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مقدمه
بسیاری از مطالب این فصل در سایر فصول تکرار شده است. این فصل بر یافته های رایج در بیماریهای عفونی و اینکه 

چگونه می توانند ما را در ارزیابی مداوم بیمار هدایت کنند، متمرکز است.

شرح حال
یک شرح حال کامل در ارزیابی بیمار مبتال به بیماری عفونی احتمالی، بسیار مهم است و کمک بسیاری به پزشک برای 

ایجاد تشخیص افتراقی مناسب و راهنمایی جهت معاینه فیزیکی و آزمایش های تشخیصی اولیه میکند. 
شرح حال از دو منظر حائز اهمیت است:

سابقه مواجهه که میکروارگانیسم های احتمالی که ممکن است بیمار با آن ها تماس داشته باشد را شناسایی کند. عوامل 
اختصاصی میزبان که ممکن است مستعد ابتال به عفونت باشند.

Exposure History 

دانستن اینکه آیا بیمار سابقه عفونت با ارگانیسم های مقاوم به دارو داشته است یا خیر و یا اینکه در محل های مستعد 
برخی عفونت ها مانند سربازخانه، خوابگاه یا خانه سالمندان زندگی میکرده است.

Social history 

مصرف الکل و دخانیات، رفتارهای پرخطر )مانند رفتارهای جنسی ناایمن، مصرف مواد مخدر داخل وریدی( ، مواجهات 
شغلی و ... .

 عادات غذایی
از آنجا که پاتوژن های خاص با عادات غذایی خاص مرتبط هستند، پرس و جو در مورد رژیم غذایی بیمار می تواند به 
تشخیص و درمان کمک کند. به عنوان مثال، سویه های تولید کننده سم شیگا از اشریشیا کلی و توکسوپالسما گوندی با 
مصرف گوشت خام یا نیم پز؛ سالمونال تیفی موریوم، لیستریا مونوسیتوژنز، و مایکوباکتریوم بوویس با شیر غیر پاستوریزه؛ 
گونه های لپتوسپیرا، انگل ها و باکتری های روده ای با آب تصفیه نشده؛ و گونه های ویبریو، نورو ویروس، کرم ها و تک 

یاخته ها با غذاهای دریایی خام مرتبط است.

 تماس با حیوانات
حیوانات اغلب ناقالن مهم بیماری های عفونی و مشترک با انسان هستند. به عنوان مثال، سگ ها با بیماری الیم، تب 
منقوط کوههای راکی و ارلیشیوز، گربه ها با عفونت بارتونال هنسال، خزندگان با عفونت سالمونال، جوندگان با لپتوسپیروز 

و خرگوش ها با توالرمی مرتبط هستند.

 تاریخچه مسافرت
 M. حتی یک سابقه دور از سفر ممکن است منعکس کننده قرار گرفتن بیماران در معرض عفونت با عوامل بیماری زا مانند
tuberculosis یا Strongyloides stercoralis باشد. مسافرت ممکن است بیماران را در معرض عوامل بیماری زایی قرار 

دهد که به طور معمول در محیط محلی آن ها یافت نمی شوند و ممکن است در تشخیص افتراقی در نظر گرفته نشوند. 

 سابقه اختصاصی بیمار
درمانی،  )شیمی  دارو  یک  تغذیه(،  HIV، سوء  عفونت  )بدخیمی،  ای  زمینه  بیماری  یک  دلیل  به  ایمنی  نقص سیستم 
گلوکوکورتیکوئیدها، آنتی بادی های مونوکلونال( و یا یک روش درمانی )اسپلنکتومی، رادیوتراپی( و سابقه واکسیناسیون.
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 جسم خارجی
قرار دادن IV، درن های جراحی یا لوله ها )به عنوان مثال، لوله های داخل تراشه و کاتترهای فولی( به میکروارگانیسم ها 

اجازه می دهد تا در مکان هایی که معمواًل به آن ها دسترسی ندارند، قرار بگیرند.

تست های تشخیصیتست های تشخیصی
آزمایشات باید به عنوان مکمل و براساس شرح حال و معاینه فیزیکی در نظر گرفته شوند و نه جایگزینی برای آن ها. 

