
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هک باشد، یم انیرانیا تیموفق شبکه نیبزرگتر ل،یکارن 

 مهفاط برسند، تیموفق به آن با اند توانسته یادیز یافراد

 کنکور 86رتبه نیحس محمد ،یکارشناس کنکور 11 رتبه

 شهمسر و میمر ارشد، کنکور  3 رتبه دهیسپ ،یکارشناس

 فروشگاه یانداز راه ریام مانتو، یدیتول یانداز راه

 الدیم ز،یتبر یساز تراکتور میت به وستنیپ وانی،کینترنتیا

 موارد نیا..... و ا،یتالیا در لیتحص مهسا صبا، میت به وستنیپ

  ند،ا دهیرس تیموفق به لیکارن با که بودند یافراد از گوشه

 .دیکن شروع لیکارن با را خود تیموفق دیتوان یم هم شما

 
 

 ریز نکیل یرو  موفق یها یلیکارن میت به وستنیپ یبرا

 .دیکن کیکل

www.karnil.com 

 

 زیر لینک روی کارنیل تلگرام کانال به ورود برای همچنین

 د.کنی کلیک
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Toxoplasmosis 

 

ندی توکسوپالسما گو  

 
  بالینی  عالیم  ، بدون آن اولیه  ایجاد عفونت  باشد که توکسوپالسموز می  و حیوان  انسان انگلی  یکی از بیماری

می باشد. از نشانه های نوع وخیم   همراه  غدد لنفاوی و بزرگ شدن   با تب  . نوع وخیم و حادبیماری است

می باشد  ها ومرگ ماهیچه  عمومی  ، ابتالی هالری  ،ذات مغزی  بیماری که به ندرت دیده می شود عالیم  

به عفونت و   مبتال شدن جنین  باعث  است  ممکن  حاملگی باردار با ابتال به عفونت اولیه در ابتدای  مادران

گردد  جمجمه  و یاکوچکی  ، بزرگی مغزی  ضایعات  نوزاد متولد شده دچار که   مرگ آن شوند و یا این  
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بعد از تولد، شروع به   کوتاهی  تولدکامال مشهود باشد و یا درمدت  در هنگام  قفو ممکن است عالیم

کند ظاهرشدن   

 -عامل این بیماری توکسوپال سما گوندئی است که یک پروتوزای داخل سلولی است که از طریق مدفوعی 

بیماری ممکن است  شود. عامل دهانی از مدفوع گربه که حاوی اووسیتها یا تخم انگل آلوده است منتقل می

از طریق خوردن گوشت پخته نشده ، انتقال خون یا پیوند اعضا و یا از طریق جفت به جنین با وجود 

 عفونت حاد در یک زن حامله اتفاق افتد

 تظاهرات بالینی

روز بعد از مواجه  7این بیماری ممکن است بدون عالمت و نشانه باشد. نوع عالمت دار این بیماری تقریبا 

ن با عامل بیماری رخ می دهد و با یک سندرم مونوکلئوز مانند هتروفیل منفی توام با لنفادنوپاتی یا شد

شود. در بیمارانی که مبتال به نقص سیستم  بیماری غدد لنفاوی و اسپلنومگالی یا بزرگی طحال مشخص می

قابل مشاهده باشدها و مغز  ریه ایمنی هستند ممکن است عفونت گسترش یابد و با درگیری قلب ،   

 روش های انتقال بیماری

  اکتسابی  فرم

درصد عالیمی  07باشد و در حدود  می نشانه   بدون  عفونت  ، درصد موارد نوع اکتسابی 07تا  77در حدود 

، سردرد و  ، تب وبناگوشی  فکی  ، غدد تحت گردن  در ناحیه مخصوصا   غدد لنفاوی  مانند تورم

  است شده  موارد مشاهده  نیز در این  چشمی می شود. گاهی عالیمی مانند ضایعات ظاهر  عضالنی دردهای
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  مادرزادی  فرم

نیز مبتال   جنین  دارد  توکسوپالسموز شود احتمال  بار مبتال به  اولین برای  در هنگام بارداری  اگر مادری

موارد  در اغلب   جنین  به  و رسیدن  ازجفت  مادر مبتال شود با عبور انگل   بارداری اول  ماهه  شود.اگر در سه

  مهم  از عالیم…و  ، تشنج و روانی  ذهنی  ماندگی  بروز خواهد کرد. عقب  یاسقط جنین  وخیم  عوارض

شوند می  محسوب  توکسوپالسموز  

 

  و کنترل  پیشگیری

 07  حرارت  در درجه  وگوشتمصرف نشود و غذاها   پرندگان  پز احشایی  و نیم  کبابی  حتی االمکان گوشت 

به طورکامل پخته شود  درجه  

روز فریز یا منجمد کرد 87  مدت گراد به  سانتی  درجه 80-  را باید در سرمای   گوشت  

ها یا تخم های انگل  اووسیست  از آنکه  ها به طور روزانه قبل گربه  ها و بچه گربه   از بین بردن مدفوع

، سوزاند و یا دفن   فاضالب  طرف  کردن به هدایت  را با  حیوانات  این  شوند. مدفوع  کننده آلوده موجود در آن

