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 ١ .بوده و هر گونه کپی برداري پیگرد قانونی دارد  موسسه فرهنگ گستر نخبگان استفاده از جزوات فقط مخصوص افراد ثبت نامی
 

  عیشاي هاي ماریبی دمیاپ

  اطفال فلج

   تیلیم ویپول

  .کندی م جادیا را حاد شل فلج و کندی م ریدرگ راي مرکزی عصب ستمیس کهی عفون حادي ماریب کی 

 روسیو نترویا جنس از و روسیو کسورنایپ ي خانواده از دار RNA روسیو یک تیلیم ویپول عامل روسیو
 در تیخاص نیا از -  میزیمن کلرو: مانند. دهدی م شیافزا حرارت برابر در را سرویو مقاومت ها نمکی بعض وجود. است

  .شده استفاده ها واکسن ي هیته

 زین روز 35 تا 12 است ممکن ندرت به و است روز 14 تا Incubation Period (7(ي ماریبی نهفتگ دوره
  .یابد وسعت

 کوچک ي روده وي لنفاوي ها گره ها، لوزه رد ابتدا روسیو و است دهان قیطر از روسیو ورود معمول راه
  .کندی م ریتکث

  :گردد ریز حاالت ازی یک جادیا باعث است ممکن ویپول روسیو با عفونت

 عالمت بدون عفونت .١

یی اشتهای ب استفراغ، تهوع، حالت سردرد، گلودرد، تب، لیقب ازی عالئم حالت نیا در:  فیخفي ماریب .٢
 .کندی م بروز دردشکم و

 .گرددی م جادیا تیمننژ عالئم همراه به فیخفي ماریب عالئم حالت نیا در:  کیتپسآ تیمننژ .٣

ی م ظاهر مختلفی نیبال شکل دو به روسیو حملهی گستردگ و مکان به بسته: ی فلج تیلیم ویپول .٤
 :گردد

 ساق در نهیقر ریغ فلج حالت نیا در) : یقدام ي شاخه در واقعی حرکتي ها نرون(ی  نخاع 
 جادیا بازو و پشت گردن، ،يا شانه کمربند افراگم،ید ،يا دنده نیبي ها چهیهما شکم، پا،
 .گرددی م

 میتنظ خون، گردش تنفس، ،یاتیح مراکز حالت نیا در) مغز ساقه ي) (یتنفس فلج( بولبار 
 )کندی م رییتغ خون فشار قلب، نظم تنفس، عمق و تعداد. (گرددی م مختل حرارت
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  .انجامدیب طول به هما 6 است ممکنی جیتدر بهبود

 کلیسی باران فصول خصوص به و فصول کل دري ریگرمس مناطق در و تابستان و زییپا معتدله مناطق در
  .است دتریشد روسیو

  .است شتریب عالئم شدت رود باالتر سن چه هر : سن

  .کندی م بروز دخترها از شیب پسرها در : جنس

 با درمان هیتغذ سوء سرما، ،یکیژنت عوامل عات،یاض ق،یتزر ،یخستگ ورزش، ،یآبستن : گرید عوامل
 شخص راه انتقال راه نیبهتر. گذاردی م اثري ماریب روند بر ها لوزه برداشتن و همورالی منیا نقص دهایکواستروئیکورت

  .است شخص به

 باي ورهاکش در و حلق راه از انتقال باالی بهداشت سطح باي کشورها در. است روسیو ویپول مخزن تنها انسان  
  .استی دهان –ی مدفوع قیطر ازی اصل راه نیپائی بهداشت سطح

  .دارد وجود زین) میرمستقیغ طور به( آب قیطر ازی آلودگ امکان  

  يریشگیپ

 فعال ریغ واکسن و OPVی خوراک ي زنده صورت دو به واکسن. ردیگی م صورت ونیناسیواکس قیطر از  
  شده هیته IPV شده

  OPV قیتزر. کندی م جادیاي ا ودهر و همورالی منیا OPV و گرددی نم زیتجو دزیا به مبتال کودکاني برا 
  .گرددی م استفاده IPV ازی منیا ستمیس نقص به مبتال افراد در

ي دارا کهي مري آترز دچار افراد در. گرددی نم زیتجو سال 18ي باال افرادي برا اطفال فلج ي قطره  
  .گردد استفاده IPV از OPVي جا به است بهتر باشدی می گاستروستم

ی خوراک ویپول واکسن از استفاده ها سرطان و لنفوم –ی لوسم به انیمبتال و اشعه با درمان تحت کودکان در  
OPV از دیبا و ممنوع IPV گردد استفاده.  

