
 حقجِ

 عبلوًَال ثبکتزی اثز زر کِ اعت، ػفًَی ثیوبری یک( رٍزُ تت ، هيجقِ: زیگز ّبی ًبم) حقجِ

 آلَزُ غذای ٍ آة ىزیق اس ؽَز، هی ایدبز( Salemonella Typhi: اًگلیغی) تیفی

 .  کٌس هی عززرزثزٍس ٍ اؽتْبیی ثی اعْبل، ثبال، تت ثب هؼوَالً ٍ یبثس هی گغتزػ

                                      

تب  ۶۶هبًس، زر اثز گزهبی  هبُ سًسُ هی ۳هیکزٍة حقجِ زر آثْبی گل آلَز تب یکوبُ ٍ زر ید تب 

ؽَز . زر  رٍز ٍ ثرقَؿ ًَر آفتبة ثِ عزػت عجت اًْسام هیکزٍة هی زرخِ اس هیبى هی ۰۶۶

 ثزاثز ذؾکی ّن تب زٍ هبُ هقبٍهت زارز.

ثؾکل تک گیز یب ّوِ گیز زرآیس زر فقل پبئیش ٍ تبثغتبى ثیؾتز ثقَرت  حقجِ هوکي اعت

ّب ٍ هسارط زیسُ  آیس، ایي ّوِ گیزی ثرقَؿ زر اختوبػبت هبًٌس عزثبسذبًِ ّوِ گیز زر هی

ؽَز . ایي ثیوبری زر کؾَر هب زر توبم فقَل فزاٍاى اعت ٍلی زر تبثغتبى ٍ پبئیش ثیؾتز  هی

 اعت .

اعت . افزاز  ایي ؽزایو هَخَز اعت ؽیَع ایي ثیوبری قبثل هالحظِ زر سهبى خٌگ کِ توبم

گززًس، کن ؽسى  ؽًَس ثیؾتز اس افزاز ثَهی هجتال هی تبسُ ٍارز کِ ثِ هٌبىق آلَزُ ٍارز هی

 تزؽح هؼسُ ّن زر آلَزگی هؤثز اعت سیزا اعیس هؼسُ ذبفیت هیکزٍة کؾی زارز.

 

  هایسرایتبیماریراه

ثیوبری تیفَئیس اس راُ زّبى ٍارز زعتگبُ گَارػ ؽسُ ٍ اس آًدب ثِ عبیز ًقبه ثسى  هیکزٍة

ُ عبسز، هیکزٍة ثبعیل اس راُ هسفَع ثِ ذبرج را ّبی ثیوبری را پسیسار هی رعس ٍ ًؾبًِ هی

ثبؽٌس . گبّی زر ازرار ٍ اعتفزاؽ  یبثس هسفَع ٍ ففزا زر زٍراى اعتقزار ثیوبری آلَزُ هی هی

ثیوبراى ًیش ثبعیل ٍخَز زارز . ثیؾتز ثیوبراى زر زٍراى ًقبّت ّن ػبهل اًتؾبر هیکزٍة ثؾوبر 

 رًٍس . هی

گززًس . آًْبئی کِ  هی: پزعتبراى ٍ هزاقجبى ثیوبراى اس راُ زعتْبی ذَز آلَزُ  عزایت هغتقین

کٌٌس ٍ زر هؼزك آلَزگی  ّبی ٍیزا ػَك هی زارًس ٍ یب لجبط ٍ هلحفِ لگي ثیوبر را ثزهی

هغتقین قزار زارًس . ثٌبثزایي اگز کوبل ًظبفت ثؼس اس توبط ثب هزیل رػبیت ؽَز آلَزگی 

 اًس . ًبچیش ذَاّس ؽس . ثزذی اس پشؽکبى حقجِ را ثیوبری زعتْبی کثیف ًبهیسُ
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زّس ٍ ایي هيلت  ثْتزیي هٌجغ آلَزگی را تؾکیل هی -: آة  ایت غیزهغتقینعز

ّبی آة یک هحلِ یب یک قٌبت ٍ آلَزُ کززى تؼساز سیبزی اس افزاز ثب ثجبت  ّبی لَلِ زرآلَزگی