 عمیق می توان از بین برد

  ممکن است ناقل بیماری باشند اجتناب کنند; بهتر است این زنان  که  هایی باگربه  باردار باید از تماس  زنان 

کار به درستی دست  و یا هنگام کار دستکش بپوشند وبعد از انجاماجتناب کنند   باغبانی  باردار ازکارهای

 های خود را شستشو دهند
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  مدفوع  به  آلوده  محل  آن  ممکن است آب  که هایی  در محل  و یا باغبانی  خام  دستها باگوشت  از تماس  پس 

دستها الزامی می باشد  ها باشد شستشوی گربه  

  مخصوصا گربه دور نگهداشت  حیوانات غذاها را باید از دسترس 

  و باغ حتما باید دستها را با آب صابون به خوبی شست  در مزرعه  پس از کارکردن 

ها باید به طور کامل شستشو و ضد عفونی شوند سبزیها ومیوه   

  ودداری کردخون باید خ  به  آلوده  پزشکی  و وسایل  با خون  از تماس 

توکسوپالسموز آزمایش کرد  به  را حتما باید از نظر آلودگی  اهدایی  های خون   

 

 عوارض بیماری

در نوزاد که   و كري تولد مثل كوري   و نقایص  مانند تشنج  مختلف  مزمن  نوزاد، اختالالت  ، تولد مرده سقط

  در اوایل  عفونت  باردار مخصوصا وقتي  زنان  يها ظاهر نشوند برا از آنها حتی سال  برخي  است  ممكن

  ابتال به عفونت معمواًل اثرات  و اواخر بارداري  اواسط  دهد ممکن است به وجود آید. در  آنها رخ  بارداري

ندارد  بدي  

کن مغزمم  ، التهاب و قلب  ریه  هستند عوارضی مانند آسیب  سیستم ایمني  بیمارانی که مبتال به نقص  براي

 است به وجود آید

  ایجاد گردد. التهاب  است  ممكن  ندرت  یا مغز به  ریه  نیستند التهاب  ایمني  مبتال به نقص  كه  بیماراني  اما براي

درخ ده  است  ممكن  سال 5معموال زیر   سن كم  برای كودكان  چشم  
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Reference 

www.australianprescriber.com 

www.healthofchildren.com 
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Syphilis 

 سیفلیس

 

برابر زنان است 5/3شیوع سیفلیس در زنان رو به کاهش است و در کل شیوع در مر دان   

 

ایم  ین افراد بوده به علت رابطه جنسی مرد با مرد در سالهای اخیر شاهد افزایش شیوع سیفلیس در ا 

دنه اشخاص به سیفلیس مبتال می شونچگو  
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سیفلیس در اثر تماس مستقیم با یک زخم سیفلیس از شخص مبتال به شخص سالم منتقل می شود. زخمها  

اغلب در ناحیه تناسلی خارجی، واژن، مقعد یا در داخل مجرای مقعدی ایجاد می شوند. زخمها همچنین می 

هان یا روی لبها ایجاد شود. انتقال باکتری از طریق رابطه جنسی واژینال، مقعدی یا دهانی تواند در داخل د

صورت می گیرد. زنان حامله می توانند بیماری را به جنین خود منتقل کنند. سیفلیس از طریق نشستن 

 روی توالت فرنگی، دستگیره در، استخر، وان، لباس مشترک و ظرف غذا منتقل نمی شود

 

نشانه های سیفلیس در بالغین چیستم و عالئ  

 

خیلی از افراد تا سالها بدون عالمت می مانند، اگرچه در صورت عدم درمان همچنان احتمال بروز عوارض  

تاخیری وجود دارد. با وجود اینکه انتقال از زخمهای شخص دچار بیماری مرحله اول یا دوم رخ می دهد، 

نمی شوند. اکثر موارد انتقال از اشخاصی رخ می دهد که از عفونت اما بسیاری از زخمها تشخیص داده 

 خودآگاه نیستند

 

 سیفلیس مرحله اول 

 

مرحله اول سیفلیس معمواًل با یک زخم منفرد که شانکر نامیده می شود، شناخته می شود اما ممکن است 

روز طول بکشد 87-07زخمها متعدد باشند. زمان بین عفونت و شروع عالئم اولیه ممکن است بین   

روز ( زخم شانکر معمواًل سفت، گرد، کوچک و بدون درد است. 08) به طور متوسط    
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و یا ناحیه ای که باکتری وارد آن شده   این زخم درهر نقطه ای از بدن مانند ناحیه تناسلی ،مقعد ، دهان 

بهبود پیدا می کندهفته باقی می ماند و سپس بدون درمان  3-0است، ایجاد می گردد. شانکر بین   

 

نباید این تصور غلط برای بیمار پیش آید که دیگر نیازی به درمان ندارد چرا که اگر درمان مناسب صورت 

 نگیرد، سیفلیس وارد مرحله دوم می شود

 

 سیفلیس مرحله دوم

  

 قهوه ای کف دست و پاها -ضایعه پوستی مشخصه بیماری می تواند به صورت ضایعات قرمز یا قرمز

هفته بعد از عفونت اولیه ایجاد  0تا  4پدیدار شود این ضایعات همانند شانکر بسیار مسری هستندو حدود 

می گردد و افراد سالم با تماس مبتالء می شوند. ممکن است ضایعات پوستی با نماهای متفاوت و مشابه 

