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  پیشگفتار
 رضوا عـ  یـر و   م مـرگ و   بـا   هـم  زهنـو   شده که  خته شنا زدحامرا پ  و ر فقی مع جوا اری بیم الگیش  از ی ناش ی خون الهسا

  و سالی خشکـ  ی،قحطـ  طی ا در ه یت جمع تحرک  با نیوخ ال اسه یاه رییگ همه.  است اه همر سیر گرم طقمنا  در وانفرا
 ز ا ـیاشـ ـ ن وانراـ فـ  ـیرمو رگـم. تسا هودـ ب نـدهنز بود آسی ـ خ اهرـ هم لعام  از تر بیش ارسی ب  و ه بود اهتی جنگ همر  ح

  است که  ن چنا دوش یم ه دید اری بیم الدنب به  مدت که  نی طوال رضوا ع  و ست وبا یاه رییگ همه  از تربیش  که رییگ همه
 ت نـسب  گاهیناآ  از ی ناش جهیوت  این بی  دشای. د باش ده دور مان  هانظر  از نون تاک د شای ه آنچ د،نک طلب می   را ی کاف هتوج
 یصتـشخ . د باشـ  اری بیمـ  ختی شـنا  ریـ گ  همـه  ویلگـ  ا  و ایشگاهیآزم یاه گی ویژ ،اه نهشا ن  و یم عال رد، موا وانیفرا به

  و ناسـب  نام یاهـ  ان درمـ  نـین همچ. تسـ ا  شده اریبار بیم   از العیطا  بی ب نیز موج  ردموا  از ص ناق قبترا م  و حیحناص
 رییگ  همه ر مها ار ابز واننع به  را یکروبی ضدم انرم د  و هدز ن دام ویی دار ومت مقا رشگست  به تری خاص باک  یاه گییژو
ـ   و اشـت  بهد نی جهـا  مانی سـاز  ا ه رود یاهـ  اری بیمـ  شناسان کار ط توس باین کتا . دنک  می یدهدت   بـا  اییهـدف آشـن    ا ب

 نینمچ هــ  ،)سیررمـ ـ گ طقاـمنـ   در ـرییگ  علت همه  ینرتـ عشای (1 پیت انتریسیدالگیش  از ی ناش ریگ  همه نیوخ الاسه
 ،ایـن   بـر ونافـز . تسا  شدهه تهیرییگ  همهر مهااماتدق ا ورییگ همه  بابله مقا دگی آما اری، بیم ردموا  از قبت مرا هوـشی

 ریـ گ  تـک  ردمـوا   بـه  کردروی در  که ددارد وجو اندرم از  پس رد موا یرییگ پ  و اندرم  با طهراب  در هی توج ل قاب عاتاطال
  . د باشندهنک  کمکاندوت  میالگیش

  .رگیرد قراداننم قه عاله توجد موراند بتور حاضب کتاداست امین، این چنیعی مرجدنبو  بههتوج با
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  مقدمه
 ملعوا ز ا ودی دارا عادهلا  فوقییاز اری بیمنا توهـ کتسا ه رودیاز ـاری بیم ل عام 1SD(1(پ یک یت ـانتـریسید  الگـشی
 یاهـ  رییـ گ ت همـه  لـ  ع ا تنه نین، همچ د؛یآ  می بحسا  به د زیا یرمو گمر  با 4یبوم ا ی  و 23ریگ همه 2ز دیسانتری  برو یاصل
 یکـای امر  در اری بیمـ  ع وسـی  یاهـ  رییگ ر،همه اخی یاه سال در. است دنی لف مخت طقمنا  در ع وسی ادابع  در نیوخ الاسه
 1969 یاهـ  سال طی  در زی مرک یکای امر رییگ همه. تسا هدش رش گزا زیرک م  و بی جنو یقای آفر ا، آسی ب جنو زی،مرک
سـال    در یقـا  آفر زرک م  و ب جنو رییگ همه. رشد مرگ منج  د مور 000,20  و اری بیم د مور 000,500  به دیمیال 1973 ات

 ضمعـر   در عه توس ال درح رهای کشو ر اکث دسر رمیظن به. رداد قرا ثیرأت تحت  را قه منط ر کشو 9 قلدا ح  و زشد آغا 1979
  .شنداب ته داشرارقSd 1  ازی ناشیاه رییگ خطر همه

سـطح    در اشـتی  بهد ات خـدم  ندگانهد یهرا ا ملی و سطح    در رها کشو اشت بهد ولینمسئ  کمک به  ظورنم  به نمااین راه 
  . تسا  شدهیمنظ ت وه تهی1Sd  ازی ناشاری بیمرد موااندرم ا ی وگیری جهت پیشطیمحی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1. Shigella dysenteriae type 1     2. dysentery 
3. epidemic      4. endemic 



 
 

  فصل اوّل
  کلیـّات

  

  
  
  1Sdتعریف . 1
ـ  ا از هـ  انیسماین ارگ . ندوش  می وب محس ی حاد خون  یاه ال اسه ز برو ی اصل مل عوا هجمل ازا  هالگیش   بـه  جم تهـا  قطری

نظـر   از  کـه  ندوشـ   مـی  هـابی  الت حاتترش  با اه همر ندههد ریزی خون طی سبب زخم مخا   گ بزر ۀ رود شی پوش یاه لسلو
 حـاد   ال اسـه  رد،مـوا   از ینیمـ   در یبĤتقر. استود نیز مشه  ومد رکت ردو    شکم پیچروز،  بت،  ی خون الهسا  بر وه عال ینیبال

 ود حـاد مـشه    یاه ال اسه اع انو رسای  با ینی بال وت تفا رد،این موا  در  که دوش  می ه دید ار بیم وعمدف  خون در  د وجو نبدو
  . تنیس

 الگیشـ ،  2سنری فلک الگیش یعنی،  الگیش 1ی سرم یاه ه گرو ردیگ  با ه عمد صهمشخ سه  در 1Sd یا یپ یک تی  الگیش
2ییسون

  :د داروتتفا 4دییوب الگیش  و3
  د؛نک ادمی ایجنیوخ ال اسهردهست گ وتدم نی طوالیاه رییگ  همه1Sdفقط ) فلا

  ت؛ساهال شیگاع انوردیگ  بیش از1Sd بربرا  درویی دارومت مقازروب) ب
ـ  تدمـ  نیطـوال تر،   بیـش  ینینظر بال   از 1Sd  با نت عفو متخا و دت و ش) ج  اهـ الگیشـ  اع انـو  رسـای   بـا  یـسه مقا ر د ر و ت

  . استرت دهکشن
 شـدت و    بـا  تغذیهسـوء   بـه  الیـان بت م  مسن و  اد افر خواران، شیر ژهیو  به سال، خرد کانکود  در اری بیم ،این  بر ونزفا
 ضـه  عارنروز بـدو  7  طـی ردمـوا  باغل  در اریبیم. رداد الدنب به  را تری بیش یرمو رگ م  و دنک هرمی تظا تری بیش متخاو
  : ازرتند عبا1Sd  بهالابت  ازی ناشه عمدرضعوا. دوش یم هدهاشم 3دار پایال اسهی ولی گاهبد؛ای ودمیبهب
  ،HUS4 میک اورلیتیک همورمدسن. 1
  ج،تشن. 2
  ، 53یمس یتسپ. 3
  ، 4وم رکتگیدز ونبیر. 4
  . 5سیک توککولونمگا. 5

  . هدبود خواال ابترد مواددرص10  تا1 قع،وم ه ب ور مؤثان درمد نبوتصور  دراری بیمیرمو  مرگانزیم
  آب ئن مطمـ  بعنا م  و ازی بهس اناتامک  به رسیست د  و تسا ناسب نام ا آنه اشت بهد یتوضع  که معیت پرج معجوار  د

                                                 
1. Serogroup 2. S. flexneri 
3. S. sonnei 4. S. boydii 
3. Persistent diarrhea 
4. Hemolytic Uraemic Syndrome 3. Septicemia 
4. Rectal prolapse   5. Toxic megacolon 



ـ و  بـه بــراین، بنا. تراست بیـش اری بیمعوـ شی رنـد،داـن  یاهــ  هدور در. ردارنـد طر قراـ خـ ضعرـمـ   درهنــدگان  پناژهی
 ی فـصل  یل تما اری بیم چهاگر.  شود تن عفو ر دچا تسا ن خطر ممک  ضمعر  در عـۀ جام موسـ یک اـ ت والً معم ـرییگ همه
  از تر بیـش  1Sd قالانت. دوش یم ه دید ر کمت یقایی افر رهایکشو  در ا این سیم  است،رت ع شای وبرط م  گرم و  یهوا ر د  و ددار
 اد ایجـ ی بـرا م الزروب میکـ ادتعـد . ردیـ گ یمـ  تصـور  ب آ  و یی غذا د موا قطری  از نینمچ ه فرد و   فرد با  س تما قطری
 روبکـمیـ  100 تـا  10  با بی تجر روط به  را طلب داو اد افر دنا نسته توا هشگرانپژو  که ریوط ه ب ت؛سا م ک اربسی 1نتعفو
گـرم   هـر   درتری عدد باک106  ـ 108  برغال ب ود زیای، خونال اسهنزما  دراربیم  ازیعـ دفروبکـ میادتعد. ندنک دهوـآل

 30  تـا  12شور   آب  در ه،هفت 7  چرک تا  هفملح  در ،روز 11  تا 5 ینشیر آب ا در ز اری بیم لطول عمر عام  . تسا وعمدف
 4  تا 1 زخانه آشپ یاه ندهام پس ر د  و ههفت 4  تا یدهشیر ترش   در ه،هفت 6  تا ق اتا رت حرا هدرج  با ربا غ گرد و   در ت،ساع
 ب موجـ  ندز یـخ . دوشـ  مـی رت نی طـوال  ادرگـ  تیانـ سـ  ـهدرجـ  25  از ر کمتـ  رتراـحـ   در روبطول عمر میک  . استروز
  . هد بکاه زندیاه روب میکادعدـت  ازتسا ن اما ممکد؛وش می نانیسم ارگتنفر ینازب
  
  خونی سایر علل اسهال. 2
  از ر دیگـ  یاز اری بیمـ  مـل علت عوا   به تسا نممک  آن یومـکل ب ـش هـ ب نیوخـ ال، اسه ـاهالگیـش ـرای س  و 1Sdز  جـ هب

  .دباش 3تولیتیکا هیستامیباناِ ریتمکت نسب ه بـو 4اهموناللاس ،3جم مهایشیاکلیرشا، 2 2پیلوباکترژژونیماک هجمل
 پاارو  از 7H:157O E.coli Enterohaemorrhagic هـ ب دگـیوـآل  از یاشـ ن نیوخـ الهـ اس وددـحـ م یاهـ ـرییگـ همـه

 ت؛سـ ا ه بـود  خام شیر فمصر  گاو یا  دۀ آلو تهخپ ه نیم ت گوش ف مصر اقب متع والمعم  که هدش رش گزا لی شما یکایمر ا و
 نیوخ ال اسه د شدی الاشک  به الیان مبت ددرص 10 پنج تا . تسا ح مطر دگیاین آلو   به الابت  در فرد نیز   فرد به  قال انت چهاگر
 ن مـزم سـایی  نارتـار  نیـز گرف ه بقیدرص د 30  و رندیم یم HUS  هـ ب ـال مبت ادرـ اف ددرص 20 دحدو. ندوش یم HUS ردچا
م کـ   دسـت  نون نیز تـاک   7H : 157O E.coli امـن هـ ب هروـ گ ـنمیـه  از ـریگـ دی یاز ـاریمـ بی ـلامـع. نـدوشـ یـ م هکلی

 روب این میک  ایشگاهیآزم یص تشخ یاه روش. تسا  شده یقا افر بجنو  در ی خون ال اسه گ بزر رییگ همه  یک بموج
  . تسا  شدهح مطر9 ستپیو در

 هر تظـا  ریـ گ  همـه  رتوصـ   ولـی بـه    دوش  می نیوخ ال سبب اسه  ن جوا غینبال  در ژهیو  به ی نیز گاه  تولیتیکاسیه بیمآ
 است  ن ممک عه جام اد افر ددرص 10 ا ت  و تسا ـع شای ـعه توس ـال درح رهایکشو  در مت عال ن بدو یاه نتعفو. دنک نمی
ـ ده و ـ جدا ش  تولیتیکاسیه ـبمیآ،  1Sd  از ـیاشـ ن یاه رییگ همه  از یبرخ در. ند باش دهآلو   کـه  ه ایـن بـود    یـه  اول رصو ت
 نـد  مانمیب ضـدآ ویدار  بـا نیوخـ  ال اسـه ان درمـ ب موجـ رسـت  نادیصایـن تـشخ  . تسـ ا اری بیمی اصل ل عام بآمی
 انتریدیـس   از ی ناشـ  گیری پیـش  قابـل  غیر یرهـای مو گرمـ ـاری،   بیمـ  قـال انت مه ادا جـهنتی ر د  و تسا  شده ونیدازولترـم
ـ الگیشـ  یاهـ  رییـ گ  همـه نزمـا   دری خـون الاسه  بهالیان مبتوعمدف  درب آمی ت کیس تنیاف. تسا دهاد رُخی  یالگیش ی ی