رعس، گذؽتِ اس آة، هَاز غذائی، ؽیز ٍ عجشیدبت ٍ ًزم تٌبى زریبیی)فسفْبٍ هیگٍَ...( ًیش  هی

 آلَزُ گززًس .هوکي اعت تَعو آة 

 رفت . عبثقبً ید غیزثْساؽتی یک ػبهل اًتقبل ثیوبری زر ایزاى ثؾوبر هی

 اعت . آلَزگی ؽیز، پٌیز تبسُ تَعو آة آلَزُ یب زعتْبی آلَزُ زیسُ ؽسُ

 کبرًس احتوبل آلَزگی آى سیبز اعت . عجشیدبت، عجشیدبتی را کِ ثب کَز اًغبًی هی

هحغَة  ارٍپبیی زُ یکی اس هٌبثغ آلَزگی زر کؾَرّبیًزم تٌبى زریبئی ٍ فسفْب ٍ هیگَ غی

گیزًس آلَزُ  ّبی کثیف قزار هی گززز . فسفْبئی کِ زر هغیز فبمالاة آة ٍ رٍزذبًِ هی

 ؽًَس . هی

 عت .هگظ ّن ػبهل هْوی زر پرؼ ثیوبری ا

زر آسهبیؾگبّْب افزازی کِ ثب کؾت ٍ هيبلؼبت ایي هیکزٍثْب عزٍکبر زارًس هوکي اعت تقبزفبً 

 ثبؽٌس . ّبی ػفًَی ّن ثسالیل ثبال ثیؾتز زر هؼزك آلَزگی هی آلَزُ گززًس، پشؽکبى ثرؼ

 پَزر گَؽت، ترن هزؽ ٍ عبیز هَاز غذائی ّن هوکي اعت ػبهل عزایت ثیوبری ثبؽٌس .

 

 

 

 ایابتالهنشانه

: تت هرتقز، ذغتگی، عزگیدِ، کَفتگی، ذَاة هرتل،  ؽَز ثیوبری ثِ آراهی ؽزٍع هی

یبثس، ثؼالٍُ عززرز ؽسیس، زرز پیؾبًی ثَخَز  زّبى تلد ٍ یجَعت . ثتسریح ایي ػالئن ؽست هی

ؽَز  ؽَز، ؽکن ًفد پیسا کززُ کوی زرزًبک هی آیس، زرز کوز ٍ گززى ٍ ثیحبلی ػبرك هی هی

ثبؽس یب ثدبی یجَعت اعْبل فزا  هرقَفبً زر پْلَی راعت ٍ پبئیي ؽکن زرز هحغَط هی

 رعس . هی

ٍخَز زارز . ثغیبری اس ثیوبراى زر چٌس رٍس اٍل ثیوبری  ذَى زهبؽ ؽَز گبّی ثشرگ هی ىحبل

رٍز تب  ّبی یک ثزًٍؾیت حبز را زارًس . فجحْب تت کن ثَزُ ٍ ؽجْب ثبال هی عزفِ کززُ ٍ ًؾبًِ

 . ثبؽس رعس، ًجل ًغجت ثِ تت کٌستز هی زرخِ هی ۴۰رٍس تت ثِ  ۵تب  ۴ایٌکِ زر ظزف 
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رعس ثیوبر زر رذترَاة ذَز  یبثس یؼٌی اعتقزار ثیوبری فزا هی رٍس ػالئن ؽست هی ۸تب  ۵

ثبؽس ٍ یب ایٌکِ زر ثیحبلی ٍ کَفتگی ػویقی  افتس ٍ ًغجت ثِ اىزافیبى ثی اػتٌب هی ثیحزکت هی

ثبؽس گبّی ّذیبى ٍ ثی ذَاثی ٍخَز زارز، ثیوبر اؽیبء هجْوی را زر َّا خغتدَ  غَىِ ٍر هی