ی متر ایجاد شود. گاهی سانت 0سایر بیماریها ی پوستی در جاهای مختلف بدن با سایز به طور متوسط 

 اوقات ضایعات پوستی بیماری به قدری خفیف است که فرد متوجه آن نمی شود

 

 سایر عالئم این مرحله شامل 

 

 تب       

     

 تورم غدد لنفاوی، گلودرد       
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(ریزش موی تکه ای)به خصوص در ناحیه ابرو و مژه ها        

     

 سردرد، بیقراری        

    

 کاهش وزن       

     

خستگی مفرط در تمام بدن  درد عضالنی واحساس         

 

عالئم و نشانه های سیفلیس مرحله دوم با درمان یا بدون آن برطرف می شود اما در صورت عدم درمان 

 عفونت به سمت مرحله آخر بیماری پیشرفت می کند

 

 مرحله پنهانی سیفلیس:

 

عالئم بیماری ناپدید می گردد ولی بیماری همچنان وجود دارد این مدت ممکن در این مرحله به طور موقت  

سا ل طول بکشد 07تا  5است بین   
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 سیفلیس مرحله آخر 

 

مرحله آخر بیماری وقتی شروع می شود که عفونت درمان نشود، بیماری همچنان در بدن فرد می ماند 

آسیب به ارگانهای داخلی از قبیل مغز، اعصاب،  حتی اگر عالمتی نداشته باشد. در مراحل آخر سیفلیس،

چشم، قلب، عروق خونی، کبد، استخوانها و مفاصل رخ می دهد. این آسیب می تواند سالها بعد خود را 

 نشان دهد.

عالئم مرحله آخر سیفلیس شامل اختالل در هماهنگی حرکت، فلج، بی حسی، کوری تدریجی و  

تواند به قدری شدید باشد که منجر به مرگ شوددمانس)فراموشی( می باشد. عالئم می   

 

دش را درگیر می کندحامله و نوزا چگونه سیفلیس یک خانم  

 

باکتری مولد سیفلیس طی حاملگی می تواند مادر و جنین او را آلوده کند. بر اساس اینکه خانم حامله چه 

زاد طی مدت کوتاهی بعد از تولد مدتی مبتال به عفونت باشد ممکن است منجر به نوزاد مرده یا مرگ نو

شود. نوزاد مبتال می تواند بدون عالمت باشد. اگر نوزاد بالفاصله درمان نشود، طی چند هفته درگیر 

 اختالالت جدی می شود. نوزاد درمان نشده ممکن است دچار تاخیر رشد و نمو، تشنج و یا حتی مرگ شود
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Reference 

www.nhs.com 

www.freemd.com 
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Rubella 

 سرخچه 

 

سرخچه یکی از علل شایع بیماری های حاد تبدار و بثوری می باشد . بیماری دارای چندین عارضه می باشد 

.عفونت سرخچه در حاملگی می تواند منجر به سقط مرده زایی یا نوزاد مبتال به عفونت سرخچه مادرزادی 

 .گردد

 ویروس سرخچه از ویروس های

RNA 

 دار و نسبت به حاللهای چربی حساس است
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اد ویروس ناپایدار است و بهترین درجه حرارت جهت نگهداری آن درجه سانتی گر ۷۳در حرارت اطاق تا 

درجه سانتی گراد زیر صفر است انسان تنها میزبان طبیعی ویروس سرخچه است انتقال عامل بیماری  ۰۶

از طریق ترشحات دستگاه تنفس شخص مبتال صورت می گیرد و در اکثر موارد ناشی ازتماس طوالنی و 

 نزدیک با بیمار است .

رخچه بیشتر از همه در کودکان دیده می شود اما سن ابتال به آن بعد از زمان معمول برای ابتال به س 

 سرخک است

اگر چه واگیر بودن سرخچه کمتر از سرخک و بسیاری از بیماری های دیگر کودکی است ولی با بروز 

اری مبتال خواهند شد در اپیدمی در سربازخانه ها و یا موسسات شبانه روزی کلیه افراد حساس به بیم

روز بعد  ۵سرخچه اکتسابی زمان سرایت پذیری بیماری کوتاه است و از یک هفته قبل از بروز بثورات تا 

  از آن ادامه خواهد داشت

بیماری که در جریان سرخچه دچار راش نمی شود نیز آلوده کننده است نوزادان مبتال به سرخچه مادرزادی 

سوب می گردند و در حلق ، ادرار ومدفوع بسیاری از این نوزادان ویروس یافتنیز یک منبع عفونت مح   

  می شود تماس افراد حساس با چنین نوزادانی موجب ابتال آنها به سرخچه می گردد

  به طور کلی یک بار ابتال طبیعی به سرخچه شخص را برای تمام عمر در مقابل بیماری سرخچه محافظت

ع عفونت مجدد با یا بدون نشانه های بالینی در افراد واکسینه شده و بندرت در می کند هر چند که وقو

 آنهایی که قباًل به بیماری مبتال شده اند گزارش شده است .
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بیماری سرخچه مانند بسیاری از بیماریهای ویروسی می تواند در دورهٔ حاد عفونت موجب کاهش پاسخ  

 های ایمنی سلولی میزبان گردد

 