 دنـدارد  وجو رییگ ه همه ک نیزما  در انتریدیس به  آن ن داد تتی نسب  ح  شود و  ح مطر رییگ  علت همه  واننع  به اندوت نمی
  .  شودام انجیاطاحت  بادنیز بای

                                                 
1. Infectious dose   2. Compylobacter jejuni 
3. Enteroinvasive Escherichia coli 4. Salmonella 
3. Entamoeba histolytica  



  
   تیپ یکانتری دیسالگیشاصول پیشگیری از عفونت با . 3
 دهآلـو   آب یدننوش  یا یی غذا د موا دنخور  یا دهآلو فرد  با قیم مست س تما جه نتی تسا ن ممک 1Sd  از ی ناش نت عفو شارتنا

  : ازرتند عباالابت  ازگیری پیشظورنم  بهمزالامات اقد. دباش
  
  آموزش بهداشت . 1. 3

 رییگ  همه رمها  در اشت بهد زش آمو بهتجر  با یانمرب. تسا عه جام رکتلب مشا  ج  و زیاس ه آگا س اسا اشت بهد زشومآ
 یـه ضـمن ارا    را اشـت  بهد زش آمـو  یاه م پیا انندوت  نیز می  اتی خدم یاه ماناز س  و ماعی اجت یاه هگرو. ند دار رنقش مؤث 

  . د دهنشار خود انتیاه امهبرن
 زشـی  آمو یاهـ  م پیا تسا مالز.  کرد اآشن آن  به الابت  از گیرییش پ  و الگیش شارنت ا  و قال انت هشیو با  را عه جام اد افر دبای

  .د شونیه اراهی گرویاه نهسا ر وبی مذهران رهبرس، مداانی،رم د ـاشتی بهدکز مرازل،منا  بهع رجوهشیو به
  و نگـی  فره یاهـ  سیت حـسا  ی، محلـ  الحاتاصـط  ه با ک ریوط  به د، شون یمنظ ت  و ه تهی تقد  به د بای زشی آمو یاه مپیا

 شارانتـ   ازگیریپیـش   جدی درروط به  کهد شونته گرفراک  بهییاه مقط پیا ف وند باشبق منط م مرد مسو ر  و بدا آ  و رهااوب
ی الگیشـ   از ی ناشـ  ی خـون  ال اسه تلع یر به  م رگ و  م  و ال ابت شکاه رب  که بردهاییراه  بر نینهمچ. ند باش ر مؤث اریبیم
 1 سـت پیو  در اشـتی  بهد یاهـ  مپیـا  ی از ا نهنمو.  خاص شود  ه توج ند، هست ر وبا مؤث  ند حاد مان  یاه ال اسه ریگ د  و یومب

  . تسا  شدهدهآور
  
  ها با آب و صابون وشوی دست شست. 2. 3
ـ  تسـ الگیشـ  قالانت  از گیری راه پیش  رترینث مؤ وناب ص و آب ا با ه  دست ویشو شست  که اآنجز  ا  م تمـا  ادافـر   بـه  د، بای

 ا، آنه ج مزا بتاجا از  پس کان کود زکردنمی ت  و ن شست ج، مزا بتاجا از  پس ژهیو  دست به  نشست.  شود یها توص ه وادهخان
غـذا   دنخـور   طـبخ یـا  ه،تهیـ   قبـل از ن، آناوعمدف  بهته آغشیاه سلبا  بهندز دست  یا کان کود وع لگن مدف  ریختندور
  . دی دارا ه ویژیتاهم

. ـد باشـ ـرسدستـ   دریافـ کـ ـدارقـ م بـه  آب  کـه راستســ  مینیاـ زموب، مطلـوحن ا به هـ  دست ـن شست ،کشـ بی
 هدور در. ودـ شـ  ـداری نگهـ  میــدنی آشا آب دا از ـ جـ  ـو،شـ و  شـست  ی بـرا  مالز  آب ـراست بهتـ  انکـ امـ  ـورتدرص
 دندو ز  و دنرکـ  پاک یراـ ب ـودنباشـد،وجـ م وناگر صاب . ودـ ش ـه تهی ـون صاب منـد مست اد افر ی برا دایب،  1Sd رییگ همه
ه کــ  م ایـن  ـهـ ـ م ـۀنکتـ . ردـ کـ  فادهحتـی خـاک اسـت       یا سترخاک  از انوت  می راری، اضط یطشرا  دست در  یاهـ دگیآلو

  . ردـک کـ خشده آلوـۀولــح اـ بیـداـبـن  راـه شستیاهـ دست
  
  تغذیه با شیر مادر. 3. 3
 یـه  تغذمادرشـیر  از  کهکانی کودریگ د وخوارانشیر.  شودیج ترود بایمادرشیر  باسال خردکانود ک وخواران شیر یهذغت



ـ  ونافـز . ندوش  می ردچای  یالگیش ی خون الاسه  حاد یا  الاسه  به ر کمت رییگ  همه نزما  در ند،وش می  ورت درصـ  ،ر ایـن  ب
 رشیر ماد   از د تول دایماه ابت  6 تا 4  که خوارانیشیر  در ظتاین نوع حفا  . راست کمت ا آنه اری بیم متخا و  شدت و  ال،ابت

 د،وشـ   مـی ه غـذا نیـز داد  ر شـیر مـاد  راهمـ ه بـه   کـه گی،سـال  3 حتی تا  آنات ولی اثراسترت ص مشخند،وش  می یهتغذ
  . تسا جهوت لقاب
  
  بهداشت مواد غذایی. 4. 3
. تسـ ا ری ضـرو  یی غـذا  د مـوا  اشـت  ملـی بهد   امـه  طبق برن  یی غذا د موا یعوز ت  و هتهی  بر ی کاف رت نظا رها کشو ۀهمر  د

ـ   و ند باشـ  ته داش ل کام رت نظا یی غذا د موا یعوز ت  و هتهی  بر د بای ط محی اشت بهد کنانکار  ی بـرا  م الز یـارات  اخت اآنهـ  ه ب
  . شوده دادیی غذاد موادهایرگ ه دورریوآ معج  وبهداشتی غیریاه وران رستیلیتعط

 گساالن، بزر ی غذا برا  ه تهی هنحو  آن وعوضم  زیر که  یاه م پیا شار انت نهزمی  در د بای عهسطح جام   در اشت بهد زشآمو
  ). 2 ستپیو(د باشا کوشت،سا خوارانیر ش وکانکود

 ده خور ی فور دننک تپوس از  پس تسا م الز تاین صور  در  که م سال یاه ه مگر میو  رید، خام نخو  دغذایی موا زهرگ •
  د؛شون

  ند؛ ببیرتحرا  آنیاه ت قسممتما  کهدی طبخ کنیا نهوگ به غذا را •
  رید؛ بخود مجددنرک گرم از پس  سرد رایذا غداغ و ا ره پختیغذا •
  د؛شک کنی خ ویید بشوالً کامفادهاست از پس  راهفر س وزخانه آشپفظرو •
  د؛ جدا کنیدهلو آ وتهنشس از  راه شستفرو ظ وتهنپخ از  راه پختهایغذا •
  یید؛ بشووناب صو آب با  خود رایاه  دست، غذاهتهی پیش از •
  . د کنیگیری مگس جلوط توسها غذادگیوآل  ازی،تور  ازستفادهباا •
  
  بهداشت آب آشامیدنی. 5. 3
.  کنـد  وردهطـول سـال بـرآ      در  را عه جام زهای نیا مه تما ک ریوط  به د، باش رسدست  در ی کاف ازهاند  به میدنیآشا  آب دیاب

ـ اشتی بهدکزمرا در. راست لیت20 انهنفر روز  هری برافیمصر  آبار مقدقلحدا  ار مقـد قلا حداه ارستانیم ب وانیرم د 
  آب عمنبـ   از اد افـر  نت محل سکو  له فاص راستبهت. تسا هدش یه توص رلیت 60  تا 40 انه روز اربیم  هر یازا  به فیمصر آب

  . دیآ زیر می  درمسال  آبینتأم  درنما راهل اصو، فوقتبمرا  بههتوج با. شدمتر نبا 150 بیش از
  
    آبیعتوز. 1. 5. 3
 ونـه  هرگ تسا مالز. تسا  ذکر شده  3 ستپیو  در یشک هلول  آب ی برا سب کلر منا  ارقدم.  شود زنی کلر د بای یشک هلولب  آ

 ر فـشا  یع، توز هشبک  به بع منا رسای  از دهآلو  آب دورو  از گیری جلو ییز برا  ن  شود و  ح اصال االتمحل اتص  از نشت آب 
  .  شودشتهاد  نگهت ثابه شبکلداخ آب



ـ  ظـت  حفا یاه اه چ  و ه برک خانه، رود ند مان دگی آلو ضمعر  در یاه آب اگر از   میدنیآشـا   آب بع منـا  واننـ ع  بـه  دهشن
حـل   م ا و هـ  لتتوا.  شود گیری جلو اناتیو ح  و اد افر ط توس ا آنه دگیآلو  از سب منا نع موا ادایج  با د بای د،وش  می فادهاست

 ییـر سطح آبگ  ر از ت ین پای یسطح  در شهمی ه  و د باش ته داش لهفاص  آب بعمنا متر از  10  بیش از  قل حدا د بای وعدفن مدف 
 راسـت بهت.  شـود  جپمـپ خـار     چرخ چاه یا   ره، قرق طتوس ب آ  و ند باش ته داش وش سرپ دا بای ه  چاه متما. د شون اثاحد
  .  شودفادهاست  آبر دیگبعمنا  اززها نیارای س ووشو  شستدن،رک ظورحمامنم به

  بـه  ار سـیّ  کرهایان ت یلهسو به را  آب راست آن، بهت  ظتی حفا انات امک دبو ن  و میدنیآشا  آب دگی آلو مال احت ردموا در
 قابـل  غیر نیمدت طوال  ه ب  و زینهپره  آب یع توز ه این شیو  تهالب.  کرد داری نگه سب منا فظرو ر د  و قل منت فمحل مصر 

  .  شودین تأمسب منایروش ا ب وعترس  بهد بایعه جامی برامسال  آببراین، بنااست؛اجر
  
  وارها خانطتوس  آبرهخی ذ وزداییگند. 2. 5. 3
 نـین همچ. د کننـ  ریاد  نگـه  نـد، هد  مـی  وشـ و  شـست  انـه روز  کـه  داری دَر فظرو در را آب  داد تا  زش آمو ادافر  به دیاب

 کان کود رسدست در را  ظرف آب  د، کنن داریگه ن  و ره ذخی انه روز ز نیا ازهاند به را آب  که موزند بیا د بای ندگاننک فمصر
  تـا یند نمافاده استمیدنیآشا  آبریدا جهت نگهیک بارگاهگلو  بافظرو  از ان امک ورترص د  و ند نده ر قرا اناتیو ح و

  . د باششته ندادوجو  آنلداخ  دست بهد وروانامک
 ی بـرا  اشـت،  برد گـام نه  بـه  دنـدارد، ا وجو هـ  آن بـه   نصب شـیر آب    انامک  که دوش  می فاده است گ بزر فیظرو اگر از 

  آب ن بـود  اشـتی بهد بـه   کـه  قعیمـوا  در.  شـود  فاده اسـت  د بلن ه دست یاه قهمال  از دبای آب  دست با  ستما  از گیریجلو
  آب رتحـرا .  شـود  اندهجوش یا) 3 ستپیو(زنی کلر ر،کلر ماد   از فادهاست  با هخان در  آب تسا م الز ید،دار  شک فیمصر
 فظـرو   در یدهجوشـ   آب دارینگهـ . تسـ ا یا کـاف  ز اری بیمـ  یاه تری باک رای س  و الگیش ن کشت ی برا یدنحال جوش  در

  . ت نیسزنیا آشامیدنیغیر  آباندنوشج. تسا ری ضروداردَر ا ی وسته دربال کامگانهجدا
  
  دفع بهداشتی فضوالت انسانی . 6. 3
 عـه  جامرکتشا م  و ی محل یطشرا  با بق منط د بای ازی بهس یاه انهسام. د دار دی زیا یت اهم انی انس الت فضو اشتیع بهد فد

ـ  یطرا ش  خاک و  اعانو  به هتوج  با زیاس لت توا لاصو.  شود تهساخ  در(د دار وتاـ تفـ  قــه طـمن هـر   جـوی در   اگون گون
  ). تسا هدـ آمراد یه تهولتواـ تکاهـ چتاخـ سۀوـ شی4 ستوـپی

 ی ناشـ  ات خطر ،اه ماین پیا  در.  کند ید تأک کانکود دمور  در ژهیو  به لتتوا  از فادهاست  بر د بای اشت بهد زش آمو یاه مپیا
ـ  کان کود نینهمچ. د گیر ر قرا ید تأک د مور د بای میدنیآشا  آب بع منا یکنزد  یا نزمی روی  بر ج مزا بتاجا از  بـت اجا  بـه  د بای
ـ ا خـاک   بـا  وع مدف د بای شداب ته گرف ت صور لتتوا  از جخار ه دفع در  ک ورتیدرص. د شون یب ترغ لتتوا  در جمزا   یـا  دازن
  . خاک دفن شود در  یاته ریخلتتوا ر د واشته بردنزمی  ازچهبیل