. رددگ زیتجو مجددا قطره دیبا زیتجو از پس قهیدق 10 از کمتر در OPV قطره دادن از بعد استفراغ صورت در  
  .ندارند هم بای رتیمغا چیه قطره از استفاده و ریش با هیتغذ

 2 مقدار بهی سالگ 6ی ال 4 وی ماهگ 18 –ی ماهگ 6 –ی ماهگ 4 –ی ماهگ 2 – تولد بدو در ویپول واکسن  
  .است ماه 1 واکسني ها نوبت نیب فاصله حداقل و گرددی م زیتجو نوبت هر در قطره
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  .شودی مي نگهدار گرادی سانت درجه 2 – 8 و خچالی یفوقان طبقه در واکسن  

  .گرددی م قیتزری عضالن اي یجلد ریز صورت به و تریلی لیم IPV 5/0 مورد در  

 ي مرکزی عصب دستگاه ازی بخش است ممکن که است گوارش دستگاهي ماریب یک اول ي درجه درCNS را 
 .گردد منجر را فلج ازی گوناگون درجات بروز و کند ریدرگ زین

 میکنی م ضرب 33/1 عدد در را اطفال فلج وعیش زانیم اطفال فلجي ماریب موارد ي همه آوردن بدستي راب. 

 ردیگ صورت دیبا) نوع سه هر( گرید نوع دو برابر در تیمصون ویپول روسیو نوع 1 به ابتال . 

 نیفرمال و/) 5 - / 2( ماندهی باق لرک. بردی م نیب از را روسیو ي گرما و مقاوم سرما برابر در ویپول روسیو 
 .کندی م فعال ریغ را روسیو

 به ابتال مستعد رباردارندیغ کهی سن گروه همان در زنان ریسا از شیبي باردار آخر ي ماهه 3 در باردار زنان 
 .باشندی م ویپول

 دارند تیمصونی ماهگ 6 سن تا رخوارانیش. 

 تاسی سالگ 3 تای ماهگ 6 از تیحساس ي دوره اوج. 

 میدار را گردنی سفت و پشت درد تب، فلج ریغي ویپول حالت در. 

 است مدفوع ي نمونه از روسیو کردن جدا ي لهیوس به اطفال فلج صیتشخ. 

 واکسن OPV شودی م گرانید به روسیو انتقال قطع باعث و کندی م جادیاي ا رودهی منیا. 

 واکسن OPV ازی ناشي ا رودهی منیا: کندی م جادیا همی خلطی منیا IgA دیتول علت بهی خلطی منیا و 
 .است IgG و IgM پادتن

 حاد شل فلج مراقبت ي برنامه AFP است انجام حال در کشور در اکنون هم. 

  مالت تب

  . است بروسوال آن کیولوژیات عامل. است وانیح و انسان نیب مشتركي هاي ماریب جزء يماریب نیا  

 ریغ و) آلوده واناتیحی رحم ترشحات و نیجن جفت، خون، با تماس( میمستق صورت دو بهي ماریب نیا  
  .شودی م منتقل) یوانیح ي آلوده خامي ها فرآورده مصرف( میمستق
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: از عبارتند ها آن ازیی تا چند که کنند جادیا را بروسلوزي ماریب توانندی م بروسال مختلفي ها پیت  
Brucella Melitensis ← است نوع نیتر خطرناك ← دگوسفن بزو ← سیتنسیمل بروسال.  

