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  دیفتری

 

 به منجر بیماری و کند می درگیر را گلو و بینی مخاطی غشاء اغلب که است جدی باکتریایی عفونت یک دیفتری

 خاکستری غشاء یک وجود تشخیصی عالمت شاه اما. گردد می ضعف و لنفاوی غدد تورم تب، شدید، درد گلو

 .نماید درگیر را پوست است ممکن که تنفس را مشکل می سازد. همچنین دیفتری است گلو برروی ضخیم

 بیماری جهان سراسر در واکسیناسیون علت به امروزه. بود کودکان در مرگ عوامل از یکی دیفتری پیش سالها

بیماری دیفتری به قلب،  پیشرفته مراحل در. نماید می بروز پیشرفته کشورهای و متحده ایاالت در ندرت به دیفتری

کلیه ها و سیستم عصبی صدمه می رساند. نزدیک به یک دهم از افرادی که به بیماری دیفتری مبتال می شوند می 

 میرند. 

 

 عالئم و شنانه ها 

 صدا خشونت و درد گلو

 دردناک بلع

  گردن دور(  لنفاوی غدد بزرگی)  متورم غدد

 ها لوزه و گلو روی خاکستری ضخیم غشاء

 سریع و مشکل تنفس

 بینی ترشحات

 لرز و تب

 حال بی

 روز پنج تا دو بیماری های نشانه و عالئم

 ولی شوند می نمایان آلودگی از پس

 طول به نیز بعد روز 11 تا است ممکن

 . بینجامد

بیماری با  در مراحل اولیه ممکن است

گلودرد ویروسی اشتباه شود. عالئم اولیه 

یک تب خفیف و غدد دیگر عبارتند از : 

متورم در گردن. باکتری مولد بیماری به 

غشاء موکوس بینی و گلو حمله کرده و 

لوزه ها را با یک غشاء می پوشاند. گلو 

متورم و ملتهب می گردد. ممکن است 

التهاب به طنابهای صوتی و حنجره 

انتشار یافته و با تورم گلو، مجاری هوایی 

 را تنگ نماید.
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 شاه عالمت 

 می هوایی مجاری یا گلو ، بینی در ضخیم خاکستری غشاء یک ایجاد به منجر که نماید می تولید سمی باکتری

می نماید. این غشاء اغلب خاکستری کثیف یا سیاه بوده و  متمایز را بیماری که است دیفتری نشانه یک این و گردد

منجر به مشکل تنفسی و تورم دردناک گلو می شود. در مراحل پیشرفته، فرد مبتال به دیفتری ممکن است، 

مشکالت تنفسی شدید و عالئمی از تنفس مختل نظیر تنفس سریع ، یک ضربان قلب تند ، پوست رنگ پریده را 

 تجربه نماید.

 را بیماری از ای نشانه یا عالمت هیچ و داده نشان را خفیفی بیماری تنها دیفتری مولد باکتری به آلوده افراد برخی

 این بدون شوند دیگران به بیماری سرایت به منجر است ممکن زیرا هستند، بیماری حاملین آنها. کنند نمی تجربه

 نشان دهند. خودشان در را بیماری از ای نشانه یا عالمت که

 

  دیفتری پوستی

 درگیر را پوست دیگر نوع و گلو و بینی مخاطی های غشاء درگیری باعث نوع یک. دهد می رخ شکل دو به دیفتری

 . نماید می

باکتری معموالً قرمز ، دردناک و متورم است . یک زخم آلوده با باکتری دیفتری همچنین ممکن  به آلوده زخم یک

 است با مواد خاکستری و کثیف پوشیده شود.

 افرادی بین ویژه به و آمریکا در پوستی دیفتری است، شایع گرمسیری هوایی و آب شرایط در بیماری این چه اگر

 ه د رمناطق شیوع زندگی می کنند نیز بروز می کند. ک ضعیف بهداشتی وضعیت با

 . نماید می درگیر را چشم دیفتری نادری بسیار موارد در

 

  علل

 و یافته تکثیر گلو مخاطی غشاء سطح در باکتری اغلب. باشد می دیفتریه باکتریوم کرینه باکتری بیماری عامل

می نمایند که به قلب ، مغز و اعصاب نجر به التهاب این ناحیه می گردد. برخی گونه های این باکتری تولید سمی م

 آسیب می رساند. 