 ارمکارهاز ب ا و ه یشگاهنما ا ی  و داریاعز یا) رتزیا (بی مذه سممرا  در ت شرک سبتمنا  به دی زیا ادافر  که ردیموا در
  بـه  رسـی  دست انامکـ   که نیزما در. د دار تری بیش یت اهم انی انس الت فضو اشتیدفع بهد   از ینان کسب اطم  دنا جمع شده 



 خاک با   در وع دفن مدف  ی برا ادفر ا  و ت گرف ظر درن ج مزا بت اجا ی برا سبی محل منا  د بای ت، نیس ر میس هجو چیه  به لتتوا
  . نند ببیم الززش آموچهبیل  یادازنا خاک  ازفادهاست
  
   تیپ یکانتری دیسالگیشاصول پیشگیری از انتشار . 7. 3
ا هـ  ارسـتان یم ب ا و هـ  انگـاه درم  در 1Sd  بـا  نـت وفعشار  انتـ   از انـد وت می 1اشتی بهد یالتتسه  زیر در  حل مرا رگیریاک هب

  : کندگیریپیش
  د؛ دهیرا قراه ارستانیم با وه انگاهدرم  بهجعانمرا رسست د ودید ل قابیاه محل  دروناب صو  آبی کافازۀاند به •
   و آب  بـــــال کامـــــروطـــــ بـــــه ا راهـــــ  دســـــتاران، بیمـــــینـــــهمعا از س پـــــپـــــیش و •

  یید؛ بشوونباص
  رند؛ ندالیت غذا فعایعوز ت وهتهی  دراشتی بهدکز مراالی اسهاران بیمقبان مراد شویئنمطم •
خـاک دفـن      در وع مدف ان، این امک  د نبو تصور در( شود  دفع لتتوا  در Ĥ حتم ی خون الاسه  به ال مبت اران بیم وعمدف •

  ). شود
  .  شودزداییند گ وه شستب مرتروط  بهد بایی خونالاسه  بهال مبتاران بیمفهلح م وسهالب •
  
  گندزدایی البسه و دفن جنازه. 8. 3
 نـت  عفو شارنتـ ا  از گیریپیـش   در نیوخ الاسه  به ال مبت ار بیم طیز محی  ن  و ی شخص یل وسا سه، الب ل کام ن کرد فونیعدض

  : ازرتند عبازداها گندرترینؤث م وینرت انارز. راست مؤثاربسی  اوواده خانادبین افر
  
  د،درص2 کلر ولمحل. فلا

  آهک،یرش. ب
  .ددرص2  تا1 فنل ولحلم. ج
  

 دنرکـ  خـشک .  شود فونی ضدع زدا گند طتوس  یا اندهپس جوش  س  و ه شست وناب ص و  آب یلهسو دقت به   به د بای سهبلا
 زدا گند یاه ولمحل جوش یا  آب  با د بای زخانه آشپ فظرو. راست مؤث الگیش ودیناب  نیز در  اب آفت قیمر مست نو  در سهالب

ـ بع منـا رسای  یاه برکخانه،رود  درسه الب نشست  از یز پره دمور  در نینهمچ. دشک شون  خ  و هشست  زش آمـو ب،رشـ  ل قاب
  .  شوده دادانیهمگ
ـ  یـک نزد  در عترسـ   به ، حاد النوع اسه  هر  یا نیوخ السها  به ال مبت اران بیم ادفن اجس  د فن و  ک  غسل و  سمارم  ینرت

  . ند باشل فعادغذاییاومیع توز  یاه تهی،طبخ  دریدفن نبا دفن و ک غسل وناگ ندههد امانج.  شوداممحل انج
  بیوتیک با آنتی 2پیشگیری. 9. 3
 گیریپیـش   بـر  وتیـک یب ی آنتـ  نربـود موث. دوشـ   نمـی  یه توص هجو چیه  به 1Sd قالانت  از گیریپیش  در وتیکیب ی آنت فرصم

                                                 
1. Health facilities 
2. Prophylaxis 



  . ارتراست دشودهآین  دراری بیمان درمو،دار  بهوما مقاه  سوشرظهو ا ب وتسا دهشن هدید
  
   تیپ یک انتری دیسالگیشگیری  آمادگی مقابله با همه. 4
 لیـح م طـس در CDD1 لاـ فع ـامهبرن  از ورداریخر ب 1Sd  از یاشـ ن ـرییگ  همه بـرراـب  در دگیاـ آم اد روش ایج  رینتهب
ـ   و یل وسا ده،ید زش آمو اد افر نین همچ ت؛سا لا فعا ه اریبیم  از قبت مرا م آن، نظا  اکنندهرج ا معواـج در. تسا   یالتسه ت

 یـب،  ترت نیا به. است اجر ـال درح وب مطل ـوحن  به اشتدـ به زشوـم آ  و نـد دار دوـ وج انی درم اشتی بهد کزمرا  در یکاف
 یی غـذا  د مـوا  اشـت هد ب  و ط محـی  ازی آب، بهس  یع توز ود بهب تـایراس  در لفـ مخت تراـف د ا و هـ رتخانهوزا ا در هـ امهبرن
  . ندنک  عمل میهنگ همااربسی

ـ  ه لیت این فعا  ، شود ه دید ور مجا طقمنا در دهد یا  ی رخ ا قهمنط  در نیوخ ال اسه رییگ ه همه ک نیزما جهـت    در دا بای
 اماتاقـد .  شـود  ام انجـ  تـر  زود ه هرچ د بای ت،سا ه نشد ام انج نزما آن  تا اماتی اقد ناگر چنی . د شون یت تقو اری بیم رمها
  . ندوش  میحزیر مطر  دررییگ  همهیطشرا  دردگی آماصاصیاخت

  کننده کمیته هماهنگ. 1. 4
ـ  بـطرتـ م یاهـ رتخـانـهوزا  از کلشـ مت نـدهنک هنگ هما تـهیمک  هملـجـ   از یـر  واگ یاهـ  اری بیمـ  رییـ گ  همـه  راـمهـ  اـ ب

 ،ضـمن  در. د باش ته این کمی  ل فعا ایاعض  یکی از  د بای CDD امه برن ولمسئ.  شود یلشک ت  و حی طرا ـدایـ ب نیوخـ الاسه
  و ع سـری  ایا اجـر  هـ  تههدف کمی . د باش ل فعا کرد عمل نهمی ر با ت ین پای حسطو  در ییاه ته کمی یلتشک  در د بای تهاین کمی 

  : ازرتند عباته این کمیصاصی اختیاه لیت فعاهجمل از.  استرییگ  همهر مهاامات اقدرؤثم
  
  ری؛یگ  همهبربرا  دردگی آمای براگیری فراا امه برنهتهی •
  تی؛ دولیاه  همه بخشلیت فعادنرک هنگهما •
  نی؛ها جی وا قه منطیالتتشک  بارکتمشا •
  یر؛مو رگ م ونیوخ الاسه  بهال ابتردموا  بهوط مربعات اطالریوآ جمع •
  زش؛ آموی برازییر امهبرن •
  سی؛ اساومات ملزیعوز ت وداری نگهه،تهی •
  . ر مهایاه لیت فعایابیرز ا وش پایرت،ا نظا،اجر •
  .  شوداد ایجعترس  بهد بایرد، ندادی وجوا ته کمین چنیرییگ  همهع وقونزما اگر در •
  
  مراقبت و گزارش موارد . 2. 4
 ردواـ مـ  رشزا گــ   و قبـت  مرا امدف انج ـه با ـدیـاب "وعمدف  در ودخون مشه   با اه همر الاسه" ی یعن انتری دیس یفرعت

ـ  ـانی درمـ  کــز راـ م ی،ونـ خ ـال اسه یاهـ رییگ هـ کشف هم  ظورنم به. درـیـ گ رراـ ق دتـوجـهمور  ردواـ مـ  ماـمـ ـ ت ـد بای

                                                 
1. Ciontrol of Diarrheal Disease 



ـ  لامـ ش ـدایـ ب ـاربیم  هر هدش  ثبت عاتاطال. د کنن بینیاز ب  ثبت و  منظـ م روطـ هـب  را نـدهنک جعهراـ م نیوخـ ـالاسه ام ـ ن
 تسا  آن وب مطل لماک. د باش یزشده تجو وهایار د  و ینیلاـ ب یصشخـ ت نی، نشا جـعه، مرا یـخارـن، ت ـ س نوادگی،اخ ام ن و
ـ    رشزاـ گـ  اشتدـ بهـ  کـزراـم هـ ب ـگیفت ه  و صه خال رتوص ا به ه هاین داد  که  رییـ گ  همـه  قـع وم کـشف بـه    اـ شـود ت
 ز بـرو  مـال آن، احت   از ی مـرگ ناشـ    عوقـو   یـا  نیوخ ال اسه رد موا ادتعد  در عمول نام ایش افز ردموا در. د باش یرذپ انامک
  . تسا حر مطرییگ همه

ـ   و ان است قه،سطح منط   در اشت بهد ولین مسئ د بای ری،یگ همه کشف هر  از پس . د شـون  ع مطلـ  نـگ رد  بـی  رکـشو  ا ی
ـ  و) اری بیمـ  زبـرو (یـم  عال ع شـرو  یخ تـار  الیان،مبت  سن اران، بیم اد تعد ل شام د بای رشگزا  تـاهــای وس ر  و هاام شـهر   ن
ـ  دشاب 1Sd انـدوتـ می هـ ک ـاری بیم ل عام مالی احت ات جهت اثب  ایشگاهی آزم یص تشخ امـاتدـاق. ـد باش ـتاررفـگ  د بای
ـ  اشـت  بهد رتوزا ا در هـ  رییگ همه  با رزه مبا دواحا  ی CDDامـه  رنـ ب ـولمسئ). 7 ستوـپی(دردـ گ ال اعم نگرد بی  د بای
 رشگـزا .  شـود  ام انجـ  قـع وم  به وبطل م  و سب منا اماتاقد  شود تا  ه آگا ه آمد تسد  به اختینش تری باک یجنتا  از عترس به

 ود محـد  افیـایی  جغر هـای مرز  بـه  نیوخـ  ال اسـه  رییـ گ  همـه  ا زیر ؛ شود ه نیز داد  وار همج رهایکشو  به د بای رییگ همه
  . ندام نمی

  آزمایشگاه . 3. 4
. تسـ ا  شـده  ح مطـر  ل کام روط  به م فصل دوّ  3بخش    در رییگ  همه انجری  در ایشگاهی آزم یاه لیتفعا  به وطث مرب حب

  :تسا هزیر آمد  در1Sd رد مواان طغیز بروبرابر  دردگی آماظورنم  بهم الزامات اقدلاصو
  
  درانــات ایـن امک   ازـورداریرخـ  بـ وـداشـ ـ بته داشـ دوجو الگیش کردن جداظورنم  بهد بای ایشگاهآزم  یک قلادح •

 ا از هـ  نـه  نمو ع سری ال ارس ی برا دهید زش آمو نلپرس  با ز مجه ایشگاهآزم یک. ت نیس ریا ضرو هـ ـایشـگاه آزم ماـتم
  ـراست؛ بهتافی ناکمندانار کـ وزمواـل اـ بهـایشگا آزمینچند

  )5ست پیو(. شودین تأمی کافازهاند  به 1قال انتطیحم •
نظـر    جهـت کـشت از     هدش ه تهی یاه نهومن ؛ شود هم فرا ا سرم یطشرا  در وع مدف یاه نه نمو قال جهت انت  م الز اناتکما •

  ؛)نیدببی  را5 ستپیو (د شونقلت منایشگاهآزم  بهعترس  بهادرگ تی سانه درج4 رت حراهدرج  درد بایالگیش
  ؛) شودجعه مرا6 ستپیو به(، شودهم فراته یافیص تخصایشگاهآزم  درری ضرووماتزلم •
  

 ویـی  دار سیت حـسا  ینجهـت تعیـ     آن وگرامیب ینت آ  و ب مسب ل عام ی فور ین تعی ری،یگ  همه رش گزا افتدری از پس
 8 و   7  و 5 یاه ستپیو در  آن ویی دار سیتا حس ینعی ت  و 1Sd یص تشخ ری،یگ نه نمو ه شیو ورالعملدست. تسا ریضرو

  . تسا  شدهحطرم
  
  مشی درمان  خط. 4. 4

                                                 
1. Transport media 



. هـد اک  مـی  ارانرگ بیمـ   مـ   و م وخی رضعوا از  که تسا سب منا وتیکیب ی آنت یزجوت،  1Sd  از ی ناش اری بیم ان درم ساسا
 ری کـشو  یشمـ  خـط .  شـود  ا اجـر  د حاد نیز بای   یاه ال اسه اندرم  در فاده است د مور یتی حما امات اقد ر سای ،ر این ب ونافز
  :است زیررد موال شام، شودهیهت Sd 1  ازی ناشانتـری دیسـرییگ  همهیراـ بدبای  کهاندرم