)WBC( گلبول های سفید 
اگرچه اغلب عفونت ها با افزایش تعداد WBC همراه هستند اما بسیاری  از عفونت های ویروسی نیز با لکوپنی همراه 
هستند. باکتری ها با افزایش نوتروفیل های پلی مورفونوکلئر، ویروس ها با افزایش لنفوسیت ها و برخی انگل ها با افزایش 

ائوزینوفیل همراه هستند. جدول زیر علل اصلی و عمده ی عفونی ائوزینوفیلی را فهرست می کند:
جدول 1-2. علل اصلی و عمده ی عفونی ائوزینوفیلی

ارگان درگیر ارگانیسم روش انتقال
CNS سیستم اعصاب مرکزی Angiostrongylus غذاهای دریایی خام

Gnarhostoma مرغ و غذاهای دریایی خام
چشم loa Ioa گزش حشره

Onchocerca گزش حشره
ریه Chlamydia trachomatls STD

Strongyloides خاک
Toxocara canis/Toxocara cati سگ، خاک

Paragonimus خرچنگ
Coccidioides immitis خاک

Brugla malayi گزش حشره
Pneumocystis/‘irovecii هوا

کبد Schistosoma japonicum شنا در آب شیرین
Schistosoma mansani شنا در آب شیرین

Fasciola سبزی شاهی
Clonorchis غذاهای دریایی خام

Opisthorchis غذاهای دریایی خام
روده ها Ascaris میوه ها و سبزیجات خام، آب آلوده

Hookworm خاک
Trich uris میوه ها و سبزیجات خام، آب آلوده

Cystolsospora belli آب و خاک آلوده

Dlentamoeba fragilis
نامشخص، از طریق مدفوع-دهانی 

پخش می شود
Capillaria غذاهای دریایی خام

Heterophyes غذاهای دریایی خام
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سواالت فصل پنجم
آقای 32 ساله با تب بستری شده است. در طی بررسی های انجام شده تشخیص آندوکاردیت برای وی مطرح شده است. کدام یک -  

)دستیاری - مرداد 99( از موارد زیر از معیارهای مینور تشخیص آندوکاردیت است؟  

ب( یک کشت خون مثبت کوکسیال بورنتی الف( خونریزی داخل مغزی  
د( یک کشت خون مثبت استاف کوآگوالز منفی ج( وجود آبسه روی دریچه  

2 - WBC=13500 .آقای معتاد تزریقی با تب باال و تنگی نفس، ضایعات هموراژیک در کف دست و پا از چند روز پیش مراجعه نموده است
ESR و در CXR بیمار، ضایعات مدور و متعدد در هر دو ریه دیده می شود. باتوجه به محتمل ترین تشخیص، جهت تایید  = 75 و 
)پرانترنی اسفند 95 - قطب 3 کشوری دانشگاه همدان و کرمانشاه( تشخیص قطعی کدام یک از اقدامات زیر را در اولویت قرار می دهید 

ب( CT - آنژیوگرافی ریه الف( CT-scan ریه  
د( سونوگرافی شکم و لگن + کشت ادرار ج( کشت خون + اکوکاردیوگرافی  

خانم جوانی با درد مفاصل، تب 38/5 درجه سانتی گراد، تنگی نفس و تشنج بستری گردیده است. در معاینه، پتشی اندام ها و - 3
ملتحمه مشهود می باشد. در CBC؛ لکوسیتوز و آنمی و در آزمایش ادرار؛ پیوری، هماچوری و پروتئینوری همراه با وجود کست گزارش 
می شود. فاکتور روماتوئید بیمار مثبت است. MRI مغز، با انفارکت هموراژیک مطابقت دارد. کدام یک از اقدامات زیر، به تشخیص کمک 
) دستیاری - اردیبهشت 96( بیشتری می کند؟ 

LE cell و ANA ،ب( کشت ادرار   CSF الف( کشت خون و مایع
CXR د( کشت ادرار و ج( کشت خون و اکوکاردیوگرافی  

معاینات، -   در  می کند.  مراجعه  اخیر  هفته  یک  در  ولرز  تب  با  پیش،  سال    0 در  میترال  دریچه  تعویض  سابقه  با  ساله   56 آقای 
سانتی گراد  درجه   38/7 حرارت  درجه  دقیقه،  در  بار   22 تنفس  دقیقه،  در  بار    02 قلب  ضربان  جیوه،  میلی متر    00/75 فشارخون 
در کشت  گردید.  گزارش  دریچه مصنوعی  روی  وژتاسیون  اکوکاردیوگرافی،  در  میترال شنیده می شود.  کانون  در  قلبی  و سوفل  دارد 
است؟ مناسب تر  بیمار  این  برای  زیر  درمان های  از  کدام یک  می کند.  رشد  متی سیلین  به  مقاوم  اورئوس  استافیلوکوک  بیمار،   خون 
)پرانترنی اسفند 96 - سوال مشترک تمام قطب ها(  