کٌس، ػيؼ سیبز زارز لجْب ٍ سثبى ذؾک اعت، اؽتْب کن اعت ًفد ؽکن سیبز ٍ زر لوظ  هی

پْلَی راعت ٍ پبئیي ؽکن زرز ٍخَز زارز . زر حقجِ عرت، اعْبل آثکی ٍخَز زارز . تت 

زرخِ عبًتیگزاز ثبقی هبًسُ، فجح ٍ ؽت کوی ثب ّن اذتالف زارز یؼٌی فجحْب  ۴۶زائوبً زر 

 عت .کوتز ٍ ؽجْب سیبزتز ا

 

 

 عوارضحصبه

ّب، ٍرم آپبًسیظ، ٍرم کیغِ ففزا،  ذًَزیشی رٍزُ، عَراخ ؽسى رٍزُ -ثغیبر هتؼسز اعت 

یزقبى، ٍرم غسُ ثٌبگَؽی ػَارك زیگز اس قجیل ًبرعبئی قلجی، ػبرمِ اعترَاًی، تٌفغی، 

هفقلی ّب ) پیلًَفزیت ( ٍ پغتبًْب ٍ تَرم  ازراری، پَعتی، ٍرم ثینِ، هٌٌضیت، آهبط کلیِ

 ؽَز . هالحظِ هی

 

 

 تشخیصآزمایشگاهی

:  گیزز ثتزتیت اّویت ػجبرتٌس اس آسهبیؾْبئی کِ اس ًظز تؾریـ تیفَئیس هَرز اعتفبزُ قزار هی

کؾت ذَى، کؾت ازرار ٍ ذلو، کؾت هغش اعترَاى ٍ آسهبیؾْبی عزهی ) ٍیسال فلیکظ (؛ 

هسفَع را ثبیس ثب آسهبیؾبت کؾت هسفَع ) زر کؾَر هب کِ ثیوبری ثَهی اعت کؾت هثجت 

 زیگز تکویل کزز ( .

 

 

 درمان

: ثبیس ثِ ثیوبراى هقبزیز کبفی هبیغ رعبًسُ ؽَز ٍ ثزای ایي هٌظَر  رصین غذائی ٍ الکتزٍلیت

تؾَیق ثیوبراى ثِ ًَؽیسى هبیؼبت سیبز السم اعت . تَخِ ثِ تؼبزل آة ٍ الکتزٍلیت ٌَّس 



رهبى ثب آًتی ثیَتیکْب ثب تَفیِ پشؽک کِ هؼوَالً ز •تزیي اقسام اعت .  هْوتزیي ٍ فَری

 ّب ّغتٌس. کیٌَلًَْب یب عفبلکغیي

 

 

 پیشگیری

کٌس ٍ ثیؾتز اٍقبت هغئَل آًْب ًبقالى عبلن  تیفَئیس حبز ثقَرت ّوِ گیز ٍ تک گیز ثزٍس هی

:  کٌس ثبؽٌس . ایي ثیوبری هرقَؿ اًغبى اعت ٍ زٍ ًَع پیؾگیزی را ایدبة هی یب ثیوبراى هی

 پیؼ گیزی اًفزازی - ۲پیؼ گیزی زعتِ خوؼی  - ۰

ثبیس ثیوبراى ٍ حبهالى عبلن را هؾرـ کززُ ٍ آًْب را هؼبلدِ  زر پیؼ گیزی زعتِ خوؼی هی

 ًوَز ٍ ذبعتگبُ عزایت را اس ثیي ثزز .

زر پیؼ گیزی اًفزازی ثبیس افزازیکِ زر هؼزك آلَزگی ثِ ثیوبری ّغتٌس ایوٌی ثرؾیس ٍ 

ٍاکغیٌبعیَى اهکبى پذیز اعت . ٍلی ثبیس زاًغت کِ ّز زٍ ایي ٍعبئل ثزای آًْن ثَعیلِ 

 خلَگیزی اس تیفَئیس مزٍرت زارًس ٍ یکی ثسٍى زیگزی اهکبى پذیز ًیغت .

