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مقدمه

ويروس هرپس سيمپلكس يا تبخال از خانواده DNA ويروس ها هستند. قرار گرفتن در معرض HSV در سطوح مخاطی یا 

محل های آسیب دیده پوست اجازه ورود و تکثیر ویروس را در سلول های اپیدرم و درم قبل از عفونت سلول های عصبی 

و ایجاد عفونت نهفته در گانگلیون می دهد.

دو دسته هرپس وجود دارد: هرپس نوع يك و دو. نوع 1 بیشتر در ناحیه لب و دهان عالمت ایجاد میکند و نوع 2 بیشتر 

در ناحیه ی ژنیتال.

اين ويروس در همه جاي دنيا گسترش پيدا كرده و شايع است. از طريق تماس مستقيم مثل تماس جنسي، بوسيدن، 

تماس مستقیم با دست به راحتي بين انسان ها منتقل میشود.

HSV از طریق تماس با ضایعات فعال یا با ویروسی که از سطوح مخاطی پوست توسط افراد بدون عالمت خارج می 

شود، منتقل می شود.

فعال سازی مجدد HSV بسیار رایج است: DNA  ویروس را می توان در 20 تا 30 درصد موارد با PCR شناسایی کرد، که 

اغلب دوره های فعال سازی مجدد دستگاه تناسلی کمتر از 6 ساعت طول می کشد.

 مخـزن بـزرگ ناقلیـن ناشـناس و فعـال شـدن مکـرر بـدون عالمـت HSV-2 باعـث گسـترش مـداوم HSV در 

سراسـر جهان شـده اسـت.

عالئم بالینی

هر دو زیرگروه ویروسی می توانند باعث ایجاد عفونت های غیر قابل تشخیص تناسلی و دهان و صورت شوند. به طور 

کلی، احتمال فعال شدن مجدد HSV-2 تناسلی دو برابر بیشتر از HSV-1 در ناحیه تناسلی است و عفونت HSV-2  8 تا 

10 برابر بیشتر عود می کند. در مقابل، عفونت دهانی-لبی HSV-1 بیشتر از عفونت دهانی-لبی HSV-2 عود می کند. دوره 

کمون برای عفونت اولیه با هر یک از ویروس ها 1 تا 26 روز )متوسط 6 تا 8 روز( است.

 عفونت لب - دهانی

و  غذا خوردن  در  ناتوانی  میالژی،  2 هفته، ضعف،  تا  و تب  فارنژیت  ژنژیووستوماتیت،  به  منجر   HSV-1 اولیه  عفونت 

آدنوپاتی گردنی، همراه با ضایعات در کام، لثه، زبان، لب، صورت، حلق خلفی یا لوزه ها و گاه فارنژیت اگزوداتیو می شود.

فعال شدن مجدد HSV از گانگلیون های سه قلو)تریژمینال( با دفع بدون عالمت ویروس در بزاق، زخم های مخاطی داخل 

دهانی یا زخم هایی در مرز سرخابی لب یا پوست خارجی صورت همراه است.

 فعال شدن مجدد HSV-1 یا VZV در قسمت فک پایین عصب صورت باعث فلج شل )فلج بل( می شود.

این ویروس می تواند در بیماران دچار سرکوب شدید سیستم ایمنی عفونت شدیدی ایجاد کند که به مخاط و پوست 

گسترش یافته و باعث نکروز، خونریزی، درد و ناتوانی در خوردن یا نوشیدن می شود.
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بیماران مبتال به درماتیت آتوپیک همچنین ممکن است دچار عفونت شدید HSV دهان و صورت )اگزما هرپتیکوم(، با 

ضایعات پوستی گسترده و انتشار گاه به گاه احشایی شوند.

معمواًل اپيزود اول با عالمت شدید و پر سر و صدا همراه است. سپس در گانگلیون حسی پنهان شده و با هر ضعف 

ايمني عود میکند.  سيستم 

مشخصه ويروس هرپس اين است كه در يك زمينه اریتماتو، دستجاتي از تاول ها را ایجاد میکند.

 عفونت HSV در حدود 75 درصد از موارد اریتم مولتی فرم همراه با این بیماری رخ می دهد.