ب( وانکومایسین + جنتامایسین الف( اگزاسیلین + جنتامایسین + ریفامپین 
د( وانکومایسین + جنتامایسین + ریفامپین ج( اگزاسیلین  

انجام - 5 کودکی  در  را  ترمیمی  جراحی  عمل  کامل  به طور  و  داشته  قلب  مادرزادی  ناهنجاری  سابقه  که  ساله ای   20 بیمار 
است؟ صحیح  مورد  کدام  آندوکاردیت  پیشگیری  جهت  است.  دندان  جراحی  عمل  کاندید  حاضر  درحال  است.   داده 
)پرانترنی اسفند 93 - قطب 7 کشوری دانشگاه اصفهان(  

ب( آمپی سیلین تزریقی دو گرم الف( نیاز به پروفیالکسی ندارد.  
د( کلیندامایسین mg 600 خوراکی ج( آموکسی سیلین دو گرم خوراکی 
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هرپس زوستر )نقص ایمنی 
- فرد <50 سال(

آسیکلوویر )mg PO 800، پنج بار 
در روز برای 10-7 روز(

روز(   7-10 برای   500  mg PO tid( فام سیکلوویر
یا واالسیکلوویر )mg PO bid 1000 برای 7 روز(

سلولیت )استافیلوکوکی یا 
استرپتوکوکی 2(

 2 g IV( نفی سیلین یا اگزاسیلین
هر 6-4 ساعت(

سفازولین )g 2-1 هر 8 ساعت(
3-1/5 هر 6   g IV( آمپی سیلین / سولباکتام  یا 

ساعت(
یا اریترومایسین )gr IV 1-0/5 هر 6 ساعت(

یا کلیندامایسین )mg IV 900-600 هر 8 ساعت(

 عفونت پوستی 
3 MRSA

 12 هر   1  g IV( وانکومایسین 
لینزولید )mg IV 600 هر 12 ساعت(ساعت(

فاشئیت نکروزان
)A با استرپتوکوک گروه(

کلیندامایسین )g IV 900-600 هر 
پنی سیلین  عالوۀ  به  8-6 ساعت( 
 4 هر   IV واحد  میلیون   4(  G

ساعت(

کلیندامایسین )mg IV 900-600 هر 8-6 ساعت( 
به عالوۀ سفالوسپورین )نسل اول یا دوم(

فاشئیت نکروزان
)هوازی و بی هوازی 

مخلوط(

آمپی سیلین )g IV 2 هر 4 ساعت(
 mg IV( کلیندامایسین  عالوۀ  به 

900-600 هر 8-6 ساعت(
 mg( به عالوۀ سیپروفلوکساسین 

IV 400 هر 8-6 ساعت(

وانکومایسین )gr IV 1 هر 6 ساعت(
به عالوۀ مترونیدازول )mg IV 500 هر 6 ساعت(
به عالوۀ سیپروفلوکساسین )mg IV 400 هر 6-8 

ساعت(

گاز گانگرن

 600-900  mg IV( کلیندامایسین 
هر 8-6 ساعت(

به عالوۀ پنی سیلین G )4 میلیون 
واحد IV هر 6-4 ساعت(

کلیندامایسین )mg IV 900-600 هر 8-6 ساعت(
به عالوۀ سفوکسی تین )g IV 2 هر 6 ساعت(

1: پاستورال مولتوسیدا، سوشی که به طور شایع با گازگرفتگی گربه و سگ ارتباط دارد به سفالکسین و دی گلوکزاسیلین، 
به  است  ارتباط  در  انسان  گازگرفتگی  با  که  باکتری  ایکنالکورودنس  است.  مقاوم  اریترومایسین  و  کلیندامایسین 
کلیندامایسین، پنی سیلین های مقاوم به پنی سلیناز و مترونیدازول مقاوم است ولی به تری متوپریم - سولفامتوکسازول 

