
2ـ آيا اسهال همراه با زورپي و دلپييه است؟
3ـ چند روز است كه دچار اسهال ميباشد؟
2ـ شكل و بوي اسهال چگونه است؟ و حجم آن چقدر است؟
3ـ آيا استفراغ هم وجود دارد؟ و حجم آن چقدر است؟
1ـ آيا استفراغ همراه با حالت تهوع است؟
11ـ آيا بيمار دچار عطش فراوان است؟
11ـ آيا كمآبي هم مشاهده ميگردد؟ درجه كمآبي را مشخص نماييد.
تشخيص بيماري:
چنانيه اسهال حاد آبكي بدون دلپييه و زورپي وجود دارد كه اسهال به صورت لعاب برنجي و دانههاي ريـز
در آن با بوي ماهي ميباشد و استفراغ هم بدون تهوع قبلي مشاهده گردد ،حجم اسهال و استفراغ زياد و عالوه بر
آن بيمار دچار كمآبي و عطش فراوان است بيمار مشكوك به وبا ميباشد .ضمن جبـران كـم آبـي وتهيـه نمونـه
التور(طب دستورالعمل) به منظور تشخيص قطعي بيمار را ارجاع فوري دهيد.
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درمان:
سه اصل زيرمبناي درمان بيماران مبتال به وباراتشكيل ميدهد:
-1جايگزين كردن آب والكتروليتهاي ازدست رفته
-2تجويزآنتي بيوتيكهاي موثر(بانظزپزشك انجام ميشود)
-1درمان عوارض بجاي مانده بيماري

درمان فوري بامايعات ازطري مصرف خوراكي الكتروليتها براي جبران آب ازدسـت رفتـه وتصـحيح اسـيدوز
وكمبودپتاسيم كليداصلي درمان بيماري وبااست.
پيشگيري واقدامات مراقبتي بهورز:
 -1آموزش مردم درزمينه جوشاندن آبهاي مشكوك جهت آشاميدن و يا ضـدعفوني بوسـيله كلرانجـام شـود.
بدين منظور كلر مادر يا استوك (چهار قاش چايخوري يا  13گرم پركلرين  21درصد در يك ليتـر آب را
گويند ) ميتوان سه تا هفت قطره از محلول كلر مادر را به يك ليتر آب اضـافه كـرد و بعـد از نـيم سـاعت
مصرف نمود و در صورت عدم دسترسي به كلر بايستي آب را به مدت يك دقيقـه جوشـاند و پـس از سـرد
شدن براي شرب استفاده كرد.
 -2آموزش مردم درزمينه توجه بـه تابلوهـاي هشـداردهنده و مشـخصكننده آب شـرب و آب فضـاي سـبز در
مراجعه به پاركها.
 -1آموزش مردم درزمينه خريـدمواد غـذائي از فروشـگاههاي داراي شـرايط بهداشـتي مطلـوب وعـدم تهيـه و
خريدموادغذايي ازفروشندگان دوره گرد.
 -4آموزش مردم درزمينه شستشووگندزدائي دقي سبزيجات وميوه جات
 -2آموزش مردم درزمينه عدم استفاده از آب رودخانهها براي آشاميدن در هنگام گردش در خارج از شهر.
 -3آموزش مردم درزمينه كوتاه كردن ناخنها و تميز نگه داشتن آنها به منظور پيشگيري از ابتال به بيماريهاي
اسهالي بخصوص نزد كودكان.
 -2آموزش مردم درزمينه پرهيزاز نگهداري مواد غذائي خام نپخته در كنار موادغذائي پخته شده در يخيال.
 -3آموزش مردم درزمينه نگهداري مواد غذائي در يخيال ،چون نگهداري مواد غـذائي در درجـه حـرارت اتـاو
منجر به رشد و تكثير عوامل بيماريزا ميشود.
-1آموزش مردم درزمينه رعايت بهداشت فردي و اجتماعي از قبيل شستن دستها قبل از تهيه و صرف غذا و
همينين بعد از اجابت مزاج و جلوگيري از دفع غيربهداشتي فاضالب ،زباله و...
-11گرفتن شرح حال ،ثبت دردفترثبت نام بيماران وارجاع موارد مشكوك به مركز بهداشتي درماني و پيگيـري
تا حصول نتيجه
-11تهيه نمونه مدفوع از موارد مشكوك و كليه بيماران اسهالي وتكميل وارسال فرم تهيه نمونه التور بـه مركـز
بهداشتي درماني (نمونهبرداري بايد در  24ساعت اول بيماري قبل از مصرف هرگونه آنتيبيوتيك يـا داروي
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ديگر انجام گيرد نمونههاي مشكوك بايستي توسط محيطهـاي حمـل و نقـل مناسـب هرچـه سـريعتر بـه
آزمايشـگاه منتقــل شــوند زيــرا ويبريوهــا در صــورت خشــك شــدن از بــين ميرونــدبنابراين حتماًبايســتي
درمحيطهاي مرطوب نگهداري شوند() .نحوه انجام نمونه گیری بعداز آیتم)41
 -12تكميل فرم ثبت موارد اسهال حادآبكي بصورت روزانه وارسـال فـرم بصـورت هفتـهاي بـه مركزبهداشـتي
درماني
 -11گزارش تلفني موارد مشكوك در اسرع وقت به مركز بهداشتي درماني ودر صورت عـدم حضـور كـاردان در
مركز به واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي مركز بهداشت شهرستان.
 -14پيگيري بيماران شناخته شده تحت درمان و نظارت بر مصرف داروهاي تجويز شده توسط پزشك (تكميل
فرم  12پرونده خانوار)
نحوه تهيه وانتقال نمونه التور:
نمونه برداري با استفاده از سواپ ركتال در محيط كري بلر انجام ميشود .براي تهيه آن يـك سـواپ بـا نـوك
پنبه اي تميز را وارد مقعد بيمار يا مدفوع تازه دفع شده كرده  131درجه ميچرخانيد .پس از اطمينان از مرطوب
شدن پنبه وآغشته شدن به مدفوع؛ در محيط انتقال كري بلر قرار ميگيرد نوك سـواپ بايـد بطـور كامـل داخـل
محيط كري بلر قرار داده شود .سپس انتهاي چوبي سواپ را شكسته ودرب لوله را ميبندند.
نمونه پس از جمع آوري بايد در جاي خنك نگهداري شود وبـا اسـتفاده از ظـروف خنـك كننـده بـا رعايـت
زنجيره سرما ترجيحا" در اولين فرصت ممكن (حداكثر در ظرف مدت  2روز ) به آزمايشگاه مركزي ارسال شود.
نحوه محاسبه حداقل نمونه:
حداقل نمونه برداري يك منطقه در ماه با استفاده از اين فرمول محاسبه ميشود.
 ×2 × 1/12جمعیت زیر  5سال
02

چون هدف از نمونهگيري مدفوع ،رديابي وجود بيماري در منطقه است بايد نمونه گيري در تمام ماههاي سـال
در حداقل مورد انتظار انجام شود.
نكته:
هر كودك بطور متوسط  2بار در سال اسهال ميشود.
در هر اسهال  1/12احتمال دارد كه التور باشد.
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تمرينات عملي دركالس:
فراگيربصورت نمونه دركالس بايد،
-1يك شرح حال كامل ازبيمارتهيه نمايد.
-2مشخصات بيماروخالصه شرح حال رادردفترثبت نام بيماران ثيت نمايد.
-1باتوجه به عالئم باليني بيماري راتشخيص دهد.
-4درمانهاي ساده عالمتي رابراساس دارونامه ودستورالعملها انجام دهد.
-2دستورات دارويي واقدامات انجام شده را دردفترثبت نام بيماران ثبت نمايد.
-3درصورت نياز ضمن تكميل فرم ارجاع بيماررابه مركزبهداشتي درماني ارجاع دهد.
-2پيگيري جهت نظارت بردرمان وبهبودي بيمارراانجام دهد.
-3درصورت نيازفرم 12پرونده خانواررابرابردستورالعمل تكميل نمايد.
-1اقدامات الزم درخصوص گزارش بيماري به مركزبهداشتي درماني رابرابردستورالعمل انجام دهد.
 -11نحوه انجام نمونه گیری التور را بیان نماید.

47

48

بیماریهای واگیردار

بیماریهای واگیردار

در پايان اين فصل انتظار ميرود فراگيربتواند:
 .1بيماريهاي مشترك انسان و حيوان را تعريف نمايد؟
 .2اهميت بهداشتي و تاثير بيماريهاي مشترك بر سالمت و زندگي انسان را شرح دهد؟
 .1هر يك از بيماريهاي مشترك را تعريف نمايد ؟
 .4اپيدميولوژي(همهگيري شناسي) هر يك از بيماريها را شرح دهد ؟
 .2عامل عفوني هر يك از بيماريها را بيان نمايد ؟
 .3نحوه انتقال هر يك از بيماريها را شرح دهد ؟
 .2دروه كمون و مخزن در هر يك ار بيماريها را بيان كند؟
 .3دوره واگيري در هر يك از بيماريها را توضيح دهد ؟
 .1عالئم و نشانههاي هر يك از بيماريها را توضيح دهد؟
 .11باگرفتن شرح حال موارد مشكوك در هر يك از بيماريها را شناسايي واقدامات الزم راانجام دهد؟
 .11پيشگيري واقدامات مراقبتي بهورز در هر يك از بيماريها را شرح دهد ؟
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مقدمه و اهميت بيماري مشتـرك
بيماريهاي مشترك بين انسان و حيوان (زئونوزها) به آن دسته از بيماريهـايي گفتـه ميشـود كـه بـه طـور
طبيعي قابل انتقال از حيوانات به انسان ميباشند .انسان از زمانهاي دوربا اين بيماريها آشنا بوده و علت ايجـاد
منشأبرخي از بيماريهاي خود را در حيوانات جستجو ميكرده است .به طوريكه از قرنها قبل از ميالد مسيح بـا
بيماريهايي مثل هاري ،طاعون و … آشنا بوده و ميدانسته كه هاري از سگ و طاعون از موش به انسان سـرايت
ميكند .امروزه بيش از  411نوع بيماري مشترك بين انسان و حيوان شناسـايي شـده و دائمـا بـه فهرسـت ايـن
بيماريها اضافه ميگردد .بيماريهاي مشترك به دو طري سالمت و زندگي انسانها را به مخاطره مياندازد:
 )7اثر مستقيم بيماريها ،شامل :ابتالي انسان به بيماريهاي مختلف قابل انتقال از حيـوان بـه انسـان مثـل
كيست هيداتيد ،تب مالت ،شاربن ،هاري ،توكسوپالسموز ،تب كريمه كنگو و…

 )2اثر غيرمستقيم :از طري ابتالي دامها بـه بيماريهـا و از بـين رفـتن منـابع توليـد پـروت ين كـه موجـب
مشكالت تغذيهاي و اقتصادي و تأثير منفي بر زندگي و سالمت انسان ميشوند.
ابتال به بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و حيوان معموال در افرادي كه با حيوانات ،الشه و ديگر محصـوالت حيـواني
سرو كار دارند ديده ميشود و مردم عادي از طري مواد غذايي آلوده مثـل شـير ،فراوردههـاي لبنـي ،گوشـت ،و ...مبـتال
ميشوند.
بيماري هيداتيـد

تعريف:بيماري عفوني واگيردار مشترك بين انسان و دام كه عامل آن تخم كرم نواري كـوچكي اسـت كـه در
روده باريك سگ ،روباه ،شغال ،و بعضي گوشتخواران وجود دارد.
عامل عفونت:
كرم كوچك نواري روده سگ به نام اكينوكوكوس گرانولوزوس ميباشد .اين كرم درروده سـگ وسـگ سـانان
زندگي ميكند و معموال داراي سه بند ياحلقه ميباشد حلقه آخركرم محتوي تعداد زيـادي تخـم ميباشـد .سـگ
تخمهاي رسيده راهمراه بامدفوع دفع ومحيط زيست ازجمله آب ،سبزيجات وعلوفه راآلوده ميسـازد .بادوحشـرات
نيز ميتوانند بطورغيرمستقيم درجابجايي تخمهاو آلودگي محيط نقش داشته باشند.

اپيدميولوژي:
به دليل وجود سگ و گوشتخواران اهلي و وحشي در چرخة زندگي اين انگل ،اين بيماري در مناط دامپروري
كشور ما شايع است)2( .آلودگي به كيست هيداتيك در سراسر جهان وجود دارد .اين بيمـاري در كشـور مـا بـه
صورت بومي (آندميك) وجود دارد .مدت بيماري بين  2تا بيش از  21سال متفاوت است.

بیماریهای واگیردار
ميزبان اصلي سگ و ميزبان واسط گوسفند ،گاو ،بز ،شتر و ساير پستانداران است .انسان در ايـن چرخـه بـه
عنوان ميزبان واسط آلوده ميشود.
روش انتقال:
آلودگي انسان به طور مستقيم از طري ارتباط دست آلوده با دهان صورت ميگيرد .دستها در اثر تمـاس بـا
سگ آلوده به تخم انگل آلوده ميشوند و از طري دهان به ميزبان انسان ميرسند .عفونت انسان ممكن است بـه
صورت غيرمستقيم از طري غذا ،آب و يا اشياء آلوده نيز صورت ميگيرد .در بعضي موارد مگسهايي كـه بـرروي
مدفوع سگ تغذيه كردهاند تخم كرم را منتشر ميكنند.
انتقال بيماري در سگ از طري خوردن اندامهاي آلوده به كيست هيداتيد صورت ميگيرد .گوسـفند و سـاير
حيوانات چراكننده از طري خوردن تخم كرم در مراتعي كه با مدفوع سگهاي آلوده شده مبتال ميگردند)1( .

دوره کمون :اين دوره از  12ماه تا چند سال بر حسب تعداد ،محل و سرعت و رشد كيستها متفاوت است)1( .
دوره واگيري:انتقال انگل ازفردبه فردديگري وياازيك ميزبان واسط به ميربان واسط ديگرعملي نيست سگها
تقريبا 2هفته بعدازآلودگي تخم كرم رادفع ميكنند اغلب سگهاي آلوده 3ماه بعدخودبه خودعاري ازكرم ميشوند.
عالئم و نشانهها :با توجه به گرفتاري اندامهاي مختلف و جايگزيني كيست كه به ترتيب كبد ،مغز ،كليه و اسـتخوان
ميباشند .عالئم و نشانهها نيز فرو ميكند .مهمترين عارضه كيست هيداتيك مكانيكي است كه بسته بـه محـل اسـتقرار
كيست ،ضايعهها و عالئم باليني متفاوتي بروز ميكند .رشد كيستها در اعضا ،حتي تـا بيسـت سـال بعـد ،موجـب درد،
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اختاللهاي گوناگون و از كارافتادگي عضوي ميشوند .گاهي كيستها فيبروزه و يا آهكي ميشوند .در پارهاي از موارد به
علت ضربهاي كه به كيست وارد ميشـود ،آن را پـاره ميكنـد و در پـي آن مـايع كيسـت وارد خـون ميشـود و شـوك
آنافيالكتيك ايجاد ميكند كه موجب سقوط سريع فشار خون و مر بيمار ميشود)1( .
در كيستهاي كبدي  21تا  21درصد موارد را تشكيل ميدهد( .)2عالئم سه گانه بزرگی کبد قولنج کبدي
و زردي (به علت پاره شدن كيست داخل كبد و ورود مايع در مجراي صفراوي) مشاهده ميشود.
وجود كيست در استخوانها سبب نابودي نسج استخواني و شكستگي آن ميشود .ابتالي كليهها با درد ناحيه
كليهها ،سوزش ادرار و هماتوري (خون در ادرار) ممكن است تظاهر كند اگر كيست در مغز تشكيل شـود موجـب
بروز صرع ميگردد)4( .

گرفتن شرح حال:
1ـ برقراري ارتباط مناسب با بيمار و پرسيدن مشخصات او و ثبت در دفتر ثبت نام بيماران
2ـ بررسي حال عمومي (به جزوه درس درمانهاي ساده عالمتي مراجعهشود)
1ـ آيا بيمار دچار زردي است؟
-4آيا بيمار درد در ناحيه كبد ،كليه ،سوزش ادرار و خون در ادرار دارد؟
-2آيا بيمار دچار غش و تشنج (صرع) ميباشد؟
تشخيص بيماري:
درمناط آلوده بررسي سابقه بيمار ،نشـانههاي بـاليني ويافتـههاي راديولـوژي بـه تشـخيص كمـك ميكنـد.
همينين باانجام تست مخصوص وآزمايش خون تشخيص صورت ميگيرد.
درمان:
انجام عمل جراحي وخارج كردن كيستها درمان انتخابي است .درمان با مبنـدازول كـه بـانظر پزشـك انجـام
ميشود در بعضي موارد نتيجه خوبي داشته است.
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پيشگيري واقدامات مراقبتي بهورز:
1ـ آموزش مردم وافراد در معرض خطر ،در رابطه با پرهيز از تماس با مدفوع سگ.
2ـ آموزش مردم درزمينه پرهيز از خوراندن اندامهاي خام و آلوده ميزبانهاي واسط (گوسفند ،گاو ،شترو…) به سگ.
1ـ آموزش مردم درزمينه سوزاندن اندامهاي آلوده ميزبانهاي واسط و يادفن به طور عمي
4ـ آموزش مردم درزمينه جمع آوري و اتالف سگهاي ولگرد.
2ـ آموزش به مردم به خصوص زنان خانهدارو كارگران رستورانها در مورد شستشوو گندزدائي دقي سبزيها
و ميوه جات و ظروف غذاخوري كه سگ با آنها تماس داشته است.
3ـ آموزش به مردم در زمينه شستشوي دستها با آب و صابون قبل از تهيه و صرف غذا.
-2آموزش مردم در زمينه جلوگيري از ورود سگها به داخل سبزيكاريها.
3ـ درمان سگهاي آلوده هر چند ماه يكبار در مناط آندميك بيماري ()2
-1گرفتن شرح حال ،ثبت دفترثبت نام بيماران وارجاع موارد مشكوك به مركز بهداشتي درمـاني و پيگيـري تـا
حصول نتيجه
-11پيگيري بيماران شناخته شده تحت درمان و نظارت بر مصرف داروهاي تجويز شده توسط پزشك
تب مـالت (بروسلوزيس)