 عفونت دستگاه تناسلی

هرپس ژنيتال در اولین اپیزود بیماری شدیدی ایجاد میکند و در يك زمينه ي اریتماتو دستجاتی از  تاول ها را سبب 

میشود. بیماری با تب، سردرد، کسالت و میالژی مشخص می شود. درد، خارش، سوزش ادرار، ترشحات واژن و مجرای 

ادرار و لنفادنوپاتی اینگوینال عالئم موضعی غالب هستند. اما در عود در حد یک تبخال کوچک است و سر و صدایی 

ندارد! گاهی ممکن است همراه با اورتریت یا دیزوری باشد.

 حتـی بـدون سـابقه مقاربـت مقعـدی، ضایعـات دور مقعد می تواننـد در نتیجه تاخیـر ایجاد شـده در درماتوم 

سـاکرال ناشـی از عفونت قبلی دسـتگاه تناسـلی ایجاد شوند.

هرپس در ناحیه ی آنال مردان همجنسگرا هم ممکن است رخ دهد يا در افرادي با سكس آنال. در این افراد درد بسیار 

شدیدی در ناحیه ی آنال ایجاد میشود.

)Whitlow( عقربک هرپسی 

 HSV به شکل کم تر شایع هرپس بر روی دست و انگشت هم بروز پیدا میکند خصوصا در دندانپزشکان. در عفونت

انگشت، بیماران شروع ناگهانی ادم، اریتم، درد و ضایعات تاولی یا پوسچولری نوک انگشتان را تجربه می کنند که اغلب 

با ضایعات عفونت باکتریایی پیوژنیک اشتباه گرفته می شوند. تب، لنفادنیت و لنفادنوپاتی اپی تروکلر و زیر بغل شایع 

هستند. 

 هرپس گالدياتورها

در كشتي گيران ايجاد مي شود. در ناحيه سر و گردن، روي سينه، گوش، صورت و دستان فرد ایجاد میشود. 

 عفونت چشمی

هرپس درصورت درگیری چشمی باعث كراتيت مي شود. کراتیت HSV به صورت شروع حاد درد، تاری دید، کموز، ورم 

ملتحمه و ضایعات دندریتیک قرنیه ظاهر می شود. گلوکوکورتیکوئیدهای موضعی ممکن است بیماری را تشدید کنند. 

عودها شایع هستند.
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سواالت فصل دوم

از 2 روز قبل مراجعه کرده است. در معاینه پوست، ماکول، پاپول، وزیکول و -   دختر 2  ساله با تب، ضایعات جلدی و تک سرفه 

پوسچول مشاهده می شود. توصیه شما برای اجتناب از تماس نزدیک با اطرافیان تا چند روز دیگر است؟ 

)پره انترنی شهریور 93- دانشگاه آزاد اسالمی(  

ب( 10 روز پس از خشک شدن تمام ضایعات جلدی الف( 2 روز از بروز عوارض پوستی  

د( پس از خشک شدن تمام ضایعات جلدی  ج( 10 روز پس از پایان تب  

 دختر بچه 8 ساله در ماه اردیبهشت، دچار تب خفیف و بی حالی گردیده است. یک روز بعد دچار ضایعات جلدی ماکولوپاپولر و - 2

وزیکولی در مراحل مختلف شکل گیری در تنه، صورت و سایر نقاط بدن می شود. اکثر ضایعات، کوچک و قاعده اریتماتو دارند. ضایعات 

بهبود یافته، ولی حدود 3 هفته بعد، کودک دچار تهوع، اختالل در تعادل و راه رفتن می شود؛ چه اقدامی توصیه می کنید؟  

)پره انترنی شهریور 98- قطب 7 کشوری ]دانشگاه اصفهان[(  

د( درمان حمایتی   ج( کورتیکواستروئید  ب( آسیکلوویر خوراکی  الف( آسیکلوویر وریدی  

خانم 65 ساله با مشکل درد ناحیه زیر بغل مراجعه نموده است. ولی در معاینه نکته خاصی نداشته است. فردا طی مراجعه مجدد - 3

چند عدد وزیکول در یک زمینه اریتماتو مشاهده می شود. محتمل ترین علت ایجاد این سندرم بالینی کدام است؟  

)پره انترنی اسفند 96- قطب 10 کشوری ]دانشگاه تهران[(   

د( ویروس واریسال زوستر  ج( استافیلوکوک اورئوس  ب( ویروس هرپس سیمپلکس  الف( پاپیلوما ویروس انسانی 

جوان 20 ساله ای به علت ضایعات پوستی خارش دار مراجعه نموده است. از 2 روز پیش تب، گلودرد و خستگی داشته و از روز گذشته -  

ضایعات پوستی به تابلوی بیماری افزوده شده است. درحال حاضر تب دار بوده، ضایعات ماکولوپاپولر و وزیکولر روی زمینه اریتماتو، 

روی صورت و تنه ایشان دیده می شود. در معاینه مخاط دهان نیز ضایعاتی مشهود است. با توجه به محتمل ترین تشخیص کدام 

)پره انترنی میان دوره- اردیبهشت 97( اقدام را توصیه می کنید؟  

ب( تجویز آسیکلوویر خوراکی برای 5 روز الف( تنها مصرف آنتی هیستامین کافی است. 

