
 تة مالت چیطت؟ 

ػالئن تة هالت هی تْاًذ ػاهل تة، درد هفاؿل ّ خظتگی تاػذ. هؼوْاًل ػفًْت هی تْاًذ 
ُفتَ تا چٌذ هاٍ تَ عْل تیاًجاهذ تا ایي  تا آًتی تیْتیک درهاى ػْد. هوکي اطت درهاى چٌذ

 .حال دّرٍ ُای ػْد ػایغ اطت

 

 

 

 

 

 

 

 

تة هالت )تزّطلْسیض( ًْػی تاکتزی ػفًْی اطت کَ اس حیْاى تَ اًظاى ّ تیؼتز اس عزیك 

ػیز، پٌیز ّ طایز لثٌیات غیز پاطتْریشٍ هٌتمل هی ػْد. تَ عْر ًادری تاکتزی ػاهل تة هالت 

 .ُْا یا تواص هظتمین تا حیْاًات آلْدٍ اًتمال یاتذ هی تْاًذ اس عزیك

 

 

ػالئن تة هالت هی تْاًذ ػاهل تة، درد هفاؿل ّ خظتگی تاػذ. هؼوْاًل ػفًْت هی تْاًذ 

تا آًتی تیْتیک درهاى ػْد. هوکي اطت درهاى چٌذ ُفتَ تا چٌذ هاٍ تَ عْل تیاًجاهذ تا ایي 

 .حال دّرٍ ُای ػْد ػایغ اطت

 

در ایاالت هتحذٍ آهزیکا ػایغ ًیظت، اها ایي تیواری ؿذُا ُشار اًظاى ّ  اگزچَ تة هالت

حیْاى را در طزتاطز جِاى درگیز کزدٍ اطت. پزُیش اس هـزف لثٌیات غیز پاطتْریشٍ ّ احتیاط 

 .کزدى در تزخْرد تا حیْاًات هی تْاًذ تَ پیؼگیزی اس تة هالت کوک کٌذ

 

 وشاوً ٌا

 

هاًی اس چٌذ رّس تا چٌذ هاٍ پض اس اتتال تَ ػفًْت تزّس ًوایذ. ػالئن تة هالت هی تْاًذ ُز س

 :ػالئن ّ ًؼاًَ ُا هؼاتَ آًفْالًشا تْدٍ ّ ػثارتظت اس

 تة 
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 لزس 

 تؼزیك 

  ضؼف 

 خظتگی 

 درد کوز ، هفاؿل ّ ػضالت 

 طزدرد 

 

 

 

ػالئن تة هالت هی تْاًذ پض اس چٌذ ُفتَ تا چٌذ هاٍ اس تیي رفتَ ّ هجذدًا ػْد کٌذ. در تزخی 

افزاد، تة هالت هی تْاًذ هشهي تاػذ ّ ػالئن تا چٌذ طال حتی پض اس درهاى پایذار تالی 

تواًذ. ػالئن ّ ًؼاًَ ُای تلٌذ هذت ػاهل خظتگی، تة، آرتزیت ّ ّرم هِزٍ ُای طتْى 

 .فمزات اطت

 

 علت 

 

تة هالت تز حیْاًات ّحؼی ّ اُلی اثز هی گذارد. گلَ ُای گاّ، تشُا، گْطفٌذ، خْک، 

ػتز، گزاس، گْسى ػوالی در هؼزف خغز تیؼتزی تزای اتتال تَ تیواری لزار دارًذ. ًْػی  طگ،

اس تة هالت تز پْرپْص، طیل تی گْع ّ ًْع خاؿی اس ّال ُا اثز هی گذارد. تاکتزی هی تْاًذ 

 :اس حیْاى تَ اًظاى تَ طَ عزیك اًتمال یاتذ

 

 

ػیز حیْاًات آلْدٍ هی تْاًذ اس  تاکتزی تزّطال در .محصُالت لثىی غیرپاضتُریسي    •

عزیك ػیز، تظتٌی، کزٍ ّ پٌیز غیزپاطتْریشٍ تَ اًظاى هٌتمل ػْد. ُوچٌیي تاکتزی هی 

 .تْاًذ اس عزیك گْػت خام یا ًین پش ػذٍ حیْاًات آلْدٍ تَ اًظاى هٌتمل گزدد

 

یي ُای تاکتزی تزّطال تَ راحتی در ُْا پزاکٌذٍ هی ػْد. کؼاّرساى، تکٌظ .اضىتشاق    •