تعريف :بروسلوزيس بيماري عفوني مشترك بين انسان و حيوان است كه از حيوان به انسان منتقل ميشود و
به علت تنوع تظاهرات باليني به آن بيماري هزار چهره ميگويند .همينين به نامهاي تب قبـرس ،تـب شـيربز و
تب مديترانهاي و تب مواج ناميده ميشود2( .و)1
عامل عفونت :انواع بروسال شامل بروسالآبورتوس در گاو ،بروسالسويس در خوك ،بروسالملي تنسيس در بـز،
بروسالكنيس در سگ و بروسالاويس در گوسـفند عامـل بيمـاريزا ميباشـند .شـايعترين نـوع بروسـال در ايـران
بروسالملي تنسيس ميباشد( )3كه خطرناكترين عامل بيماري تب مالت در انسان است .زيرا قـدرت بيمـاريزائي
آن نسبت به ساير انواع بروسال بيشتر است( .راهنماي كشوري در مبارزه با تب مالت سال )31
اپيدميولوژي :اين بيماري در كشور ما آندميك است( )2منبع آلـودگي و عامـل عفونـت در هـر منطقـه جغرافيـايي
متفاوت است .بروسلوزيس بيشتر يك بيماري شغلي است و نزد كساني كه با حيوانـات آلـوده و بـا بافتهـاي آنهـا كـار
ميكنند .بخصوص چوپانان ،كارگران كشاورزي ،دامپزشكان و يا كارگران كشتارگاهها ديده ميشود و بـه ايـن دليـل نـزد
مردان بيشتر از زنها شايع است .اين بيماري نزد كساني كه شير و فرآوردههاي پاستوريزه نشده گاو ،گوسفند و بـز مثـل
پنير را ميخورند به صورت تكگير يا همه گير شايع ميگردد اين بيماري در دامها باعـث سـقط و بعضـا تـورم پسـتان و
حيوان نحيف و الغرو كاهش توليد شير در حيوان ميشود .گاو ،گوسفند ،و بز مخزن اين عامل عفونت هسـتند .ممكـن
است انواع مختلفي از حيوانات نشخواركننده مخزن اين باكتري باشند)1( .
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روش انتقال:
بيماري به سه طريق از دام به انسان منتقل ميشود:
1ـ مصرف محصوالت لبني نجوشيده يا غير پاستوريزه بويژه شير خام ،پنير تازه و خامه

2ـ از راه خراش پوست و تماس مستقيم با خون ،گوشت تازه حيوان آلوده ،ادرار ،ترشحات مهبلي ،جنين سـقط
شده و بخصوص جفت آلوده ،بويژه در نوع بروسال ملي تنسيس
1ـ در اصطبل و از راه استنشاو هواي آلوده به گرد و خاك آغشته به مدفوع و ادرار دام.
راههاي ديگر انتقال بيماري كه نادر هستند از طري انتقال خون ،پيوند مغز استخوان ،پاشـيده شـدن اتفـاقي واكسـن
زنده به داخل چشم (چندين مورد در استان خراسان تب مالت شديد اتفاو افتاده است ) .در حين واكسيناسيون دامهـا و
يا پاشيدهشدن مايع آمينوتيك حيوان بيمار بار دار در موقع زايمان به چشم و بيني و يا دهان دامپزشك و همينين انتقال
بيماري از انسان به انسان از طري آميزش جنسي به دليل وجود ميكروارگانيسم در اسپرم انسان احتمال ميرود .در شير
مادران شيرده ميتوان ارگانيسم را در مواردي پيدا كرد و ممكن است بيماري از شير مادر به شـيرخوار منتقـل ميگـردد،
نوازش نوزاد دام آلوده تازه بدنيا آمده توسط كودكان و مصرف محصوالت لبني بخصوص آغوز از علل شايع انتشار تب مالت
در ايران ميباشد .با توجه به مطالعات انجام شده بر روي كنهها در ايران و به علت توزيع جغرافيايي باال ،اين انگـل نقـش
مهمي در همهگيري شناسي تب مالت در ايران دارد.
دام

فرآوردههاي لبين
انسان

بندپايان
دام
روابط اپيدميولوژي بروسلوز در ايران

دوره کمون :بسيار متغير و تعيين آن مشكل است .اغلب بين  1تا  1هفته ميباشد و گاهي اوقات بين  3تـا
 12ماه گزارش شده است( .راهنماي كشوري)
دوره واگيري :دليلي براي انتقال بيماري ازانسان به انسان دردسترس نيست.
عالئم و نشانهها  :بعد از طي دوره كمون تظاهرات متنوع بروسلوزيس ظاهر ميشوند كه بسته به نوع بروسال متفاوت
است .بيماري ممكن است شروع حاد(2ـ1روز) و يا شروع تدريجي (يك ياچند هفته) داشته باشد .عالئم شـايع بيمـاري
شامل تب لرز ،عرو ،سردرد ،درد عضالت ،خستگي ،بياشتهايي ،درد مفاصل ،دردكمر ،كـاهش وزن ،يبوسـت ،درد گلـو و
سرفه خشك ميباشد .گاهي بيماران با حال بد ،رنگ پريده ،آرتريت ،درد و حساسيت روي ستون فقرات ،راش پوسـتي و
يا پنوموني مراجعه مينمايند .تب در بروسلوزيس فرم خاصي ندارد و اغلب صبحها پايين و بعدارظهرها بخصوص شب باال
ميرود .گاهي پلي آرتريت با درگيري مفاصل زانو ،هيپ( ،ناحیه مفصل سر استخوان ران به استخوان لگن) و شانه و… ديـده
ميشود .ابتال به تب مالت در حين حاملگي ميتواند باعث مر جنين شود)2( .
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گرفتن شرح حال
1ـ برقراري ارتباط مناسب با بيمار و پرسيدن مشخصات او و ثبت در دفتر ثبت نام بيماران
2ـ بررسي حال عمومي (به جزوه درس درمانهاي ساده عالمتي مراجعهشود)
1ـ كنترل عالئم حياتي بيمار (نبض ،درجه حرارت ،تنفس)
4ـ آيا بيمار دچار تب و لرز همراه با عرو ميباشد؟ و آيا تب داراي نوسان است؟
2ـ تب بيمار بيشتر درچه اوقاتي در شبانه روز باال ميرود؟
3ـ آيا سردرد و خستگي هم وجود دارد؟
2ـ آيا بيمار از درد عضالت ،مفاصل ،كمر و ستون فقرات شكايت ميكند؟
3ـ آيا بياشتهايي ،يبوست و كاهش وزن وجود دارد؟
1ـ آيا شغل بيمار از مشاغل مرتبط با دام است؟
11ـ آيا بيمار ظرف  2ماه گذشته فرآوردههاي دامي (لبنيات ،جگر و…) غير مطم ن مصرف نموده است؟
تشخيص بيماري:
از لحاظ باليني چنانيه بيمار داراي تب و لرز به همراه عرو به خصوص در شب باشد و تـب بيمـار نيـز داراي
نوسان است (تب مواج نام ديگر اين بيماري است) و به هنگام بعدازظهر و به خصوص شب افزايش مييابد و عالوه
بر اين بيمار از درد عضالت ،مفاصل ،كمر و ستون فقرات شكايت دارد و اخيـراً نيـز دچـار بياشـتهايي يبوسـت و
كاهش وزن شده است و شغل بيمار نيز مرتبط با دام است و يا ظرف  2ماه گذشته فرآوردههاي دامي و لبني غيـر
مطم ن مصرف نموده است بيمارمشكوك به تب مالت است .تشـخيص قطعـي باانجـام آزمـايش خـون وبررسـي
تيتررايتwrightو2MEوكومبس رايت انجام ميشود .همينين باجداكردن عامل گونـههاي بروسـال ازنمونـههاي
باليني صورت ميگيرد.
آزمايش رايت:معمول ترين ازمايش سرمي كه از افراد مشكوك به بروسلوز گرفته ميشود.
اگر تيتر رايت مساوي يا بيشتر از 1/31باشداين فرد به عنوان بيمارمحتمل شناسايي ميگرددو براي اينكه فرد
به عنوان بيمار فعال و قطعي تحت درمان قرار گيردبايد توسط يك آزمايشض تكميلي ديگر موسوم به -2(2-ME
مركاپتو اتانول)مورد ازمايش قرار گيرد .اگر تيتر 2-MEمساوي يا بيشتر از  1/41باشدمعرف بيماري فعال است و
فرد بايد تحت درمان دارويي قرار گيرددر غير اينصورت بيماري منتفي است.
درمان:
درمان بانظرپزشك انجام ميشود .داروهايي كه معموال مورد استفاده قرارميگيـرد شـامل كپسـول ريفـامپين،
داكسي سايكلين ،تتراسايكلين ،آمپول استرپتومايسين وياقرص كوتريموكسازول ميباشد.
پيشگيري واقدامات مراقبتی بهورز :بروسال با جوشاندن و يا پاستوريزه كردن شير و محصوالت آن از بـين
ميرود .يخ زدن مواد غذايي باعث از بين رفتن ميكروب نميشود .پنير تازه ميتواند تا  3هفته بروسال را در خود
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نگه دارد .اين ارگانيسم بيش از  41روز ميتواند در خـاك آلـوده بـه ادرار ،مـدفوع ،ترشـحات واژن و محصـوالت
باقيمانده از حاملگي مثل جفت و… زنده بماند)2( .
بنابراين به منظور پيشگيري بايستي:
1ـ آموزش مردم درزمينه پرهيزاز مصرف لبنيات پاستوريزه نشده ودر صورتي كه پاستوريزاسيون شير در محـل
ممكن نباشد شیر بعد از جوش آمدن به مدت یک دقیقه جوشانده شود
2ـآموزش مردم درزمينه تهيه پنير از شير جوشيده شده ،ويا نگهداري پنيرتازه حـداقل بـه مـدت 2مـاه در آب
نمك درغيراينصورت.
1ـآموزش مردم درزمينه شستن دقي ظروف دوشيدن شير قبل از استفاده مجدد جهت شيردوشي.
4ـآموزش مردم درزمينه مبارزه با مخازن حيواني (آزمايش وواكسيناسيون و تدارك محيط زيست بهداشتي دام)
2ـ آموزش مردم درزمينه استفاده از ماسك و دستكش و عينك در ورود به طويله آلوده يا محيط كشتارگاه
3ـ به هنگام دستكاري و از بين بردن ترشحات سقط شده حيوانات و جفت آنها بايدازدستكش استفاده و دقـت
كافي صورت گيرد.
2ـ تهويه مناسب محيط اصطبل و طويله
3ـ عدم مصرف جگر خام
-1گرفتن شرح حال ،ثبت دفترثبت نام بيماران وارجاع موارد مشكوك به مركز بهداشتي درمـاني و پيگيـري تـا
حصول نتيجه.
-11پيگيري بيماران شناخته شده تحت درمان و نظارت بر مصرف داروهاي تجويز شده توسط پزشك( .تكميل
فرم 12و 13پرونده خانوار)
-11نظارت براماكن تهيه و توزيع موادغذايي با منشاء فرآوردههاي دامي مانند لبنيات فروشيها و بستني فروشيها.
-12همكاري با اكيپهاي مركزبهداشت شهرستان و مركز بهداشتي درماني و اداره دامپزشكي كه جهت بررسـي
مراجعه ميكنند.
-11واكسينا سيون تمامي برهها و بزغالههاي ماده باالي  1ماه (تا يك ماه قبل از جفتگيري)
 -14ضد عفوني جايگاه و موادي كه در حين سقط و يا زايمان دامهاي مشكوك و يـا مبتالدفـع مـيگـردد بـا
استفاده از فرمالين و قرنطينه نمودن دامها به مدت  1روز از گله
هــاري

تعريف :هاري يك بيماري عفوني حاد (آنسفاليت) و كشنده ويروسي است كه غالبا به صورت اشكال تحريكـي
(هاري خشمگين) يا فلجي (هاري ساكت) تظاهر پيدا ميكند .اين بيماري مخصوص گوشتخواران اهلي و وحشي
بوده و انسان و ساير حيوانات پستاندار به طور تصادفي و غالبا از طري گزش به آن مبتال ميشوند.
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اهميت بيماري به دالئل زير ميباشد:
1ـ ميزان كشندگي باال (صددرصد) به طوريكه پس از ظهـور عـال ئـم بـاليني چـه در انسـان و چـه در حيـوان
درمانپذير نبوده و بيمار محكوم به مر

خواهد بود.

2ـ افزايش روند موارد حيوان گزيدگي انساني كه ساالنه مبالغ زيادي صرف خريـد سـرم و واكسـن ضـد هـاري
جهت درمان پيشگيري مجروحين ميگردد.
1ـ تلفات و خسارات اقتصادي بيماري در دامها.
روند موارد حيوان گزيدگي در انسان ساليانه در كشور ما در حال افزايش ميباشد .به طوريكـه ايـن ميـزان از
 35/7درصد هزار نفر جمعيت در سال  1133به  112درصدهزار نفر جمعيت در سال  1131رسيده است.
بيش از  %32از موارد گازگرفتگي انساني در كشور ما توسط سـگ اتفـاو ميافتـد كـه رقـم بـاالي آن توسـط
سگهاي صاحبدار و گله بوده كه متاسفانه اين سگها فاقد قالده ميباشند( .راهنماي كشوري)
بيماري هاري ساليانه حدود  22تا  41هـزار مـورد مـر

را در دنيـا باعـث ميشـود كـه تقريبـا تمـام آن در

كشورهاي در حال توسعه اتفاو ميافتد)1( .
عامل بيماري ويروسي است نور تروپ (عصب دوست) از گروه رابـدو ويروسهـا; حاللهـاي چربـي ميتواننـد
ويروس را از بين ببرند و تحت اثر خشكي ،حرارت  23درجه براي يك ساعت ،اشعه ماوراءبنفش ،الكـل  41تـا 21
درصد ،آب و صابون و فرمالين غير فعال ميشود.
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راههاي سرايت بيماري در انسان و حيوان:

7ـ راه گاز گرفتن :اصليترين راه سرايت بيماري از طري گاز گرفتن بوسـيله حيوانـات هـار ميباشـد كـه بـه
خصوص در مورد گربه و گربه سانان از طري كشيدن پنجـه آلـوده بـه بـزاو نيـز انتقـال بيمـاري صـورت
ميگيرد.
2ـ راه پوست :بيماري هاري از راه پوست سالم قابل سرايت نيست ولي اگر كوچكترين خراش و يا زخمـي در
پوست وجود داشته باشد قابل انتقال خواهد بود.
3ـ نسوج مخاطی :ويروس هاري از طري مخاطات به انسان و ساير حيوانات ديگر منتقل ميشـود .بنـابراين
سگ و گربه كه در دوره كمون بيماري هستند ميتوانند با ليسيدن لب چشم و بيني كودكان كه بـا آنهـا
بازي ميكنند آنها را به بيماري مبتال كنند.
8ـ راه تنفسی :سرايت بيماري خصوصاً در غارهايي كه خفاش آلوده زندگي ميكند از راه تنفسـي امكانپـذير
است .در كشور ما خفاشها آلودگي ندارند.
5ـ انتقال از راه دستگاه گوارش :انتقال از اين راه بعيد است ولي حيوانات گوشتخوار ممكن است بنـدرت از
طري خوردن الشه حيوانات تلف شده از بيماري هاري به اين بيماري مبتال شوند.
6ـ ساير موارد :شامل انتقال از طري جفت ،وسائل آلوده ،انسان به انسان از طري پيوند اعضاء مثال دو مـورد
در ايران از طري پيوند قرنيه گزارش شده است كه انتقال به اين روشها به ندرت اتفاو ميافتد.
دوره کمون :معموال  12روز تا  1ماه و به طور متوسط  1تا  2ماه ميباشد( 22درصد موارد كمتـر از  1مـاه)
ولي از چند روز تا بيش از  1ماه و حتي تا چندين سال هم مشاهده شده است.
طول دوره كمون بستگي به شدت جراحات تعداد گاز گرفتگي و محل گازگرفتگي دارد .سن فرد ،گازگرفتگي
از روي لباس يا وسائل حفاظتي و سوش ويروس آلوده كننده نيزدرطول دوره كمـون مـؤثر هسـتند .در كودكـان
طول دوره نهفتگي كوتاهتر از بزگساالن است كه شايد علت آن جراحت بيشتر در كودكان و در نتيجه ورود بيشتر
ويروس به بدن ميباشد.
دوره واگيري:اين دوره درسگ وگربه از1تا11روزقبل ازظهورنشانههاي باليني شروع و (به ندرت بيش از4روز)
و در تمام دوران بيماري ادامه دارد.
عالئم ونشانهها:

هاري در حيوانات:
كليه حيوانات خونگرم پستاندار اهلي و وحشي اعم از گوشتخوار ،علفخـوار ،جونـدگان و خفاشهـا نسـبت بـه
بيماري هاري حساس هستند و به دليل تعداد ميزبانهاي مختلف موجب گسترش وسيع بيماري شدهاند.
عالئم بيماري در حيوانات:
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اولين عالمت بيماري پس از طي دوره كمون تغيير در رفتار و عادات حيوان ميباشد بـه طوريكـه يـا بـيش از
اندازه به صاحب خود انس و الفت پيـدا ميكنـد مثـل اينكـه از او اسـتعانت و كمـك مـيطلبـد و يـا عصـباني و
بدخوگرديده غذاي خود را بخوبي نميخورد .پيشرفت بيماري در موارد كمي به صورت فلجي (هـاري سـاکت)
بوده حيوان به گوشهاي پناه ميبرد و اندامها فلج ميشود و نهايت در اثر فلج دستگاه تنفسي تلف ميشود ولي در
بيشــتر مواقــع حيــوان پريشــان ،مضــطرب و
كمكم به صـورت وحشـي و درنـده درآمـده
(هاري خشمگين) كـه ضـمن گـاز گـرفتن
سنگ و چوب و اشياء مختلف خانـه خـود را
ترك كرده و بدون مقصد به هر جا ميرود و
به هر كس و هر حيوان سر راه خـود حملـه
ميكند پس از مدتي در اثـر دونـدگي زيـادو
گرسنگي و تشنگي به علت عدم قـدرت بلـع
كف از دهانش سرازير شده و مرتب به زمين
ميخــورد .صــداي پــارس حيــوان خشــن و
نــاموزون و بريــده ميشــود .درنــدگي در
چهرهاش پيدا ميشود .گربهها پـس از طـي
دوره كمون به محل تاريكي ميروند.
عالئم باليني در انسان:
الف) عالئم عمومی اوليه و غير اختصاصی :عالئم هاري غيراختصاصـي و بـه صـورت تـب ،لـرز ،خسـتگي،
سردرد ،ضعف و درد عضالني ،بياشتهايي ،اشكال در بلع ،حالت تهوع ،استفراغ ،سرگيجه ،دردهاي شكمي و
اسهال ،گلودرد ،تنگي نفس ،سرفه خشك ،نگراني و ترس ،تحريكپذيري و عصبيبودن ،ميباشد .تظاهرات
بسيار اختصاصي اين مرحله عالئم موضعي در محل گازگرفتگي شامل سـوزش ،گزگـز و مورمـور ميباشـد.
اين مرحله معموال  1تا  4روز (حداكثر  11روز) طول ميكشد.
ب) مرحله حاد و عصبی بيماري :كه به دو شكل هيجاني يا خشمگيني و شكل فلجـي يـا بيسروصـدا بـروز
ميكند.
عالئم در شكل هيجاني به صورت دويدن ،دست و پـازدن ،تحريـك پـذيري و عـدم آرامـش ،تـوهم ،نگرانـي و
هيجان ،ترس از آب وجود دارد.
همينين در اين مرحله نسيم ماليم ،نور شديد ،صداي بلند و لمس كردن ممكن است موجب تحريكپذيري و
انقباضات عضالت حنجره و حل و ساير عضالت تنفسي گردد .افزايش ترشح بزاو و اخـتالل در بلـع وجـود دارد،
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تب ممكن است بيشتر از  41/3درجه سانتيگراد باشد .افزايش ترشح اشك ،بزاو ،تعري و كاهش فشار خـون در
وضعیتهای مختلف مشاهده ميشود .دوبيني ،فلج عضالت صورت ،افزايش تعداد تنفس كه نهايتا به دليل نارسائي
تنفسي منجر به مر

ميگردد.