های بالینی نشانه    

روز ( نشانه های دوره مقدماتی به صورت بی اشتهایی ضعف ـ سردرد ـ  ۸۱پس از دوره نهفتگی )حدود 

روز قبل از بروز بثورات جلدی مشاهده شده و در  ۵کونژونکتیویت ـ تب خفیف و عالئم تنفسی از یک تا 

چند غده لنفاوی  –ه ، بثورات جلدی بالغین معمواًل واضح تر است در بالغین یا اطفال بزرگتر ورم ملتحم

درجه سانتی گراد و ضعف مختصر تظاهرات  ۱/۷۳تا  ۲/۷۳بزرگ و حساس ، افزایش درجه حرارت بین 

. تنها معدودی از افراد متوجه نچه بثورت جلدی وجود نداشته باشدبالینی بیماری سرخچه هستند چنا

شدن و مراجعه به پزشک می کنند بیماری خود می شوند به ندرت بیماران نیاز به بستری   

 

بثورات جلدی در مدت یک تا دو روز محو می شوند و بیمار فعالیت طبیعی خود را از سر می گیرد و به 

  این جهت آن را سرخک سه روزه می نامیدند

بثورات جلدی به صورت ماکول قرمز رنگ و کوچک هستند بثورات جلدی کاماًل مسطح و دایره ای می 

و با وجود خصوصیات ذکر شده گاهی تشخیص آنها از بثورات سرخکی ، بثورات مربوط به  باشند

 حساسیت دارویی و مخملک دشوار می گردد .
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در اطراف دهان و پشت گوش ها ظاهر می بثورات جلدی ابتدا روی صورت و خط رویش مو در پیشانی  

  شود

میلی متر می رسد . در انواع شدید  ۴تا  ۷ی به ابعاد معمواًل بثورات جلدی حدود ته سنجاق و در موارد کم

بیماری بثورات عالوه بر تنه روی ساعد و ساق پا دیده می شود به ندرت لکه ها به هم متصل گردیده و به 

 صورت اریتم منتشر ) شبیه به مخملک ( ظاهر می شوند .

یست اما در سرخچه بالغین پیدایش پتشی و پور پورا در نوزادان مبتال به سرخچه مادرزادی غیرمعمول ن 

پورپرا نادر است این عارضه ممکن است در جریان بیماری سرخچه و یازمان کوتاهی پس از محو بثورات 

جلدی و یا اواخر دوره نقاهت پیش آید . در مرحله اول غالباً پوریورا ناشی از اثر ویروس روی پالکتها یا 

یمونوپاتولوژیک دارد .عروق خونی است ولی در دوره نقاهت علت ا  

در موارد نادر خونریزی شدید پیدا می شود و منجر به مرگ بیمار می گردد    

بزرگ شدن غدد لنفاوی در سرخچه شایع ترین عالمت است و اغلب به تشخیص بیماری کمک می کند 

رگبخصوص زمانی که بثورات جلدی غیر مشخص هستند غالباً غدد لنفاوی ناحیه پشت سر و گوش بز   

می شوند ولی هر غده لنفاوی گردنی ممکن است گرفتار گردد طحال بزرگ اما در اکثر موارد غیر قابل 

 لمس است حساسیت غدد لنفاوی بزرگ شده در بیماران متفاوت است .

تقریباً همیشه تورم غدد لنفاوی    

مقدم بر ظهور بثورات جلدی است آدنوپانی     

بالغین شایع است اما به شدت سرخک نیست و بیمارترس از نور پرخونی خفیف ملتحمه بخصوص در  

) فتوفوبی ( یا اشک ریزش ندارد . در موارد استثنایی ، پرخونی شدید ملتحمه   
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) کونژونکتیویت ( و حتی خشکی چشم ) کراتیت ( در سرخچه گزارش شده است    

نمردگی ) اکیموتیک ( قرمز روشن را در لوزه ها و کام نرم اغلب قرمز هستند لکه های ماکولوپاپولر یا خو

نامیده اند .روی کام   

 

تورم مخاط بینی و سقف دهان و لثه ها در برخی از اپیدمیها گزارش شده است    

سرخچه اغلب یک بیماری خفیف و در مقایسه با سرخک در شروع بیماری معمواًل فاقد آبریزش شدید از 

بندرت به صورت یک بیماری شدید ظاهر می شود و گاهی نیز به علت وجود تورم بینی است . سرخچه 

  غدد لنفاوی پشت گردن ) آدنوپانی ( ممکن است بیماری با سفتی گردن نیز همراه باشد . گاهی لرز و تب

 ۵/۷۱ کودکان همراه با درد عمومی شدید بدن وجود دارد . افراد بالغ بیشتر از  درجه سانتی گراد  ۵/۷۳تا  

   از چنین نشانه هایی رنج می برند

  عالئم بیماری معمواًل در مدت یک تا دو روز فروکش

می کنند و به سرعت رو به بهبودی می روند . احتمال عفونت دوباره در سرخچه نسبت به سایر بیماریهای 

درصد است ۱تا  ۵ویروسی بیشتر و حدود    

  درمـان 

می شود معمواًل احساس درد آزار دهنده ای ندارد واحتیاج به بستری شدن هم  کودکی که مبتال به سرخچه

ندارد کودک در ایام بیماری بهتر است در خانه بماند و احتیاج به بستری شدن ندارد خوردن آنتی بیوتیک 

  ضرورت ندارد زیر علت بیماری سرخچه ویروس است و آنتی بیوتیک هیچ اثری روی ویروس ندارد
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ن سرخچـهواکس    

واکسن سرخچه ای که امروزه در اختیار است واکسنی است که از ویروس سرخچه زنده و ضعیف شده 

تهیه شده است و واکسن بسیار خوبی است زیرا نه فقط پادتن آن در سرم خون بلکه در ترشحات بینی و 

خص مبتال به بیماری حلق افرادی که واکسن می زنند بوجود می آید و اثر آن شبیه موقعی است که آن ش

 سرخچه شده باشد.