د( توصیه به انجام بیوپسی از ضایعات ج( تجویز سفالکسین خوراکی برای 10 روز 

بیمار 8 ساله به علت تب و ضایعات پوستی خارش دار مراحل متفاوت پاپولی وزیکولی و پوستوالر در سرتاسر بدن که به مدت 72 - 5

ساعت ظاهر شده است به اورژانس آورده می شود. در معاینه فیزیکی بجز یافته های باال نکته مثبتی وجود ندارد. مناسب ترین درمان 

)پره انترنی- اسفند 92( کدام است؟  

ب( آسیکلوویر + آسپیرین  الف( استحمام روزانه + داروی ضد خارش 

د( هیدروکسی زین + آسیکلوویر ج( آسپیرین + استحمام روزانه  



EBV :فصل سوم

22

مقدمه

EBV یک DNA ویروس از خانواده Herpesviridae است، که بیش از 90٪ افراد را در بزرگسالی مبتال می کند.

مونونوکلئوز عفونی )IM( یک بیماری در بزرگساالن جوان است و در مناطقی که استانداردهای بهداشتی باالتری دارند 

شایع تر است. عفونت در سنین پایین تر در مناطقی با استانداردهای بهداشتی ناکافی رخ می دهد.

EBV از طریق تماس با ترشحات دهانی )مثاًل از طریق انتقال بزاق در حین بوسیدن( پخش می شود و در بیش از ٪90 

افراد بدون عالمت seropositive، در ترشحات اوروفارنکس دفع می شود.

 در افـراد مبتـا بـه ایـن ویروس، ایمنی سـلولی در کنتـرل عفونـت، مهمتر از ایمنـی هومورال اسـت. اگر ایمنی 

سـلول های T بـه خطـر بیفتـد، سـلول های B آلـوده به EBV ممکن اسـت تکثیر شـوند.

عالئم بالینی

ماهیت بیماری EBV به سن و وضعیت ایمنی بیمار بستگی دارد: کودکان خردسال معمواًل به عفونت های بدون عالمت یا 

فارنژیت خفیف مبتال می شوند، نوجوانان و بزرگساالن به منونوکلئوز عفونی مبتال می شوند و بیماران مبتال به نقص ایمنی 

می توانند به بیماری لنفوپرولیفراتیو مبتال شوند.

در منونوکلئوز عفونی، خستگی، ضعف و میالژی ممکن است 1-2 هفته قبل از شروع تب، فارنژیت اگزوداتیو و لنفادنوپاتی 

دردناک، متقارن و گرههای متحرک ادامه یابد. اسپلنومگالی در هفته دوم یا سوم بارزتر است. دوره کمون این بیماری 

تقریبا 4-6 هفته است.

 EBV بیماری 2 تا 4 هفته طول می کشد، اما 10٪ از افراد دارای خستگی هستند که بیش از 6 ماه ادامه دارد. با این حال

دلیلی برای سندرم خستگی مزمن نیست.

با  بزرگ شده  )سلول های  غیر معمول  لنفوسیت های   ٪10 از  بیش  با  یا سوم  در هفته دوم  لنفوسیتوز  بیمار   CBC در 

است. شایع  بیماران  این  در  کبد  طبیعی  غیر  عملکرد  میشود.  مشاهده  فراوان(  واکوئل  و  سیتوپالسم 

جدول 9-1. عالئم و نشانه های مونونوکلئوز عفونی

MANIFESTATION MEDIAN PERCENTAGE OF PATIENTS (RANGE)
عالئم

گلو درد )87-50( 75

بی حالی )76-42( 47

سردرد )67-22( 38

درد شکم، تهوع یا استفراغ )25-5( 17

لرز )11-9( 10

نشانه ها

لنفادنوپاتی )100-83( 95
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تب )100-60( 93

فارنژیت )90-68( 82

اسپلنومگالی )64-43( 51

هپاتومگالی )15-6( 11

راش )25-0( 10

ادم دور چشم )34-2( 13

انانتم سقف دهان )13-3( 7

زردی )10-2( 5

عوارض

بیماریهای CNS )به عنوان مثال، مننژیت، آنسفالیت(، کم خونی همولیتیک خودایمنی، پارگی طحال و انسداد راه هوایی 

فوقانی به دلیل هیپرتروفی بافت لنفاوی از مهمترین عوارض عفونت با این ویروس است.