شكل فلجي كه كمتر شايع است ( 21درصد) و اغلب تشـخيص داده نميشـود .در ايـن فـرم بـرعكس شـكل
هيجاني ترس از آب و نسيم و افزايش فعاليت يا تشنج معموال وجود ندارد .در اوايل ايـن مرحلـه ضـعف ،كـاهش
هوشياري و اختالل حس ايجاد ميشود .فلج پائين رونده نشانههاي مننژيت (سردرد و سفتي گردن) ممكن است
اتفاو بيفتد و باالخره بيمار دچار خوابآلودگي و كما ميشود .دوره بيمـاري در ايـن فـرم معمـوال طـوالنيتر از
هاري خشمگين است .از شروع عالئم باليني تا مر

به طور متوسط  4تا  2روز طول ميكشد.

گرفتن شرح حال:
1ـ برقراري ارتباط مناسب با بيمار و پرسيدن مشخصات او و ثبت در دفتر ثبت نام بيماران
2ـ بررسي حال عمومي (به جزوه درس درمانهاي ساده عالمتي مراجعهشود)
1ـ آيا بيمار دچار تب و لرز همراه با خستگي و سردرد ميباشد؟
4ـ آيا درد عضالني نيزوجود دارد؟
2ـ آيا بيمار دچار اشكال در بلع ،حالت تهوع ،استفراغ و دردهاي شكمي و اسهال ميباشد؟
3ـ آيا بيمار درچار تحريكپذيري و ترس از نور و آب است؟
2ـ آيا بيمار دچار افزايش بزاو دهان ميباشد؟
3ـ آيا دوبيني و تاري در ديد وجود دارد؟
1ـ آيا نارسايي تنفسي وجود دارد؟
11ـ آيا بيمار ظرف يكسال گذشته دچار حيوانگزيـدگي شـده اسـت؟ و يـا شـغل او جـزء مشـاغل در معـرض
خطرهاري ميباشد؟
11ـ بررسي وضعيت واکسیناسیون توأم يا كزاز ؟ (مطاب با دستورالعمل واكسيناسيون كشوري)
تشخيص بيماري:
چنانيه عالئمي مانند تب ،لرز ،خستگي ،سردرد ،ضعف و درد عضالني ،اشكال در بلع ،نارسايي تنفس ،دوبيني
و تاري ديد ،حالت تهوع و استفراغ ،تحريكپذيري و ترس از نور و آب ،دردهاي شـكمي و اسـهال ،افـزايش بـزاو
دهان مشاهده شد و عالوه بر آن شغل بيمار جزء مشاغل در معرض خطر بيماري هاري (دامپزشك ،جنگلبان و)...
ميباشد مشكوك به بيماري هاري ميباشـد .ضـمن انجـام اقـدامات الزم توسـط بهـورز او را فـورا ارجـاع دهيـد.
تشخيص قطعي بيماري با انجام تستهاي آزمايشگاهي صورت ميپذيرد.
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پيشگيري واقدامات مراقبتي بهورز:
1ـ آموزش چهره به چهره به روستائيان و شوراهاي بهداشتي در خصوص بيماري هاري ،راههاي انتقال و راههاي
جلوگيري از ابتال و نقش درمان و پيشگيري فوري در جلوگيري از ابتالء.
2ـ آموزش مردم وجلب همكاري و مشاركت آنها در زمينه جمعآوري و دفن صحيح زباله.
1ـ آموزش دامداران و روستائيان در مورد همكاري با مس ولين دامپزشكي در زمينـه شناسـايي و قـالده زدن و
واكسينه نمودن سگهاي گله خانگي بر عليه هاري.
4ـ آموزش دامداران در زمينه پرهيز از كشتارهاي غير مجاز.
2ـ آموزش به مردم در مورد اهميت مراجعه به موقع افراد مجروح توسط حيوانات به خانه بهداشت و همينـين
خطرات تأخير در مراجعه و يا عدم مراجعه جهت دريافت واكسن.
3ـ توجه خاص به افراد در مورد گزش حيوانات (هر چند زخم آنها جزئي يا حتي به صـورت خـراش باشـد) بـه
منظور پيگيري جهت واكسيناسيون
(نكته قابل كر اين است كه تمايز بين گزش از روي لباس و بدن عريان بايد حذف و درمـان پيشـگيري هـاري
انجام شود) .
2ـ پيگيري و هماهنگي در خصوص واكسيناسيون قبل از مواجهه جهت گروههاي در معـرض خطـر در منطقـه
تحت پوشش شامل تكنسينهاي دامپزشكي ،كارگران كشتارگاهها ،خدمه باغ وحش ،شكارچيان ،شكاربانان
حفاظت محيط زيست و چوپانان و...
3ـ زدودن و خارج ساختن ويروس هاري از محل زخم؛ اين عمل كه به طريقه فيزيكي و شيميايي انجام ميشود
مهمترين قسمت پيشگيري از هاري به حساب ميآيد .درصد بااليي از پيشگيري مربوط بـه رعايـت كامـل
همين نكته است .حتياالمكان بايستي بدين منظوردر ساعات اوليه گزش با استفاده از آب تميـز و صـابون
البالي زخم را حداقل به مدت  15تا  20دقيقه عميقا شستشو و در جريان آب روان قرار داد.
1ـ خارج كردن كف صابون از البالي زخم ،اين عمل با استفاده از شيلنگ آب يا آبفشان صورت ميگيـرد .زيـرا
باقيماندن صابون ،بعضي مواد ضدعفوني كننده را كه بدنبال شستشو مـورد اسـتفاده قـرار خواهنـد گرفـت
خنثي مينمايد.
11ـ ضدعفوني زخم با الكل  41-21درجه ،محلول بتادين يك درصد و يا ساير مواد ويروس كش و عدم بخيه و
پانسمان محل زخم (چون ويروس هاري بسيار حساس بوده و در مقابل نورو اكسيژن هوا قدرت بيمـاريزائي
خود را از دست ميدهد).
11ـبررسي سابقه واكسيناسيون و تزري واكسـن ثـال يـا تـوأم بـه فـرد مجـروح درصـورت نيـاز باتوجـه بـه
(دستورالعمل واكسناسون كشوري).
12ـ ارجاع فوري فرد مجروح بعد از انجام اقدامات بندهاي  11 ،1 ،3و  11به منظور تزري واكسن هـاري و يـا
سرم ضدهاري و يا اقدامات ديگر به واحدها ري مركز بهداشت و يا بيمارستان.
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-11ثبت اقدامات و فعاليتهاي انجام شده دردفترثبت نام بيماران و (فرم 12و13پرونده خانوار)
11ـ پيگيري افراد مجروح تحت نظر به منظور ادامه واكسيناسيون هاري (تزري واكسن هاري در روزهاي صفر،
 14 ،2 ،1و  23انجام ميشود) .نكته قابل كر اين است كه درمان پيشگيري كامـل ( 2نوبـت) در صـورتي
انجام ميشود كه حيوان مهاجم از نظر هاري مثبت باشد يا متواري شده باشد و يا در مدت  11روز پـس از
گازگرفتن (در مورد سگ و گربه) از بين رفته باشد و يا عالئم هاري در آن ظاهر شود .در غير ايـن صـورت
درمان پيشگيري ناقص ( 1نوبت) صورت ميگيرد.
نكته قابل كر ديگر اين است كه كليه موارد حيوان گزيده را بايستي مشكوك به هارگزيـدگي تلقـي نمـود تـا
خالف آن ثابت شود و فورا تحت اقدامات درمان وپيشگيري هاري قرار داد.
و ديگر اينكه در صورت تماس انسان با بزاو نشخواركنندگان و تـك سـميهاي مشـكوك ميبايسـتي درمـان
پيگيري كامل انجام شود.
14ـ تحت نظر نگهداشتن حيوان مشكوك به هاري به مدت  11روز (در مورد سگ و گربه) با همكـاري صـاحب
حيوان ،براي اين كار بايستي حتما حيوان را قالده زده و هر روز از حالش باخبر باشيد تا در صورتيكه بعد از
 11روز عالئم هاري در حيوان مشاهده نشد (جهت قطع واكسيناسيون با مركـز بهداشـت) همـاهنگي الزم
صورت گيرد .اما اگر در حيوان تحت نظر عالئم بیماریديده شد يا تلف گرديد و يا اگر حيوان توسط مـردم
كشته شد بايستي هماهنگي الزم با مركز بهداشت به منظور ادامه واكسيناسـيون و همچنـين تهيـه نمونـه
جهت بررسي از طري اداره دامپزشكي بعمل آيد.
12ـ بر اساس توصيههاي  W. H. Oگازگرفتگي توسط موش خانگي ،موش صحرايي و خرگوش در حال حاضـر
نياز به درمان پيشگيري ندارند ولي مجروحين گاز گرفته شده توسط موش خرما و راسو حتما بايـد تحـت
درمان ضد هاري قرار بگيرند.
شاربن (سياهزخم) (آنتـراكس)

تعريف :بيماري حاد باكتريايي است كه معموالً بر پوست اثر ميكند و بـه نـدرت ديگـر نقـاط بـدن از جملـه
دستگاه تنفس و گوارش را نيز تحت تأثير قرار ميدهد .اين بيماري مخصـوص حيوانـات اسـت و انسـان بصـورت
اتفاقي به بيماري مبتال ميشود بيماري در انسان به سه شكل:
 -1شاربن جلدي (سياهزخم) -2شاربن تنفسي  -1شاربن گوارشي بروز ميكند .باتوجه به نشانههاي برجسـته
سياهزخم ،اسامي گوناگوني چون پوستول بدخيم ،شاربن ،تب طحالي و بيماري پشم ريسان بر آن نهادهاند)4( .
عامل عفونت :عامل بيماري با سيلوس آنتراسيس (باسيل شاربن) كه ميلهاي شكل است ميباشد.
اپيدميولوژي :سياه زخم يك بيماري باكتريال حاد است كه مخصوص حيوانات علفخوار بـوده و انسـان بطـور
اتفاقي و در اثر تماس با حيوان آلوده و محصوالت آلوده آن ،نيش حشرات ،استنشاو و يا خوردن مبـتال ميشـود.
سياه زخم استنشاقي (بيماري پشم ريسان ) با مر

و مير بااليي همراه است .سـياهزخم گوارشـي بسـيار نـادر و
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فووالعاده خطرناك است .سياهزخم انساني به دو گـروه كشـاورزي و صـنعتي تقسـيمبندي ميشـود .سـياهزخم
كشاورزي اغلب به دنبال تماس با حيوانات دچار سياهزخم (مثل قطعهقطعه كردن گوشت ،حيـوان آلـوده ،مصـرف
گوشت آلودهو …) ديده ميشود و سياهزخم صنعتي به دنبال تماس با پوست ،پشم و اسـتخوان حيوانـات آلـوده
اتفاو ميافتد .بيماري در ايران بيشتر در دامداران ديده ميشود( )2اين بيماري نه فقط باعث مر

و مير فـراوان

در دامها ميشود و زمينه را جهت وابستگيهاي اقتصادي و سياسي فراهم مينمايد بلكه موجـب مـر

و ميـر در

انسان نيز ميشود و توجه به آن در زمينه نحوه برخـورد ،پيشـگيري و درمـان آن ضـروري ميباشـد)2(.حيوانـات
علفخوار وحشي و اهلي باسيل را در خونريزيهاي نزديك مر

به محـيط خـارج ميريزنـد .باسـيلهاي فعـال در

برخورد با هوا تبديل به ها هاي بسيار مقاوم (اسپور) در مقابـل عوامـل محيطـي و موادضـدعفونيكننده شـده و
ممكن است تا مدتها در خاك به همين طري زنده بمانند .سيل و ساير تغييرات اكولوژيكي محـيط بـه افـزايش
رشد باكتري و تراكم آن در خاك كمك ميكند .پرندگان الشخور كه بر روي جسد حيوانـات تلـف شـده از سـياه
زخم تغذيه ميكنند نيز ميتوانند ها

باسيل را از يك منطقه به منطقه ديگر منتقل كنند)1(.

روش انتقال:
الف) سياه زخم پوستی (جلدي) :آلودگي پوست انسان در اثر تماس با بافتهاي حيواني (گاو ،گوسـفند ،بـز،
اسب ،خوك و غيره) كه در حال مر

از اين بيماري هستند و احتماالً گزش مگسهايي كه بر روي اين نوع

الشهها تغذيه كردهاند و يا تماس با پوست ،مو ،پشم ،استخوان ،سفيداب ،يا محصوالتي مثل طبـل و فرچـه
مخصوص اصالح صورت كه از پوست و موساخته شدهاند و يا خاك مخلـوط بـا پـودر اسـتخوان آلـوده ايـن
حيوانات كه به عنوان كود به گياهان داده ميشوند صورت ميگيرد1( .و)2
ب) سياهزخم ريوي (استنشاقی) :در اثر استنشاو ها

باسيل در صنايع مخاطرهآميزي مثـل رنـگآميزي

پوست و پشم و يا آمادهسازي استخوان و يا در كارخانجات پشمريسي و يا طـي انتشـار عمـدي اسـپورها بوسـيله
بيوترورسيتها صورت ميگيرد .حدود  2درصد از كل موارد سياهزخم را شامل ميشود .و مر

و مير در اين نوع

 111درصد و درمان ناموف است ( 1و .)2
ج) نوع گوارشی سياهزخم :با ابتالي ناحيه دهاني و حل به اين بيماري در اثر خوردن گوشـت آلـوده خـوب
حرارت نديده بوجود ميآيد .دليلي براي انتقال آلودگي از طري شير حيوانات در دست نيست .اين شـكل
بسيار نادر است و مر

و مير در موارد درمان نشده  21درصد ميباشد (1و.)2

انتقال بيماري در حيوانات علفخوار از طري غذا و خاك آلـوده و در حيوانـات گوشـتخوار و همـه چيزخـوار از
طري گوشت ،استخوان و ساير اغذيـه آلـوده منتقـل ميشـود حيوانـات وحشـي از طريـ تغذيـه بـر روي الشـه
سياهزخمي حيوانات مرده مبتال ميشوند .ممكن است كاركنان آزمايشگاهها بطور تصادفي آلوده شوند.
دوره کمون :از يك تا  2روز متغير بوده وممكن است به  31روز نيز برسد)1( .
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دوره واگيري:انتقال ازانسان به انسان به ندرت اتفاو ميافتدخاك واجسام آلوده به خاك ممكـن اسـت بـراي
سالهاي متمادي آلوده كننده باقي بمانند)1( .
عالئم بالينی :عالئم باليني در سياهزخم جلدي چند روز پس از ورود اسپور به داخل پوسـت بـه شـكل يـك
ماكول قرمز كوچك ظاهر ميشود و سپس به پاپول تبديل ميشود(شبيه بـه گزيـدگي يـك حشـره) .بعـد از 24
ساعت از شروع ضايعه اوليه يـك حلقـه از وزيكولهـاي كوچـك بـا جـدار نـازك اطـراف پـاپول اوليـه را احاطـه
ميكند(شبيه تاول) .در ابتدا اين وزيكولها شفاف بوده ولي به تدريج كه بزر

ميشوند به رنـگ آبـي درآمـده و

محتويات آنها تيره و خون آلود ميگردد .در مرحله بعد پوستول مركزي زخمي شده و به سرعت خشك ميگردد
و اسكار فرورفتهاي به رنگ قهوهاي تيره تشكيل ميدهد كه در عرض  1تا  2روز سياه رنگ و وزيكولهاي اطـراف
نيز خشك ميشوند .معموال بدون دردبوده و در روز پنجم يا ششم بيماري تمام ضايعه شامل يـك اسـكار ضـخيم
سياهرنگ است كه معموالً همراه با ادم غير گوده گذار ميباشد .بيماران معموالً تب ندارند .گـاه ادم بسـيار شـديد
(ادم بدخيم) كه با شوك همراه ميشود ديده ميشود چون اكثراً بيماري در اثر تماس مستقيم با مواد آلوده ايجاد
ميشود اغلب ضايعه در سطوح باز بدن ديده ميشود .اگر ضايعه در مناطقي مثل انگشتان دست كه بافـت نـرم در
اين مناط كم است باشد بيمار از درد شديد شكايت دارد كه علت آن كشش رشتههاي عصـبي اسـت .و در ايـن
موارد ورم تا پشت دست و ساعد و بازو گسترش مييابد .ضايعه جلدي سياه زخم معموالً منفـرد اسـت و ضـايعات
متعدد سياهزخم نادر هستند .ساير عالئم عمومي شامل احساس لرز ،سردرد ،تهوع ،كمي اشـتها بـويژه در مراحـل
اوليه بيماري ميباشند .ورم ممكن است حتي بعد از بهبود زخم تا مدتي باقي بماند كه گـاهي بـا قرمـزي همـراه
ميباشد(.)4

گرفتن شرح حال:
1ـ برقراري ارتباط مناسب با بيمار و پرسيدن مشخصات او و ثبت در دفتر ثبت نام بيماران
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2ـ بررسي حال عمومي (به جزوه درس درمانهاي ساده عالمتي مراجعهشود)
1ـ كنترل عالئم حياتي بيمار (تب ،تنفس ،نبض)
4ـ آيا ضايعات ماكولي ،پاپولي ،پوستولي و زيكولي در پوست وجود دارد؟
2ـ آيا وزيكولها به رنگ آبي است و محتويات آن تيره و خون آلود ميباشد؟
3ـ آيا اسكار قهوهاي رنگ (تيره) و يا سياهرنگ در محل زخمها وجود دارد؟
2ـ آيا ادم در اطراف زخمها وجود دارد؟ آيا ادم بدخيم است و آيا در پشت دست و ساعدو بازو وجود دارد؟
3ـ آيا شوك هم وجود دارد؟
1ـ تعداد زخمها چگونه است منفرد يا متعدد؟ محل ديده شدن زخمها بيشتر كجاست؟
11ـ آيا شغل بيمار جزء مشاغل در معرض خطر اين بيماري (دامپزشك ،كاركنان كشتارگاهها و…(ميباشد؟
تشخيص بيماري:
اگر بر روي پوست بدن بيمار ضايعات شبيه به گزيدگي حشره همراه باخارش كه بيشتر بر روي دسـت و سـاعد و
بازو وجود داشته و درطي يك تادوروز به تاول تبديل شده كه محتويات داخل آن به رنگ آبي تيره و خون آلود ميباشد
و اين زخمها نيز منفرد بوده و پس از خشك شدن اسكار قهوهاي تيره و يا سياهرنگ در محل زخمها وجود دارد و در
اطراف زخمها نيز ادم كه گاه به صورت بدخيم و همراه با قرمزي ميباشد وجود دارد و عالوه برآن بيمـار دچـار شـوك
شده است ،و ضمناً بيمار داراي شغل در معرض خطر بيماري سياه زخم ميباشد ،مشكوك بـه بيمـاري شـاربن يـا
سياهزخم است .به منظور تشخيص قطعي بيمارياورابه مركزبهداشتي درماني ارجاع فوري دهيد.
پيشگيري واقدامات مراقبتي بهورز:
كنترل بيماري در انسان بستگي به كنترل بيماري در حيوانات دارد بنابراين بايسـتي اقـدامات زيرموردتوجـه
قرارگيرد:
-1آموزش مردم درزمينه واكسناسيون دامها بصورت ساليانه وهمكاري با اكيپهاي دامپزشكي دراين زمينه.
 -2آموزش مردم درزمينه عدم مصرف گوشت حيوانات آلوده و پختن كامل گوشت به منظورپيشگيري از شكل
گوارشي بيماري.
 -1آموزش كسانيكه با گوشت حيوانات در تماس هستند و يا كسانيكه در كارخانههاي پوست مشـغول بـه كـار
هستند در خصوص نحوه استفاده ازگوشت ،پشم وپوست.
 -4واكسيناسيون افراد پرخطر مثل كسانيكه در آزمايشگاهها با باسيل شاربن كار ميكننـد و سـاير افراديكـه بـا
مواد صنعتي بالقوه آلوده سروكار دارند توصيه ميشود.
 -2آموزش مردم درزمينه پرهيزازكشتاردام مشكوك به سياه زخم است چون باعث توليد ها
و ماندگاري آن براي سالهاي متمادي ميشود.
-3آموزش مردم درزمينه دفن عمي دامهاي تلف شده با استفاده از يك اليه آهك.