واکسن سرخچه به صورت جداگانه یا توام با واکسن سرخک و اوریون تهیه شده است و می توان آن را در  

ماهگی زیر جلد تزریق کرد مگر در مواقعی که بیماری در مناطق شایع باشد که در این صورت  ۸۵تا  ۸۲

  می توان در نه ماهگی تزریق نمود

روس واکسن در اثر نور و حرارت از بین می رود بنابراین واکسن را باید قبل از مصرف در یخچال چون وی

و دور از نور نگهداری نمود و در هنگام مصرف زیر جلد تزریق کرد . تحقیقات نشان داده است که تزریق 

ون کودکی که موارد پادتن ضد سرخچه در خ ۳۱۹یک نوبت واکسن سرخچه کافی است و بعد از تزریق در 

  واکسن زده است بوجود می آید

سالگی توصیه می شود به کودکان که  ۰تا  ۴دومین تزریق واکسن سرخچه توام با سرخک و اوریون در 

سالگی می توان تزریق کرد ۸۲تا  ۰دومین تزریق انجام نشده است در بین    

واکسن سرخچه را به خانم های باردار نباید تزریق کرد زیرا امکان ابتالی جنین آنها وجود دارد همچنین به 

کودکانی که دچار تب حاد عفونی هستند یا به کودکانی که دچار اختالل ایمنی هستند یا داروهایی مصرف می 

 کنند که دفاع بدن آنها را کم می کند نباید تزریق کرد
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ریق واکسن سرخچه به کودکان معمواًل عوارضی رخ نخواهد داد ولی ممکن است تزریق واکسن بعد از تز

موجب بثورات ، بزرگی غدد لنفاوی و درد مفاصل ) مخصوصاً در دختران جوان ( گردد . تزریق واکسن به 

ندرت ممکن است موجب بی حسی موقتی زودگذر در دست و بازوها که درشب و به مدت یک ساعت طول 

می کشد یا درد مفاصل زانو و تورم مفصل بوجود آید که چندین هفته ادامه خواهد یافت و سپس خود به 

  خود از بین می رود
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www.cdph.ca.gov 

www.nytimes.com 
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 ویروس هرپس سیمپلکس

HSV  

 

ویروس هرپس سیمپلكس شدیدًا مسري بوده و باعث بروز اختالالت متعددي مي شود كه مشخصه آنها، 

كوچك و دردناك بر روي پوست و غشاهاي مخاطي مي باشد كه اكثرًا در اطراف لب و یا آلت تاولهاي 

 .تناسلي ایجاد مي شود. ویروس هرپس سیمپلكس )تبخال( براثر تماس مستقیم با این تاولها انتقال مي یابد

ي بماند و یك بار آلوده شدن به این ویروس باعث مي گردد كه این ویروس در عصب ها بصورت مخفي باق

 در هنگام استرس و یا بیماري، دوباره فعال شده و بیمار را دچار تبخال سازد

دچار كاهش ایمني، بطور شایعتر و شدیدتر رخ مي دهد  این بیماري در افراد مبتال به ایدز  

 

 دو نوع ویروس هرپس سیمپلكس وجود دارد

صورت مي شود و هرپس سیمپلكس نوع دو  هرپس سیمپلكس نوع یك، معمواًل باعث عفونت لبها، دهان و

 باعث عفونتهایي در آلت تناسلي مي گردد
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اكثر افراد تا هنگام بزرگسالي به ویروس هرپس سیمپلكس نوع یك مبتال مي شوند. در اكثر موارد، عفونت 

خل اولیه باعث هیچگونه عالمتي نمي شود. با اینحال بعضي از كودكان ممكن است دچار تاولهایي در دا

دهانشان بشوند. بعد از گرفتاري اولیه به عفونت هرپس سیمپلكس، این ویروس در سیستم عصبي مخفي 

 شده و هرچند وقت یك بار خود را بصورت تبخال نشان مي دهد

 

منتقل مي شود و باعث بروز تاولهایي در  فعالیت جنسي ویروس هرپس سیمپلكس نوع دو معمواًل از طریق

دد. این ویروس نیز همانند تبخال ساده صورت، بطور مكرر بروز مي كندمنطقه تناسلي مي گر  

 

عفونت هرپس سیمپلكس را مي توان از ظاهر و محل ایجاد تاول ها تشخیص داد. تبخال هاي كوچك و 

خفیف را معمواًل مي توان به راحتي با مصرف پمادها یا كرمهاي ضد ویروس درمان نمود. با اینحال در 