  Br.Abrtus ← گاو  

  Br.suis ← خوك  

  Br canis ← ها سگ  

  :کند دایپ انتقال است ممکن ریز قیطر از بروسلوزي ماریب  

 )نیجن ترشحات واژن، خون،(ی وانیح آلودهي ها بافت با تماس .١

 آلودهي ها فرآوده و خام ریش مصرف .٢

 .شگاهیآزما و اصطبل آغل، ي آلودهي هوا استنشاق قیطر ازی تنفس انتقال .٣

 گزارش زین ماه 17 تا 6 نیب اوقاتی گاهی ول باشدی م هفته 3ی ال 1 نیب اغلبي ماریب نیای نهفتگ ي دوره
  .است شده

  عالئم

 کاهش ،ییاشتهای ب ،یخستگ شب، در خصوص به فراوان قیتعر. متفاوتي ها دوره با منظم یا مداوم تب  
  .یعموم درد وی عضالن درد سردرد، وزن،

  : صورت 3 بهي ماریب بروسال نوع به بسته  

 حاد .١

 حاد تحت .٢

 مزمن .٣

  .کند بروز تواندی م

  اشتها کاهش و دیشد عرق پشت، در خصوص بهی عموم درد ،یناگهان لرز : حاد مورد در

  یخستگ و ضعف ازی اصل تیشکا : حاد تحت

  .ماندی می باق عالئم ها سالي برا : مزمن
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  .شودی م استفاده نیسیجنتاما – نیسیاسترپتوما و نیکلیتتراسا – نیکلیسی داکس و نیسیفامپید از درماني برا

  سنیفامپیر+  موکسازولیکوتر باردار زنان در. شودی م ویتیکنتراسي ها قرص شدن اثری ب باعث نیسیربفامپ

 
 است معروف همي ا ترانهیمد تب ر،یش تب مواج، تب چونی نیعناو با) بروسوز( مالت تب. 

 است کمتر هیبق از توسورآب سالبرو شدت. 

 است خوك و گوسفند بز، گاو، بخصوص حیوانات بروسالی عیطب مخزن. 

 شودی م جادیای منیا بروسال بای آلودگ از پس. 

 داردی مهم نقش بروسلوز ازی ناش عوارض جادیا در خون، دري باکتر وجود ←ی میباکتر. 

 دشوی م منتقلی جنس راه از شتریب واناتیح در بروسال. 

 

  

   سیپرتوس     Whoopingcaugh سرفه اهیس

  .شودی م عارضی کودک در ژهیو به نیسن تمام در که تنفس دستگاهی عفوني ماریب کی  

. شودی م جادیا سیپاراپرتوس بردتال و سیپرتوس بردتالی منف گرمي هوازي باکتر توسطي ماریب نیا  
 نیتوکس سیپرتوس پارا که استی حال در نیا. کندی م جادیاي ماریب انسان در تنها و کندی م دیتول نیس توکسیپرتوس

  . کندی م جادیا زئونوري ماریب یک و کندی نم دیتول

 عالئمی نهفتگ ي دوره از بعد است متفاوت هفته 3 از شیب تا هفته 1 از کمتر از سرفه اهیسی نهفتگ ي دوره
 هفته یک ظرف و آغاز فیخف تب و کسالت چشم، ي ملتحمه فیخف عفونت اشک، زشیر ،ینیب زشیآبر مثلی مقدمات
 طول به ماه 2ی ال 1 معمول طور بهي ماریب نیا که گرددی م عارض روز در مرتبه 30ي ها حمله با خشکي ها سرفه

  .انجامدی م

ی کیزیفي ها داغ وی پنمون ،یانیم گوش عفونت توانی م کندی م جادیاي ماریب نیا کهي ا هیثانو عوارض از
  .گردد مرگ تواندباعثی می پنمون که برد نام را
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 مولدي ها سمیارگان پیژنوتی حت وی کیژنت عوامل, یقبلي ساز منیا سن، مانندی عوامل بهي ماریبی عیطب ریس
  .داردي ماریب

  .است بهار و زمستان در اغلب هند در و زیپائ و تابستان در اکثرا شرفتهیپي کشورها دري ماریب وعیش

  .است شتریب دختران دري ماریب عوارض و مرگ موارد حمله، زانیم

 قطره زیر لهیوس به و هوا قیطر از آلوده افرادی تنفس دستگاه ترشحات با میمستق تماس اثر در عفونت انتقال
  .ردیگی م صورت دهان آبي ها

  .استي مسر شدت به زشیآبر شروع وی مقدمات ي مرحله دري ماریب نیا

  .دهندی م کاهش را تیسرا تیقابل ي دوره نیسیترومایار
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