 

 

: زر پیؼ گیزی زعتِ خوؼی پشؽک هؼبلح ٍ ازارُ ثْساؽت ٍظیفِ  پیؾگیزی زعتِ خوؼی

وبری را تؾریـ زازُ ٍ ًَع آى را ثوزاکش : پشؽک هؼبلح ثبیس ّز چِ سٍزتز ثی ای زارًس ػوسُ

ثْساری گشارػ زّس، ثؼالٍُ زر خزیبى ًبذَؽی ثِ اىزافیبى هزیل ىزس عزایت ٍگٌسسزائی 

ازرار ٍ هسفَع را ثیبهَسز . ّوچٌیي هلحفِ ٍ لجبط سیز ٍ یب ٍعبئل زیگز آلَزُ ثیوبر را ثْتز 

ثبیس  ین، ثؼس اس ثْجَز ثیوبری هیاعت ثب آة صاٍل ٍ خَؽبًسى ٍ ثربر آة ٍ غیزُ گٌسسزائی کٌ

گٌسسزائی ًْبئی اًدبم ؽَز . زر فَرت اهکبى ثْتز اعت پشؽک هؼبلح ذبعتگبُ عزایت را 

خغتدَ کٌس . ثؼالٍُ هزاقجت ٍ ثبسرعی زقیق هَاز ذَراکی، فسفْب، ؽیز، آة، هؾزٍثبت 

ٌتزل زقیق قزار زاز، غیزالکلی ٍ غیزُ، ایي هَاز را چِ اس ًظز تْیِ ٍ تَسیغ ٍ فزٍػ ثبیس تحت ک

تْیِ آة قبثل ؽزة ٍ فبمآلة ّن زر پیؾگیزی ثغیبر هْن اعت . غسغي کززى کبرثزز کَز 

اًغبًی زر عجشیکبری، اس ثیي ثززى هگظ زر ًقبه آلَزُ ٍ آهَذتي ثْساؽت ػوَهی ثوززم 

 زّس . ارکبى پیؾگیزی زعتِ خوؼی را تؾکیل هی

 



 ذالفِ تحقیق :

 کٌس هجتال را  عٌیي  توبهی تَاًس هی  گَارػ  زعتگبُ  ثبکتزیبیی  ػفًَت اس  اعت  ػجبرت  حقجِ

 گززًس هی  ؽسیستزی هَارز زچبر هؼوَالً  عبل ۶۶  ثبالی افزاز ٍ  ؽیزذَاراى  ٍلی

  ؽبیغ  ػالین    

 زر ثبؽس  زاؽتِ ٍخَز رٍس زر  ؽل  هشاج  اخبثت ثبر ۲-۳  اعت  هوکي تٌْب  ذفیف هَارز زر  اعْبل

  زّس  رخ  آثکی  اعْبل  زقیقِ ۰۶-۰۵ ّز  اعت  هوکي ؽسیس هَارز

   اعتفزاؽ

   تت

  عززرز

   ػنالًی  زرزّبی

   ؽکن  رٍی  رًگ قزهش  پَعتی ثثَر

 (  گبّی)  ؽکوی  ّبی کزاهپ

  اؽتجبُ  عبزُ  اعتفزاؽ  اعْبل ثب  اعت  هوکي  ذفیف ًغجتبً  حولِ  یک(  گبّی)  هسفَع زر  ذَى

 ؽَز

  ػلل   

 ثب ٍ ؽَز هی  یبفت  ػفًَت  ثِ هجتال  حیَاًبت زر  کِ  اعت  ثبکتزی  یک  کِ  عبلوًَالتیفی ثب  ػفًَت

  ػفًَت کؾس هی را هیکزٍثْب  کبهل  پرتي گززز هی  هٌتقل ّب اًغبى  ثِ  آلَزُ ؽیز یب  گَؽت

  زقیق  ؽغتي  ثسٍى  هشاج  اخبثت اس  پظ  کِ  ثیوبری غیز  حبهلیي یب ثیوبر افزاز  ٍعیلِ  ثِ تَاًس هی

 گزز  هٌتقل ًیش سًٌس، هی  زعت غذا  ثِ ّب زعت

 ذيز  زٌّسُ افشایؼ  ػَاهل    



  ثبؽس  زازُ  کبّؼ را  هقبٍهت  کِ  ثیوبری

   ثْساؽتی غیز یب  ؽلَؽ  عکًَت  ؽزایو

  اعتَایی  کؾَرّبی  ثِ  هغبفزت

  پیؾگیزی   

  ًَع یب  تشریقی) تیفَئیس  ثزای  ٍاکغیٌبعیَى زارز، ٍخَز  حقجِ  کِ  کؾَرّبیی  ثِ  هغبفزت  ثزای