بیماری لنفوپرولیفراتیو در بیماران مبتال به نقص ایمنی سلولی )مانند بیماران مبتال به ایدز، مبتالیان به نقص ایمنی ترکیبی 

شدید و کسانی که داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی دریافت می کنند( رخ می دهد. در این موارد بیماران دچار تب و 

لنفادنوپاتی یا عالئم GI می شوند.

 ضایعـات برجسـته، سـفید، مـوج دار، حـاوی DNA EBV روی زبـان )Oral hairy leukoplakia( تظاهرات اولیه 

عفونت با HIV در بزرگسـاالن اسـت.

EBV بدخیمی های مرتبط با 

لنفوم بورکیت، کارسینوم نازوفارنکس آناپالستیک، سرطان معده )همراهی 9% از این تومورها با EBV مثبت(، بیماری 

.)HIV به ویژه مرتبط با( CNS و لنفوم )هوچکین )به خصوص نوع مختلط سلولی

تشخیص

آزمایش سرولوژیک پایه اصلی ارزیابی تشخیصی در این بیماران است. PCR میتواند با بررسی سطح DNA EBV در خون 

بیماران مبتال به بیماری لنفوپرولیفراتیو مفید باشد.

آنتی بادی ها می توانند تا 1 سال پس از عفونت باقی بمانند.

تست مونواسپات برای آنتی بادی های هتروفیل تا حدودی حساس تر از تست هتروفیل کالسیک است. در مقایسه با 

سرولوژی های اختصاصی EBV، 75% حساسیت و 90% اختصاصیت دارد.

 افراد کمتر از 5 سال و افراد مسن معمواًل آنتی بادی های هتروفیل ایجاد نمی کنند.
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تشخیص

RT-PCR نمونه های تنفسی )مانند سواب گلو، شستشوی نازوفارنکس، خلط( حساس ترین و اختصاصی ترین تکنیک 

تشخیص آنفوالنزا است.

 تسـتهای سـریع کـه آنتـی ژن های ویروسـی را شناسـایی می کنـد، گاهی اوقات مـی تواند بیـن ویروس های 

آنفوالنـزای A و B تمایـز ایجـاد کند. این تسـت هـا اختصاصیت باال اما حساسـیت کـم )50-70٪( دارند.

تست های سرولوژیک نیاز به در دسترس بودن در فاز حاد و نقاهت بیماری دارد و به صورت گذشته نگر مفید است.

درمان

داروهای مهارکننده نورآمینیداز )اسلتامیویر، زانامیویر و پرامیویر( برای درمان ویروس های آنفوالنزای نوع A و B استفاده 

می شوند. این داروها به شکل محدود کردن خروج ویروس آنفوالنزا از یک سلول آلوده عمل می کنند.

درمان با این داروها اگر در عرض 48 ساعت پس از عفونت شروع شود، منجر به رفع عالئم 1 تا 2 روز زودتر از حالت 

درمان می شوند. بدون 

 اسـتفاده از مهارکننده هـای نورآمینیـداز بـرای عفونت هـای پیچیـده در بیمـاران بسـتری توصیه می شـود، حتی 

اگـر مدرکـی دال بر اثربخشـی آنها در این شـرایط وجود نداشـته باشـد.

اوسلتامیویر و زانامیویر داخل بینی دو بار در روز به مدت 5 روز تجویز می شوند.

پروفیالکسی

اقدامات اصلی بهداشت عمومی برای پیشگیری از آنفوالنزا

 سویه های واکسن از ویروس های آنفلوانزای A و B تولید می شوند که در فصل قبلی آنفوالنزا در گردش بوده اند و 

گردش آن ها در طول فصل آینده پیش بینی شده است.

 برای واکسن های غیرفعال، در صورتی که ویروس واکسن و ویروس های در گردش در حال حاضر ارتباط نزدیکی 

با هم داشته باشند، 50 تا 75 درصد محافظت در برابر آنفوالنزا انتظار می رود.