 دیگران به مبتال فرد از ذیل طرق از دیفتری. شوید می مبتال بیماری به هوا در معلق قطرات استنشاق طریق از شما

 .یابد می انتقال

 شیوع های موقعیت در خصوص به سرفه و عطسه

 .شوند می استفاده آلوده فرد توسط که آب لیوان نظیر آلوده شخصی لوازم

 مبتال فرد حوله نظیر آلوده خانگی لوازم

 اکتری دیفتریب به آلوده زخم یک با تماس

 منتقل دیگران به را عفونت توانند می هفته 6 از بیش طی اند نشده درمان که کسانی و بیماری به آلوده افراد

 .ندهند نشان را بیماری از عالئمی گونه هیچ اگر حتی نمایند،
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  عوامل خطر

 سال 61سال و بالغین باالی  5کودکان کمتر از 

  کثیف و شلوغ مناطق در زندگی

 تغذیه سوء

 بیماری برابر در ایمن غیر بالغین و کودکان

 . شده تضعیف ایمنی سیستم با افرادی

 باعث میالدی 1991سال در دیفتری بزرگ اپیدمی مثال طور به است، معمول پیشرفته کشورهای در هنوز دیفتری

 . اند داشته ناکامل واکسیناسیون که دهد می رخ افرادی در بیماری موارد بیشتر. شد روسیه در مرگ 5111

 

  غربالگری و تشخیص

 بیماری به باید است شده پوشیده خاکستری غشاء یک با گلو و لوزه و برد می رنج درد گلو از که بیمار کودکی در

 تشخیص توان می آزمایشگاهی کشت جهت آن ارسال و خاکستری غشاء از گیری نمونه با.  کرد شک دیفتری

 .کرد تائید را دیفتری

آلوده و انجام تست های آزمایشگاهی نوع دیفتری درگیر کننده پوست تعیین می  زخم از بافتی نمونه یک ارسال با

 گردد. 

 .گردد آغاز فوراً باید ها آزمایش نتایج شدن مشخص از قبل حتی درمان دیفتری به شک صورت در

 

 عوارض بیماری 

م تولیدی توسط باکتری منجر به صدمات بافتی در ناحیه عفونت، بینی و گلو می شود. این سمشکالت تنفسی :  -

عفونت موضعی ایجاد یک غشاء کثیف خاکستری رنگ، حاوی سلول های مرده باکتری و مواد دیگر برروی غشاء 

 . دارد خطرناک عواقب مخاطی بینی و گلو می نماید. این غشاء از طریق انسداد تنفسی

سم باکتری از طریق خون به دیگر بافت های بدن نظیر عضالت قلبی آسیب می رساند. یکی از صدمات قلبی :  -

عوارض بیماری التهاب عضالت قلب می باشد. عالئم و نشانه های این عارضه شامل تب، درد قفسه سینه، درد 

عضالت قلبی ممکن است خفیف و یا شدید باشند. مفاصل و افزایش غیر طبیعی ضربان قلب می باشد. صدمات 

 موارد شدید منجر به نارسایی احتقانی قلب و مرگ ناگهانی می شود. 

 کلیه ها کاهش می دهد. سم دیفتری کلیه ها را درگیر نمونه و توانایی تصفیه خون را در صدمات کلیوی :  -

سم به اعصاب و به خصوص اعصاب گلو آسیب رسانده، در نتیجه بلع مشکل می شود. اعصاب  صدمات عصبی : -

 بازوها و پاها ممکن است ملتهب شوند. و منجر به ضعف گردند. 

 .سازند می مشکل را تنفس و دیده آسیب تنفسی عضالت اعصاب شدید موارد در

می گیرد. دیفتری در یک الیان به عوارض مبتال نمی شوند اما بهبود به آهستگی صورت مبت اغلب موقع، به درمان با

 مورد کشنده می باشد. 11مورد از هر 
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 درمان 

می نماید. این ضد بعد از اثبات بیماری دیفتری کودک یا فرد بالغ آلوده یک ضد سم اختصاصی دریافت  : ضد سم -

سم دیفتری،سموم موجود در گردش خون را خنثی می نماید. ضد سم به صورت داخل وریدی یا عضالنی تجویز می 

 شود اما ابتدا باید تست حساسیت پوستی انجام شود، تا از عدم حساسیت فرد به ضد سم مطمئن گشت.

برای حصول این عمل ابتداد دوز کم تجویز و  فرد حساس به ضد سم ابتدا باید نسبت به ضد سم غیر حساس شود.

 سپس به صورت تدریجی دوز را افزایش می دهیم. 