  ؛1Sd  برر مؤثوتیکیب ی آنتیزتجو •
  ؛ 2یبآ  کماندرم  یاگیری پیشی براعات مایرایسو  ORS1 یزتجو •
  اران؛ بیموم مدایهتغذ •
  . یرمو رگ م وم وخیرض عوازبرو  ازگیریو جلظورنم  بهطر پرخرد موااعرج ا واران بیمیریپیگ •
  
  ر مؤثوتیکیب ی آنتخابانت. 1. 4. 4
ـ  به  که تسا ییاه  سوش ویی دار سیت حسا ون آزم جـه نتی یارداشتنتـاخ  در سب،اـ من وتیکیب ی آنت خاب انت اینبم  گیازـت
 سیت حسا سی برر یاه  روش نمایراه. تسا ه آمد تسد  به قه منط نهما  در رییگ  همه عوقو از پس  یا وراـ مج طقمنا از
 یاهـ  وتیکیب یآنت. دنا  شده ست فهر 1 لجدو  در هدش یه توص یاه وتیکیب یآنت. تسا  شده ح مطر 8 ستپیو  در وییدار
  :ند باشرداشتهدرب  زیر راتب مراد شده بایخابانت
  
 ل مثـا  یبـرا (د اثـر کمـی دار     سترس درد وی دار ریناگر بهت . ند باش ر مؤث 1Sd ی محل یاه  سوش ددرص80  بر قلحدا •

  ؛ کردفادهاست آن  ازرتر مؤثویی داره تهینزما  تاانوت می) ددرص50
  د؛ باشویزجت ل قاباکیراه خور از •
  د؛ باشانارز •
  .  کردهم فراان بتوعترس به را آن  یاد باشرمحل میس در  آنهتهی •
  

ایـن    از پـیش  کـه  3یدیکـسیک  نال داسـی . تسا  شده گیر فرا ریموکسازولوت ک  و لینیس یآمپ  به 1Sd ومت مقا سفانه،أتم
. تسـ ا خابی انت وی دار ضراح ال درح ،دش  نمی ف مصر ول معم روط ه ب  بود و  الگیش  به وم مقا رد موا ان درم وانۀتش پ ویدار
 یا 3مسیلینامیوپ  و  4اه روکینولون فلو ند مان وها دار رسای. تسا اه همر ومتمقا  با ردیموا  نیز در  و این دار  ف مصر سفانهمتأ
ـ   و ند هـست  مـت یق ن گـرا  ار بـسی  ند، اثر دار  1Sd یاه  سوش تر بیش  روی زونه که 4وکسیل پیو ینوسیلینآمد  ه تهیـ  حتـی ار ه ب
  . ندوش نمی

ـ  شـد  نبا صمـشخ   آن ویی دار سیتحساا  ی یده نرس اتاثب  به رییگ  همه ب مسب ل عام واننع به 1Sd  که یطیشرار  د   تـا  د بای
  .  کردفاده استیدیکسیک نالداسی ر ازت ق دقیایشگاهی آزمیج نتالحصو

                                                 
1. Oral Rehydration Solution 
2. Dehydration 
3. Nalidixic acid  3. Pivmecillinam 
4. Fluorquinolone  4. Amdinocillin pivoxil 



  
  2 )لجدو:( ازرتندباع ،تند نیسرثؤم 1Sd بر  کهییاه وتیکیب یآنت
  ت،سا وم مقااآنه  به1Sd یاه  سوشول معمروط به  کهوهاییردا . ١
 ه رود طمخـا   در الگیشـ  جممحل تهـا    ولی به  تسا ساس ح اآنه به 1ایشگاهی آزم یطارش  در روبمیک  که وهاییدار . ٢

 اآنهـ   بـه  ایـشگاهی  آزم یطارشـ   در 1Sd یاهـ  سـوش   کـه  یکروبی ضدم وهای دار رای س  و وهااین دار . ندنک  نمی ذنفو
  . د شونخاب انتید نباومند،مقا

  
  وتیکیب ی آنتودی موجودبودنمحد. 2. 4. 4
 تسـ ا ارانیبیم  به و دار یز تجو ویت اول ت، نیس رسدست  در اران بیم ان درم ی برا ر مؤث وی دار ی کاف ازهاند به  که ردیموا در
ـ  مندرضـ ). تسـ ا  شده ره اشا م فصل دوّ  2,2بخش    در ردااین مو  به(ند دار ر خطر مرگ قرا   ترین بیش ضمعر در که  د بای
  .  شودش تالی خونالاسه  بهالیان مبتم تماان درمی برام الزوتیکیب ی آنتین تأمیبرا
  
  

                                                 
1. In vitro  



   اندرم  درفاده استد موریاه وتیکیب ی آنت1 :لودج
  1Sd  ازی ناشیاه الاسه

  
  اومت داروییقم

  م دارونا
1Sd  هایرشیگالاس  

  متیق
ترسسد بلاق
  دنوب

  ادیز حد متوسطرد  غیرتم  یعاش  1لینیس پیآم
  ادیز  زانرا  غیرتم  یعاش  2تریموکسازولکو
   وبیشمک حد متوسطرد  شایعانزایشفا بهور  یدنالیدیکسیکاس
  مک  انرگ  دران  شایعان  ومسیلینامپی
  مک  انرگ  دران  دران 3پروفلوکساسینسی
  مک  حدمتوسطرد  دران  دران  4رفلوکساسیننو
  مک  انرگ  دران  دران  5وکساسینان

1 2 3   

 
  . د شونیز روز تجو5 تدم  بهد فوق بایوهایه دارمه •
 د ضـرب کنیـ    کوزن کـود   در  وزن را  وگرمکیلـ   هر یازا  به و دار ار مقد کان، کود ی برا و دار ار مقد سبه محا ظورنم هب •

  .  کندوز تجاید نباگساالندوز بزر از کل ولی در
 متمـا   بـه  ومـت  مقا ردمـوا   در چـه  اگر د،وش  نمی یهسال توص  12  از کترچ کو کانکود  در د جدی یاه ولون کین یزوجت •

  . دوش  مییز تجوکان پزشی برخط توسار،طر مرگ بیم خ ورسدست  دروهایدار
  1Sd  بررثا  بییاه وتیکیب ی آنت2 :لودج

ه بوالً  معم ایشگاهی آزم یطارش  در الگیش یاه شوس  که وهاییدار. 1
  :ومند مقااآنه
   4ونیدازولرتم •
   5پتومایسینرتسا •
   6اه اسایکلینرتت •
   7امفنیکلرلک •
   8فونامیدهالوس •

 

  
                                                 
1. Ampicillin 
2. Trimethoprim-Sulfamethoxazole 4. Norfloxacin 
3. Ciprofloxacin   5. Enoxacin 
4. Metronidazole     6. Nitrofuran  11. Kanamycin 
5. Streptonmycin  7. Nitrofurantion  12. Cephalosporin 
6. Tetracyline  8. Furazolidone  13. Cephalexin 
7. Chlorampheniciol  9. Aminoglycoside  14. Cefamandole 
8. Sulfonamide  10. Gentamicin  15. Amoxycillin 



ـ  آن به ال شیگ ایشگاهی آزم یطشرار  د تسا نکمم  که وهاییدار. 2 ا ه
  :تسا ه نشدات اثبیزتجو از  پسا آنهیر ولی تأثد باشسحسا

  )8ازولیدونورف، 7روفورانتویین نیتندمان(6اه روفورانتین •
  )11امایسینانک، 10نامیسی جنتندمان(9نوگلیکوزیدهایمآ •
 )14امَندولفسِ ،13لکسین سفاندمان(وم دنسل اول و 12یاه لوسپورینافس •
   15لینیس کسیومآ •
 

 
  ای از ملزومات ضروری مجموعه. 5. 4
 ی خـون  ال اسه رییگ همه  در دنیاز مور ری ضرو وماتملز  از ی کاف ارمقد  به رسی دست ان امک د بای اشت بهد کز مرا هیلک
1Sdاست زیررد موال شاموعهن مجمای. ند باشتهداش  را:   
  ر؛ مؤثیاه وتیکیب یتآن. 1
2 .ORS؛  
  .دی ورییاه وللمح. 3

 و ومـات ملز قلحدا. ند باش ز نیا ولمعم یش از  ب  و عترس  به ومات این ملز  تسا ن ممک انتری دیس رییگ  همه نزما در
 ره ذخی تان واس ستانطح شهر س در.  شود داری نگه اشتی بهد یالتتسه از یک هر  در د بای رییگ ت همه هج م الز وهایدار
 مـالی  احتبلـه  جهت مقای کافازهاند  بهدیاب ری ضروومات ملزرای س ووراد زیسطح مرک  درخرهاال ب وزاست نیا تریبیش
 وهـای دار  بـا م مـنظ روطـ   بـه ته گذشـ ف مـصر  یخ تار ارشدهانب وهایدار  که ت داش ه توج دبای.  شود رها ذخی ه رییگ همه با
ـ   و هتهیـ . د نشو ف مصر ته گذش یخ تار وی دار زرگه  تا ند گرد گزین جای راد یختار  بعمنـا   از سـب  منا ومـات لز م  و و دار ینأم ت
  ).د کنیع رجو4.1بخش  به(تسا ندهنک هنگ ملی هماته کمییف جزء وظاواست درخارتکر  ازگیریلو ج ولفمخت

. دوشـ   مـی یه توصـ ر کـشو لداخـ  در  آن یـع وز ت  و ده وار ومـات  ملز م اقـال  ه ثبت کلیـ   ظورنم  به زی مرک می نظا دوجو
  . تسا هدم آ10 ستپیو  درانتری دیسدمور 100  بهدگی رسیی شده برانییب  پیشدنیاز موروماتملز

  آموزش کارکنان . 6. 4
 هجمل  حاد از  یاه الاسه  به الیان مبت ان درم ر مؤث یاه روش  با ی کاف ایی آشن ظورنم  به د بای اپزشکییر پ  و کی پزش کنانراک

هـدف    است که  دهرک ه تهی نمایی راه یاه ه جزو داین مور   در اشت بهد نی جها انمساز. نند ببی وم مدا زش آمو نیوخ الاسه
   . 2و 1تسا رییگ  همهبربرا  درکنان کارشاب ده حفظ آمااآنه
   
  گیری های سیّار مهار همه گروه. 7. 4

                                                 
1. Diarrhea management training course: guidelines for conducting training courses at health centers and small hospitals. Geneva, World 
Health Organization, 1990(WHO document (CCD/ SER/90.2). 
2 The management and prevention of diarrhoea; practical guidelines, 3rd ed. Geneva, World Health Organization, 1993 (ISBN 924 
154446). 



 شـته ندا را ی خـون  ال اسـه  رییگ همه  با بله مقا ی برا م الز دگی آما اشتی بهد ات خدم ندههد یه ارا طی محی کزه مرا ک امیگنه
ا هـ  ه گرو یفوظا. د شون یل تشک ار سیّ یاه ه گرو تسا م الز شد، نبا ن ممک ات خدم یه ارا جعان، مرا دی زیا لدلی به  یا ندباش
  :است زیرحرش به
  
  اسی؛نش تری باکایشگاهآزم به  آنالرس ا ووع مدفرییگ نهومن •
  انی؛ درمت موقکز مران کردلعا ف وقرارتسا •
  ال؛ ابتردموا  بهگید رسیی برام الزیاه زش آموامجنا •
  الب؛ فاضاشتیفع بهد د وازی بهسیاه امه برنرستیپرس •
  عه؛سطح جام  دراشت بهدزش آموایرجا •
  . اشتی بهدیالتهست  بهدنیاز مورومات ملزندن رساند مانی فوررکات تداینمأت •

  
 هر در. د باش  شده یل تشک نیسین وتک اشت بهد ی مرب اپزشکی، پیر کنان کار تار، پرس ک،پزش  از تسا ن ممک ر سیا هگرو
 ه دیـد  ی کاف زش آمو له محو یف وظا ام انج ی تیم برا  ادفر ا  و د باش ص مشخ د تیم بای  ایاعض از یک  هر یف وظا ت،صور
  . ندباش
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  فصل دوّم 
  گیری اصول مقابله با همه

  

  1Sd خونی ناشی از اصول رسیدگی به مبتالیان اسهال .1
  : زیر استحلارم ل شام1Sd رییگ همه  طینیوخ الاسه  بهالیان مبتر مؤثانمرد
  
  د؛ دهیاع ارجارستانبیم  بهعترس  بهند هستخطر پُرت حاالرسای  یاالی بدحد، شدیتغذیه سوءردچا که  راادیرفا •
  د؛ کنیانمردSd 1 ی محلیاه سوش  برر مؤثاکی خوروتیکیب یآنت با  راالیان مبتمامت •
 یبآ  کمردموا در(دی ورییاه ولمحل  یاORS اکی خورولمحل  بایبآ  کم اندرم  یا گیری پیش ظورنم به  را اران بیم مامت •

  د؛ کنیاندرم) دشدی
 دمـور  در.  میـل شـود    رحجم کمت  ا ب  و ر مکر اتدفع  به دقط بای  ف  و تسا ول معم ی غذا ن هما الیان، مبت یی غذا میژر •

  . د دهیمهادا  رامادرشیر  بایه تغذسال خردکانود ک وخورانشیر
  1Sdخونی ناشی از  جزئیات درمان مبتالیان به اسهال. 2
. د باشی خونالاسه  بهال ابتنزما  دراشتی بهدیالتتسه  بهی فورجعهمرا  به م مرد ق مشو د بای اشت بهد زش آمو یاه مایپ