 .آسهایؼگاٍ ّ کارگزاى کؼتارگاٍ ُا هی تْاًٌذ ایي تاکتزی را اطتٌؼاق کٌٌذ

 



تاکتزی در خْى، هایغ هٌی یا جفت حیْاًات آلْدٍ هی تْاًذ اس عزیك  .تماش مطتقیم    •

لوض کزدى، ػاًَ کزدى  –سخن ّارد جزیاى خْى ػْد. اس آًجایی کَ تواص هؼوْل تا حیْاًات 

طثة آلْدگی ًوی ػْد، تَ ًذرت افزاد اس عزیك حیْاًات  –ی کزدى تا آًِا هْی حیْاًات ّ تاس

اُلی خْد آلْدٍ هی ػًْذ. ُوچٌیي افزادی کَ طیظتن ایوٌی ضؼیفی دارًذ ُن تایذ اس 

 .تواص تا حیْاًات آلْدٍ پزُیش ًوایٌذ

 

عزیك تارداری  هؼوْاًل تة هالت اس فزدی تَ فزد دیگز هٌتمل ًوی ػْد، اها در هْارد ًادر سًاى اس

یا ػیزدُی هی تْاًٌذ تیواری را تَ ًْساداى خْد هٌتمل کٌٌذ. تَ عْر ًادری تة هالت اس عزیك 

 .تواص جٌظی یا اًتمال خْى آلْدٍ یا پیًْذ هغش اطتخْاى اًتمال هی یاتذ

 

 مشاغل در معرض خطر

 

خغز تیؼتزی تزای افزادی کَ تا حیْاًات کار هی کٌٌذ یا تا خْى آلْدٍ تواص دارًذ، در هؼزف 

 :تة هالت لزار دارًذ، اس جولَ

 داهپشػکاى 

 کارگزاى هشارع داهذاری 

 ًاىگاّچزا 

 کارگزاى کؼتارگاٍ ُا 

 ػکارچیاى 

 هیکزّتیْلْژیظتِا 

 

  

 عُارض

 

تة هالت هی تْاًذ تز ُز ػضْی اس تذى اس جولَ طیظتن تارّری، کثذ، للة ّ طیظتن 

تْاًذ طثة ایجاد ػارضَ در یک ػضْ یا  اػـاب هزکشی اثز تگذارد. تة هالت هشهي هی

 :در کل تذى ػْد. ػارضَ هوکي ایي تیواری ػثارتظت اس

 

 



ایي هؼکل یکی اس جذی تزیي ػْارف  .(عفُوت الیً درَوی قلة )اوذَکاردیت    •

تة هالت اطت. اًذّکاردیت درهاى ًؼذٍ هی تْاًذ تَ دریچَ ُای للة آطیة سدٍ ّ یا 

 .وتزیي ػاهل هزگ ّ هیز هزتثظ تا تة هال اطتآًِا را تخزیة کٌذ کَ هِ

 

ػفًْت هفاؿل تا درد، طفتی ّ تْرم در هفاؿل تَ ّیژٍ در ساًْ، لگي،  .آرتریت    •

لْسک، هچ ّ کوز هؼخؾ هی گزدد. درهاى ػفًْت هفاؿل تیي هِزٍ ُای کوزی یا 

 .لگٌی هی تْاًذ هؼکل تز تاػذ ّ هٌجز تَ آطیة ُای دائوی گزدد

 

تاکتزی ُایی کَ طثة تة هالت هی ػًْذ هی  .ب َ عفُوت تیضً ٌاالتٍا    •

تْاًٌذ هٌجز تَ ػفًْت تیضَ ُا ّ کالف پیچیذٍ ای ػْد کَ هجزای ّاتزاى را تَ تیضَ ُا 

هتـل هی کٌذ. اس ایي هظیز، ػفًْت تَ تیضَ ُا رطیذٍ ّ طثة درد ّ تْرم ػْد کَ 

 .گاُی ػذیذ اطت

 

 

تة هالت هی تْاًذ طثة آطیة تَ کثذ ّ عحال  .لالتٍاب َ عفُوت کثذ َ طحا    •

 .گزدد ّ طثة تشرگتز ػذى آًِا ًظثت تَ اًذاسٍ ًزهال گزدد

 

 

ایي هؼکل ػاهل تیواری ُای تِذیذ کٌٌذٍ  .عفُوت ضیطتم اعصاب مرکسی    •

سًذگی اس جولَ هٌٌژیت )التِاب پزدٍ اعزاف هغش ّ ًخاع( ّ اًظفالیت )التِاب هغش( 

 .اطت

   