 در حال حاضر واکسیناسیون آنفوالنزا برای همه افراد باالی 6 ماه توصیه می شود.

 مهارکننده های نورآمینیداز همچنین می توانند برای پیشگیری، در طول فصل یا زمانی که یک مورد در تماس نزدیک 

تشخیص داده می شود، در کوتاه مدت مورد استفاده قرار گیرند.

 اثربخشی واکسن زنده ضعیف شده در چند سال اخیر زیر سوال رفته است.
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گروههای دارای اولویت جهت درمان و پروفیالکسی آنفلوآنزا

گروههای پرخطر

کودکان 6 تا 59 ماه
افراد بزرگتر از 50 سال

افراد مبتال به بیماریهای مزمن ریوی، قلبی عروقی، کلیوی، کبدی، نورولوژیک، هماتولوژیک و بیماریهای متابولیک )مانند 
دیابت(

بیماران دچار نقص سیستم ایمنی
خانم های باردار

افراد 6 ماه تا 18 سال که داروی آسپرین استفاده میکنند)جهت پیشگیری از سندرم ری(
افراد خیلی چاق )BMI بیش از 40(

کادر بهداشت و درمان
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مقدمه

بثورات  با  همراه  ملتحمه  ورم  و  کوریزا  سرفه،  تب،  پرودرومال  عالیم  با  که  است  مسری  بسیار  بیماری  یک  سرخک 

ماکولوپاپوالر ژنرالیزه مشخص می شود. سرخک یک ویروس RNA تک رشته ای از خانواده Paramyxoviridae است.

انسان تنها مخزن ویروس سرخک است. نوزادان واکسینه نشده که آنتی بادی های مادری خود را از دست داده اند، بخش 

عمده ای از افراد مستعد را تشکیل می دهند. با افزایش پوشش واکسن سرخک، عالوه بر کاهش چشمگیر مرگ و میر، 

توزیع سنی بیماری به سمت باال تغییر کرده و نوجوانان و بزرگساالن بیشتری تحت تأثیر قرار می گیرند. 

بیماران از چند روز قبل و پس از ظاهر شدن بثورات پوستی مسری هستند. این ویروس عمدتًا از طریق قطرات تنفسی 

پخش می شود. نرخ حمله ثانویه در میان مخاطبین حساس بیش از 90٪ است.

عالئم بالینی

تقریبًا 10 روز پس از عفونت با ویروس سرخک، بیمار دچار به تب و ضعف و به دنبال آن سرفه، کوریزا و ورم ملتحمه می 

شود. بثورات پوستی 14 روز پس از عفونت رخ می دهد.

اندام ها  تنه و  پایین  به  از خط رویش مو و پشت گوش شروع می شود،  اریتماتو، بدون خارش، ماکولوپاپوالر  بثورات 

گسترش می یابد تا کف دست ها و پاها را در برگیرد، می تواند به هم پیوسته شود و تا روز چهارم شروع به محو شدن 

ترتیب پیشرفت(. )به همان  می کند 

لکه های کوپلیک )Koplik’s spots( برای سرخک پاتوگنومونیک هستند و از نقاط سفید مایل به آبی به قطر 1 میلی متر 

تشکیل شده اند که توسط اریتم احاطه شده اند. آنها 2 روز قبل از ظاهر شدن بثورات روی مخاط بوکال ظاهر می شوند و 

با شروع بثورات محو می شوند.

 بیمـاران مبتـا بـه نقـص ایمنـی سـلولی ممکـن اسـت دچـار بثـورات پوسـتی نشـوند و میـزان مـرگ و میـر 

بیشـتری نسـبت بـه افـراد بـا ایمنی سـالم داشـته باشـند.

عوارض شامل پنومونیت سلول غول پیکر، عفونت باکتریایی ثانویه دستگاه تنفسی )اوتیت میانی، برونکوپنومونی( و 

اختالالت CNS است. عوارض باکتریال ممکن است توسط استافیلوکوکوس پنومونیه، H. آنفلوانزا نوع b یا استافیلوکوک 

ایجاد شوند. عود تب یا فروکش نکردن تب همراه با بثورات نشان دهنده عفونت باکتریایی ثانویه است.

 آنسفالیت پس از سرخک در عرض 2 هفته از شروع بثورات در 1 مورد از 1000 مورد رخ می دهد و با تب، تشنج و 

انواع ناهنجاری های عصبی مشخص می شود.