سياه زخم در خاك
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-2گرفتن شرح حال ،ثبت دفترثبت نام بيماران وارجاع موارد مشكوك به مركز بهداشتي درمـاني و پيگيـري تـا
حصول نتيجه
-3پيگيري بيماران شناخته شده تحت درمان و نظارت بر مصرف داروهاي تجويز شده توسط پزشـك تـا زمـان
بهبودي (طول دوره درمان معموال 3هفته ميباشد) ()2
 -1گزارش موارد بيماري به مركز بهداشتي درماني
 -11همكاري با اكيپهاي مركز بهداشت ،مركز بهداشتي درماني و اداره دامپزشكي كه جهـت بررسـي مراجعـه
ميكنند.
اشياء آلوده به ترشحات زخمهاي پوستي گندزدائي شوند( .هيپوكلريت  2درصد يا فنل  2درصـد باعـث از بـين
رفتن اسپور ميشود) (2و.)1
توكسوپالسموزيس

تعريف :توكسو پالسموز يك بيماري تك ياختهاي است كـه معمـوال از حيـوان بـه انسـان منتقـل ميشـود.
ميزبان نهايي اين بيماري گربه و گربه سانان ولي اكثر پستانداران و پرنده گان نيز به بيماري مبتال ميشوند و نقش
ميزبان واسطهاي يا اتفاقي را دارند ()3
عامل عفونت :اين بيماري بعلت انگل داخل سلولي اجباري بنام توكسوپالسموز گوندي ايجاد ميشود ()2
همهگيري شناسی :در مطا لعات انجام شده پادتن عليه توكسوپالسما را در خون حداقل  1/1جمعيـت افـراد
بالغ در كشورهاي مختلف نشان دادهاند كه اين موضوع نشان دهنده تماس و آلودگي قبلي آنهـا ،انتشـار وسـيع و
قدرت آلوده كنندگي اين تك ياخته براي انسان ودر عين حال بيماري داراي عالئم باليني در مقايسه بـا ميـزان آ
لودگي ناچيز است در عفونتهاي حاد و بدون عالمت اوليه در زنان باردار ،انگل ممكن است از جفت عبور كرده به
جنين منتقل شود و موجب ضايعات شديد در سيستم عصبي مركزي نوزادان شود ،همينين گاهي موجـب مـر
جنين شده و به سقط جنين منجر ميشود بنابراين توكسوپالسموز مادر زادي از نظر پزشكي اهميت خاصي دارد.
()2مخــازن شــناخته شــده عفونــت گوشــت حــاوي كيســت ،جفــت آلــوده در زنــان بــاردار مبــتال بــه بيمــاري و
اووسيستهايي است كه توسط گربه و ساير گربه سانان دفع ميشوند ( )4باالترين ميزان آلودگي مربوط به نقـاط
گرم و مرطوب ميباشد ()3
دوره کمون :در مواردي كه بر اثر خوردن گوشت نـيم پـز آلـوده شـدهاند دوره كمـون بـين  11-21روز و در
مواردي كه از طري خوردن اوسيست از طري آب و ساير مواد غذايي بوده  2-21روز بوده است ()1
روش انتقال:
 .1انتقال عفونت از طري جفت از مادر به جنين در زنان حامله مبتال به بيماري (در يك سوم موارد انتقال
صورت ميگيرد ())2چنانيه مادر در سه ماهه آخر بارداري مبتال شود احتمـال ايجـاد عفونـت در نـوزاد
افزايش ميبايد

67

بیماریهای واگیردار
 .2انتقال از طري خوردن گوشت حاوي كيست انگل توكسوپالسما بصورت خام و يا نيم پز
 .1انتقال از طري مصرف مواد غذايي آلوده به انگل ،شامل آب ،سبزيها و ساير مواد آلوده غذايي
 .4راههاي ديگر انتقال شامل تماس مستقيم با حيوان آلوده -انتقال خون پيوند اعضاي آلـوده –اسـتفاده از
شير حيوان آلوده – تخم مرغ خام و همينين انتقال در آزمايشگاهها بصورت اتفاقي امكان پذير است ()3
دوره واگيري :انتقال مسـتقيم بيمـاري بـه غيـر از انتقـال جنينـي از انسـان بـه انسـان اتفـاو نمـي افتـد.
اووسيستهايي كه توسط گربه دفع ميشوند  2روز بعد آلوده كننده شده و ممكن است قدرت آلودگي خـود را در
آب يا خاك حدود يكسال حفظ كنند .كيستهايي كه در عضالت حيوان هستند تا مدتي كه گوشت قابل خوردن
باشد و بصورت نيم پز خورده شود ميتواند آلوده كننده باشند.
عالئم بالينی :با توجه به اينكه بيماري به دو شكل اكتسابي و مادر زادي اتفاو ميافتد عالئـم بـاليني در هـر
يك از موارد بشرح يل است.
 -7اکتسابی :در ابن حالت اكثر عفونتها در بالغين بدون نشانه است .لنفاد نيت همراه با درجـاتي از ضـعف و
تب يك يافته شايع است .غدد لنفاوي گردني در ناحيه قدامي و پس سري بيشتر گرفتار مـيگردنـد ولـي
ساير غددلنفاوي درديگر نقاط بدن نيز ممكن است گرفتار شوند .غدد لنفاوي بزر

شـده معمـوال سـخت،

يكنواخت ،صاف و حساس ميباشند و ممكن است مشابه نخود يا لوبيايي كوچك زير پوسـت حـس شـوند.
احساس خستگي ،درد عضالني و مفصلي .درد پشت و سر درد وجود دارد.
 -2مادر زادي :خطرناكترين ثمره عفونت مادر زادي مر

جنين در برخي موارد وزايمـان زود رس اسـت ايـن

عفونت بر حسب شدت و تعداد ارگانهاي گرفتار عالئم مختلفي دارد و از شديدترين شكل آن كه گرفتـاري
مراكز عصبي است تا انواع خفيف و بدون عالمت متفاوت ميباشد و اين اختالف در شدت نشانههـا احتمـاال
به مرحله بارداري كه مادر به بيماري مبتال شده بستگي دارد .در ايـن نـوع مشـكالت چشـمي شـايعترين
نشانه است و در  33درصد موارد ديده ميشود كه ممكن است در اول تولد آشكار نبوده ولـي بعـد از چنـد
هفته ظاهر شود زايمان زود رس در  11درصد موارد ديده ميشود ساير عالئم شامل بزرگي كبد – بثـورات
ماكولوپاپولر – فلج مغزي – كوري – عقب ماندگي هنـي – كـم خـوني – يرقـان – پنومـوني – اسـتفراغ و
اسهال ميباشند ()4
گرفتن شرح حال:
1ـ برقراري ارتباط مناسب با بيمار و پرسيدن مشخصات او و ثبت در دفتر ثبت نام بيماران
2ـ بررسي حال عمومي (به جزوه درس درمانهاي ساده عالمتي مراجعهشود)
1ـ كنترل عالئم حياتي بيمار (تب ،نبض)
4ـ آيا بيمار دچار ضعف و تب است؟
2ـ آيا غدد لنفاوي ناحيه قدامي و پسسري بزر  ،سخت و حساس شده است؟
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3ـ آيا بيمار از درد عضالني و مفصلي شكايت دارد؟
2ـ آيا بيمار درد پشت و سردرد هم دارد؟

3ـ آيا شغل بيمار جزء مشاغل در معرض خطر اين بيماري است و يا اينكه بيمار عادت به مصرف خام يا نيم پـز
فرآوردههاي گوشتي دارد؟
چنانچه بيمار مراجعه كننده نوزاد است:
1ـ آيا مواردي همانند كوري مادزادي ،عقبماندگي هني ،كمخوني و يا يرقان مشاهده ميگردد؟
11ـ آيا پنوموني ،اسهال و استفراغ هم وجود دارد؟
11ـ آيا مادر نوزاد داراي عالئم كر شده در موارد  4تا  3ميباشد؟
تشخيص بيماري:
نوع اكتسابي اين بيماري كه مربوط به بالغين و كودكان ميباشد با عالئمي همانند ضعف و تب ،متورم و بزر
شدن غدد لنفاوي ناحيهقدامي و پسسري ،درد عضالني و مفصلي ،دردپشت و سردرد مشخص ميگردد كه ضمناً
چنانيه شغل فرد بيمار جزء مشاغل مرتبط با گوشت و فرآوردههاي گوشتي باشد و يا عادت به مصرف نيم پز و يا
خام گوشت را داشته باشد اين بيماري تأييد ميشود .در نوع مادرزادي اين بيماري كه مربوط به نوزادان ميباشد
چناچه در نوزاد متولد شده چند نشانه از عالئم كر شده (در موارد  1و ) 11مانند ،فلج مغزي ،كـوري مـادرزادي،
عقبماندگي هني ،كمخوني ،يرقان پنوموني و اسهال و استفراغ وجود داشته باشد و يا مادر مبتال به اين بيمـاري
بوده باشد بيمارمشكوك به توکسوپالسموزيس خواهد بود .اورا به مركزبهداشتي درماني ارجاع دهيد .تشـخيص
قطعي به روش آزمايشگاهي صورت ميگيرد.
درمان :درمان با نظر پزشك انجام ميشود.
پيشگيري واقدامات مراقبتي بهورز:
 .1آموزش مردم درزمينه پختن كامل گوشت وعدم مصرف تخم مرغ خام
 .2آموزش كسانيكه با گوشت خام سر و كار دارند دررابطه با شستشوي دستها با آب وصابون پـس از اتمـام
كار و پرهيز از دست زدن به چشم و دهان درهنگام كار.
 .1آموزش مردم درزمينه حفظ مواد غذايي از دسترس مگس – سوسك و ساير حشرات
 .4آموزش مردم د رزمينه شستشوي تميز و دقي سبزيجات و ميوه جات وگندزدائي آنها.
 .2آموزش زنان باردار و بيماراني كه دچار نقص سيستم ايمني هستند درزمينه پرهيز از تماس با گربه ()4
 .3آموزش مردم درزمينه شستشوي دستها با آب و صابون قبل از خوردن غذا و بعد از دست زدن به گوشت
خام و يا تماس با خاكهايي كه احتماال آلوده به مدفوع گربه است.
 .2گرفتن شرح حال ،ثبت دفترثبت نام بيماران وارجاع موارد مشكوك به مركز بهداشتي درماني و پيگيري تـا
حصول نتيجه.
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 .3پيگيري بيماران شناخته شده تحت درمان و نظارت بر مصرف داروهاي تجويز شده توسط پزشك تا زمـان
بهبودي.
 .1گزارش موارد بيماري به مركز بهداشتي درماني
تب خونريزي دهنده كريمه كنگو

تعريف :تبهاي خونريزي دهنده ويروسي ،گروهي از بيماريها هستند كه به لحـاظ اخـتال التـي در سيسـتم
انعقادي خون داراي عالئم خونريزي هستند و مشخصه اين بيماريها خونريزي از بعضي نقاط بدن ميباشد .ايـن
بيماري انتشار جهاني داشته و افراد در معرض خطرو پرسنل پزشكي و كاركناني كه بـا حيوانـاتي هميـون گـاو،
گوسفند و بز سرو كار دارند.
عامل بيماري زا :ويروس تب كريمه كنگو ميباشد.
همه گير شناسی :اين بيماري مخصوص حيوانات است ولي موارد تك گير و همه گير يهـاي ناگهـاني ايـن
بيماري در انسانها نيز اتفاو ميافتد از سال  1123موارد مظنون و قطعي بيماري در ايران گزارش گرديده اسـت.
بسياري از مناط دنيا شامل آقريقا – اروپا – كشورهاي شوروي ساب و آسيا گزارش موارد بيماري را داشـته انـد.
اغلب بيماران را كاركنان خدمات پزشكي و دامداران تشكيل ميدهند .مخـزن ايـن بيمـاري خرگـوش وحشـي،
پستانداران وحشي ،حيوانات اهلي مثل گاو ،گوسفند و بز ميباشند (پرندگان خود مبتال نمي شوند بـه اسـتثنا
شتر مرغ اما به عنوان حامل كنه از شهري به شهري يا از كشوري به كشور ديگر انتقال دهنده بيماري ميباشند.
(1جزوه كشوري)
راههاي انتقال:
 -1شايعترين راه انتقال بيماري گزش انسان توسط كنه آلوده است .و بيماري از طري تخم كنـه بـه نسـلهاي
بعد انتقال مييابد.

2ـ گاو ،گوسفند و بز آلوده بدون آنكه عالقهاي داشته باشند بيماري را از طري خراشهاي پوسـت بـه افـرادي از
قبيل كشاورزان ،دامداران و … كه با آنها سر و كار دارند انتقال ميدهند
1ـ تماس با خون و ترشحات خوني بيمار مبتال (پزشكان – پرستاران )
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4ـ تماس با خون و ترشحات دامهاي آلوده در موقع بح غير بهداشتي

دوره کمون:بستگي به راه ورود ويروس دارداگر از طري گزش كنه باشد يك تا  1روز و اگر از طري تماس با
بافتهاي آلوده باشددوره كمون طوالني تر است ()1
دوره واگيري :اين بيماري در بيمارستانها بشدت واگيردار است و آلودگي در اين مراكز بيشتر در اثر تمـاس
با خون و يا ترشحات بيماران اتفاو ميافتد ()1

عالئم بيماري:
پس از چند روز دوره خاموشي ،بيمار ناگهان دچار تب ،سـردرد ،كـوفتگي ،اسـهال ،تهـوع ،اسـتفراغ ،پرخـوني
ملتحمه ،ترس از نور ،بي قراري و عدم تعادل گرديده و سپس فرد دچار كاهش سطح هوشياري و در روز چهارم تا
ششم دچار خونريزي شديد از اكثر نقاط بدن از قبيل دستگاه گوارش ،خونريزي زير پوست ،خونريزي لثهها ،گلـو،
بيني و ...ميشود و بطور معمول ازروز دهم شروع به بهبودي ميكند اما در موارد خيلي شديد منجر به مر
ميشود.
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گرفتن شرح حال:
1ـ برقراري ارتباط مناسب با بيمار و پرسيدن مشخصات او و ثبت در دفتر ثبت بيمار نام بيماران
2ـ بررسي حال عمومي (به جزوه درس درمانهاي ساده عالمتي مراجعهشود)
1ـ كنترل عالئم حياتي بيمار (تب ،نبض ،فشارخون)
4ـ آيا بيمار دچار ضعف و تب است؟
2ـ آيا سردرد و كوفتگي بدن هم وجود دارد؟
3ـ آيابيمار از اسهال ،تهوع و استفراغ شكايت دارد؟
2ـ آيا بيمار دچار پرخوني ملتحمه است؟
3ـ آيا بيمار ترس از نور ،بيقراري و عدم تعادل و كاهش سطح هوشياري دارد؟
1ـ آيا پس  4تا  3روز از شروع اين عالئم بيمار دچار خونريزي از نقاط مختلف بـدن هماننـد دسـتگاه گـوارش،
زيرپوست ،لثهها ،گلو وبيني و ...شده است؟
11ـ آيا شغل بيمار از مشاغل مرتبط با دام و فرآوردههاي دامي ميباشد؟
تشخيص بيماري:
در صورت مشاهده عالئمي مانند تب وضعف ،سردرد و كوفتگي بدن ،اسهال ،تهوع ،استفراغ پرخـوني ملتحمـه،
ترس از نور ،بيقراري و عدم تعادل ،كاهش سطح هوشياري به همراه خونريزي از نقاط مختلف بدن پـس از  4تـا3
روز از شروع عالئم كر شده بيمارمشكوك به ت