و فلوروکینولون ها حساس است.
به  که  جامعه  از  اکتسابی  اورئوس  استافیلوکوک  یا  بیمارستان  به  وابسته  شدید  اورئوس  استافیلوکوک  عفونت   :2
آنتی بیوتیک های بتاالکتام ذکر شده پاسخ نمی دهند، ممکن است از یک سوش مقاوم به متی سیلین باشند که باید 

درمان آن ها را به وانکومایسین، داپتومایسین یا لینزولید برگرداند.
3: بعضی سوش های MRSA به تتراسیکلین و تری متوپریم - سولفامتوکسازول حساس باقی مانده اند. داپتومایسین 
)mg/kg IV 4 هر 24 ساعت( یا تیگسیکلین )mg 100 دوز اولیه با IV 50 mg هر 12 ساعت( درمان جایگزین در این 

مورد هستند.
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شکل 1-8

شرح حال بالینی و معاینه فیزیکی

WBCs

اسهال، تهوع یا استفراغ

درمان عالمتی
مایع درمانی خوراکی

ارزیابی:
مدت (بیشتر از یک روز)

شدید

خیر

بله

بهبود

ادامه بیماری حاد

شرح حال شامل:
۱. مدت                       ۶. تنیموس
۲. تب                        ۷.استفراغ

۳. ظاهر مدفوع            ۸. منبع مشترک
۴. میزان حرکات روده     ۹. استفاده از آنتیبیوتیک

۵. درد شکمی              ۱۰. سفر
و بررسی مدفوع از نظر وجود           و اگر بیش از

۱۰ روز باشد، از نظر انگل
WBCs

درمان حداقل ادامه یابد
ارزیابیهای بیشتر اگر

بهبود نیابد

کشف برای شیگال، سالمونال،
کلستریدیوم ژژنومی،

کلستریدیوم، دیفیسیل را
نیز درنظر بگیرید

درمان آنتیمیکروبی تجربی را درنظر بگیرید

بررسی مدفوع از نظر انگل

درمان ضدانگلی اختصاصی

غیرالتهابی
WBCs(عدم وجود       )

التهابی
WBCs(وجود       )

برخورد با بیمار مبتال به اسهال

در رویکرد به بیمار مبتال به اسهال یا مسمومیت گام اول شرح حال معاینه فیزیکی است پس از تشخیص نوع اسهال 

براساس حدس بالینی و یا انجام آزمایش مدفوع ی توان درمان تجربی را آغاز کرد.

اسهال مسافرتی شایع ترین بیماری در بین مسافران است. 3 روز تا 2 هفته پس از رسیدن فرد باعث بروز بیماری می شود. 

عمدتًا خودمحدودشونده بوده و طی 3 تا 5 روز بهبودی حاصل می شود.

در محیط های بسته ای مانند خوابگاه، سربازخانه و مهدهای کودک، گاستروانتریت حاد ناشی از تماس مدفوعی - دهانی 

است. نوروویروس، شیگال، کمپلیوباکترو کریپتوسپوریدیوم ارگانیسم های شایع هستند. کلستریدیوم دیفیسیل عامل اصلی 

اسهال بیمارستانی و کلبسیال عامل کولیت هموراژیک مرتبط با آنتی بیوتیک است.
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برای  به دنبال یک منبع مشترک  باید  باشد  اسهال غیرالتهابی  آزمایشات نشان دهنده ی  و  بیمار  درصورتی که شرح حال 

مسمومیت گشت و براساس شرح حال علت آن را حدس زد.

جدول 8-1. مسمومیت غذایی باکتریال
دوره کمون 

ارگانیسم
منابع غذایی شایععالئم

6 - 1 ساعت

یا تهوع، استفراغ، اسهالاستاف اورئوس تخم مرغ  ساالد  ماکیان،  ژامبون، 
سیب زمینی، مایونز، شیرینی خامه ای

برنج پختهتهوع، استفراغ، اسهالباسیلوس سرئوس

16 - 8 ساعت

غالت، مرغ، گوشت گاو، )gravies(کرامپ شکمی، اسهال )استفراغ نادر است(کلستریدیوم پرفرژنز