رمان با داروهاي صورت بروز هرپس سیمپلكس در منطقه تناسلي یا انواع شدید و عود كننده آن، نیاز به د

 ضد ویروسي خوراكي وجود دارد

دهند.  شود که مادران آنها سابقه خاصی از هرپس ژینال را نشان نمی یشتر موارد هرپس مادرزادی دیده میب

، در طی دوران بارداری و زایمان، به کمک غربالگری و آزمایش از نظر ویروس هرپس سیمپلکس 

ودگی نوزاد پیشگیری نمود.توان از آل توان و مناسب می می  
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های غربالگری  تواند در کاهش هزینه همچنین شناسائی ریسک فاکتورهای تولد نوزاد مبتال به هرپس می

درصد از موارد هرپس مادرزادی پیشگیری  ۰۶توان از وقوع  مؤثر باشد. به کمک غربالگری مناسب، می

ها نیز، در ارتباط با هرپس  گی زودرس پردهدهند که تب در طی زایمان و پار ها نشان می کرد. بررسی

 مادرزادی هستند. 

عالوه بررسی سابقه مادری هرپس ژنیتال، در شناسائی و پیشگیری از  غربالگری از نظر این فاکتورها، به

شود  کننده خواهند بود. با توجه به هزینه باالی این غربالگری، پیشنهاد می هرپس در نوزادان بسیار کمک

سال و زنان در معرض خطر باال از نظر  ۲۶سال و یا والدین زیر  ۲۵ری تنها در مادران زیر این غربالگ

های جنسی متعدد( صورت گیرد. هرپس ژنیتال )رفتارهای جنسی پرخطر، شریک  
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REFERENCE 
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www.encyclopedia.com 
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HBV INFECTION 

هپاتیت بعفونت   

  

 هپاتیت ب

آید. در بعضی از افراد  بوجود می (HBV) یک عفونت حاد و جدی کبدی است،که توسط ویروس هپاتیت ب 

مشکالت کبدی هپاتیت ب مزمن شده و باعث شود. اکثر افراد مبتال به  سرطان کبد و یا سیروز کبدی می 

کنند. نوزادان و کودکان بیشتر از دیگران در خطر  هپاتیت ب بعد از طی مراحل درمان، کامال بهبود پیدا می

توانید از واکسن های آن  باشند. برای پیشگیری از ابتال به این بیماری می ابتال به نوع مزمن هپاتیت ب می

اقدامات احتیاطی از پخش شدن  توانید با اتخاذ اید، می فاده کنید، همچنین اگر به این بیماری آلوده شدهاست

 ویروس

 و آلوده شدن دیگران جلوگیری نمایید 

 

 

 

http://rastineh.ir/%da%a9%d8%a8%d8%af-%da%86%d8%b1%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%da%a9%d9%85%e2%80%8c%d8%aa%d8%ad%d8%b1%da%a9/
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ماه بعد از آلوده شدن به ویروس 3موال عهای هپاتیت ب م عالیم و نشانه توانند طیف  شوند و می ظاهر می 

تواند شامل الیم را شامل شود، عالیم هپاتیت ب میگسترده ای از ع  

 درد شکم

 ادرار تیره

 تب

 درد مفاصل و ماهیچه ها

 کاهش و یا از دست دادن اشتها

 حالت تهوع و استفراق

 خستگی و ضعف

 زرد شدن پوست و سفیدی چشم ها

 جوش های پوستی

بیماری استب، ویروس این  دلیل ابتال به بیماری هپاتیت  

شود. این ویروس از فردی به فرد دیگر از طریق خون، منی و یا سایر مایعات بدن منتقل می  
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شود، به سلول های کبد حمله کرده و همچنین شروع به تکثیر  زمانیکه ویروس هپاتیت ب وارد کبد می 

شود.دالیل معمول انتقال هپاتیت ب به بدن  در کبد باعث التهاب کبد میکند. این فرآیند های هپاتیت ب  می

 افراد شامل

درصورتیکه شما رابطه جنسی محافظت نشده با فرد مبتال به این بیماری داشته باشید  تماس جنسی،

اش وارد بدن شما شود، ممکن است شما مبتال شوید ترشحات واژنی که خون، بزاق، منی و یا  

ویروس هپاتیت ب براحتی از طریق سوزن و سرنگ آلوده به خون فرد  استفاده از سوزن مشترک،

شود مبتال منتقل می  

توانند ویروس را به بدن فرزند خود منتقل  زنان باردار مبتال به این بیماری می انتقال از مادر به فرزند،

 نمایند

بخش بهداشت و همه افرادیکه بطور ناگهانی  هپاتیت ب برای افراد فرو رفتن سوزن آلوده در بدن،

رود، یکی از بزرگترین نگرانی هاست سوزن در بدنشان فرو می  
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REFERENCE WWW.NHS.COM 
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CHLAMYDIA 

 کالمیدیا

 

کالمیدیا ازآن دسته بیماری هایی است که ازطریق تماس جنسی ایجاد می شود.این بیماری قابل درمان می 

باشد و به وسیله یک باکتری به نام کالمیدیا تراکوماتیس ایجاد می شود.فرد به وسیله یک تماس جنسی 

کالمیدیایی ناحیه  مقعدی ، مهبلی و دهانی با یک شریک جنسی آلوده به بیماری ممکن است به عفونت