کريمه کنگو خواهد بود او را سريعا به مركز بهداشتي درمـاني

ارجاع دهيد .تشخيص قطعي بيماري در آزمايشگاه و با تجهيزات اختصاصي انجام ميگيرد .ويروس را ميتوان در
مرحله حاد بيماري (طي  3روز اول) از خون بيماران در محيط كشت سلول جدا نمود.
پيشگيري واقدامات مراقبتي بهورز:
 -1محافظت در برابركنه با روشهايي از قبيل دوري از محلهايي كه كنه به فراواني وجود دارد (از بهار تا پـاييز)
استفاده از دور كنندههاي حشرات بر روي پوست و لباس ،پوشاندن دست و پاها با پوشش رنگ روشـن .اگـر
در مناط خطر گزش كنه مشغول بكار هستيد هر  2-4ساعت تمام بدن خود را بررسـي نمائيـد و درصـورت
يافتن كنه با پنس از روي بدن خود جدا كنيد .هرگز كنه را با انگشتان له نكنيد.
 -2سمپاشي محل نگهداري دامها
 -1استفاده از گوشت دام بح شده در كشتارگاه
 -4پرهيز از تماس مستقيم با خون و بافت آلوده دامي
 -2بستري بيماران و رعايت احتياط همه جانبه در مورد وسايل و خون بيماران

نهته :اين بيماري مستلزم گزارش تلفني است.
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درمان :درمان حمايتي شامل اصالح و آب وا لكتروليتها ميباشد .درمان ضد ويروسي با نظر پزشـك صـورت
ميگيرد.
بيماري ايبوال ( Ebolaمطالعه آزاد)

بيماري ايبوال كه در گذشته بيماري تب خونريزي دهنـده ايبـوال ناميـده مـيشـد بيمـاري ويروسـي واگيـر و
كشندهاي است كه براي اولين بار در نيمه دوم قرن بيستم ( 1123ميالدي) در مركـز افريقـا شناسـايي شـد (نـام
ويروس از رودخانهاي به نام ايبوال در كشور كنگو برگرفته شده است) .از سال  1132تـا  2114مـيالدي بـيش از
 21طغيان كوچك و متوسط از بيماري ايبوال گزارش شده كه همگي محدود به كشورهاي مركـز آفريقـا بودنـد و
عموما در طي مدت  4ماه فروكش نموده و بيش از چند صد نفر را (در بيشترين حالت) مبتال ننموده اند.
قدرت سرايت باالي اين ويروس و مر

و مير قابل توجه آن در برخي شرايط تا  %11نيز گزارش شده است و

عدم وجود واكسن و درمان در دسترس باعث شد تا سازمان جهـاني بهداشـت در سـال  2114مـيالدي وضـعيت
بحران بهداشتي در ابعاد بين المللي اعالم نمايد.
راه ابتال ،انتقال و گسترش بيماري:
به نظر ميرسد اين بيماري جزو بيماريهاي قابل انتقال از حيوان به انسـان باشـد و مخـزن اصـلي آن نـوعي
خفاش ميوه خوار در قاره افريقا بوده است .گوريلها ،بابونها و شامپانزهها ،جوندگان وحشي بيشهزارهاي پربـاران
آفريقا ،آهوي آفريقايي از جمله جوندگاني هستند كه ويروس در آنها شناسايي شده اسـت .ويـروس ايبـوال باعـث
مر هاي گسترده قابل توجـه در ميمونهـاي بـزر

جنگلهـاي آفريقـا در سـالهاي گذشـته بـوده اسـت .در

طغيانهاي رخ داده در كشورهاي آندميك ،گمان ميرود كه اولين موارد ابتال در يـك طغيـان ،بعـد از تمـاس بـا
حيوان آلوده (شكار يا دست زدن به حيوان آلوده يا اقدام به آشپزي بـا گوشـت حيوانـات وحشـي شـكار شـده يـا
الشههاي آنها) رخ داده باشد .اما پس از ابتال اولين مورد ،به تدريج اطرافيـان و افـراد خـانواده و پرسـنل درمـاني
مراكز درماني ارائه كننده خدمات ممكن است مبتال شوند.
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در انسان ،راه انتقال فرد به فرد از راه تماس پوستي يا مخاطي اطرافيان با ترشحات يا بدن بيمـار (يـا فـرد
فوت شده) ميباشد .در انتهاي بيماري كه ترشحات بدن بيمار(خوني يا غيرخوني) به بيرون ريخته ميشـوند (بـه
عنوان مثال اسهال يا استفراغ) احتمال انتقال بيماري به شدت افزايش مييابد.
طغيانهاي بيمارستانی نيز در اثر آلوده شدن سرسوزن و استفاده مجدد يا فرورفتن سوزن آلـوده در پوسـت
كاركنان بيمارستان ،يا آلوده شدن ساير وسايل تشخيصي درماني پزشكي به ترشحات بيمار ممكن است رخ دهند.
تماس با بدن يا ترشحات فرد فوت شده ناشي از ايبوال ،و جابجايي اجساد در بيمارستان يا در زمان تدفين بيماران
از جمله راههاي ديگر انتقال بيماري ميباشند .از آنجا كه بعد از ايجاد رات آئروسول )به عنـوان مثـال در زمـان
انجام ساكشن ترشحات تنفسي بيمار شديدا بدحال (اين رات ميتوانند مدت طوالني آلوده كننـده بـاقي بماننـد،
توجه به اين نكته براي حفاظت در برابر ويروس ايبوال بسيار اهميت دارد .تا زماني كه ويروس در خـون يـا سـاير
ترشحات بدن يك نفر وجود داشته باشند امكان انتقال بيماري وجود دارد .از جملـه ترشـحاتي كـه ميتواننـد تـا
مدتها آلوده بمانند و علي رغم بهبود بيمار كماكان باعث انتقال بيماري شوند مايع مني بيماران ميباشد.
انتقال جنسی بيماري تا  1هفته بعد از بهبودي نيز مشاهده شده است .مطالعات فعلي نشان ميدهند كه تا
 31روز بعد از شروع بيماري ممكن است بتوان ويروس را از مايع مني جدا نمود .از اين رو بعد از بهبودي بيمـار،
آموزش بيمار و همراهان وي در مورد سير باليني بيماري بعد از بهبودي و احتمال انتقال بيمـاري از راه ترشـحات
تناسلي و رابطه جنسي اهميت دارد.
اشيا آلوده نيز ميتوانند باعث انتقال بيماري شوند و از ايـن رو بـراي ضـدعفوني وسـايل آلـوده بايـد برنامـه
منسجمي در بيمارستانها وجود داشته و پرسنل مس ول انجام آن تحت آموزشهاي دقيـ و تمـرين مكـرر قـرار
گرفته باشند.
عاليم باليني بيماري ايبوال
بعد از طي شدن دوره كمون  2تا  21روزه ،بيماري ايبوالمعموالً با يك تب ناگهاني (افزايش درجه حرارت بدن
بيش از  13درجه سانتي گراد) آغاز ميشود (در  32الي  %12موارد) و معموال بيمار از سردرد و بدن درد همراه با
آن نيز شكايت دارد .در كنار اين عالئم شبه ايبوال معموال بيمار از همان روزهاي ابتداي بيماري ،احساس ضعف و
بي حالي پيشرونده و شديدي نيز دارد (ضعف بيمار به تدريج افـزايش مـييابـد) و راه رفـتن و جابجـايي را بـراي
بيماران بسيار دشوار مينمايد هرچند بيماران تا روز پنجم بيماري ممكن است با عالئم شبه ايبوال در شهر جابجـا
شده يا حتي در برخي موارد سفر نيز انجام دهند (زميني ،هوايي ،دريايي) .هرچنـد ايبـوال يـك بيمـاري تنفسـي
نيست اما در مراحل ابتدايي گاهي گلودرد يا سرفه خشك نيز ممكن است بروز نمايد كه احتمال انتشار و پراكندن
بزاو بيمار به اطراف را بيشتر مينمايد .ساير عالئمي كه بعضاً در مراحل اوليه بيماري (شبه ايبوال) ديده ميشوند
شامل سردرد ،بدن درد يا درد مفاصل ،درد عضالني ،درد شكم ،تهوع ،استفراغ ميباشد .در مراحـل پيشـرفته تـر
بيماري مخصوصا از روز ششم به بعد عوارض شديد و كشنده بيمار مانند ادم مغـزي ،اخـتالالت انعقـادي ،شـوك
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سپتيك و عفونت ثانويه باكتريال بروز مييابند .تنها درمانهاي كمك كننده فعلي نيـز درمـان همـين عـوارض و
درمانهاي نگه دارنده هستند.
درد قفسه ،گريز از نور ،تورم غدد لنفاوي ،التهاب پانكراس نيز از ديگر نماهاي باليني هستند كه ممكـن اسـت
ديده شوند .درگير شدن سيستم عصبي دراين بيماران ميتواند به شكل خواب آلودگي ،دليريوم يا كومـا خـود را
نشان بدهد .معموال از روز سوم بيماري به بعد عالئم متعددي در بيمار مشاهده خواهد شد و شدت بيماري قابـل
توجه ميگردد و بيمار از روز  3تا ( 12هفته دوم) سخت ترين روزهاي بيماري را تجربه خواهـد نمـود و در هفتـه
دوم يا جان خود را از دست ميدهد و يا بهبودي حاصل ميگردد .تظاهرات خونريزي دهنـده بيمـاري اگـر بـروز
يابند معموال از روز  4-2بيماري اغاز ميشوند و بصورت خونريزي از لثهها ،خونريزي ملتحمه ،خـونريزي از بينـي،
وجود خون در ادرار (هماچوري) ،وجود خون در مدفوع (ملنا) ،استفراغ خوني (هماتمز) ،زخمهاي دهاني ،گلودرد،
خونريزي واژينال ممكن است ديده شوند.
مرحله نقاهت:

بعد از بهبودي ،مراحل نقاهت بيماري ايبوال ممكن است طول كشـيده و بـا عالئـم درد مفاصـل ،التهـاب
راجعه كبد ،التهاب بيضه ،ميليت عرضي ،همراه باشد.
پايداري ويروس ايبوال در محيط بيرون از بدن و در برابر مواد گندزدا:
ويروس ايبوال با شستشوي دست با آب و صابون (به ميزان كافي)از بين ميرود .تابش آفتاب نيـز آنـرا از بـين
خواهد برد .اما در شرايط مناسب ميتواند ساعتها بيماري زايي خود را حفظ نمايد.
ويروس ايبوال تا حدي گرما را تحمل ميكند ولي با  2دقيقه جوشاندن يا  11تا  31دقيقه درحرارت 31درجـه
سانتي گراداز بين ميرود .ويروس ايبوالمي تواند تا هفتهها در خون يا سطوح الوده در سرما و درجه حرارتهـاي
پائين (به عنوان مثال  4درجه سانتي گراد)زنده بماند .ويروس ايبوال ميتوانند تا مدت زيادي از مايعات عفوني كه
بر روي سطوح خشك ميشوند مجددا جدا شده و بر روي سطوح پالستيكي حداقل تا  4هفتـه و بـر روي سـطوح
شيشهاي حداقل  3تا 2هفته زنده ميماند.
ماندگاري ايبوال در دماي  4درجه باالي صفر بيشتر از حرارتهاي باالتر و دما اتاو است .ويروس ايبوال ممكن
است در آزمايشگاه يا در شرايط باليني مانند ساكشن بيماران يا لوله گذاري بيماران بـدحال بـه شـكل آئروسـول
تبديل شود و در اين صورت ميتواند ساعتها در محيط زنده بماند ،چنانكه در نور كم و فضاي تاريـك ميتواننـد
حداقل يك و نيم ساعت در حالت آئروسول زنده باقي بمانند.
ادرار ،مدفوع ،خون ،مايع مني ،بزاو و ترشحات خوني و غيرخوني بدن ايـن بيمـاران ميتوانـد انتقـال دهنـده
بيماري باشد و از اين رو الزم است در هنگام تماس با ترشحات بيمـاران ،از اقـدامات احتيـاطي اسـتاندارد بعـالوه
پوشش دستكش استفاده نمود.
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نبايد فراموش نمود که احتياطات توصيه شده در برخورد با بيماران بستري مشکوك يا قطعی ايبوال رعايـت
احتياطات کامل شامل احتياطات سه گانه استاندارد ،تماسی و تنفسی(ريزقطرات) میباشد.

اصول شستشوي دست:
بايد دستها را در زمانهاي توصيه شده يل به مدت  21تا  11ثانيه با محلولهـاي شستشـوي دسـت داراي
الكل ،و يا  41تا  31ثانيه با آب و صابون و حوله يك بار مصرف شستشو داد:
 .1قبل از اقدام به پوشيدن دستكش و وسائل حفاظت فردي قبل از ورود به اتاو ايزوله بيمار
 .2بعد از هرگونه برخورد ناخواسته پوست دست با خون يا ترشحات پاشيده شده بيمار مشكوك به ايبوال
 .1بعد از لمس مستقيم اشيا ،وسايل آلوده )يا بالقوه آلوده (بيمار مشكوك به ايبوال
 .4بعد از بيرون آوردن دستكش و وسايل حفاظت فردي ،قبل از خروج از منطقه درمان بيمار
واكسيناسيون و درمان بيماران:
تا كنون واكسن مناسبي براي ايبوال معرفي نشده است اما مطالعات بسياري در سالهاي اخير انجام شده و دو
نوع واكسن
بيشترين موفقيتها را تا كنون داشته اند .درمان قطعي در برابر ويروس ايبوال هنوز وجود نـدارد امـا در حـال
حاضر دو درمان پيشنهادي وجود دارند كه در دست مطالعه ميباشند.
بهبود بيماران به سيستم ايمني بدن و درمان حمايتي مناسـب بسـتگي دارد .در درمـان حمـايتي و عالمتـي
مبتاليان بايد به تنظيم تعادل فشار خون ،سطح اكسيژن خون ،مايعات و الكتروليت بدن توجه داشت و در صـورت
بروز عفونت ثانويه درمان مناسب آن نيز انجام شود.
تعريف مورد مشكوك بيماري ايبوال در شرايط بروز طغيان بيماري ايبوالدر يک كانون يا منطقه
كشور:
مورد مشكوك فردي است كه در كانون يا منطقه طغيان حضور داشته يا در  21روز گذشته بـه آن كـانون يـا
منطقه سفر نموده است و:
 13درجه داشته باشد ،يا
با بيمار عالمتدار مشكوك ايبوال تماس داشته باشد و تب باالي  13/3داشته باشد ،يا
با بيمار عالمتدار مشكوك ايبوال تماس داشته باشد و  1يا بيشتر از عالئم يل را دارا باشد يا
شروع حاد تب داشته باشد و  1يا بيشتر از عالئم يل را داشته باشد
(عالئم مورد نظر :سردرد ،درد مفاصل يا بدن درد ،خستگی و بی حالی شديد ،تهوع و استفراغ ،اسهال ،درد
شکمی ،دشواري بلع يا گلو درد ،خونريزي بدون توجيه يا بثورات مانند پتشی و اکيموز)

يا هر فردي كه بيماري شديد داراي خونريزي يا سقط جنين بدون توجيه داشته باشد يا
هر مورد مر

ناگهاني بدون توجيه بدنبال بيماري تبدار
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مراقبت و نگهداري از بيماران مبتال در منزل:

رعايت اصول حفاظت فردي و بهداشت عمومي به همراه به حداقل رساندن موارد تماس بـا فـرد مشـكوك بـه
بيماري(محدود كردن افراد ارائه كننده خدمات بهداشـتي درمـاني) و تهويـه مناسـب هـواي اتـاو محـل زنـدگي
همينان توصيه ميگردد.
مراقبت و نگهداري از مبتاليان به بيماري خفيف در منزل:
با توجه به موقعيت منطقه و منابع در دسترس ،بيماران عالمت دار با عالئم ماليم تر و بدون بيماري زمينـهاي
كه او را در معرض خطر قرار دهد ميتوان در منزل بستري نمود .البته اين بيماران به خاطر امكان پيشرفت سريع
بيماري بايد كامال تحت نظر باشند .اعضاي خانواده و بيماران بايد در خصوص بهداشت فردي و پيشگيري اوليه و
كنترل بيماري آموزش ببينند و به توصيههاي زير عمل كنند:
 .1تماس با فرد بيمار به حداقل برسد و ساير اعضاي خانواده در اتاوهاي ديگر يا با فاصله حداقل يك متر از
فرد بيمار قرار گيرند (مثال خواب در تختخواب جداگانه)
 .2فردي كه خودش مستعد ابتال به بيماري شديد است و در گروه پرخطر قرار دارد (مثال بيماريهاي قلبـي
مزمن ،ريه و كليه ،ديابت ،تضعيف ايمني ،بيماريهاي خوني و افراد مسن)نبايد بـه عنـوان مراقـب بيمـار
انتخاب شود يا با وي هييگونه تماسي داشته باشد .در غير اين صورت انتقال بيمار به مكان ديگري مانند
بيمارستان بايد مدنظر قرار گيرد.
 .1رعايت بهداشت دستها به دنبال هر گونه تماس با فرد بيمار يا اشياء نزديك و اطراف او قبل و بعد از غذا،
پس از استفاده از توالت ،هر زماني كه ظاهر دستها كثيف به نظر برسد بايد با آب و صابون صورت گيرد.
اگر ظاهر دستان كثيف نباشد ميتوان از محلولهاي الكلي اسـتفاده كـرد .از دسـتمال يـك بـار مصـرف
ترجيحاً استفاده شود اگرنه حولهها در صورت مرطوب شدن بايد تعويض شوند.
 .4موازين بهداشت تنفسي بايد توسط بيمار و سايرين رعايت شود به صورت پوشاندن دهان و بيني در حين
عطسه يا سرفه ،با استفاده از ماسكهاي طبي يا پارچهاي و دستمال ،و در صـورتي كـه هييكـدام عملـي
نبود .با عطسه نمودن در آستين (آرنج خم شده) ميتوان از انتشار بيماري پيشـگيري نمـود .بـه دنبـال
عطسه يا سرفه توصيه ميشود بهداشت دستها رعايت گردد و شستشو با آب و صابون انجام شود.
 .2فرد مراقب بايد در صورتي كه در اتاو فرد بيمار است از ماسك طبي )كامال اندازه صورت (استفاده كنـد و
در مدت استفاده به ماسك دست نزند .اگر ماسك به ترشحات آلوده شد يا مرطوب شـد بطـور بهداشـتي
دور انداخته شود وسپس دستها شسته شوند
 .3اطمينان حاصل كنيد كه هواي فضاهاي مشترك مثل آشپزخانه و حمام و اتاو فرد بيمار به خوبي تهويـه
ميشود.
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 .2از تماس مستقيم با مايعات بدن به خصوص ترشحات تنفسي و دهـاني و مـدفوع خـودداري كنـد .بـراي
مراقبت تنفسي يا دهاني يا تماس با ادرار و مدفوع از دستكشهاي يك بار مصرف استفاده كرده و دستها
پس از آن شسته شوند.
 .3دستكشها ،پارچهها ،ماسكها و ساير زبالههاي توليد شده توسط بيمار يا فرد مراقب او بايد پـيش از دور
ريختن بسته بندي شود.
 .1از هرگونه تماس با فرد بيمار يا لوازمي كه بيمار با آنها تماس داشته وآلوده شده اسـت خـودداري شـود
مثل استفاده مشترك از ظروف ،نوشيدنيها ،حوله ،لباس و ملحفه تخت .ظروف بايد با آب و ماده شوينده
شسته شوند.
 .11سطوحي كه دائم با آنها تماس ايجاد ميشود مثل تخت .پاتختي ،و ساير مبلمان بايد با پـاك كننـدههاي
معمولي
 .11يا محلول سفيد كننده خانگي (آب ژاول بسيار رقي ) به طور روزانه تميز شوند (تركيب يك قسمت مـاده
سفيد كننده به همراه  1قسمت آب).
 .12سطوح حمام و دستشويي بايد روزانه با محلولهاي پاك كننده خانگي تميز شوند.
 .11لباسها ،ملحفهها ،حولههاي دست و حمام فرد بيمار بايد با آب و صابون يا شـويندههاي مناسـب شسـته
شده و به دقت خشك شوند .ملحفه آلوده در كيسههاي در بسته قرار گيرد .پارچههاي كثيف تكان داده
نشوند و از تماس مستقيم پوست و لباسها با وسايل آلوده فرد بيمار جلوگيري شود.
 .41استفاده از دستكشهاي يكبار مصرف و پوشش حفاظتي )مثل پيش بند (در صورت تماس با سطوح،
لباس يا ملحفه آلوده به ترشحات بدن الزامي است .بهداشت و شستشوي دست بايد پس از دور انداختن
دستكش انجام شود.