 

 آنتی بیوتیک 

 مسری زمان بیوتیک آنتی. دارند کاربرد اریترومایسین یا سیلین پنی نظیر هایی در درمان دیفتری، آنتی بیوتیک

. کودکان و بالغین مبتال به بیماری اغلب جهت درمان نیازمند بستری در بیمارستان اهش می دهدک را بیماری بودن

ی باشند. فرد مبتال به بیماری دیفتری باید در بخش مراقبتهای ویژه ایزوله شود.پزشک جهت جلوگیری از انسداد م

 به نیاز دیگر عوارض دیفتری نیزتنفسی مقداری از غشاء خاکستری و ضخیم موجود در گلو را خارج می نماید. 

 فرد کامل بهبود زمان تا بیماری، پیشرفته درموارد. باشد می قلب عضالت التهاب عوارض از یکی. دارند درمان

 .باشد می تنفسی حمایت نیازمند

 

 درمانهای پیشگیری کننده 

تری جهت آزمایش و درمان احتمالی به پزشک مراجعه نماید. پزشک ممکن دیف به آلوده فرد با تماس صورت در

است جهت پیشگیری از عفونت، آنتی بیوتیک تجویز نماید. همچنین فرد آلوده باید یک دوز یادآور واکسن دیفتری 

 دریافت نماید. 

 .نماید می درمان بویتیک آنتی توسط را بیماری ناقلین پزشک همچنین
  

  پیشگیری

 بر عالوه واکسن تزریق طریق از بیماری امروزه. بود اطفال در شایع بیماری یک دیفتری بیوتیک، آنتی کشف از قبل

 به و باشد می سرفه سیاه و کزاز واکسن با همراه اغلب دیفتری واکسن. باشد می نیز پیشگیری قابل پذیری درمان

می باشد. این واکسن یکی از واکسن هایی  Dtap نوع واکسن این نوع آخرین. شود می شناخته DPTن واکسنعنوا

مرحله تزریقی در بازو و ران می  5است که تجویز آن در آغاز دوران شیرخوارگی توصیه می شود.این واکسن شامل 

 سال تزریق می گردد.  4-6 و ماهگی 15-11 ماهگی، 6 ماهگی، 4 ماهگی، 2 سن باشد. این واکسن در

 عوارض این. باشد جانبی عوارض سری یک دارای است ممکن اما. است مؤثر بسیار پیشگیری در دیفتری واکسن

 .واکسن تزریق محل در درد گیجی، ، خفیف تب یک:  از عبارتند

می گرددکه همگی قابل وک در کودکان منجر به عوارض جدی نظیر واکنش آلرژیک ، سرع یا ش DPT واکسن ندرتاً

 درمان می باشند.

 نیستند. DPT واکسن دریافت برای مناسبی کاندید پیشرفته مغزی اختالالت به مبتال کودکان نظیر کودکان برخی
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 دوزهای یادآور

دکی جهت حفظ ایمنی در برابر بیماری نیاز به تجویز دوز یادآور کو دوران در واکسن اولیه دوزهای تزریق از بعد

 واکسن می باشد، این بدین دلیل است که ایمنی نسبت به دیفتری با گذشت زمان کاهش می یابد.

 خصوص به ، شود می تکرار سال 11 هر سپس و گیرد می صورت سالگی 12 سن حوالی یادآور دوز اولین تجویز

شما مقصد مسافرت به نواحی آلوده به بیماری را دارید. دوز یادآور واکسن دیفتری همراه با دوز یادآور  که هنگامی

 در بازو و ران تزریق می شود.  Tdدیفتری  _واکسن کزاز تجویز می شود. واکسن کزاز 

دریافت  Tdید سه دوز واکسن با اند، نکرده دریافت دیفتری واکسن که سال 7 از باالتر افراد پزشکان توصیه طبق

  نمایند.

 

 مراقبت شخصی 

 استراحت باید هفته 6 یا کامل بهبودی زمان تا و باشد می مدت طوالنی استراحت یک نیازمند دیفتری بهبود

نه کردن بیمار در جلوگیری از قرنطی. باشد می درمانی مهم جزء یک استراحت قلبی، درگیری صورت در. نمایند

انتشار بیماری بسیار مهم و مؤثر است. همچنین شستن دست افراد خانواده نیز به جلوگیری از انتشار بیماری کمک 

 می نماید.

 .شود تغذیه مایعات و نرم غذاهای با باید بیمار بیماری، با دردناک بلعیدن همراهی علت به

 می باشد. ابتال به دیفتری،بیمار، جهت جلوگیری از عود یک دوره کامل واکسیناسیون دیفتری نیاز  بهبودی از بعد

 دیفتری به بار یک از بیش است ممکن شما کامل واکسیناسیون عدم صورت در. کند نمی ایجاد عمر تمام در ایمنی

 .شوید مبتال