تناسلی مبتال شود. بیماری کالمیدیا مشکالت خطرناکی مانند ترشحات آلت تناسلی، ناباروری و ابتالی نوزاد 

 3تازه به دنیا آمده از مادر آلوده را در زنان و مردان ایجاد نماید. آمارها نشان می دهد که ساالنه بیش از 

 میلیون فرد به این بیماری مبتال می شوند

روز می باشد. باوجود این ممکن است شخصی برای ماهها ، یا حتی سال ها  84تا  0دوره نهفتگی بیماری 

 کالمیدیا داشته باشد ، بدون اینکه بداند
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 عالئم بیماری

به طور معمول باکتری کالمیدیا در مایع واژن و مایع منی وجود دارد. کالمیدیا را گاهی اوقات بیماری 

 8-3زیرا ممکن است شخص مبتال به بیماری باشد ولی نداند. عالئم معموال در مدت  خاموش می نامند.

 هفته بعد از آلودگی به عامل بیماری ظاهر می شوند

 

 

افرادی که بیماری در آنها به شکل عالمتدار بروز می کند ممکن است شاهدیک ترشح غیر طبیعی موکوس 

یا درهنگام ادرار احساس درد کنند یا چرک از مهبل یا آلت تناسلی مردانه باشند و . 

در صورتی که عفونت به درستی درمان نشود ممکن است در بدن شروع به حرکت کردن نماید. باکتری در 

 زنان

مدخل رحم ، لوله های تخمدانی و کانال ادراری را آلوده می نماید، تا جایی که در نهایت منجر به بیماری 

یم این بیماری می توان تغییر در ترشحات، احساس سوزش در هنگام التهابی لگن می شود. از دیگر عال

ادرار کردن و در برخی موارد خونریزی بین دوره های عادت ماهانه ، احساس سوزش یا خارش در هنگام 

ادرار کردن، ترشحات از مجاری ادرارو در برخی موارد درد در بیضه ها را نام برد. احساس درد در قسمت 

تواند نشانه گسترش عفونت در دهانه رحم باشدپائین شکم می   

باکتری در مردان می تواند باعث ایجاد اپیدیدیمیت شود. باید توجه داشت که بیماری های التهاب لگن و 

 التهاب اپیدیدیم دو بیماری بسیار جدی و خطرناک می باشند
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ب ملتحمه یا چشم صورتی ( گردد. کالمیدیا تراکوماتیس می تواند باعث ایجادعفونت رکتوم و چشم ) التها

 در صورت تماس جنسی آلوده حتی ممکن است شخص دچار عفونت گلو گردد

 تشخیص بیماری

تشخیص کالمیدیا از سوزاک بسیار دشوار می باشد، زیرا نشانه های هر دو بیماری یکسان است و بیماری 

یا استفاده از روش های می تواند به صورت همزمان رخ دهد. اما بهترین روش تشخیص کالمید

آزمایشگاهی می باشد. جمع آوری یک نمونه از ترشحات آلت تناسلی مردانه و زنانه و انجام آزمایشات 

الزم جهت یافتن باکتری از معمول ترین تست ها برای تشخیص می باشد. بررسی یک نمونه اداری از لحاظ 

روش دیگراحتیاجی به معاینه لگن یا سواب  باکتری از دیگر روش های آزمایشگاهی می باشد که در این

ساعت بعد حاضر می باشد 04آلت تناسلی مردانه نیست و نتایج آن   

و تشخیص این بیماری معمواًل از طریق آزمایش ادرار انجام می شود. در زنان اغلب آزمایش با چوِب سر  

آزمایش مشخص می کند که آیا پنبه ای و از دهانه رحم و مهبل انجام می شود و پس از چند روز نتیجه 

 شخص مزبور مبتال شده است یا نه

 پیشگیری از بیماری

دقت در روابط جنسی و انتخاب یک شریک جنسی غیر آلوده از مطمئن ترین راه ها برای پیشگیری از 

آلودگی به بیماریهای منتقله از طریق جنسی می باشد. استفاده از کاندومهای التکسی مردانه در هنگام 

رقراری روابط جنسی احتمال ابتال به بیماری را در شخص و شریک جنسی کاهش می دهد.ب  
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غربالگری ساالنه کاالمیدیا و مراجعه به پزشک متخصص برای تمام زنان جوان و فعال از نظر جنسی  

 توصیه می شود

 

شند نیز یک همچنین برای زنان مسن تری که دارای فاکتورهای خطر برای مبتال شدن به بیماری می با

تست ساالنه غربالگری ، توصیه می شود. یک شریک جنسی جدید و یا وجود چند شریک جنسی از جمله 

عوامل خطر می باشند. تمامی زنان باردار عالمت دار باید از نظر ابتال به کاالمیدیا آزمایش شوند. با 

سرعت به پزشک مراجعه کرد مشاهده عالئمی مانند سوزش ادرار یا ترشحات در ناحیه تناسلی باید به  

 درمان بیماری

با تشخیص عفونت کاالمیدیا آنتی بیوتیک تجویز می شود. آزیترومایسین تک دوز یا داکسی سیکلین برای 

 هفت روز یا اریترومایسین و یا اوفلوک سین از این دسته آنتی بیوتیک ها می باشند

سیلین برای درمان عفونت کالمیدیا در زنان باردار آزیترومایسین، اریترومایسین، آموکسی سیلین یا پنی 

 استفاده می شود.