 .41فرد عالمت دار باید تا رفع رضایت بخش عالئم بیماری در خانه بماند .این تصمیم گیری بر اساس
دادههای آزمایشگاهي یا بالیني یا هردو صورت ميگیرد.
توجه:

كليه اعضاي خانواده بايد به عنوان افرادي كه سابقه تماس داشـتند در نظـر گرفتـه شـده و تحـت پيگيـري و
مراقبت قرار گيرند تا هرگونه پيدايش عالئم بيماري به سرعت كشف شود.
توصيهها براي مالقات كنندگان:
 .1تعدادمالقات كنندگان بايدمحدودشود( .ترجيحا ورود مالقات كننده به اتاو ايزوله ممنوع ميباشد) .
 .2مالقات كنندهاي كه وارد اتاو ايزوله ميشود بايد همانند كادرفني ،آمـوزش ديـده و بـه دقـت از تجهيـزات
حفاظت فردي استفاده نمايند.
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 .1در صورت ضرورت مالقات افراد غير كادر تشخيصي درماني با بيمار ،بايد مالقات كنندگان اسـتفاده مناسـب
ازلباسهاي محافظ وبهداشت دست را آموزش ببينند.
 .4سابقه ورود و خروج تمام مالقات كنندگان بايدثبت و ضبط شود.
زمان ترخيص بيمار:
درحال حاضر توصيه بر اين است كه در مورد بيماران عالمتدار و داراي تشخيص قطعي كه ايزولـه و بسـتري
شده اند43 ،ساعت بعد از رفع عالئم بيماري و منفي شدن آزمايش مجدد بيمار ميتوان بيمار را ترخيص نمود.
اقدامات بعد از فوت بيمار:
 .1با توجه به خطر باالي انتقال بيماري از طري تماس با جسد ،توصيه ميشود بيمار بالفاصـله پـس از تاييـد
فوت ،حتما جسد را در كيسه مخصوص اجساد قرار دهند .افراد مسـ ول انتقـال متـوفي بـه داخـل كيسـه
مخصوص بايد از تجهيزات حفاظت فردي كامل استفاده نمايند.
 .2كاركنان سردخانه و افراد درگير در انتقال و تشيع جسد بايد از خطرات زيستي احتمالي آگاه شوند و در اين
خصوص آموزشهاي الزم را دريافت نموده و تمرين نمايند.
 .1در صورتي كه فاميل فرد متوفي تقاضاي مشاهده جسد را داشـته باشـند ،ضـمن دريافـت آموزشهـاي الزم
حفاظت فردي و عدم هر گونه تماس ،مشاهده جسد با همراهي كارشناس بيمارستان امكان پذير است.
 .4با توجه به خطر باالي انتقال بيماري از طري تماس با جسد ،غسل دادن اجسـاد پـر خطـر بـوده و ممنـوع
ميباشد( .آيين نامه دفع اجساد عفوني)
شرح وظايف خانههاي بهداشت در مراقبت بيماري ايبوال:
 .1آموزش عمومي به جامعه تحت پوشش در مورد بيمـاري (تعـاريف ،راههـاي انتقـال ،روشهـاي پيشـگيري،
راههاي درمان ،اصول و اقدامات احتياطي)
 .2شناسايي افراد حساس جامعه
 .1بيماريابي از طري تطبي موارد بيماري با تعريف استاندارد.
 .4همكاري و مشاركت در برنامههاي ابالغي و اجرايي از سطوح باالتر از جمله در زمينه واكسيناسيون ،پيگيري
موارد ،درمان ،پيشگيري
 .2پيگيري موارد مشكوك در طي طغيان يا اپيدمي تنفسي و انجام اقدامات مرتبط از جمله جداسازي و تشديد
مراقبت با هماهنگي سطوح باالتر
 .3جلب همكاري و مشاركت مس ولين محلي (دهيار ،معتمدين ،شوراي اسالمي روستا و سايرين ) در كنترل و
پيشگيري از انتشار و گسترش بيماري با هماهنگي سطوح باالتر.
 .2شركت فعال در جلسات آموزشي جهت بازآموزي و به روز رساني اطالعات
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 .3تهيه گزارش اقدامات و فعاليتهاي به عمل آمده و ارائه به سطوح باالتر ) ترجيحا " ماهيانـه ( .تـذكر ايـن
نكته ضروري است كه گزارش طغيان يا اپيدمي بالفاصله بايد تهيه و ارسال شود.
 .1ارجاع بيماران به مراكز بهداشتي درماني مربوطه
 .11پيگيري اقدامات و دستورات پزشك مركز بهداشتي درماني
 .11گزارش هر گونه مر

مشكوك

تب دره ريفت ()Rift vally Fever
مطالعه آزاد

تعريف:
تب دره ريفت يك بيماري ويروسي تب دار حاد است كه معموالً حيوانـات اهلـي (گـاو ،گوسـفند ،بـز ،شـتر و
بوفالو) را گرفتار ميكند .انسان نيز به طور تصادفي در صورتي كه در معرض آلودگي و گزش پشـهها قـرار گيـرد.
به اين بيماري مبتال ميشود
اهميت بيماري :خسارتهاي اقتصادي ناشـي از تلفـات ابـتال بـه بيمـاري دامـي اسـت بـه طـوري كـه %11
گوسفندان جوان پس از ابتال به  RVFميميرند و تقريبا در همه گوسفندان آبستن ،سقط جنين رخ ميدهد.
همه گير شناسي:
براي اولين بار بيماري به دنبال همهگيري در گوسفندان در ناحيهاي در طول دره ريفت (دره ريفـت در قلـب
آفريقا است)در كشور كنيا صورت گرفت به همين مناسبت آن را تب دره ريفت ناميدند .تب دره ريفت بـه طـور
عمده در قسمتهاي شرقي و جنوبي افريقا به علـت وفـور گوسـفند و بـز ديـده ميشـود؛ هرچنـد در بسـياري از
كشورهاي افريقايي زير صحرا و ماداگاسكار نيز گزارش شده است.
تب دره ريفت در سال  1122در مصر ،يك همهگيري بزر

را در حيوانات و انسان سـبب شـد گـزارش بـروز

همهگيري بعدي تب دره ريفت از عربستان و يمن در سالهاي  2111و  2111ميالدي نشانگر اولين مـوارد بـروز
بيماري در خارج از قاره افريقا بود .در بين كشورهاي خاور ميانه عراو به علت شبكههايي از كانالهاي آبياري كه
در آن وجود دارد و زمينه جمعيت انبوهي از پشهها را فراهم ميكند در معرض خطر بيشتري است

راههای انتقال بیماری:
 -1گزش پشه آلوده
انتشار به طور عمومي در سالهايي رخ ميدهد كه بارندگي شديد و سيالبهاي موضعي ايجاد شود؛ زيرا اينشرايط امكان تخم ريزي براي پشهها به خصوص پشههاي آئدس را فراهم ميكند.
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پشهها ويروس را از طري تخم به نسل بعدي خود انتقال ميدهند .پشه آلوده ،ويروس را هنگام نيش زدن به
دامها منتقل ميكند و به اين ترتيب ،دامها آلوده ميشوند .گونههايي از حشـرات ،نيـز از طريـ گـزش تـب دره
ريفت را انتقال ميدهند.
 -2تماس پوست خراشيده و آسيب ديده با خون آلوده در طي بح و پس از ان
 -1مصرف شير الوده و نجو شيده
انتقال معمولي از انسان به انسان گزارش نشده است

دوره کمون:بین  6-0روز میباشد.
عالئم تب دره ريفت:
ابتال به تب دره ريفت عالئم و نشانههاي مختلفي دارد و در مواردي ممكن است بدون عالمت نيـز باشـد و يـا
فقط يك ناخوشي خفيف تب دار را نمايش دهد .در موارد شديد بيماري اخـتالل شـديد كبـدي ،تـب خـونريزي
دهنده و شوك رخ ميدهد كه مر

و مير بااليي را موجب ميشود.

انسفاليت همراه با سردرد ،كوما ،تشـنج و عـوارض چشـمي از عالئـم ديگـر بيمـاري هسـتند .در ايـن ميـان،
انسفاليت به طور معمول شديد و كشنده است.
بيماران بدحال معموال در شروع بيماري دچار تب ،ضعف ،بيحـالي ،درد در ناحيـه پشـت ،سـرگيجه و كـاهش
شديد وزن دارند.
شايعترين عارضه ت

دره ريفت پس از بهبودي بيمار التهاب شبكيه چشم است كه به دنبال آن در  %1تـا

 %11بيماران ممكن است كاهش دائمي بينايي را به دنبال داشته است.
ميزان مرگ و مير ناشي از ابتالي انسان به  %1 ،RVFتعداد مبتاليان به اين بيماري است .ايـن درصـد در
حيوانات بيشتر است .در حيوانات ،مهمترين اثر سوء  ،RVFسقط جنين در دامهاي آبستن آلوده به اين ويـروس
است كه تقريبا همه دامهاي آبستن آلوده دچار سقط جنين ميشوند.
تشخيص بيماري:
در صورت مشاهده عالئمي مانند تب ،ضعف ،بيحالي ،درد در ناحيه پشت چشم ،سردرد ،فوتو فوبي ،سرگيجه.
عوارض چشمي و كاهش شديد وزن بيمار مشكوك به ت

دره ريفـت خواهـد بـوداوراسـريعا بـه مركزبهداشـتي

درماني ارجاع دهيد .تشخيص قطعي بيماري در آزمايشگاه و با تجهيزات اختصاصي انجام ميگيرد
گرفتن شرح حال:
1ـ برقراري ارتباط مناسب با بيمار و پرسيدن مشخصات بيمار و ثبت در دفتر ثبتنام بيماران
2ـ بررسي حال عمومي (به جزوة درس درمانهاي ساده عالمتي مراجعه شود)
1ـ آيا بيمار داراي تب باال است ؟(باالي)12/3
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4ـ آيا بيمار دجار خونريزيهاي زير پوستي است؟
 -2آيا بيمار مورد گزش پشه واقع شده؟
 -3آيا شغل بيمار جزو مشاغل در معرض خطر بيماري است؟ (جوپان .قصاب) . . . . . . . .
2ـ آيا بيماردر مناط اپيدميك يا آندميك بيماري تب دره ريفت زندگي يا اخيـرا بـه ايـن منـاط سـفر كـرده
است؟
افراد در معرض خطر ابتال:
 .1كسانيكه در فضاي آزاد و بدون پشه بند ميخابند .احتمال انتقال ويروس  RVFاز طري نيش پشـهها و
ساير حشرات ناقل وجود دارد
 .2چوپانها ،كارگران شاغل در كشتارگاهها
 .3افراد ديگري كه در منطقه آلوده با حيوانات سروكار دارند ،در معرض خطر ابتالي به  RVFقرار دارند.
 .4مسافران به مناط بومي از نظر شيوع  RVFدر مواقعي كه موارد تك گير يا همـهگيري بيمـاري وجـود
دارد شانس ابتالي باالتري دارند.
پيشگيري و اقدامات مراقبتي بهورز:
 -1آموزش بهداشت به مردم در مورد راههاي انتقال بيماري
 -2آموزش بهداشت به افراددر مورد استفاده از دستكش و لباسهاي مناسـب و حفـاظتي در هنگـام تمـاس بـا
حيوان يا افراد آلوده
 -2استفاده از روشهاي حفاظتي خاص در بستري كردن بيماران
1ـ محافظت در برابر گزش پشهها از طري پوشيدن لباسهاي كه تا حد امكان سطوح بـدن را بپوشـانند ماننـد
شلوارهاي بلند ،پيراهن آستين بلند
4ـ آموزش در مورد استفاده از از دوركنندههاي حشرات هنگام خارج شدن از منزل
2ـ آموزش در مورداستفاده از پشه بند در ساعتهايي كه بيشترين احتمال گزش پشه وجود دارد
3ـ آموزش استفاده از حشرهكشها در دورههاي همهگيري بيماري
واكسن تب دره ريفت:
واكسنهاي دامي براي پيشگيري از ابتال به  RVFتهيه شده است ،به اين منظور دو نـوع واكسـن غيرفعـال و
ضعيف شده وجود دارد .واكسن غيرفعال در حيوانات اثر حفاظتي خوبي ايجاد ميكند؛ ولي بايد در چند دز تلقيح
شود .واكسن ضعيف شده تك دز است و ايمني حاصل از آن هميشگي است .نقص جنيني هنگام تولـد و سـقط
در حيوانات آبستن از عوارض اين نوع واكسن است .در انسان نيز با وجود نتايج مثبت واكسن ويروس غيرفعال بـا
استفاده از فرمالين ،تا به حال مجوزي براي كاربرد آن صادر نشده است و تحت بررسي است.
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عوامل موثر در اپيدميولوژي تب دره ريفت:
ـ بارندگي فراوان به عنوان عامل زمينه ساز تكثير و ازدياد پشهها

ـ وفور پشههاي ناقل و تجمع و تراكم باالي جمعيت حيوانات (گـاو ،گوسـفند ،شـتر و گـاوميش) و نيـز حضـور
حيواناتي نظير موش خانگي و موش صحرايي
ـ تماس شغلي دامپزشكان ،كارگران كشتارگاه ،دامداران و كاركنان شاغل در صنايع گوشت
ـ خوابيدن در فضاي باز
درمان تب دره ريفت:
هي روش درماني قطعي براي اين بيماري وجود ندارد .براساس مطالعههايي روي ميمونها و ساير حيوانـات،
نتايج اميدواركنندهاي از تاثير درماني ريباويرين ارائه شده است.

تب دنگ هموراژيك ))Dengue Hemorrhagic Fever
مطالعه آزاد

تعريف:
بيماري ويروسي تب دار حادي شبيه آنفلوانزاي شديد است كه بوسيلهي گزش پشههاي آئدس منتقل ميشود
و موجب كاهش پالكت و افزايش غلظت خون در بيمار آلوده شده ميشود .در تب خونريزي دهنده دنگ تـب بـه
طور ناگهاني شروع ميشود و  2تا  2روز طول ميكشد.
عامل بيماري:

پشه آئدس خونخورده

الرو پشه آادس
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تب دانگ و تب هموراژيك دانگ و سندروم شوك دانگ توسط چهار سروتايپ از ويروس دانگ ايجاد ميشود و
اين ويروسها جزو مهمترين آربوويروسها محسوب ميشوند كه در انسان ايجاد عفونت مينماينـد و ميتواننـد از
نظر مر

و مير و حداقل از نظر ايجاد عفونت ،حائز اهميت فووالعاده باشند

اپيدميولوژي:
اين بيماري معموالٌ در كودكان زير  12سال كه در منطقة آندميك تـب دانـگ زنـدگي مـيكننـد ديـده
ميشود .بيشترين مناط آندميك آن عبارتند از آسياي جنوب شرقي ،چين و كوبا كه معموالٌ عالئم حاد در طـي
چند روز با عالئم شكمدرد ،خونريزي و نارسايي گردش ،بروز مينمايد .اين بيماري همينين تب فيليپيني ،و تب
هموراژيك آسياي جنوب شرقي خوانده ميشود شايان كر است كه بيماريهاي تب دنگ و تب هموراژيك دنـگ
و سندروم شوك دنگ به عنوان بيماريهاي بازپديد در آمريكاي التين در طي  21سال گذشته مطـرح شـدهاند و
اين امر تنها به منطقة آمريكاي التين خالصه نمي گردد بلكه مناطقي از كارائيب را نيز در برمي گيرد .در گذشته
اين بيمارى در مناط روستايى ديده مىشد و بايد گفت :به دليل مهاجرتهاى بىرويه مردم به شهرها تب دانـگ
به بيمارى شهرى مبدل شده و در شهرهاى بزر

با شرايط بهداشتى نامناسب تظـاهر مـىكنـد .هـم اكنـون در

مناط وسيعى هميون اندونزى ،سريالنكا و هندوستان بروز كرده است به نحوى كه سال گذشـته مـواردى از آن
در پاكستان گزارش شده است.
روش انتقال:
پشهها پس از گزش افراد مبتال ،آلوده شده و در گزشهاي بعدي موجب ابتالء ساير افراد ميگردند .اين گونه
از پشهها گزش روزانه دارند ولي ميزان نيش زدن آنها  2ساعت بعد از طلوع آفتاب و چند ساعت قبل از غروب بـه
حداكثر ميرسد.
محل تكثير و زندگي پشههاي عامل بيماري
 زبالهها و فاضلابها مهمترين محل تكثير اين پشهها در مناط شهري است. پشههاي  Aedesدر داخل خانهها ،نقاط تاريك ،پشت كمدها ،زيرتخت و فضاهاي بسته استراحت ميكننـد.پشه ماده تخمهاي خود را در داخل هر آبي ميگذارد كه شامل :آب انبارها ،مخـازن و منـابع آب ،بشـكهها،
كوزهها ،سطلها ،آب داخل كولرها ،گلدان و بشقاب زير گلدان يا ظروفي كـه بـراي نگهـداري آب اسـتفاده
ميشوند يا اشياء كه آب باران در آن جمع ميشود مانند آب داخل بطريهاي شكسته ،قوطيهاي كنسـرو،
ظروف پالستيكي ،الستيكهاي چرخ و غيره ميباشند.
 همچنين پشهها در داخل زبالههايي كه در محيطهاي باز جمعآوري ميشوند و داراي پـس آب ميباشـندتكثير مييابند.
 -تخمها در طي  11روز بالغ ميشوند ولي در محيط خشك تا يكسال زنده ميمانند.
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دوره كمون:
اين مدت بين  1تا  14روز و بطور معمول  4تا  2روز ميباشد.
دوره واگيري:

ويروس بطور مستقيم از انسان به انسان منتقل نمي شود .معموال خون بيماران كمي قبل از خاتمه دوره تـب
بطور متوسط  1تا  2روز براي پشهها آلوده كننده است .پشهها بين  3تا  12روز بعد از خونخـواري آلـوده كننـده
ميشوند و تا آخر عمر آلوده باقي ميمانند.
نشانههاي باليني:
عالئم باليني بيماري تب دنگ به دو شكل ميباشد:
 – 1عالئم ت

دنگ :تب باال با شروع ناگهاني ،سردرد شديد (اغلب در جلوي سر ) ،درد پشت چشمها كـه بـا

حركت چشمها شدت مييابد ،درد شديد عضالني و مفصلي (به طوري كه تحت عنوان تب استخوان شـكن
 Break Bone Feverنيز گفته ميشود) ،گاهي بثورات پوستي بـه شـكل ماكولوپـاپولر همـراه سـاير عالئـم
ميباشد.
 – 2عالئم ت

خونريزي دهنده دنگ :تب خونريزي دهنده دنگ شامل عالئم تـب دنـگ بـه همـراه يكـي از

موارد زير است:
درد شديد و دائمي در شكم ،خونريزي از بيني ،دهان ،لثهها و كبودي پوست ،استفراغهاي مكـرر بـا يـا بـدون
خون ،مدفوع سياه ،خشكي دهان ،رنگ پريدگي و سردي پوست ،بي حالي ،بيخوابي و بيقراري
مخزن:
ويروس در مناط شهرنشين گرمسير بين انسان و پشه آئدس اجيپتاي در گردش اسـت .در آسـياي جنـوب

شرقي و آفريقاي غربي ويروس در مخزن ميمون – پشه وجود دارد.
تشخيص بيماري:
در صورت مشاهده عالئمي مانند بزرگي كبد ،كاهش فشار خون ،بيقراري ،و كاهش فشار نبض به كمتـر از 21
ميليمتر ،كاهش پالكت و تب باال كه  2روز يا بيشتر طول كشد بيمار مشكوك به ت

دانگخواهد بوداوراسريعا به

مركزبهداشتي درماني ارجاع دهيد .تشخيص قطعي بيماري در آزمايشگاه و با تجهيزات اختصاصي انجام ميگيرد
گرفتن شرح حال:
 .1برقراري ارتباط صحيح با بيمار
 .2پرسيدن و ثبت مشخصات فرد بيمار در دفتر ثبت نام بيماران (مطاب با دستورالعمل)
 .3بررسي حال عمومي (مراجعه به جزوه درمانهاي ساده عالمتي)
 .4آيا تب وجود دارد؟
 .5آيا تب بصورت ناگهاني شروع و بيش از  2روز طول كشيده است؟
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 .6آيا خونريزي از بيني ،دهان و لثه وجود دارد؟
 .7آيا استفراغ مكرر با يا بدون خون دارد؟
 .8آيا بيمار سابقه مسافرت به مناط آلوده را داشته است؟
پيشگيري و اقدامات مراقبتي بهورز:
مهمترين اقدام جهت پيشگيري از ابتالء به تب دنگ محافظت در مقابل گزش پشه ميباشد:
 -1آموزش در مورداستفاده از لباسهاي كامالً پوشيده با آستينهاي بلند و شلوار بلند كه اندامها را بپوشاند.
 -2آموزش استفاده از دوركنندههاي حشرات بخصوص براي كودكان و افراد مسن
 -1آموزش استفاده از شبكههاي سيمي الكتريكي حشرهكش ،اسپريهاي حشرهكش و قرصهاي حشرهكش در شبانه روز
 -4آموزش در مورد استفاده از پشهبند هنگام استراحت در شـبانه روز ،در صـورتي كـه آغشـته بـه حشـرهكش
پرمترين (حشرهكشهايي  )Pyrethroidباشد مؤثرتر است .براي دور كـردن يـا كشـتن حشـرات ميتـوان
پردهها را نيز به حشرهكشها آغشته نمود و در مقابل پنجرهها و درها آويزان كرد.
 -2آموزش در موردمحافظت بيماران از گزش پشه ( بيماران داخل پشهبند حفاظت شوند.
موارد عفونت بيمارستانی از طريق انتقال انسان به انسان گزارش نشده است.

درمان
تب برها ممكن است در كاهش عالئم بيماري تب دنگ كمك كننده باشند ولي از به كاربردن آسـپيرين بايـد
اجتناب كرد .مراقبت بيمار بر اساس نظارت بر وضعيت جريان خون و وضعيت عروقي در هر  1تـا  2سـاعت الزم
است و بوسيله مراقبت باليني نبض ،فشار خون ،حجم ادرار و هماتوكريت پيگيري ميشـود و بـر اسـاس آنهـا بـه

طورمناسب درمان داخل وريدي مايعات تجويز ميگردد.
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تمرينات عملي دركالس:
فراگيربصورت نمونه دركالس بايد،
-1يك شرح حال كامل ازبيمارتهيه نمايد.
-2مشخصات بيماروخالصه شرح حال رادردفترثبت نام بيماران ثيت نمايد.
-1باتوجه به عالئم باليني بيماري راتشخيص دهد.
-4اقدامات انجام شده را دردفترثبت نام بيماران ثبت نمايد.
-2درصورت نياز ضمن تكميل فرم ارجاع بيماررابه مركزبهداشتي درماني ارجاع دهد.
-3پيگيري جهت نظارت بردرمان وبهبودي بيمارراانجام دهد.
-2درصورت نيازفرم 12و13پرونده انواررابرابردستورالعمل تكميل نمايد.
-3اقدامات الزم درخصوص گزارش بيماري به مركزبهداشتي درماني رابرابردستورالعمل انجام دهد.
-1راههاي پيشگيري ازابتالي به بيماري رابه بيمارآموزش دهد.
-11دررابطه بابيماري جلسه آموزشي برگزارنمايد.
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 مننژیت مننگوکوککی (تب مغزی – نخاعی )
 بو تی لیسم
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درپايان فصل انتظار ميرود فراگير قادر باشد:
 .1اهميت بهداشتي بيماريهاي دستگاه عصبي را توضيح دهد.
 .2بيماري را تعريف نمايد.
 .1عامل بيماري را نام ببرد.
 .4همه گيرشناسي هر يك بيماريها را را شرح دهد.
 .2راههاي انتقال بيماري را توضيح دهد.
 .3عالئم و نشانههاي هر يك از بيماريها را شرح دهد.
 .2كنترل ،راههاي پيشگيري و مراقبت هر يك از بيماريها را توضيح دهد.
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مننژيت مننگوكوككي (تب مغزي – نخاعي)
تعريف:
بيماري باكتريايي حاد است كه باعث عفونت پردههاي مغز (نـرم شـانه – عنكبوتيـه – مـايع مغـزي نخـاعي)
ميشود .مننژيت حاد يكي از فوريتهاي پزشكي است كه به تشخيص سريع و درمان صـحيح نيـاز دارد .ميـزان
مر

و مير ناشي از اين بيماري  11درصد گزارش شده است.

عامل بیماری:
باكتري نيسر يا مننژيتيديس ،مننگوكوكس عامل ايجاد اين بيمـاري اسـت كـه گروههـاي مختلفـي دارد .كـه
عبارتند از  A. B. C. X. Y. Z. E. W135كه گروه Aعلت اصلي اپيدمي بيماري مننگو كوك است.
اپيدميولوژي:
انسان تنها مخزن مننگوكوك است .بيشترين ميزان بروز بيمـاري در زمسـتان و بهـار اتفـاو مـيافتـد و نـزد
كودكان و نوجوانان شايعتر است دربزرگساالني كه به تازگي به اجتماعات فشردهاي مانند سربازخانهها و مؤسسات
مشابه وارد ميشوند شيوع بيشتري دارد.
روش انتقال:
بيماري بوسيله تماس مستقيم با قطرات و ترشحات بيني و گلوي افراد آلوده صورت ميگيـرد آلـودگي باعـث
التهاب بافتهاي مخاطي ميشود .انتقال بصورت غيرمستقيم از طري هوا ممكن است اتفاو بيافتد .باكتري پس از
ورود به حل و بيني از طري مخاط جذب و وارد گردش خون ميشود بيماري با جداكردن ميكـروب از خـون يـا
مايع نخاع فرد تأييد ميشود.
دوره نهفتگي:
دوره كمون از  2تا  11روزمتغيربوده و در بيشتر موارد  1تا  4روز طول ميكشد.
دوره واگيري:
اين مدت تا زماني كه سوشهاي مننگوكك در دهان و بيني وجود دارند ادامه خواهـد داشـت در صـورتي كـه
باكتري به آنتي بيوتيك حساس باشد معموالً  24ساعت بعد از شروع درمان مننگوكـك در حلـ و بينـي از بـين
ميرود.
عالئم بيماري:
عالئم بيماري بصورت ناگهاني تب ،سردرد شديد ،تهوع و استفراغ و سفتي گردن تظاهر ميكند دراغلب مـوارد
جوشهاي پوستي پتش شكل با لكههاي صورتي رنگ به ندرت طاولي ميشوند نيز وجود دارد.
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خواب آلودگي و اغماء ،عرق ناگهاني و در اوج نشانههای بیماری ممكن است شوك ایجاد شود .در کشوورهایي کوه
مننژیت بصورت آندمیک وجود دارد ممكن است برخي افراد بدون داشتن نشانههای بالیني بیماری حامل بیمواری در
حلق و گلو باشند.
گرفتن شرح حال:
 .1برقراري ارتباط صحيح با بيمار
 .2پرسيدن و ثبت مشخصات فرد بيمار در دفتر ثبت نام بيماران (مطاب با دستورالعمل)
 .1بررسي حال عمومي (مراجعه به جزوه درمانهاي ساده عالمتي
 .4آيا بيمار دچار تب ناگهاني شده است ؟
 .2آيا بيمار دچار سفتي گردن ميباشد ؟
 .3آيا جوشهاي پوستي (لكههاي صورتي رنگ ) نيز وجود دارد ؟
 .2آيا خواب آلودگي ،اغما ،عرو ناگهاني و شوك وجود دارد ؟
 .3آيا فرد بيمار در پادگان ،خوابگاههاي شبانه روزي و يا در مناط اندميك يـا اپيـدميك بيمـاري زنـدگي
ميكند ؟ و يا اخيراً به اين مناط سفر داشته است ؟
تشخيص:
تب ناگهاني (بيش از  13درجه زير بغل ) ،سر درد ،تهوع و استفراغ ،سفتي گردنو عاليم عصبي از نشـانههاي بـارز
مننژيت مننگوكوك ميباشد ولي تشخيص قطعي بيماري با انجام آزمايش مايع مغزي نخاعي امكان پذير ميباشد.
عاليم عصبي شامل:كرنيگ و برودزينسكي .تشنج و فونتانل بزجسته ميباشد.
 کرنیگ :فرد در وضعيت د راز كش قرار ميگيرد و ران و زانو توسط فرد معا ينه كننـده خـم شـده و بـرويشكم قرار ميگيرد سپس معا ينه كننده مفصل زانو را تدريجا باز مينمايد در فردي كه مبـتال بـه مننزيـت
است به همراه كشيده سدن ساو پا مقاومت و درد پشت ران و كمر ايجاد ميگردد.
برو دزنيسکی :خم كردن غير فعال گردن فرد مبتال به مننزيت منجر به خم شدگي مفصلهاي ران و زانـويوي ميگردد
پيشگيري و اقدامات مراقبتي بهورز :
 .1آموزش مردم در مورد لزوم كاهش تماس مستقيم و يا تماس با قطرههاي آلوده آب دهان افراد.
 .2از تجمع زياد در مناط مختلف مانند سربازخانهها ،مدارس ،كارگاهها كاسته شود.
 .1آموزش به اطرافيان بيمار درمورد جداسازي وسايل ،ضدعفوني وسايل و ترشحات گلوي بيماران.
 .4اجتناب از تماس مستقيم و نزديك با بيماران.
 .2جداسازي بيماران تا  24ساعت بعد از شروع درمان.
 .3بررسي اطرافيان و كساني كه با بيماري در تماس بودهاند و در صورت نياز درمان پيشگيري.
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 .2درمان كامل بيماران و پيگيري تا بهبودي كامل و نظارت بر مصرف داروها.
 .3گزارش و ارجاع فوري موارد مشكوك به بيماري جهت بررسي و همكاري با اكيپهاي بهداشتي درماني.
 .1واكسيناسيون افراد و گروههاي درمعرض خطر.

 توجه :موارد مننژيت بايد فوري (تلفنی ) گزارش شود
مواردي كه نياز به پيشگيري دارويي دارند:
 .1اعضاي خانواده خود ناقل (يا افرادي كه با وي در يك خانه مشترك زندگي ميكنند)
 .2موارد تماس آسايشگاهي (افرادي كه با فرد ناقل در يك مكان مـيخوابنـد ماننـد دانـش آمـوزان يـك
خوابگاه ،مدرسه ،هم اطاقيها و سربازان يك پادگان)
 .3موارد تماس در مراكز نگهداري و مراقبت اطفال (بيهها و مربياني كه با بيمار در يك كالس مشترك بودهاند)
 .4ساير افرد در تماس با ترشحات دهاني فرد ناقل با بيماري (از طري بوسيدن يا استفاده مشترك از غذا
آشاميدني با ظرف)

بوتو ليسم ()Botilism
تعريف:
يك مسموميت شديد است كه در اثر خوردن سم بوتو ليسم با غذا بوجـود مـيآيـد .ايـن مسـموميت از نظـر
پزشكي و اپيدميولوژيك هر دو يك فوريت به شمار ميآيد.
عامل بيماري:
بوتو ليسم بوسيله سم باسيل كلستريديوم بوتو لينـوم ( )Clostridium botulinumكـه يـك باسـيل بـي
هوازي اجباري و ها

دار است ايجاد ميشود .مقدار بسيار كمي ازاين سم قادر است بيماري را ايجاد كند .سـم

در غذاهاي تهيه شده غيربهداشتي ،در قوطيهاي كنسرو ،در غذاهايي كه حالت اسيدي و يا قليايي كمي دارنـد و
در غذاهاي پاستوريزه شدهاي كه حرارت كم ميبيند و در يخيال نگهداري نمي شـوند ،بخصـوص آنهـايي كـه در
بسته بنديهاي تخليه شده از هوا تهيه ميشوند ايجاد ميگردد.
سم بوتو ليسم در حرارت جوش از بين ميرود ولي براي كشتن ها هاي باسيل حـرارت بيشـتري الزم اسـت
ها هاي باسيل درخاك ودر تمام نقاط جهان وجود دارند و به فور از محصوالت كشـاورزي از جملـه عسـل جـدا
ميشوند عالوه بر اين ها ها در رسوبات دريايي و دستگاه گوارش حيوانات از جمله ماهيها وجوددارند.
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روش انتقال:

بوتو ليسم غذايي در اثر خوردن غذاهايي كه در تهيه آنها حرارت كمي بكار رفته و بعد از تهيه سم بوتو لينـوم
در آنها ايجاد شده و سپس به هنگام مصرف حرارت كمي ديدهاند ايجاد ميشود در بعضي منـاط مـوارد بيمـاري
بيشتر در اثر خوردن سبزيها و ميوههاي كنسرو شده خانگي ايجاد ميشود.
گوشت كنسرو شده ،سيب زميني پخته و يا غذاهاي تجارتي تهيه شده از سيب زمينـي ،مـاهي و گوشـتهاي دود
داده شده و غذاهاي كنسرو شدهاي كه در تهيه آنها دقت الزم انجام نشده از مهمترين راههاي انتقال بيماري ميباشد.
دوره كمون:
دوره كمون آن  13-13ساعت است اما بسته به ميزان سم وارده از چند ساعت تا چند روز متغيراست معمـوالً
هر اندازه دوره كمون بيماري كوتاهتر باشد نشانههاي باليني آن شديدتر و ميزان كشندگي آن هم بيشتر است.
دوره واگيري:
علي رغم دفع مقدار بسيار زياد سم و ها

باسيل يا مدفوع بيماران كه هفتهها و ماهها بعد از ظهور نشانههاي

بيماري ادامه دارد ،انتقال آلودگي از فردي به فرد ديگر گزارش نشده است.
عالئم بيماري:
بيماري با نشانههاي ضايعات حاد و دو طرفه اعصاب جمجمه و ضعف يا فلج شل پايين رونده دو طرفه در آنهـا
تظاهر ميكند مشكل بينايي (تاري ديد يا دو بيني ) اشكال در بلع و خشكي دهان اولين شكايتهاي بيمار اسـت
در مراحل اوليه بيماري ممكن است تهوع ،استفراغ ،درد شكم ،يبوست يا اسهال نيز ديده شود .گيجي ،تاري ديد،
خشكي شديد گلو و گاهي ايجاد زخم در گلو شايع است .ميزان كشندگي بيمـاري بـاال اسـت و بهبـودي ممكـن
است براي ماهها طول بكشد.
گرفتن شرح حال:
 .1برقراري ارتباط صحيح با بيمار
 .2پرسيدن و ثبت مشخصات فرد بيمار در دفتر ثبت نام بيماران (مطاب با دستورالعمل)
 .3بررسي حال عمومي (مراجعه به جزوه درمانهاي ساده عالمتي )
 .4آيا فرد دچار فلج شل عصبي پايين رونده ميباشد؟
 .5آيا مشكل بينايي وجود دارد؟
 .6آيا فرد بيمار دچار اشكال در بلع ميباشد؟
 .7آيا خشكي دهان و گلو و يا زخم در گلو ميباشد؟
 .8آيا از تهوع ،استفراغ ،دردشكم ،اسهال و يبوست شكايت دارد؟
 .9آيا گيجي هم وجود دارد؟
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 .11آيا بيمار اخيراً غذاي كنسرو شده يا ماهي و گوشتهاي دود داده شده به صورت خام يا بدون حـرارت
دادن مصرف نموده است؟
پيشگيري و اقدامات مراقبتي بهورز:
 .1غذاهاي تجارتي قوطي و كنسرو شده بايد به هنگام توليد و آماده سازي تحـت كنتـرل و نظـارت قـرار
داشته باشد.
 .2كساني كه كنسروهاي خانگي تهيه ميكنند بايد در زمينه مدت زمان مناسب ،فشـار و حـرارت الزم بـراي از
بين رفتن ها هاي باسيل ،لزوم نگهـداري صـحيح غـذاهاي نيمـه حـرارت ديـده در داخـل يخيـال ،تـأثير
جوشاندن و به هم زدن كنسرو و سبزيها به مدت  11دقيقه براي از بين بردن سم بوتو ليسم آموزش ببينند.
 .3باسيل كلستريديوم بوتو لينوم ممكن است باعث تورم قوطي كنسرو و بوگرفتن محتويات آن شده و يـا
هي تغيير شكلي بوجود نيايد .آلودگي به باكتريهاي ديگر نيز ميتواند باعث تورم قوطي كنسرو و يا
باال آمدن درب بطريها شود .قوطيهاي متورم را نبايد باز كرد و غذاهايي كـه بـدبو هسـتند را نبايـد
خورد و يا با چشيدن آزمايش كرد.
 .4عودت قوطيهاي كنسرو شده متورم بدون باز كردن درب آن به قسمت بررسي و كنترل مواد غذايي
مراجعه فوري به مراکز بهداشتی درمانی در صورتی که عالئم مشکوك در فـرد ديـده شـود جهـت اندـام
اقدامات درمانی.