 آزمایشٍای تشخیصی

 

هؼوْاًل پشػک تؼخیؾ تة هالت را تا اطتفادٍ اس ًوًَْ ُای خْى یا هغش اطتخْاى تزای 

تزرطی تاکتزی تزّطال تأییذ هی کٌذ ّ یا تا اطتفادٍ اس آسهایؼات خْى آًتی تادی تاکتزی را 

تزرطی هی ًوایذ. تزای کوک تَ تؼخیؾ ػْارف تة هالت، هوکي اطت تظت ُایی اس ایي 

 :ثیل السم ػْدل

 (Rapid) ُای آگلْتیٌاطیْى طزیغ تظت رستٌگال، ریٌگ تظت ّ آگلْتیٌاطیْى رّی الم کَ رّع

 .تاػٌذ هی



اطت.  IgGکَ ػوذتًا ًؼاى دٌُذٍ آًتی تادیِای کالص  (Coombs Test) تظت کوثض رایت
تواهی ُزچٌذ در ؿْرتیکَ در سهیٌَ تظت رایت هثثت، اػتثاًُا کوثض رایت ًیش اًجام ػْد 

ُای ػزکت کٌٌذٍ در تظت رایت، تٌحْ اّلی، در ایي تظت ًیش ػزکت خْاٌُذ  آًتی تادی
  .ًوْد

  .تاػذ هی IgG ُای کالص تظت فیکظاطیْى کوپلواى کَ ًؼاى دٌُذٍ آًتی تادی
کَ حظاطیت ّ ّیژگی آًِا ًظثت تَ تظت اطتاًذارد ّ  ELISA ُای رادیْایوًْْاطی ّ تظت

 ۰تاػٌذ هی M ّ G ؼتز اطت ّ ًؼاى دٌُذٍ ُز دّ ایوًْْگلْتْلیيفیکظاطیْى کوپلواى تی
ّلی جِت تزرطی یک کالص تخـْؽ ایوًْْگلْتْلیي ُن لاتل تٌظیوٌذ ّ لذا تا ایي تظتِا 

تْاى تَ آطاًی تزّطلْس حاد را اس هشهي ّ ًیش حولَ حاد در سهیٌَ هشهي را تاس ػٌاخت. تَ  هی
تْاى تَ رّع  را هی IgM ،IgG ّ IgA تزّطالئی ًْع ػثارت دیگز آًتی تادیِای اختـاؿی ضذ

ُای تلْکاى ّ  رادیْایوًْْاطی، هْرد تزرطی لزارداد. الثتَ هؼکالت هزتْط تَ آًتی تادی
ُا ّجْد ًذارد ّ در هزحلَ حاد یا هشهي  درایي تظت (Nonagglutinating) غیزآگلْتیٌَ کٌٌذٍ

ذا گاًَ، تزرطی کزد ّ سهاًی کَ تفظیز تْاى آًتی تایِای اختـاؿی را تغْر ج تیواری هی
تْاى پاطخ را تا اًجام تظت الیشا  ُای آگلْتیٌاطیًْی، تا اتِاهاتی هْاجَ ػْد هی تظت

حالت حاد ّ هشهي تزّطلْس  IgG یا IgM تْاى تا تزرطی لغؼی ًوْد. تْطیلَ تظت الیش ًیش هی
  .دُذ اى هیرا تفکیک ًوْد ّلی ایي تظت تا یزطیٌْس ًیش ّاکٌغ هتماعغ، ًؼ

 
  .ًوایذ را تزرطی هی IgG کَ  2MEتظت آگلْتیٌاطیْى

 

 .اػؼَ ایکض هی تْاًذ تغییزات هفاؿل ّ اطتخْاى ُا را هؼخؾ ًوایذ .اشعً ایکص    •

 

ایي رّع ُای تـْیزتزداری تَ تؼییي التِاب یا آتظَ ُای در  .MRI ضی تی اضکه یا    •

 .هغش یا طایز تافت ُا کوک هی کٌذ

 

در ایي تظت ًوًَْ کْچکی اس هایغ اعزاف هغش ّ ًخاع  .کشت مایع مغسی وخاعی    •

 .تزداػتَ هی ػْد تا ػفًْت ُایی اس جولَ هٌٌژیت یا اًظفالیت تزرطی ػْد

 