 آنسفالیت انکلوزیون بادی سرخک )MIBE( و پان انسفالیت اسکلروزان تحت حاد )SSPE( ماه ها تا سال ها پس 

از عفونت حاد رخ می دهد و در اثر عفونت مداوم ویروس سرخک ایجاد می شود.

 MIBE یک عارضه کشنده است که در درجه اول بیماران مبتال به نقص ایمنی سلولی را تحت تاثیر قرار می دهد.

 SSPE یک بیماری پیشرونده است که با تشنج و زوال عملکردهای شناختی و حرکتی مشخص می شود و مرگ 5 

تا 15 سال پس از عفونت ویروس سرخک رخ می دهد.

تشخیص

بثورات کاراکتریستیک و نقاط پاتگنومونیک کوپلیک از مشخصه های تشخیص بالینی است.

آزمایش سرولوژیک رایج ترین روش تشخیص آزمایشگاهی است. IgM مخصوص سرخک معمواًل ظرف 1 تا 3 روز پس 

از شروع بثورات قابل تشخیص است.
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در صورت امکان، مواد خارجی )مانند کاتترها( باید برداشته یا جایگزین شوند.

همه بیماران مبتال به کاندیدمی باید تحت معاینه چشم پزشکی قرار گیرند زیرا میزان باالیی از اندوفتالمیت کاندیدا وجود 

دارد، که ممکن است نیاز به ویترکتومی جزئی داشته باشد.

اندوکاردیت کاندیدا باید با برداشتن دریچه و تجویز طوالنی مدت ضد قارچ درمان شود.

مننژیت کاندیدا اغلب با پلی ین به عالوه فلوسیتوزین )25 میلی گرم بر کیلوگرم قید( درمان می شود.

درمان موفقیت آمیز مواد مصنوعی آلوده به کاندیدا )مثاًل یک مفصل مصنوعی( تقریبًا همیشه مستلزم حذف مواد آلوده 

به دنبال درمان طوالنی مدت ضد قارچی است.

با توجه به میزان باالی مقاومت به آزول در میان سویه های C. auris، استفاده از اکینوکاندین ها به عنوان درمان خط 

اول برای عفونت C. auris توصیه می شود.

 در موارد مقاومت به اکینوکاندین می توان آمفوتریسین B لیپوزومی )mg/kg/d 5( را در نظر گرفت.

پروفیالکسی

دریافت کنندگان پیوند کبدی و سلول های بنیادی آلوژنیک معمواًل پروفیالکسی را با فلوکونازول )400 میلی گرم در روز( 

دریافت می کنند. برخی از مراکز نیز از پروفیالکسی ضد قارچی برای بیماران نوتروپنیک استفاده می کنند.
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انتامبا هیستولیتیکا، عامل آمیبیازیس، حدود 10 درصد از جمعیت جهان را مبتال می کند و دومین علت شایع مرگ و میر 

ناشی از بیماری انگلی )پس از ماالریا( است. عفونت به دنبال بلع کیست ها از آب، غذا یا دست های آلوده به مدفوع رخ 

می دهد. تروفوزوئیت های متحرک از کیست های روده کوچک آزاد می شوند و سپس باعث عفونت در روده بزرگ می 

شوند. تروفوزوئیت ها ممکن است در مدفوع )در اسهال خونی فعال( یا انسیست ریخته شوند. کیست های دفع شده 

برای هفته ها در یک محیط مرطوب زنده می مانند.

سندرم های بالینی

 آمیبیازیس روده ای

کولیت آمیبی عالمت دار 2 تا 6 هفته پس از مصرف کیست های عفونی ایجاد می شود. شروع تدریجی درد زیر شکم و 

اسهال خفیف به دنبال آن بی حالی، کاهش وزن و درد منتشر در قسمت تحتانی شکم یا کمر است. عالئم درگیری سکوم 

ممکن است شبیه آپاندیسیت حاد باشد. بیماران مبتال به اسهال خونی کامل ممکن است 10-12 مرتبه در روز مدفوع کنند. 

مدفوع حاوی مواد مدفوع کمی است و عمدتًا از خون و مخاط تشکیل شده است.

عفونت روده ای شدیدتر، همراه با درد شدید شکمی، تب باال و اسهال شدید، نادر است و عمدتًا در کودکان رخ می دهد. 