  ثگیزیس ًظز زر زر(  ذَراکی

  پَعت  ّبی هیَُ ، ذبم  عجشیدبت ٍ عبالز ؽیز، ، آة اس ، اعتَایی  هٌبىق زر  هغبفزت  ىَل زر

  کٌیس پزّیش  لجٌی  هحقَالت ٍ  ًکٌسُ

  ثپزّیشیس ثبؽٌس،  هبًسُ  یرچبل اس  ذبرج  ىَالًی  هست  ثِ  کِ آًْب  هحقَالت ٍ  ذزٍط ٍ  هزؽ اس

 ثؾَییس را ذَز  ّبی زعت غذا  ثِ  سزى  زعت اس  پیؼ ٍ  هشاج  اخبثت اس ثؼس

 اًتظبر هَرز  ػَاقت    

 ثبؽس  کؾٌسُ تَاًس هی  زرهبى  ثسٍى  اعت  ػالج  قبثل  ّفتِ ۲-۳  ظزف هؼوَالً  زرهبى ثب

  احتوبلی  ػَارك    

   ثسى  آثی کن

  ّب رٍزُ  ؽسى  عَراخ

   گَارؽی  آثغِ یب  ذًَزیشی

   پٌَهًَی

   اعترَاى  ػفًَت

   قلت  احتقبًی  ًبرعبیی



  ّپبتیت

  زرهبى    

  کلی  افَل    

  گیزز هی  فَرت  ذَى  آسهبیؾگبّی  ثزرعی ثب  تؾریـ

  ؽًَس  هؼبلدِ  هٌشل زر تَاًٌس هی  عبیزیي ؽسیس، هَارز  ثزای  ثیوبرعتبى زر  ثغتزی

  کٌٌس  اعتفبزُ  حوبم یب  ترت کٌبر  کوسّبی اس ثرَاّیس آًْب اس ٍ کٌیس خسا را ثیوبر افزاز

  کٌیس  اعتفبزُ  ؽکوی  ّبی کزاهپ  تغکیي  ثزای  گزم آة  ثيزی یب  کٌٌسُ گزم  پَؽؼ  یک اس

  ثؾَییس  هَاقغ ثیؾتز ٍ  زقت  ثِ را ّب زعت

  ثچزذبًیس ثغتز زر هزتجبً را  ثیوبراى

 یب  آعپزیي کٌیس،  اعتفبزُ  تت  کبّؼ  ثزای  ثغل سیز ٍ  راى  کؾبلِ  ثزای  ٍلزم  ّبی پبرچِ اس

 ًکٌیس  اعتفبزُ  هغْل اس کٌٌس هی  تحزیک را  گَارػ  لَلِ آًْب  زٍی ّز ًرَریس؛  اعتبهیٌَفي

 زارٍّب   

  ؽس ذَاٌّس تدَیش ّب ثیَتیک  آًتی

 ؽس ذَاٌّس تدَیش ّب ثیَتیک آًتی ثز  ػالٍُ گلَکَکَرتیکَییسّب ؽسیس هَارز  ثزای

  فؼبلیت    

  تؾکیل اس  پیؾگیزی  ثزای  اعت  مزٍری ثغتز زر  اعتزاحت  ػالین هحَ اس  پظ رٍس ۳  حساقل

 کزز  ذن ثغتز زر غبلجبً ثبیس را پبّب ، ػوقی ٍریس  ذًَی  ّبی لرتِ

  غذایی  رصین   

  پزکبلزی  غذایی  رصین  یک  عپظ  اعت  السم  هبیغ کبهالً  غذایی  رصین  یک  اعْبل  هزحلِ  ىَل زر

 ثبؽٌس  کٌٌسُ کوک  اعت  هوکي  هؼسًی ٍ  ٍیتبهیٌی  ّبی هکول  اعت  السم  هتؼبزل کبهالً ٍ