 انی درمـ  کـز مرا بـه   را الیـان  مبت اعرجـ  ا  و اریـابی  بیم وارها،خان  از دید باز امهنگ  در د بای اشتی بهد کنان کار ،ر این ب ونافز
  :است زیرحرش  بهان درمبردراه. رند بگیظر درنان درمظورنم به
  
  تشخیص اسهال خونی. 1. 2
 وعمـدف   خـون در   د وجو اره درب ک کود رماد  یا ار بیم خودِ  از شپرس  یا ه تاز وعمدف  خون در  هده مشا ایمبن  بر یصخشت

  بـه  ار بیمـ  یخچه تار تنگرف  اگر با  ، این دوجو با. تسا انا یکس ه قت این روش   د  و سیت حسا والمعم. شداب  می ندنشفرز
  . تسا ری ضروه تازوع مدفهده مشاید،کرد  شکوعمدف  خون دردوجو

  
  risk)- (high شناسایی بیماران پُرخطر. 2. 2
   : ازرتند عباتراست، بیشاآنه  در1Sd  ازیخطر مرگ ناش  کهنیوخ ال اسهالیانمبت
ــاندوک • ــکــــــ ــ ک کوچــــــ ــال 5 ر ازتــــــ ــیر(ســــــ ــان کودخواران،شــــــ ــاکــــــ   ر دچــــــ

    بـــــــهته گذشـــــــههفتـــــــ 6 طـــــــی در  کـــــــهکـــــــانیودو ک،  ١د شـــــــدیتغذیهســـــــوء

  ؛)دنا  شدهال مبتکخرس
  ؛رت مسن  یاه سال50 گساالنرزب •
  جعه؛ مرانزما  درالبدح  یاج تشنی،بآ کم  بهال مبتارانمیب •

                                                 
 دــدرص 70 از رـمتـک اـهـآن دـق هــب وزن اــی درصد، 60 از رـمتـک اـهـآن نـس هـب وزن نسبت هـک ودـش یـم القـاط یـانـودکـک هــب واردـم نـای .1
  .باشد متر سانتی 12/5 از بازوکمتر دور اندازه یا پا ساق دو هر تورم ، NCHS(National Center for Health Statistics) طــوســت دهــش هـارای هـانـیـم



  . ح واضتغذیه سوءر دچاگساالنزر ب وکاندوک •
  
  اعزام به بیمارستان . 3. 2
ـ  جعه، مرا نزما در  بد میحال عمو   با اربیم هر یا)  شد ره اشا اآنه این به  پیش از  که(هی سوء تغذ  ر دچا کان کود مامت  د بای

 ارسـتان بیم  اسـت در ر بهتـ ی، تخـت خـال  دوجوورت  نیز درصخطر پُر اران بیم رسای.  شود ام اعز ارستانبیم  به نگرد بی
 ینی بـال  خاس پ  و د شون یری پیگ منظ م روط  به تسا ری ضرو ند،وش  می ان درم ایی سرپ اراجب ه به ک ورتیرص د  و د شون اندرم
  .  شودیابی شده ارزیز تجووتیکیب یآنت  بهاآنه
  
  درمان ضدمیکروبی. 4. 2
). 1 لجـدو (زاسـت  نیا اران بیمـ  سـب  منا ان درمـ  ظورنم  به د باش ر مؤث 1Sd ی محل یاه سوش بر  که اکی خور وتیکیب یتنآ

 رسدسـت   در ر مـؤث  وتیکیب یاگر آنت . د باش رمؤث 1Sd یاه  سوش متما بر  شود که  خاب انت وتیکییب ی آنت ان، امک ورتدرص
  . تسا زیر بحث شده  در باالیطشرا دو هر. د شوننگری بازد بایانی درمیاه ورالعمل دست، بودودمحد  آنارمقد  یادنبو
  ر مؤثویدار  بهی کافرسیدست. 1. 4. 2
) ک کود رماد یا(اربیم ه ب  و د کنن افت دری ی کاف ویدار د بای ایی سرپ اران بیم متما. د شون ان روز درم  5مدت    به د بای ارانمیب

 ش کـاه  ود، بهبـ  اساحـس  (ینی بال ود بهب د، باش ر مؤث یکروبی ضدم ویه دار ک امیهنگ.  شود ه داد زشآمو ودار  از فادهطرز است 
 ر ظـاه  تساع 48 ظرف     والمعم) ها اشت ودهب ب  و ی شکم های تب، درد  شکاه وع،مدف  خون در  ارقد م  و ج مزا بت اجا اتدفع
  . تسا  شدهیز تجووتیکیب یآنت  بهخ پاسیانگر نماصهشخاین م. دوش می
اگـر  . رگیرنـد  قرا بینیاز ب  و ینه معا دروز مور  2 از  پس د بای ندوش  می ان درم اییسرپ  خطر که  عرض درم اران بیم مامت
 د نیز بایدنا هدش ان درماییسرپ  که ارانی بیم متما.  شود ام اعز ارستانبیم  به ی فور د نشد بای  ه دید اربیم  در ود بهب یاه نهنشا
 شـده  یز تجـو وتیکیب یاگر آنت. د شونام اعزارستانبیم   به  ودنیافتن بهب تصور ر د  و ینه معا ان،روز درم  2 از  پس قلحدا
 د، باشـ  ن ممک روب میک ی محل یاه  سوش هکلی  بر ر مؤث ویدار  به رسیست د  و شد نبا ر مؤث 1Sd ی محل یاه  سوش متما بر

 بق مطا وم  مدا  1یتی حما ان درم ،ضمن در.  شود یز روز تجو  5 تدم  به انرم د  اول شود و   وی دار گزین جای د بای واین دار 
  اران، بیمم تمادمور ر د،1.5بخش 

  . تسا ری ضرواریطول بیمر د
  
  ر مؤثویدار  بهود محدرسیدست. 2. 4. 2
 رد،ااین مـو   در. شد نبا رسدست  در نیوخ الاسه هـ ب الیـان مبت ماـ تم ـان درم یراـ ب ـیافـ ک ـرؤثـ م وی دار تسا نکمـم
ـ  ود موج وهای دار ،این هدف   به یابی دست نزما تا.  شود ام اقد عترس  به ی کاف ارمقد  به ر مؤث وی دار ین تأم ی برا دبای  د بای
ـ  صاص اختـ  ند،وشـ   می ر بدت ان درم نبدو  که ارانییز بیم  ن و) ی قبل یفطبق تعر (خطر پُر الیان مبت هگرو به  متمـا  در. د یاب

                                                 
1. Supportive treatment 



ـ .  شودداری خودویی، دارومت مقاد وجومالنوع احت هر  با ییاه وتیکیب ی آنت یزتجو  از د بای رد،موا  متمـا   درحـال، ره هب
ـ   بـر  نـین  همچ د؛وش ه برد راک  به د شده بای  هبخش زیر شرح داد    در  که یتی حما یاه ان درم رد،موا   بـه  الیـان  مبت متمـا  اندرم
 نزمـا  در  که ا حتی آنه  اران،بیم  به ر مؤث وتیکیب ی آنت یزنکردنوجت . شود ید تأک ر مؤث وتیکیب یآنتا  ب 1Sd  از ی ناش نیوخ الاسه
  یـا  د باش ته داش وار ناگ مد پیĤ تسا ن ممک ،ندیآ  نمی ابسح  به خطر پُر هجزء گرو   یا رند بدی ندا  ی خیل میحال عمو  جعهمرا
  . نجامد بیاارمرگ بیم به
  
   های حمایتی مراقبت. 5. 2
 مان سـاز نمـای  راهات طبق جزوسب مناهیغذ ت ویبآ  کمانرم د وگیری پیشمن متض1Sd  ازی ناشنیوخ ال اسه نه بهی انمرد

  .  حاد استیاه الاسه  بهدگی رسیدمور  دراشت بهدنیجها
  
  یبآ  کمانرم د وگیریشپی. 1. 5. 2
 و  آب یت وضـع  تسـ ا م الز ت، نیـس  اها همـر  هـ  ترولیت الک د شدی تنفر دست ز ا  و یبآ کم  با وال معم ی خون ال اسه چهرگا
 ردوا م  و ORS ولمحل  با ف خفی رد موا ی،بآ  کم تصور ر د  شود و  یابیارز اشتی بهد یالتتسه  در اران این بیم  ترولیتلکا

ـ آ  کـم یمعال  بانیوخ الاسه  بهالیانمبت. د شون ان درم یقی تزر یاه ولمحل  با دشدی  رض عـوا ضمعـر  شـدت در   بـه ی،ب
 یه توصـ  الیـان  مبت متما  به دبای. د شون د مجد یابی ارز ینینظر بال   از ،روز دو از  پس تسا م الز براینبنا. ند دار ر قرا اریبیم

  . د کننفمصر ب آغ وود،  سوپج،برن بآ، ORS ند مانعاتی ماید زیاارمقد  بهلمنز در شود که
  
   اران بیمیهتغذ. 2. 5. 2
  بـه  تهاییشـ ا علت بی   به ار بیم تسا ن ممک چهاگر. دوش  می یه توص نیوخ الاسه  به الیان مبت متما  به ی مغذ اکی خور میژر

ـ . ددرگ می بَر ها اشت ر، مؤث وتیکیب ی آنت فمصر از روز پس  2  تا 1 ول معم روط  به د، باش شته ندا یل تما دنخور  ی غـذا  دبای
ـ  سـال  خرد کـان ود ک  و خوارانشیر. دوش  می ل تحم راین شکل بهت    به ا شود زیر  ده خور تر بیش اتدفع ه ب حجم و  کم  د بای
 زآغـا   را ی کمکـ  ی غـذا  دنور خـ   و نـد دار ماه سـن   4  از رکمت  که خوارانیشیر. د شون یه تغذ مادرشیر  با یل تما ازهاند به

 نـد دار مـاه سـن   4  ازرکمت  کهخوارانی شیردوش  مییهتوص. د دهنمه شکل ادانهما به  خود را ی غذا راست بهت د،نا هکرد
ـ .  کمـک شـود    تر بیـش  دهی شـیر  ی بـرا  ا آنهـ  رانمـاد   بـه  ز، نیا تصور ر د  و د شون یه تغذ مادرشیر فقط با   یی غـذا  مرژی
ـ  مــه  ادا ول شـکل معمـ    نهمـا   بـه  سـال  خرد کـان  کود ریگ د  و دندار ماه سن  4 بیش از   که خوارانیشیر  هدور در. ـد یاب

 در(ود  ـ شـ  انرـ جبـ  ا وزن آنه  شاهـک اـ داد ت  فی اضا ی غذا هوعد  یک کانکود  به ـدایـ ب ـههفت دو اـ ت قلداـ ح هت،قاـن
). ده اسـت  ـ شـ  ده آور هــت اـ نق هور د  و ـارییمـ ـول ب ـطـ   در نیوخـ الهـاس  به ـالیان مبت یـیذاـ غ ـم رژی 11 ستوـپی
 نـاب  اجت هدشــ  رخـ سـ  هــای ذا غـ  و یــه ادو  از ـمن درضـ  ــد،اشـ ب یذـغ مـ  و هـضم زود ـدایـ ب گـساالنزرـ ب یذاـغ
  . ودـش



  
  "الاسه ضد" وهایدار. 3. 5. 2
، 1رامیـد  لوپ نــد مان(جزاـ م بتاـ اج ـات دفع ـندهکاه  یا ومدرد رکت   شکم یا  پیچ زور ند مان اری بیم یم عال نده کاه وهایراد
  . شوداری بیمرضاو عیـددـ تشبوجـ متسا نکـ ممارـ زید نشویز تجوزگره) 3گوریکراپ و 2ـالتنوکسییفد
  
  درمان عوارض بیماری . 6. 2
   بدن سیم پتایهتخل. 1. 6. 2
 نزمـا   از ORS یزتجـو  آن  از گیری پیـش  سبان م هشیو. ـد باش ـددیـ ش ـار بسی تسا نکـ مم 4لوزشیگ  بدن در  سیمع پتا فد

  .  کردف مصرگیلنار آب  موز یاند مانسیم پتاد زیاار مقدای دارهای غذاانوت  میرداین موا رد. تس ا اری بیمعشرو
  دشدی تب. 2. 6. 2
 دبایـ  را تـب .  شـود  ج تـشن  ز سـبب بـرو    سـال  خرد کـان کود  در تسـ ا ن ممکـ  اد،رگـ  تی سـان  هدرج 39 بیش از ب  ت
  )٣اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتامولپار(ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتامینوفنباا
  . راست نیز مؤثک کوداریرق  بیشاه ک وها اشتودبهب بر  تبش کاهتهالب  کرد کهراهم
  
   2(HUS) رمیکوا لیتیک همورمسند. 3. 6. 2

 اقـب  متع ضـه عار. د دار یر تـأث  هلی ک  خون و  قاد انع گاهدست ر ب  و تسا اری بیم ناک خطر رضعوا  از ایع ناش رمن سند یا
  : ازرتند عبااری بیمنهاگ  سهسیک کالیمعال. تدفا  میاق اتفH157 OE.coli :7  یا1Sd  بانتعفو  بهالابت
  ولیتیک؛مه یمآن. 1
  مبوسیتوپنی؛وتر. 2
  . ه کلیساییرنا. 3