در ایي تظت اس اهْاج ؿْتی تزای ایجاد تـْیز اس للة اطتفادٍ هی  .اکُکاردیُگرافی    •

 .ثی تزرطی ػْدػْد تا ًؼاًَ ُای ػفًْت یا آطیة لل

  

 درمان دارَیی

 

احتوااًل السم  .درهاى تا ُذف تظکیي ػالئن، پیؼگیزی اس ػْد تیواری ّ ػْارف اًجام هی گیزد

ُفتَ آًتی تیْتیک دریافت ًوایذ ّ ػالئن پض اس چٌذ هاٍ اس تیي هی  6اطت تیوار تزای حذالل 

 .ػْدرّد. الثتَ هوکي اطت ایي تیواری پض اس هذتی تزگؼتَ ّ هشهي 

 

 پیشگیری

 

 :تزای کاُغ خغز اتتال تَ تة هالت، تَ ایي ًکات تْجَ ًواییذ

 

در طالِای اخیز در آهزیکا، تؼذاد  .از مصرف لثىیات غیر پاضتُریسي خُدداری وماییذ    •

اًذکی تیوار هثتال تَ تة هالت ػٌاطایی ػذ کَ تا هحـْالت لثٌی غیزپاطتْریشٍ در ارتثاط 

ٍ پیؼگیزی اس ایي تیواری پزُیش اس هـزف ػیز، پٌیز ّ تظتٌی تْد. ٌُْس تِتزیي را

 .غیزپاطتْریشٍ اطت. اگز تَ کؼْرُای خارجی طفز کزدٍ ایذ اس هـزف لثٌیات پزُیش ًواییذ



 

توام گْػت ُا را تا سهاًی حزارت دُیذ تا  .گُشت ٌا را تً طُر کامل طثخ وماییذ    •

درجَ طاًتی گزاد( تزطذ. در سهاًی کَ  66-44)درجَ فارًِایت  541-561دهای درًّی آى تَ 

تیزّى غذا هیل هی کٌیذ گْػت ُایی را طفارع دُیذ کَ تخْتی پختَ ػذٍ تاػذ. تؼیذ 

اطت کَ گْػت حیْاًات اُلی در آهزیکا آلْدٍ تَ تاکتزی تزّطال تاػذ اها عثخ ؿحیح طثة 

. در سهاًی کَ تَ هی ػْد تاکتزی ُای هضز هثل طالوًْال ّ اػزیؼیاکلی اس تیي تزّد

کؼْرُای خارجی طفز هی کٌیذ اس خزیذ گْػت اس تمالی ُا پزُیش ًوْدٍ ّ گْػت ُایی را 

 .طفارع دُیذ کَ تخْتی پختَ ػذٍ تاػذ

 

اگز داهپشػک، کؼاّرس، ػکارچی یا کارگز کؼتارگاٍ ُظتیذ تایذ در  .دضتکش تپُشیذ    •

ْاًات ّ ُوچٌیي در سهاى کوک تَ تْلذ ًْساد سهاى کار تا حیْاًات هزدٍ یا تیوار ّ یا تافت حی

 .حیْاًات اس دطتکغ ُای پالطتیکی اطتفادٍ ًواییذ

 

اگز در آسهایؼگاٍ ُظتیذ در  .تً وکات ایمىی در مکان ٌای پرخطر دقت وماییذ    •

ػزایظ ایوٌی هٌاطة تا ًوًَْ ُا کار کٌیذ. توام کارگزاًی کَ تا آلْدگی هْاجَِ داػتَ اًذ را 

درهاى ًواییذ. کؼتارگاٍ ُا ًیش تایذ اس الذاهات پیؼگیزاًَ هثل جذاطاسی هحل کؼتار اس فْرًا 

 .طایز ًْاحی ّ اطتفادٍ اس لثاص هحافظ پیزّی ًوایٌذ

 

در آهزیکا، تزًاهَ ُای ّاکظیٌاطیْى تزای ریؼَ کٌی  .َاکطیىاضیُن حیُاوات اٌلی    •

اکظي تة هالت، تاکتزی سًذٍ اطتفادٍ تة هالت در گلَ ُا اًجام هی ػْد. اس آًجایی کَ ّ

ػذٍ اطت هی تْاًذ طثة ایجاد تیواری در افزاد ػْد. اگز ػخـی تَ عْر اتفالی در سهاى 

 .ّاکظیٌاطیْى حیْاًات تا طْسى ّاکظي آلْدٍ ػْد تایذ فْرًا تحت درهاى لزار گیزد


