ٍیزٍس ّزپس ًَع  2 ٍ1در سهاى سایواى هی

سًی کِ تزای اٍلیي تار ایي ٍیزٍس را در سهاى

تَاًذ تِ جٌیي اًتقال یاتذ کِ ایي ٍیزٍس هی

حاهلگی هی گیزد ریسک تاال( )%50-30در اًتقال

تَاًذ تِ هغش ٍ ّوِ قسوت ّای تذى ًَساد تِ

ٍیزٍس تِ ًَساد را در ٌّگام تَلذ دارد سیزا فزصت

ػلت ًذاضتي سیستن ایوٌی کاهل گستزش یاتذ.

اًتقال ایویًَیتی ٍ آًتی تادی ّای هادری تِ ًَساد

اهزٍسُ حتی تا استفادُ اس آًتی ٍیزٍسْا %5

ٍجَد ًذارد ٍ اس طزفی تیطتزیي حضَر ٍیزٍس در

ًَساداى هی هیزًذ ٍ تقیِ ًیش اس آسیة ّای

 6هاُ اٍل تؼذ اس آلَدگی تِ آى است کِ ٌَّس

هغشی رًج هی تزًذ .تیطتزیي ریسک اًتقال

سیستن ایوٌی تذى پاسخ کاهلی تِ آى ًذادُ است.

ٍیزٍس تِ ًَساداى در سًاًی است کِ در دٍرُ
سَم تارداری تِ ٍیزٍس آلَدُ هی ضًَذ .هادراًی
کِ هذت ّای طَالًی ایي ٍیزٍس را داضتِ اًذ

دااگشنه علىم زپشکي مشهد

تح
مرکز قيقات بيماري اهي پىست وسالک

تب خال

آًتی تادی آى را تِ جٌیي در ٌّگام تارداری
اًتقال هی دٌّذ ٍ ایي آًتی تادی ّا تِ حفاظت
ًَساد اس آلَدگی کوک هی کٌٌذ .اگز در رٍسّای
ًشدیک تِ سایواى ًطاًِ یا ػالهتی اس آلَدگی

پست الکترونیکی:

src@mums.ac.ir

فؼال تا ٍیزٍس در ًَاحی تٌاسلی دیذُ ضَد

وب سایت:

www.mums.ac.ir/src

تْتز است سایواى اس طزیق سشاریي صَرت گیزد

تلفن:

8410135- 8012933

تا اهکاى اًتقال ٍیزٍس اس طزیق کاًال سایواى
کوتز ضَد.

يخ متخ
تهيو کننده :دکتر وحيد مشا ي -صص بيماریهاي پىست -
فلىشیپ آسیب شناسي پىست

بيماري تب خال

اغلة تا افشایص ػوز اس ضذت ٍ تٌاٍب ػَد ّا

سخوْای سطحی ضایؼی است کِ تِ ػلت ٍیزٍسی

کاستِ هی ضَد ٍ در ًْایت تِ طَر کاهل خاهَش

اس خاًَادُ ّزپس ّا تِ ٍجَد هی آیذ ٍ احتوال

هی ضَد .تَجِ تِ ًکات سیز تزای هثتالیاى تِ

دارد افزاد چٌذیي تار ایي تیواری را در سًذگی

ضایؼتزیي ًَع تة خال یؼٌی تة خال ًاحیِ

خَد تجزتِ کٌٌذ .تة خال اغلة در گَضِ ٍ کٌار

اطزاف لثْا کِ اغلة ٌّگام تیواری یا اضطزاب

لثْا تظاّز هی کٌذ ،اها تة خال تٌاسلی ًیش در

تزٍس هی کٌذ ،هفیذ است:

تؼضی افزاد ٍ در جَاهغ درحال تَسؼِ ٍ تَسؼِ

الف) افزادی کِ ػَدّای تسیار هکزر تة خال را

ب) قزار گزفتي در هؼزض تاد ٍ آفتاب تْثَدی تة

یافتِ ضایغ است .

تجزتِ هی کٌٌذ یا تة خالْای ٍسیغ ٍ ضذیذتز اس

خال را تِ تاخیز هی اًذاسدٍ ،لی کوپزس یخ هی

ایي ػفًَت اغلة در دٍراى کَدکی کسة هی

هؼوَل دارًذ السم است تَسط پشضک هؼایٌِ ٍ

تَاًذ تِ کاّص التْاب ٍ ٍرم تة خال کوک کٌذ.

ضَد .هوکي است آلَدگی اٍلیِ تا ٍیزٍس ّزپس

راٌّوایی ضًَذ .در تقیِ هَارد ًیاس تِ اقذام خاصی

ج) استفادُ سٍدرس اس کزم ضذ ٍیزٍس آسیکلٍَیز

تذٍى ػالهت تاضذ یا تِ ضکل سخوْای دّاًی

ًیست ٍ فزد هثتال کافی است در دٍرُ ّای ػَد

(در هزحلِ احساس اٍلیي ػالین ػَد سخوْا) در

دردًاک ّوزاُ تة ٍ تذحالی ػوَهی دیذُ ضَد.

سخوْا ،هحل را تطَر هکزر تطَیذ ،تْذاضت

کٌتزل تیواری ٍ کاّص ریشش ٍیزٍس اس رٍی

پس اس ػفًَت اٍلیِ ٍیزٍس در اػصاب حسی

هَضَػی را رػایت ًوایذ (اجتٌاب اس آلَدگی تا

سخن هَثز است .

هٌطقِ تِ ضکل ًْفتِ تاقی هی هاًذ ٍ ّز اس گاّی

هیکزٍتْای هحیط) ٍ تَجِ داضتِ تاضذ کِ

د) در ًْایت ٍرسش ،تغذیِ هٌاسة ٍ کاّص فطار

تِ دالیل هختلف فؼال هی ضَد ٍ تِ ضکل تة

تیواری هسزی است ٍ هی تَاًذ اس طزیق تواس

ػصثی ٍاستزس در درهاى ٍ پیطگیزی اس تة خال

خال هؼوَلی در اطزاف دّاى تظاّز هی کٌذ.

پَستی یا ٍسایل ضخصی هٌتقل ضَد.

هَثزًذ.

هطخصِ هْن ایي ضایؼات دٍرُ کَتاُ هذت ( -10
7رٍس) ٍ ػَدّای دٍرُ ای آى است.