 بـه   شـود کـه    ر منجـ  ه کلیـ  سایینار ه ب  و دشدی  یا د یاب ود بهب عترس  به اریم ب  و د باش ف خفی تسا ن ممک ضهاین عار 
 اه همـر  زرمـ  ق یاهـ  ول گلبـ  اد تعد شکاه ا ب  شود و  ریزی خون ب موج اندوت  می قادی انع الالتاخت. د گرد ز خون نیا  لیزدیا
 قعوم ه ب  و ح صحی اندرم. دنک  می ا پید رت ضرو کتپال  یا ل خون کام  قالانت رد، موا باغل  در اری، بیم د شدی ردموا در. دباش
  . دوش یمHUS  ضه عارر دچاارانبیم  ازاری بسیل کامود بهببموج
 مـال  احت ، شـود  هدهامـش  ٤دیلـ ج دگیرم  خون عاتای ض  و ار دفع ادر  ش کاه انتری،دیس  به ال مبت اربیم ه در ک امیگنه
HUSتسا ندهنک  کمکیصتشخ  زیر درایشگاهی آزمیاه ته یافتروص این در. د دارد وجو:  
  د؛ باشین خون پایتوکریتطح هما سالف ـ

  ؛ شودهده شده مشاه قطعه قطعز قرمیاه ول گلب، خونرهگست ر ـ دب

                                                 
1. Loperamide  3. Paregoric 
2. Diphenoxylate   4. Shigellosis 
3. Paracetamol   2. Haemolytic Uraemic Syndrome 
4. Bruising 



  ود؛شن ه دیدطی خون محیرهگست  درکتپال  یاد باشین پایکت پالرشماش ـ ج
  . د باش سرم باالتینینکرا  خون یاهطح اورـ س د

ـ  ORS ولحلـ  م  و سـیم،  پتا ای دار ی غـذا  سـیم،  پتا یز تجو ، فوق یاه ته یاف ز برو ورتدرص   بـه  اریمـ  ب  و قـف  متو د بای
  .  شودام اعزارستانبیم
  
  نقش آزمایشگاه . 3
  : ازرتند عباایشگاه آزمسی اسایاه ولیتئسم
  ی؛ خونال اسهرییگ  همههدش رش گزارد موامتما  در1Sd ن جدا کردظورنم  کشت بهامجنا •
 ان درمـ ی بـرا مودی رهنواننع  بهشدهادجSd 1 یاه  سوشویی دارسیت حساین تعیظورنم  بهوگرامیب ی آنتامجنا •

  یکروبی؛ضدم
  دریـر  تغیونـه هرگ  بـه یابی دسـت ظـور نم  بـه رییـ گ مدت همـه   درشده جدا یاه  سوش ویی دار سیت حسا شیاپ •

  .  شدهیز تجووتیکیب یآنت ا بهه روب میکسیتحسا
 رت ضـرو  س تمـا  ردمـوا   یا اری بیم رد موا متما  از رییگ نه شد، نمو  ت ثاب رییگ  همه ل عام واننع  به 1Sd کهاین از پس

 یاهـ  تـه یاف. ت نیـس  ز نیا ر مؤث ان درم یرا ب  و دوش  می ایشگاه آزم ی بار کار  ایش افز ب موج ا این عمل تنه   ع،واق در. ردندا
  . د گیرر قرااساننش رییگ مه ه وکان پزشت، دولاشتی بهدتما مقایاراخت  درد بایایشگاهیآزم

  
  گیری  تعیین علت همه. 1. 3
 ه نشد ان درم ال اسه ردموا  از وع مدف نهوم ن 20ا   ت 10 تسا م الز ی، خون ال اسه رییگ  همه رش گزا ین اول افت دری ضحم هب

وش  ر و5 سـت پیو  در اهایـشگ آزم ا بـه  هـ  نـه  نمو قـال نت ا  و ریوآ روش جمـع  .  شود ه تهی 1Sd مالی احت یصجهت تشخ 
 دوـ وجـ  6 ستوـپیـ   در ریروـ ض ومـاتملز  از ستیفهر. تسا  شده یه ارا 7 ستپیو  در روب میک سایینا ش  و سازیجدا
 روش کار در  کهدت شونشک H157 E.coli O :7 ی براد بایوع مدفیاه نه نمواه آنگ،ا جدا نشده نهنمو  از1Sdاگر . ددار
  .تسا دهـ شیهاار 9 ستپیو

 اشـت  بهد نی جهـا  مان سـاز  ع مرج یاه ایشگاه آزم د، باش جه موا ه عمد التمشک  با رد موا ایشگاهیآزم یصاگر تشخ 
 در. نند رسای یاروع مدفیاه نهنموز ا 1Sd ژهیو  بهالگیش سایینا ش وسازیجدا  درری کشویاه ایشگاهآزم  بهانندوت می

 شـده   ه داد یح توضـ  هایـن بـار     در 5 سـت پیو رد  که د نمو ال ارس تاز پیش تپُس با  را وع مدف یاه نه نمو انوت  می داین مور 
  . است

  1Sdتعیین حساسیت دارویی . 2. 3
ایـن   به. د دار د وجو ویی دار ومت مقا زرو ب  و وتیکیب یآنت  به روب میک سیت حسا یر تغی مال احت ری،یگ  همه هطول دور ر  د

 یاهـ  رییـ گ  همه دمور  در .تسا ریضرو) ارماه یکب  6 تا 2  هر ل مثا یبرا(م منظ روط  به ویی دار سیت حسا یابی ارز ،علت
 براینبنا.  شودام انجوگرامیب ی آنت،فصل بعد  دران درمیشم  خطین تعی ظورنم  به ری،یگ فصل همه   هر انپای  در د بای یفصل
  در دهشن ان درم ارانبیم  از وع مدف نهنمو 20  تا 10 اد تعد ری،یگ  همه بربرا  در دگی آما امهبرن  از ی بخش واننع  است به  مالز



 افـت دری از پس. د گرد ال ارس عمرج  شده یا  ین طبی تعی  یص تشخ ایشگاهآزم ه ب  و ریوآ  جمع رییگ ه هم لف مخت حینوا
ـ  ویـی  دار سیتحـسا   مهـم در   یـر  تغی ونـه  هرگ ایشگاه، آزم یجنتا  اندرمـ   در ری ضـرو  یـرات تغی  شـود تـا    رش گـزا  د بای

  . دوش ه بستراک  بهنهادی پیشیکروبیضدم
  
   1های مرجع آزمایشگاه. 3. 3
 سیت حـسا  یاه ایش آزم امیز انج  ن  و 1Sd هجمل ازا  هالگی ش سایینا ش  و سازی جدا ان امک د بای ریکشو ع مرج ایشگاهمزآ

. د باشـ  ته داشـ  رسـی  دست ییاهـ  نـایی  توا نچنـی   بـا  مللیلا  بین ع مرج ایشگاهآزم  به قلحدا  یا د باش تهداش  را یکروبیضدم
. د دار دههـ ع ا بـه  هـ  روب میکـ  ازیس جدا حنظر روش صحی   از  را ایشگاهی آزم کنان کار زش آمو فه وظی ع مرج ایشگاهآزم
  .  استایشگاه این آزمدههع  نیز بهر کشویاه ایشگاه آزمی کیفرلنت ک وایشگاهی آزمکزمرا ا بهه نه نموالارس

  گیری اقدامات توصیه شده پس از پایان همه. 4
 سـایی  شناالگیشـ  ریگ  تک رد موا متما  شود که  ل حاص یناناطم  تا د یاب مه ادا د بای قهسطح منط   در ق دقی ینی بال قبتارم
 عـه،  جام اشـت  بهد قـای جهـت ارت    در اشـتی  بهد وهای نیر ش کوش م تما تسا ری ضرو ،ر این ب ونافز. ندوش  می انرم د و

  . د یابمه ادارظن قت د واسوسو  باقهمنط  دررییگ  همهگشتباز  ازگیری پیشظورنم  بهازی،هس ب ومسال  آبیعتوز
 یاهـ  رییـ گ همه  ازه آمد تسد  به بیاتتجر از. ت نیس ندهنک  کمک انب، چند  آ  و یی غذا د موا ول معم یاه ایشآزم
  و الگیشـ  هجملـ   از قـه منط  در ی حـاد بـوم    یاهـ  ال اسـه  ر جهت مها  CDD ملی   امه برن یت تقو ظورنم  به د بای تهگذش

  . ت گرفی یارر دیگیاه رییگ  همهعوقو  ازگیرییشپ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1. Reference 



  ها یوستپ
  

  
  

  1پیوست  
  

  های بهداشتی جهت پیشگیری از  پیامای از  نمونه
  خونی  ابتال به اسهال

  
 
  
. شـند اب  مـی  فاده است لبا قاب  و  و ی خون ال اسه هجمل  حاد از  یاه ال اسه اعانو  با رزه مبا یاه امهبرن  زیر در  اشتی بهد یاه مایپ

   .د شونردانده برگی محلنزبا ه ب وه دادباق انطیحل م ونگی فرهیطشرا ا باه م این پیاتسا مالز
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  

  د؟یا هدش ظت حفانیوخ الاسه  بهال ابتبربرا ا دریآ
  ید؟نک  میده آمام سالروط به  خود رایآیا غذا

  . دوش  میال شیگروب میکنبین رفت  غذا سبب ازنپخت
  . ید بپزل کامروط به  رایجاتبز س وی ماهت،وشگ •
  . رید گرم است بخوزهنو  کهنیزما تا ذا راغ •
  
 
  . دوش  مینیوخ ال اسهبربرا  درتظ حفاث باعوشو تسش

  خونی  سه قاعده ساده برای پیشگیری از اسهال
  . د کنیفاده استه پختیغذا از. 1
  . یدکلر بزن  یاشانیدبجو  خود رامیدنیآشاآب . 2
  . ییدبشو  خود رایاه تدس. 3



  . ییدبشو  خود رایاه صرف غذا دست  یاهتهی یش ازپ •
  . یید بشوندهوی شو آب با  رازی آشپزموا ل وفروظ •
  . یید بشوندهوی شو آب  باژهیو به  رادغذایی برش مواهختت •
 

ی خـون  سـهال  بها ال ابت بربرا  در فظت محا ثا باع ه ه میو ت پوس کردنجدا
  . دوش می

  .وز م وقال پرتند مانریدبخو  رادهنک ت پوسه تازیاه هقط میوف •
 
  .د کنییترعا  رافتا نظاه ه میودننک توس پ غذا ونپخت در
  !ید نکنف مصرت، صوراینغیر در

  
  
  

  د؟یا  شدهظت حفانیوخ الاسه  بهال ابتبربرا ا دریآ
  ت؟سا  شدهاندهجوش  یازدایی شما گندمیدنیآشا آیا آب

 
روبـشیگالآلوده میک  بـه  تسـ ا ن ممکـ  د، برس رظن  به یزهپاک حتی اگر آب  

  : کرده تهییĤشامیدن برائنطم م ومسال  آبانوت روش می دو به. دباش
  . د شونه کشتال شیگیاه روبمیک  تاشانیدبجو را بآ •
 ولمحلـ   ازهقطـر  سه: درب بین می از  راال شیگیاه روب میکلرک •

ـ و یـد  خـوب بهـم بزن  د، کنیفهاضا  آبرلیت هر به  رار مادکلر  ه ب
  . شید سپس بنوارید، بگذیحال خود باق  بهعتاس  نیمدتم

  
رسفیدکنندهپود از)  گرم 33(خوری غذا ققاش سه :ر کلر ماد  هش تهی ور
)bleaching (دکنی حل  آبرلیت یک در را .  