تمرين عملي در كالس:
 .1يك شرح كامل از بيماري تهيه نمايد.
 .2مشخصات بيمار و خالصه شرح حال را در دفتر ثبت نام بيماران ثبت نمايد.
 .1بيماري را بر اساس عالئم باليني به طور صحيح تشخيص دهد.
 .4درمان ساده عالمتي را بر اساس دارونامه و دستورالعملها انجام دهد.
 .2داروهاي تجويز شده را در دفتر داروئي ثبت نمايد.
 .3برگه فرم ارجاع را براي بيمار تكميل نمايد.
 .2پيگيري جهت نظارت بردرمان و بهبودي بيمار را انجام دهد.
 .3مشخصات بيمار و موارد بررسي شده را در فرم 12پرونده خانوار ثبت نمايد.
 .1در مورد بيماري و نحوه پيشگيري از آن به فرد آموزش دهد.
 .11گزارش كتبي ماهيانه را تهيه و ارسال نمايد.
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بسمه تعالی

فرم پيگيري بيماري ()11
شماره خانوار. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تاريخ تشخيص بيماري. . . . . . . ./ . . . . . . . ./ . . . . . . . .:
تاريخ تولد. . . . . . . ./ . . . . . . . ./ . . . . . . . .:
نام بيمار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تاريخ شروع عاليم باليني . . . . ./ . . . . ./ . . . . .:تاريخي كه بيمار تحت مراقبت قرار گرفته است. . . . ./ . . . . ./ . . . . .
كنترل 
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نوع بيماري . . . . . . . . . .:جديد 
راديولوژي  غيره با كر نام
چگونگي تشخيص بيماري :باليني  آزمايشگاهي 
نحوه مراقبت با پيگيري
تاريخ مراقبت با پيگيري

داخل واحد

خارج واحد

بهداشتی

بهداشتی

دليل عدم مراجعه در صورت
نوع خدمت يا دستورهاي
داده شده

تاريخ مراقبت بعدي

قطع برنامه
بهبودي

مرگ

مهاجرت

بيماريهايی که بايد مراقبت و پيگيري شد:

بيماريهاي واگير :سرخك ،سياه سرفه ،ديفتري ،كزاز بالغين و نوزادان ،سل ،فلح اطفال ،تيفوئيد ،ماالريا ،تب مالت ،اوريون ،سياه زخم ،سالك،
مننژيت مننگوكي ،آنژينهاي استرپتوككي ،هپاتيت ،جذام ،سيفليس ،سوزاك ،آبله مرغان ،وبا (التور ) ،كيلي ،گال ،حيوان گزيدگي ،تب خونريزي
دهنده كريمه كنگو
بيماريهاي غيرواگير:

ديابت ،فشارخون ،بيماريهاي رواني ،آسم ،كليوي ،قلبي ،سرطان ،گواتر ،تاالسمي ،كم كاري تيروئيد نوزادي
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فرم ثبت موارد اسهال* حاد آبكـي

مرکز بهداشتی درمانی . .………….
مرکز بهداشت شهرستان … ………….
خانه بهداشت ………… .………. .

رديف

نام پدر

سن

استان …… .……………….
جنس

تاريخ شروع

**

***

تاريخ

آدرس کامل

نام و نامخانوادگی
عالئم

نمونه

نتيده

ثبت

*اسهال حاد آبكي اسهالي است كه با شروع ناگهاني ،آبكي و حجيم بوده و روزانه  2نوبت يا بيشتر باشد.
**نمونه مدفوع اگر تهيه شده بلي و اگر تهيه نشده خير قيد گردد.
***نتيجه زنده يا مرده يا ارجاع قيد گردد
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واژنـامـه
 آنوکسی : Anoxia :كمبود اكسيژن در بافتهاي بدن به ميزان كمتر از مقدار فيزيولوژيك.آتروفی :Atrophy :كوچك شدن و تحليل رفتن عضو يا بافتي كه قبالً رشد طبيعي داشته است.
آدنوپاتی :Adenopathy :هر نوع بيماري مربوط به غدههاي لنفاوي بدن
آنتی ژن :Antigen :پادگن يا آنتي ژن مادهاي كه معموالً يك پروت ين يا پروت ين پلي ساكاريد اسـت و بـراي
گردش خون يك ماده خارجي محسوب ميشود و در صورت داخل شدن در خون يك حيوان باعث ايجاد و
تشكيل پادتن اختصاصي بر ضد خود ميگردد.
آنتی کر : Antibody :پادتن يا آنتي كر ماده پروت يني مخصوصي كـه در بـدن در برابـر تحريكـي كـه از يـك
پادگن يا ماده خارجي ايجاد شده توليد ميشود و داراي واكنش مخصوص با همان نوع پادگن ميباشد.
آلبومين :Albumen :دستهاي از پروت ينهاي ساده كه در آب محلولند و بوسيله حـرارت منعقـد مـيشـوند و
توسط محلول اشباع شده سولفات آلومينيوم ته نشين ميشوند.
آلبومينوري :Albuminuria :وجود آلبومين در ادار
آگلوتيناسيون :Agglutination :بهم پيوستگي ،دلمه شدن و بهم چسبندگي
آبسه :Abscess :جمع شدن موضعي چرك در اثر واكنش بافت در عوامل و موجودات چرك زا
آنمی :Anemia :كم خوني
آميبياز :Amebissis :ابتالء بدن ناشي از انگل آميب
اوروبيلين :Urobilin :رنگدانه قهـوهاي رنگـي اسـت كـه در اثـر اكسيداسـيون اوروبيلينـوژن ايجـاد ميشـود.
اوروبيلنوژن تركيب بيرنگي است كه در اثر احياء بيلي روبين تشكيل ميشود.
اورمی :Uremia :اندوختگي موادي در خون كه معموالً بايد از ادرار دفع شوند.
اسپلنو مگالی :splenomegaly :طحال بزر
ايسکمی :Ischemia :كم خوني موضعي
اسپيروکت pirochete: :باكتريهاي پي دار
اپي تليال :Epithelia :پوششي
اندوتليال Endothelial: :مربوط به ياختههاي پوششي درون حفرههاي سروز و ر ها
احتقان :Congestion :پرخوني ،اجتماع ،و ازدياد غير عادي خون در يك عضو
احتباس :Retention :نگهداري ،حفظ موادي كه طبيعتاً بايد از بدن دفع شوند.
ادم :Edema :خيز ،ورم ،تجمع غير طبيعي مايع در فضاي بين ياختهاي بافتهاي بدن
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اريتروبالستوز :Erythroblastosis :افزايش گوييههاي سرخ نارس كه در مغز استخوان وجـود دارنـد و مولـد
گرييههاي سرخ معمولي خون محيطي هستند
ائوزينوفيل :Eosinophil :از انواع گلبولهاي سفيد
الکتروانسفالوگرام :Electroencephalogram :منحنيهـاي ثبـت شـده توسـط دسـتگاهي كـه جريانهـاي
الكتريكي مغز را ثبت ميكند.
الکتروکارديوگرام :Electrocardiogram :نواري است كه تغييرات الكتريكـي عضـله قلـب بـر روي آن ثبـت
ميشود.
انتر ميتانت :Intermitent :متناوب
اندميك :Endemic :بومي ،محلي ،در مورد بيماري گفته ميشود كه كم و بيش پيوسته در يـك محـل وجـود
داشته باشد
اپيدميك : Epidemic :همه گير ،حالت يا مرضي كه همزمان و در يك محل عده زيادي را فرا گيرد.
انسيدانس :Incidence :تصادف ،وقوع ،مانند وقوع يك بيماري در دوره معين
اپيديديميت :Epididymitis :التهاب اپيديديم ،تورم قسمت وابسته به بيضه
بئورات :Rashes :دانه ،جوش ،ضايعاتي كه از پوست بيرون ميريزند.
بدخيم :Malignant :مهلك ،زيان آور ،خطرناك
براديکاري :Bradycardia :كاهش ضربان قلب
برونکوپنومونی :Bronchopneumonia :التهاب قسمت كوچكي از ريه بعلت التهاب برونش كـه شـامل همـه
انواع ات الريه موضعي ميشود ولي بدون چرك است و به يك لـوب ريـوي گسـترش نيافتـه اسـت .ايـن
بيمــاري عارضــه بســياري از بيماريهــاي ديگــر ماننــد ســرخك و ســياه ســرفه ميباشــد و در كودكــان و
سالخوردگان شايعتر است.
بيوپسی :Biosy :بافت برداري ،مشاهده و معاينه بافتهايي كه در حـال زنـده بـودن موجـود زنـدهاي از بـدن
برداشتهاند كه گاهي بر حسب وسائل برداشت يا محل و نوع بافت برداشته شده از قبيـل بيوپسـي گردنـي،
كبدي ،جناغي و ...قلمداد ميشود.
پاپول :Papule :برجستگي كوچكي كه سطحي و سفت ميباشد.
پتشيا :Petechia :لكههاي كوچك ناشي از نشت خون ،لكههاي خونريزي پوستي
پوريورا :Purpuric :كسالتي كه با خونريزيهاي پوستي توأم است.
پارانوئيد :paranoid :حالت رواني كه بيمار احساس بزرگي مينمايد.
پاندميك :Pandemic :همهگيري جهاني
پروتئين اوري :Proteinuria :وجود پروت ين در ادرار
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پرواالنس :prevalence :شيوع ،عموميت ،نفو  ،غلبه ،استيال
تاکيکاردي achycardia: :افزايش تعداد ضربان قلب
ترومبوز :Thrombosis :تشكيل لخته در درون قلب يا ر هاي خوني
تريپانوزوم :Trypanosoma :جنسي از انگلهاي تك ياختهاي كه در خـون حيوانـات و انسـان يافـت شـده و
شامل صدها گونه است كه تمام آنها انگل خون و لنف مهره داران و بي مهرگان ميباشند.
ترومبوسيتوپنی :Thrombocytopenia :كاهش تعداد پالكتهاي خون
ترانسفوزيون :Transfusion :انتقال ،عمل وارد كردن خون يا مايعات ديگر به داخل ر هاي خوني
خوش خيم :Benign :بي خطر ،بدون عود ،عاري از وخامت ،خوش عاقبت
دوره کمون :Incubation Period :فاصله زماني آلودگي يك موجود زنده به عامل عفونـت زا تـا ظهـور عالئـم
باليني
دلمه :Crust :كبره ،اليه خشكي كه در روي زخمها ايجاد ميشود.
دستگاه لنفاوي :Lymphatic System :دستگاهي است كه مايع لنفي را از فضاهاي بـين ياختـهاي بـدن بـه
جريان خون باز ميگرداند.
ذات الدن  :Pleurisy :التهاب جنب كه ممكن است فيبريني (خشك ) يا همراه ترشـح (مرطـوب ) ،حـاد يـا
مزمن ،خوني ،چركي يا سرو فيبرينو باشد.
رتيکولو اندوتليال :Reticulo – Endothelial :شبكه پوششي
ساپروفيت :Saprophyte :موجودات مرده خوار
سندرم :syndrome :مجموعهاي از نشانهها كه از علت واحدي ناشي شـده باشـند يـا طـوري بـا هـم و بطـور
مشترك پديد آيند كه ماهيت كلينيكي مشخصي را تشكيل دهند.
ادررنال :Adrenal :غده فوو كليوي
سرولوژيك :serologic :مربوط به سرم شناسي
سنکوب :Syncope :حالتي كه در آن بعلل مختلف فشار خون بطور ناگهاني سقوط ميكند.
سپتی سمی :septicemia :انتشار عامل عفوني در بدن توسط خون
سديمانتاسيون :sedimentation :رسوب سازي ،ته نشيني
شانکر :Chancre :ضايعه پوستي اوليه سيفيليس
شوك : Shock :فرو افتادن ويژه بدني كه معموالً همراه با كم شدن حجم خون ديده ميشود ولي گاهي به علل
ديگر نيز اين حالت توليد و بعضي اوقات به مر

منجر ميشود .رنگ پريدگي ،كاهش فشار خون ،نبض تند

و ضعيف ،كم شدن تعداد تنفس ،ناراحتي ،بيقراري و گاهي بيهوشي از عالئم حالت شوك ميباشند.
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صفاق :Peritoneum :غشاء سروزي كه ديواره شكمي و حفرههاي لگني را ميپوشاند (صفاي جداري ) يا اينكه
احشاء را در خود ميگيرد كه در اين حالت صفاو احشايي خوانده ميشود .دو اليه صفاو بـالقوهاي را بنـام
محوطه صفاقي بوجود ميآورند.
عرق کوريون :Chorionic Vessels :عروقي كه در جفت وجود دارد.
قرحه :Uicer :نقص موضعي در روي سطح عضو يا بافت كه در اثر تجزيه و فساد و نكروز بافتها ايجاد ميشود.
قانقرايا ; angren :مر

قسمتي از نسوج بدن كه معموالً ناشي از نرسيدن خـون كـافي و اخـتالل در تغذيـه

بافت ميباشد.
کراتيت :Keratitis :التهاب قرنيه
کانگليون :Ganglion :غده
کاشکسی :Cachexia :الغري مفرط
گلوبولين :Globulin :دستهاي از پروت ينها كه غير محلول در آب و محلول در آب نمـك بـوده و در سـرم و بافتهـا
يافت ميشوند .نوعي از آن كه در آب محلول است گلوبولين كا ب (پسودوگلوبولين ) ناميده ميشود.
گرم منفی  :Gram Negativeبه دستهاي از باكتريها گفته ميشود كه در رنگ آميزي گرام به رنگ قرمز در ميآيند
گرم مثبت :Gram positive :به دستهاي از باكتريها گفته ميشود كه در رنگ آميزي گرام به رنگ بنفش در ميآيند.
گرانولوماتوز :Granuloma tosis :ايجاد گرانو لومهاي متعدد در بدن
گرانولوم :Granuloma :توموري كه از جوانههاي گوشتي درست شود.
لکوسيت : Leukocyte :گوييههاي سفيد كه لكوسيت نيز خوانده ميشوند به  2گروه گوييـههاي دانـه دار و
بدون دانه تقسيم ميگردند .گوييههاي سفيد دانه دار شامل نوتروفيلها ،بازوفيلها ،ائوزينوفيلها هسـتند
و گوييههاي بدون دانه شامل لنفوسيتها ،منوسيتها ميباشند.
لنفوسيت :Lymphocyte :از انواع گلبولهاي سفيد
لنفوسيتوز :Lymphocytosis :افزايش تعداد لنفوسيتها
لنف :Lymph :مايعي است شفاف و بي رنگ كه بوسيله يك سيستم مستقل رگي در بدن جريان دارد.
لنفانژيت :Lymphangitis :التهاب عروو لنفاوي
لنفادنيت :Lymphadenitis :التهاب غدد لنفاوي
لکوپنی :Leukopenia :كم شدن تعداد گلبولهاي سفيد خون
لپتوسپيروز :Leptospirosis :بيماري عفوني ناشي از لپتوسپيرا
ماکول :Macule :نقطهاي است از پوست كه تغيير رنگ پيدا كرده است ولي برجسته نمي باشد.
ميلوسيت :Myelocyte :سلول تيپيكالي از مغز قرمز استخوان كه به گوييه سفيد دانه دار خون تبديل ميشود.
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منوپلژي Monoplegia :كفلج يك قسمت واحد از بدن
مونوسيت :Monocyte :از انواع گوييههاي سفيد
ماکروفاژ :Macrophage :سلولهاي بيگانه خوار
ميوكارد :Myocard :ماهييه قلب
ملتحمه Conjonctive: :غشاء ظريف شفافي كه سطح داخلي پلكها را فرش كرده روي خـود بـر مـيگـردد و
كره چشم را مفروش ميسازد.
ميکروسيتی :Microcyte :گوييه خوني كوچك ،گوييهاي كه قطر آن  2ميكرون يا كمتر باشد.
مننژيت :Meningitis :التهاب پردههاي مغز
مننگوانسفاليت :Meningo – Encephalitis :تورم پردههاي مغز و نسج مغز
منوراژي :Menorrhagia :افزايش خونريزي در دوران قاعدگي زنانه
متاستاز :Metastasis :انتقال بيماري از يك عضو يا قسمت بدن به عضو يا قسمت ديگر
نوتروفيل :Neutrophil :از انواع گلبولهاي سفيد
نفريت :Nephritis :التهاب كليه
نودول :Nodule :گره يا برآمدگي غير منظم كوچك و سفتي است كه اغلب بطور عمقي در پوست يا بافت زيـر
پوششي وجود دارد.
هيپرکراتوز :Hyperkeratosis :افزايش نسج شاخي پوست
هيپرائوزينوفيلی :Hypereosiophilia :افزايش گلبولهاي سفيد ائوزينوفيل در خون
هپاتيت :Hepatitis :تورم كبد
هپاتيت ويرال :Viral Hepatitis :تورم كبدي ناشي از ويروس
هماتوري :Hematuria :وجود خون در ادرار
هپاتومگالی :Hepatomegaly :بزرگي كبد
هيپرگلوبولينمی :Hyperglobulinemia :ازدياد گلوبولين خون
همی پلژي :Hemiplegia :فلج نيمه بدن
هيستولوژي :Histology :بافت شناسي
هوچکين :Hodgkin's :نوعي بيماري سرطان در غدد لنفاوي
هيستوپالسموز :Histoplasmosis :ضايعه ريوي مشابه سل كه ناشي از ابتالء به قارچ هيستوپالسما ميباشد.
يرقان : Jaundice :سندرمي است كه با هيپربيليروبينمي و رسـوب رنگدانـه صـفراوي در پوسـت و غشـاءهاي
مخاطي مشخص ميشود .در اين بيماري رنگ بيمار داراي زردي مشخصي است.
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