 

در صورت درگیری با عفونت کالمیدیا حتی بعد از نابودی باکتری نیز باید مصرف داروها را ادامه داد وحتی  

 اگر یک تا دو هفته بعد از اتمام داروها نشانه های بیماری از بین رفت باید مجددًا به پزشک مراجعه شود

بهتر است شریک جنسی فرد آلوده نیز تست شده و درمان شود.و فرد مبتال تا پایان کامل و موفق درمان 

 نباید نزدیکی جنسی داشته باشد
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هاي عفونت كالمیدیا در نوزاد نشانه  

 

شود، ممكن است به عفونت چشمي یا ریوي  نوزادي كه به دلیل عفونت كانال زایمان و هنگام تولد آلوده مي

روز اول زندگي بروز  87ها است و معموال در  تال شود. عالئم التهاب ملتحمه شامل ترشحات و تورم پلكمب

هاي عفونت ریوي شامل سرفه پایدار در سه تا شش هفته اول زندگي فرد است. هر دو  كند. نشانه مي

نوزادان، بسیاري از شوند. به علت خطرعفونت  بیوتیك به خوبي درمان مي عفونت گفته شده با تجویز آنتي

هاي قبل از تولد، زنان از نظر ابتال به كالمیدیا بررسي شوند كنند كه در مراقبت پزشكان توصیه مي  
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REFERENCE www.freemd.com 
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Gonorrhea 

زاکسو  

 

گنوره به التهاب مجرای ادراری و نوعی بیماری جنسی و مقاربتی است که از طریق تماس  سوزاک یا 

کالمیدیا شود و عامل آن باکتری به نام جنسی با فردی دیگرمنتقل می    

 می باشد 

از مجرای ادرار خارج می  س از تماس جنسی با فرد آلوده ترشحات چرک مانندی روز پ ۲-۳در مردان  

و نیز در هنگام ادرار مقدار کمی خون از مجاری ادرار خارج  و میزان دفع ادرار نیز افزایش می یابد  شود 

گردد می شود و مقدار باقی مانده در مجاری به صورت خون لخته شده از مجاری ادرار خارج می  
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این بیماری مبتال شود. این بیماری بیشتر در میان  است می تواند به  شخصی که از نظر جنسی فعال هر 

که دارای شرکای جنسی متعددی می باشند،  ساله و کال در بین کسانی  37-85بین ،  افراد جوان سنین 

 وجود دارد

 میکروب سوزاک در زمینه های مخاطی بدن موجود می باشد

،آلت تناسلی مرد ،مقعد ،گلو ،مهبل )واژن( در زنان  دستگاه تناسلی  

  انتقال سوزاک از طریق تماس جنسی از جمله

 آلت تناسلی مرد به واژن

 آلت تناسلی مرد به دهان ،

 آلت تناسلی مرد به مقعد

(دهان به مهبل )واژن  

، ازطریق عفونت چشم )نوزادان  از مادر به کودک :هنگام تولد فرزند وعبور از کانال تولد در طی زایمان 

شوند که اگر به سرعت و به مقدار کافی درمان نشوند  ممکن است مبتال به عفونت گنوگوکی ملتحمه چشم( 

گردد ممکن است منجر به نابینایی و کوری انان   

مردان عالئم و عوارض سوزاک در  
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 ترشحات چرک مانند یا خونی از آلت تناسلی مرد

(ادرار کردن دردناک )سوزش  

 درد بیضه

 تورم بیضه ها است که می تواند باعث عقیم شدن مردان گردد

  عالیم و عوارض سوزاک در زنان

 خونریزی بین دوره

 ترشحات کرم یا خونی از مهبل

 خونریزی بیش از حد در طول دوره قاعدگی

فرجسوزش   

 درد قسمت تحتانی شکم

 مقاربت دردناک

(ادرار کردن دردناک )سوزش  

(چرکی ، اجابت مزاج با درد و خونریزی، خارش ترشحات  عفونت مقعد) یبوست،   

 عفونت گلو
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 راه های پیشگیری

داشتن رابطه جنسی سالم : جهت جلوگیری از ابتال به این بیماری در اشخاصی که مشکوک به آلودگی به 

باشند حتماً بایستی از کاندوم استفاده شود ماری میاین بی . 

فرد مبتال به عفونت با لمس کردن منطقه آلوده بدن خود می تواند آلودگی را به منطقه دیگر انتقال دهد 

اند بایستی میکروب زدایی شود بنابراین ترشحات بیمار و اشیایی که به آنها آلوده شده . 

 راه های درمان سوزاک

 

این بیماری به راحتی قابل درمان است  انجام دادید و مثبت بود، نگران نباشید ؛  برای سوزاک  اگر تست 

قرص و یا تزریق.)آمپول( تجویز می کند ، که به صورت  شما احتماال آنتی بیوتیک برای شما  پزشک   

می باشد.   

 

 آنتی بیوتیک های رایج برای سوزاک عبارتند از :

افلوکسین   

یکسینو سف   و سفتریاکسین 
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Reference 

www.parasitesinhumans.org 
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