 کلـر آن   تغلظـ   کـه  تسـ ا یا دکننده سـفی  ر پـود  دمـور   در ار،این مقد 
اربـاز   در ود موجـ  دکننده سـفی  ره پـود  کـ  تیصـور  در. د باش ددرص30
  . د کنیههی ت وسبه کلر آن، محات غلظسب برح، استیمتفاوتنوع
 

  .شید بنومسال فقط آب

  



  
  

  د؟یا  شدهظت حفانیوخ الاسه  بهال ابتبربرا ا دریآ
  د؟وش  میداری نگهم شما سالمیدنیآشا آیا آب

 
ــر آب ــاک و اگ ــتیهد بپ ــهاش ــتیرد  ب ــس ــشوداری نگه ــد، ن اره دوب

  :براینبنا  شددهخواهدآلو
ــا بآ • ــود رامیدنیآش ــرو در  خ ــفظ ــاز، تمی ــ  ب ــذمنف ک کوچ

 از کمترمـدت  در  شـده را   رهذخی آب. د کنی داری نگه راد رپوشیاس
  . د کنیف مصرتساع 24

ــه • ــهیظــرف اصــل از را  آبشهمی ــولداخــ  ب ــاان لی فظــرو  ی
  . یدنکن  آبی ظرف اصللداخ  راان لیوزهرگ. ربریزیددیگ

 
  .دارید نگهیزهپاک را آب
  .د کنیداری نگهمسال  خود رامیدنیآشا آب

  

 

 

 

 

 

 

 
  

  د؟یا  شدهظت حفانیوخ الاسه  بهال ابتبربرا ا دریآ
  یید؟وش می  خود رایاه آیا دست

کن دید وممانوت  نمیندنک  میاد ایجنیوخ الاسه که  راییاه روبمیک
  . د شونقل منتیتاناه  دستقطری  ازنید، بداکهنآ است بی

  :ییدبشو  خود رایاه  دستشههمی
  ک؛ کودن کردزتمی  یاج مزابتاجا از س پۀ
  ؛ غذادنکشی  یاهتهی یش از پۀ

  :است زیررتوص ا بهه  دستن روش شسترینبهت



  د؛ کنیفاده استسترخاک  یاونصاب  ازشهمی هۀ
  د؛ کنیفادهاست  آبد زیاارمقد ز اۀ
،بین پـشت دسـت    ،دسـت   کـف  لا شام ه  دست یاه ت قسم مما  ت  ۀ

  . یید بشواسسو ودقت و اب ا راه نیر ناخ ز وشتانانگ
  . دارید نگهیزهپاک  خود رایاه دست
  .ییدبشو  خود رایاه دست

  
  
  
  

  د؟یا  شدهظت حفانیوخ الاسه  بهال ابتبربرا ا دریآ
  ید؟نک  میفاده استاشتی بهدلتتوا آیا از
ادحتـی افـر   . ننـد ام  مـی  ه زنـد  وعمدف  در نیوخ ال اسه یاه روبمیک
  مسال
  
  :براین بناند، باشته خود داشوعمدف رد  راروب میکتسا نممکم ه
رید،حتمĤ ندا لتاگر توا . د کنی فاده است اشتی بهد لتتوا  از شهمیه •

  د؛ کنیاماقد  آنتساخ به
  دارید؛ نگهزتمی  رالت تواارهموه •
  د؛دفن کنی  یازید بریلتتوا در  راک کودوعدفم •
ـ   دسـت  لـت، توا  از فادهاست از سپ • ـ  آب بـا   خـود را   یاه زتمی

  . ییدبشو) رستخاک یا(بونوصا
  . دارید نگهیزهپاک  رالتتوا
  . د کنیفاده استلتتوا  ازشههمی

  
  
  
  



  ٢پيوست 
  

  منظور پیشگیری از قواعد تهیه غذای سالم به
  خونی ابتال به اسهال

  
  ید بپزالکام غذا را.  1
 ودنـاب  ا را هـ  روب غـذا میکـ    ل کامـ  نپخت. ندوش  می ده آلو نیوخ ال اسه ادکننده ایج یاه روبمیک  به گیساد  به هااذغ

 ز ا  و یـد  نکن فمصر  را ه نشد ه پخت هایغذا. د داغ شون  د غذا بای  یاه ت قسم متما  که ید باش تهیاد داش   ولی به  دنک می
  . جدا کرد  راا آنهت پوسانبتو  کهد میل کنیییاه همیو
  
  د کنیف مصرآفور  راه پختیغذا.  2
 بـین   نی زما له فاص ههرچ. ندنک رشد می   به عوا شر ه تری باک د،وش  خنک می  ق اتا رت حرا هدرج  در ه پخت ی غذا یتقو

  آن فصر مـ  بـین پخـت غـذا و        کـه  نیزمـا . دوشـ   مـی  تر بیش دگی آلو مال احت د، باش تربیش  آن فصر م پخت غذا و  
  در ف مصر نزما  غذا تا  دبای) دوش  می ها دید ه وشیرف یهاغذ ا یا ه ورانرست ه در ک یطی شرا ندمان (د دار دی وجو ا لهفاص
  .  شودشتهاد  نگهقروی اجا  برتربیش  یاتیگرادن ساه درج60 رت حراهدرج

  د کنیداریدقت نگه با  راه پختیغذا.  3
 یدمـا   کـه یظرف در  یاقروی اجا  یاادرگ تی سانهدرج 10  ازر کمتانیخد  یاالیخچ در  شده را هپیش تهی   از یاذغ

 تسـاع  2 بـیش از    کـه  ه پختـ  های غـذا  ت، ایـن صـور    یـر درغ. د کنی داری نگه د، دار ادرگ تی سان هدرج 60  از تربیش
  . د دهیرت حرال کامروط  بهفمصر  قبل ازدبای  رادنا  شدهدارینگه

  
  د دهیرت حراالکام  راه پختیغذا.  4
مـدت    در د دار انامکـ   کـه  تسـ ا ییاهـ  تری بـاک  بربرا  در ظت راه حفا  رین بهت ل، کام روط  غذا به  د مجد ن داد رتارح

. داغ شـود    آن یاهـ  ت قسم متما  که استاین معن   غذا به  دمجد ن داد رتحرا. ند باش هرشد کرد  آن  غذا در  دارینگه
  . د میل کنیتسا  داغزه هنوک یحال در غذا را

  
  د کنیگیری جلوهخت پ خام وی غذاستما از.  5
ـ   .  شـود  ده اسـت آلـو    ن ممک د، باش ته خام داش  یغذا  با کی اند س حتی اگر تما   ه پخت م سال یاذغ  قـال  انت تایـن حال

  بـرش یـا    هتختـ   با ه پخت یغذا (مستقیمغیر یا) ه پخت یغذا  خام با  ی ماه ستما(قیمت مس رتوص  به اندوت  می دگیآلو
  .  شودامانج)  خامی ماهزکردن تمیی شده برافاده استویچاق

  



  یید بشورآمکر  خود رایاه دست.  6
ــ ــرو ش ازیپـــ ــ وعشـــ ــر از س پـــ ــ هـــ ــار وقفـــ ــ  درهبـــ ــذاهتهیـــ ــه( غـــ ــو بـــ ــسژهیـــ    از  پـــ

ــت ــت،توا  ازفادهاســـ ــولـــ ــیض تعـــ ــاه کهنـــ ــ  یـــ ــزتمیـــ ــودنرد کـــ ــ) ک کـــ ــ تدســـ    یاهـــ
  . یید بشوالکام د راوخ
  
  دارید نگهیزهپاک  رازخانه آشپح سطومتما.  7
 د بایـ  دوشـ   می فاده است یی غذا ه ماد زیاس ده آما یبرا  که یسطح  هر ند،وش  می ده آلو حتیار  به یی غذا دموا  که اآنجز  ا

 یاهـ  چـه ار پ  و فظـرو . دا باش ه تری باک ی برا یا قوه بال ع منب اندوت  می یی غذا د موا هریز تکه یا  هر. د باش یزه پاک الکام
  و یضروز تعـو    هـر  د بایـ  یی غـذا  د مـوا  زیاسـ  ده آمـا  حطو سـ   و ف ظرو دنرک خشک  یا ن شست ی برا فاده است دمور
  . د شوناندهوشج
  
  د کنیفاده استمسال آب از.  8
 شـک   آب ن بود مسال اگر به . د دار یت اهم میدن آشا ی برا ف مصر ازه اند نهما  غذا به  ه تهی ی برا مسال آب  از فادهتسا

  . یدکلر بزن  یاشانید یخ، بجوهتهی  یاختنی ناپیی غذادموا  بهودنافز قبل از را  آنید،دار
  
  
  



  ٣پيوست 
  

  روش تهیه آب سالم به روش کلرزنی
  
  به ی محل سترس درد یاه ورده فرآ ایمبن ر ب  و اشتی بهد یاه م پیا بقال  در د زیر بای  نمایراه  شده در  یه ارا یاه شور

  .  شودختهو آمممرد
  
  ) کلرصدرد  یکوللحم(ر کلر ماده تهیورتسد
   :د کنیفهاضا  آبرلیت یک به  شده زیر رایه اراار مقدر کلر مادول محله تهییبرا

  م الزارمقد  ) کلری وزنتغلظ(وردهآرف
 یا) ددرص70(یم کلسوکلریتپیه

ق رقیـ  ولمحل  یا دکننده سفی رپود
   یا)ددرص30(کلر
   یا) ددرص5(م سدیوکلریتهیپ
  )ددرص10(م سدیوکلریتهیپ

  رم گ 15
  م  گر33

  یس سی250
  یس سی110

  
  

  . د کنییم تنظود موجتغلظ با  رافاده استد مورار مقدد، نبوود کلر موجتاین غلظ ی باا وردهاگر فرآ
. د کنیـ  داری نگهـ  کان کود رسست د نور و  ور از  د  خشک و  نیمکا ر د  و سته درب فظرو در  شده را  ه تهی ر کلر ماد  ولمحل
  . ید نکنداری نگههام یک بیش از  رامادر کلرول محلزگهر
 روطـ   بـه د شویئنمطم  تازید بریرروی کلر ماد را  آبزی،اس قرقی در. د کنیفاده است مادرکلر از  آب زیاس م سال ظورنم به
  .ندوش  میوط مخللکام
  :است زیراررق به  آبن حجم معیی برافی مصرر کلر مادول محلارمقد

  
  فیصر مر کلر مادولمحل  رلیت به م آبجح
1  

10  
100  

  

   هقطر 3 ی یاس یس 6/0
   هقطر 30 ی یاس  سی6

   هقطر 300 ی یاس  سی60
  

  
  . د کنیف بعد مصرقه دقی30 قلحدا  رازدهکلر آب



  . د باشرلیت ی درس سی 5/0تا  2/0 بین دبای  آبندهام ی کلر باقار مقدن، این زماتگذش از پس
  
  ):د دارد جامق معلد مواد زیااریقد م وتنیس لزال(استکدر آب  کهردیموا در
  زنی کلریاج به  یاد؛ صاف کنیزنیکلر پیش از راب آ •
  . شانید بجوقهدقی  یکتدم به راب آ •
  
  
  
  
  
   کهطقی مناسانی آبرهشبک  شده دریه توصندهام ی کلر باقاردقم

   تسا هداد  رخنیوخ ال اسهرییگ همه
  :تسا ریضرو  آندنوب مل سایبرا که  آبندهام ی کلر باقار مقدقلادح
  رلیت ی درس  سی5/0.... رسانی بآ هشبک  ازداریرب نه نموط نقامتمار د •
  رلیت ی درس  سی1    ......... ١سانی آبریاه تگاهایسر د •
   رلیت ی درس  سی2......  یری آبگنزما  درسانی، آبرکرهایتانر د •
  .تسا مزال م منظشای پ ورتاظن ، شدهین تعیار مقدقلحدا حفظ سطح کلر در  ازینان اطمظورنم به
  
  
  

                                                 
1. Standposts 



  4یوست  پ
  

  دار  تهویه 1ساخت چاهک توالت
 
  
. شـد اب  مـی  سبیل منا ح  راه تایی روس طقمنا ر د  و تسا انی انس الت دفن فضو  ی برا ی عمل ی روش راد یه تهو لت توا کهاچ

  . د باشیت جمعمکرا ت نوع خاک وند مانی محلمل عواایمبن  برد بایلت نوع تواخاب انتدمور  دررییگ یمتصم
 ان امکـ  تصـور  ر د  شـود و   ته سـاخ  میدنیآشـا   آب بع منـا  ردیگ چاه یا   از ی متر 30 لهفاص م در ک  دست د بای لتتوا
خـاک   در  یـا د گیـر رقـرا   آبعمنبـ   ازتر بـاال  ید نبا لت توا نینهمچ. د باش ته داش له فاص ونی مسک کناما  متر از  6 قلحدا
  .  حفر شودالقیبات

 فادهسـال اسـت    4  تـا  2مـدت      به  مربع متر 1 نهها د  متر و  2 کعمق چاه   با لتیتوا  از نداوت  می ریفن  پنج وادهخان یک
  ). استنفر  هریازا سال به  دررلیت 100  تا60 بین وع مدفع تجمان میزساس براورداین برآ(کند

صب  ن لتتوا  از جخار در  که دیی عمو ا یهتهو  از انوت ا می ه  مگس عتجم  از گیریلو ج  و طبوع بوی نام  ش کاه یبرا
 آب  تـا د باشته داشر قرانسطح زمی  ازتر باالد بایک چاهیاه لبه.  کردفاده استد باشهدش یده پوشیتور با وی آن  ر و
. د برسـ  نـا  روب ارهـای دیو تـا   کـه  د باش یچوب  یا ی بتن ری کاال ای دار د بای لتتوا. دنشو  آن دا وار ه  آب ردیگ  یا انبار

 م محکـ  یگریکـد   از ریتـ م ی میل 150 صلفوا ه ب  و رتم ی میل 8قطر    به دی فوال یاه سیم  با د بای ر کاال ان، امک وتدرص
  . زایدفا می  آنومتقا مطول عمر و  بهاشود زیر

 از پـس .  کـرد فونی ضـدع دکنندهسـفی  یا ٢ولینکرئ  بام منظروط ه ب شست وانه روز دبای  را لتتوا ف ک  و رهاالاک
  بـا  ل کامـ  روط به را  آن د بای د،سیر)  متر 3/1 دیبلن به(یتشظرف  کل وم دوس ازهاند  به ک چاه لخاد وع حجم مدف  کهاین

  . حفر کرده تازکیپس چاه سخاک پُر و
  
  