سبزیجات، گوشت، حبوبات، خشکبارکرامپ شکمی، اسهال )استفراغ نادر است(باسیلوس سرئوس

بیشتر از 16 ساعت

حلزون، آباسهال آبکیویبریو کلرا

 E.coli

گوشت، پنیر، ساالدها، آباسهال آبکیانتروتوکسیژنیک

 E.coli

اسهال خونیانتروهموراژیک
گوشت خشک شده، گوشت کبابی، 

ساالمی، شیر نجوشیده، سبزیجات خام، 
آب سیب

تخم مرغ، مرغ، گوشت، محصوالت لبنیاسهال التهابیگونه های سالمونال

شیر نجوشیده، مرغاسهال التهابیکمپیلوباکترژژونی

کاهو، ساالد تخم مرغ یا سیب زمینی، دیسانتریگونه های شیگال
سبزیجات خام

ویبریو 
خرچنگ ها، نرم تناندیسانتریپاراهمولیتیکوس
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مقدمه
بیماری بروسلوز یا تب مالت بیماری مشترک بین انسان و دام )زئونوز( و یكی از بیماری های اندمیک در منطقه خاورمیانه، 

خصوصا ایران است. عامل ایجادكننده بروسال است.
 طبقه بندی بروسالها: بروسال ملیتنسیس، كه این باکتری بیشتر از گوسفند، بز و شتر منتقل می شود. بروسال آبورتوس، 

از گاو و بوفالو سرایت می کند. بروسال سوییس، از خوك ها و واریانت خاصی از آن از جوندگان منتقل می شود. بروسال 
کنیس، بیشتر در سگ یافت می شود. بروسال اویس، در سیستم تناسلی گوسفند ایجاد بیماری می کند و نقش مشخصی 
بیابانی كشف شده. و بروسالهای مختلف دیگر  نئوتومی، در جوندگان  ندارد. بروسال  انسان  به  بیماری های مربوط  در 

خطرناک ترین آن ها و آن نوعی که در ایران یافت می شود بروسال ملیتنسیس است.
وارد  یعنی  است؛  اینتراسلوالر  باکتری  این  است.  حرکت  بدون  و  کپسول  بدون  منفی،  گرم  باسیل  كوكو  یک  بروسال 

میابد.  تكثیر  و  شده  ماكروفاژ  سلول های 
بروسال در مقابل اشعه خورشید وگرما حساس است، به طوری كه با جوشیدن و پاستوریزه كردن از بین می رود. اما این 
باکتری در مقابله با سرما و خشكی هوا از بین نمی رود. در پنیر تازه و آب نمک آن، تا هشت هفته دوام می آورد؛ ولی اگر 
بیشتر از دو ماه در آب نمك بماند میكروب كشته می شود. این باکتری در خاك خشك تا شش هفته و در خاك مرطوب 
تا شش ماه دوام می آورد. از آنجایی که این بیماری یک بیماری زئونوز محسوب می شود، اگر بتوانیم این باکتری را در 

حیوانات منشا کنترل کنیم، در انسان ها نیز کنترل خواهد شد.
شایع ترین راه انتقال این بیماری از طریق مصرف لبنیات محلی و لبنیات آلوده به میكروارگانیسم مانند شیر، پنیر تازه، 

خامه كره ای و ... است.

ماستبهخاطرمحیطاسیدالكتیكوسرشیربخاطرجوشاندنقبلازبهعملآمدن،آلودهكنندهتلقینمیشوند.

بروسلوز از طریق استنشاق و مواجهه با تماس های مخاطی مانند نیدل استیک، تماس جنسی، از مادر به جنین و... نیز 
منتقل می شود. از بروسال به عنوان یك سالح بیولوژیك استفاده شده است.

عالئم بالینی
بروسلوز بیماری هزار چهره است و تظاهر بالینی خاصی ندارد. طیف وسیعی از عالئم در این بیماری مشاهده می شود. 

بیمار مبتال به بروسلوز تقریبا همیشه تبدار است. تبی که همراه با تعریق خیلی زیاد و باال رفتن در شب ها و پایین آمدن 
طی روز بروز می کند)تب مواج(. این تب درصورت عدم درمان طی چند هفته ادامه داشته و یک دوره بدون تب به دنبال 

دارد که ممکن است مجددا عود کند. از سایر عالئم لرز، سردرد، میالژی، کاهش اشتها و کاهش وزن است. 
گاهی بروسالهای مختلف با تظاهرات اختصاصی همراهند؛ بروسال ملیتنسیس با تظاهر حاد و تهاجمی، بروسال کنیس 
با گاستروانتریت، بروسال سوئیس با آبسه موضعی، بروسال آبورتوس با احتمال مزمن شدن باال. دوره كمون این بیماری 

حدود یك هفته تا چند ماه است. 