                                                 
1. Pit latrine 
2. Cresol 



  5پیوست 
  

  های مدفوع گیری و انتقال نمونه نمونه
  
ـ  شـد،  نبا ورمقد ا کشت آنه  رییگ نهنمو از  پس تساع  یک لهفاص به که  را وع مدف یاه نهومن   داد و  ر قـرا  قـال  انت طمحـی   در د بای
   .شت گذاالیخچ  درنگرد یب

  
  انتخاب محیط انتقال

 الگیشـ  سازی جدا د مور یاه نه نمو قالنت ا  و داریهگنظور  نم  به سبنا م  و مداج ه نیم طیحیم،   ١رلب  کری قال انت طیحم
ه ایـن   کـ  امیهنگ. تسا ٤روکلیتیکا انت ینیاسری  و  ٣ریوپاراهمولیتیکوسبیو،   ٢ریوکلرابیو،  موناللاس،  یشیاکلیرشایز   ن و

ـ   و دنـ ک حفظ مـی    خود را  داری پای ، شود داری نگه هستبر د ال کام فظرو  در طمحی  یطشـرا   در داریشـرط نگهـ    ه ب
.  کرد فادهاست آن ر از ت حتی بیش  ماه یا  18  تا انوت  می ، رنگ یرتغی  یا دگی آلو ، حجم دنشن ته کاس ورترص د  و سبمنا
 ٥س امیقال انتیاه ط محیل کری بلر شامبه مشاقال انتیاه ط محیرسای

  . تسا ٦توارتساو
  کـه  دسـ ر  مـی  رظـ ن به. تسا سب منا موناللاس  و یشیاکلیرشا،  الگیش یاه نه نمو قال انت ینیز برا  BGS٧ طمحی  از فادهاست 

 له ایـن مـسئ    د؛ حفظ شده باش   ط محی ایی قلی تحال این شرط که    به است،رت سب منا رلب کری  از BGS،  الگیش قال انت یبرا
  . ند بمای باقتیر صووع، مدفودنافز از  پسطرنگ محی  کهدوش  میص مشخامینیز هنگ
  از هتهیـ  از  پس هام یک  تا اتنه   آن ف مصر لیتابق  و ن بود عمای. تسا ناسب نام یلوباکترپمک  یا ریوبیو ی برا BGS طمحی

  . تسا ط این محییبمعا
  

  شناختی گیری باکتری منظور نمونه انتخاب موارد به
 ردمـوا   شـده از   ریوآ  جمـع  سـتی رد  بـه  هن نمو کی اند اد تعد ایشگاهی آزم سی برر نیوخ ال اسه رد موا ان طغی نزمار  د

 ایـشگاه آزم  بـه  ا آنهـ  ع سـری  قالنت ا ا و ه نه نمو ح صحی ریوآ  جمع ی اصل وعموض.  است ی کاف یص تشخ ی برا اریبیم
. ردوآ  مـی  هم فرا کی اند ا نه هزی فمصر با ا را ه ان طغی ع سری یص تشخ ،این روش . زاست مجه ال طبی کام  یصتشخ
 سـاس  برا د بایـ  رد مـوا  خـاب انت.  کـرد  خابانت  را دمور 20  تا 10 د بای سی،ر بر د مور قهمنط هر  در رییگ نه نمو یبرا
  :د زیر باشارهایمعی

  

                                                 
1rialB-yraC . 
2 .arelohc oirbiV 
3 .sucitylomeaharap oirbiV 
4 .acitilocoretne ainisreY 
5seimA . 
6trautS . 
7enilas lorecylg dereffuB . 



  د؛ باشته گذشاری بیمعشرو  روز ازرچها  ازر کمترییگ نه نمونزمار د •
  د؛ باشال مبتنیوخ الاسه  بهز هنوارمیب •
  د؛ باشده نکرف مصروتیکیب ی آنتارمیب •
  . د باشفق موانه نمونداد  باارمیب •

  گیری   نمونهشیوه
  ١واب دوسـ  د شـده بایـ    خاب انت دمور هر) د باش شته نگذ تساع یک بیش از (ه تاز وعمدف  یا دهور ت راس ویاتمحتز  ا

 ه دادر قـرا الیخچـ   درفادهاسـت   قبـل از تعاس مدت یک  بهرلب  کریقال انتط محید بایان امک ورتصرد. دوش تهگرف
 پس بـه  سـ خـیس شـود و     تا د کنی رلب  کری ط محی د وار داتاب  را بسوا. ند گیر ر خنک قرا  طمحی ا در ه بسوا شود تا 

 هدهمـشا  را ی آن ا نبهرپ س  و ید آور ونبیر  را بسوا. خانید بچر میآرا ه ب  و د کنی د مقع د وار رتم تیسان 4  تا 5/2 ازهاند
 بـه   را بسوا. د کنی قال انت ط محی ه لول د وار نگرد بی  را بسوا. د شده باش  ته آغش وعمدف به  که د شوی ئنمطم  تا دکنی
 فیبخـش اضـا   . د کنی د اول وار  ب سوا ی حاو ه لول نهما ر د  و د دهی ام دوم انج  بسوا با  کار را  نهمی. نید برا هلول ته
  . دید ببنممحک  راهلول در. نیدبشک ا راه  چوبییباال
  

  ها برچسب زدن به نمونه
 ریوآ  جمـع یاهـ  نهنمو به. د کنیفاده استدروم هر  بهوط مربعات ثبت اطالی براستپیو ٢وع مدفنه برگ نمو  هدادز  ا

اگر . یسید بنو نه نمو ه لول هدز  یخ ت روی قسم  دنیشن قلم پاک  با ا را ه ره شما شههمی. ید بده سل مسل یاه رهشده شما 
  . یسیدبنو وی آن ر وبانید بچسحکم رامیه اولیاه  کمکرچسبتکه نوا  یکشت، نداد وجوهدز  یخیهناح

  ها انتقال نمونه
 ریوآ جمـع  از  روز پس  2مدت   ا در ه نه نمو الاگر ارس . تسا ری ضرو ریوآ جمع زا  پس الیخچ ا در ه نه نمو داریهگن
حتی  ا را ز اری بیم ملعوا.  کرد داری نگه ال یخچ ادرگ تی سان ه درج 4 یدما در  را ا آنه انوت  می د، باش ور مقد ایشگاهآزم به
 از  پـس  سازی جدا ان میز کهاین  با ، جدا کرد  الیخچ  شده در  داری نگه یاه نهنمو  از انوت  می ریوآ جمع از روز پس  7 تا
  . بدای  میشروز اول کاه دو
 وی محتـ  قِ عـای  یاهـ  ظـرف   از فادهاسـت   بـا  ت سـاع  36مدت    تا انوت  می قال انت امهنگ در  را ال سرد یخچ  ط محی یطارش

  . کرداد ایجولیمعم یخ  یا3 یخیاه هبست
 ب ولـی ایـن روش موجـ       ، کرد مدمنج را ا آنه انوت  می شد، نبا ن روز ممک  2مدت    در ایشگاهآزم ا به ه نه نمو یلاگر تحو 

 ریوآ جمع از  پس دبای ا را ه نهنمو. دوش ا می ز اری بیم ل عام سازی جدا مال احت ش کاه تیجهرن د ا و ه تری باک اد تعد شکاه
  . کردداری نگهصفر زیرادرگ تی سانه درج20 یدما ر د ومد منجعترس به

 سـب منا) ادرگـ  تی سـان  درجهصـفر   یـا  صفر زیر ادرگ تینا س ه درج 5(ولی معم 4یاه نز  یخ یدما ا در ه نه نمو داریهگن

                                                 
1bawS . 
2teehs atad nemiceps lootS . 
3skcap tnaregirfeR . 
4rezeerF . 



 یاهــ  نـــه وــمــن. هـد اک  مـی  ودموجـ  یاهـ  انیسم ارگ ادتعد  از عترسـ هـ ب اوبوب شدن متن   ذ  و ندز  یخ ا زیر تنیس
   رـــ زیـیــاطــاتتـ احیـتاــرع اــب  راهدز خــی
  :دخشک حمل کنی یخر د
ـ  ردگیوخـ   تـرک  ب موجـ  د شدی ایسرم ا زیر هیزیدخشک بپر  یخ ا با ه نه نمو قیم مست ستماز  ا • ی ا ه شیـش  یاهـ  ه لول

  . دوش می
  
 ، شـده  ومـوم  مهر ستیکی پال یاه هکیس  در ا آنه ردادنقرا  یا تریکی الک رچسبنوا ا با ه ه لول یچ درپ نوم کرد  م مهر و ا  ب •

  . د کنیفظت محاسیدکربنکا  دییرتأث از ا راه نهنمو
  
ا ه نه نمو ال ارس ورتدرص. دباش خشک پر  یخ ا از ه نه نمو وی حجم ظرف محت   موس یک  تا قلحدا  که د شوی ئنمطم •

 طـه ایـن راب   دریی هواقلنو حمل  باه ویژهنگی هما،خشک  یخ وگرمکیل 2  بیش از  فصر م  و یی پست هوا  قطری از
  . تسا ریضرو

  
 یر کـشو  ل داخ قلنو حمل.  داد اما انج ه نه نمو ریوآ جمع  پیش از  دبای ا را ه نه نمو قلنو حمل  با طهراب  در م الز هنگیامه

  یـا  ع مرجـ  ایـشگاه  آزم نـد مان(رت نی طوال یاه فتمسا  به ال ارس یبرا. ردیگ  می ت صور ییهوا  یا نی زمی قطری ا از ه نهنمو
  درتسـاع  36  بـیش از ولیمعمـ  ه یخک این  بههتوج با. تسا وب مطل تاز پیش نه شبا ییپست هوا ) WHO  به سته واب زمرک
 الارس از پس. د گیر ت صور هنگی هما د بای د مقص دگاهفرو  در ع سری افت دری ی برا رد،وآ  نمی م دوا وی ظرف محت  لداخ
 تاع س  و یخ تار از، پرو ره شما ال، قبض ارس  رهشما: د دهی ع اطال د مقص ایشگاهآزم  به نگرد بی  زیر را  عات اطال ،اه نهنمو
 د مقـص ایـشگاه  آزمنتلفـ  رهما شـ  نام ول شامص مشخال کامنی نشاای دارد بایدنظر مور هبست. پیماهوا درو ف  و ازپرو
  . داشب
   :یسید بنوهروی بست بر  زیر رارات عباتقلم درش با
  کی، پزشیت فوریاه نهومن •
  د، دهیع اطالهدش ته نوشنینشا  بهیل تحوامهنگر د •
  . د کنیداری نگهاسرمر د •
  

  محتویات کیت انتقال 
  قل؛نو  حملی براسب مناهدش یت تقوندهنک کنخ •
  ر؛لب  کریقال انتط محیوی محتهلول 120 •
  ریل؛ استدی مقعباوس 250 •
  جماد؛نا لقاب  یخهعدد بست 3ا ت 1 •
  دنی؛شن  پاکایشگاهی آزمنگرقلم نشاک ی •
  ؛)اه ه زدن لولسب برچظورنم به(یه اولیاه  کمکرچسب نواهحلقک ی •



  ار؛گ فرم ثبت بیمرب 12 •
  . راک روش  بهوط مربیحاتضوت •
  

  بلر محیط کری
   گرم 5/1(sodium thioglycolate) م سدیگلیکوالتویت

   گرم 4HPO2(Na1/1( م سدیروژنید هاتفسف
   گرم 5 م سدییدکلر
   گرم 5رآگا
  یس  سی991 رمقط آب
 ولیمحلـ   تا یدم بزن ه ه ب  و دکنی ش حل و ج ال درح  ١ریام بن  در ل ظرف آبِ داخ   ندرو  را یبی ترک ایزجا :هز تهی رط

 ی از سـ   سـی  9 ، آمد ینی پا ادرگ تی سان هدرج 50 تا  آن ی دما کهاین از پس). شد بجو ید نده زهاجا( آید تسد  به فشفا
  ازفادهاسـت  بـا (انیدبرسـ  4/8 بـه   راوللـ حمpH   ود کنیفهاضا آن  شده بهه تهیه تازصدرد  یکیم کلسید کلرولمحل
ـ  یاهـ  یبطـر  از یک هر ی در س  سی 7 ارمقد). الدهم نرم   یک روکسیدسدیمهید  9  ٢و بیـژ  ی بطـر  نـد مان(راد یچ درپ
 شـل  ا را هـ  یبطـر  در. نـد  بما یا بـاق  ه ی بطر یباال  در ی خال یفضاه کمی   ک ریوط  به زید،یر ب تریل واس زی تمی س سی
 ر قـرا  قـه  دقی 15مـدت    حال جوش به    در ریام بن در  یا د کنی کالو اتو ادرگ تی سان هدرج 100 در ا را ه یبطر. دیدببن
 رد ا را هـ  یطر ب  و یسید بنو سبروی برچ   را ه تهی یختار. دید ببن ممحک ا را ه یبطر  در ن، کرد ریلاستز  ا س پ  و ددهی
  . د کنیداری نگهیکار ت خشک وطمحی

  
  

                                                 
1htab-retaW . 
2uojiB . 



  داده برگ نمونه مدفوع 
  شناختی  مراقبت باکتری

  
  .........................................ر وشک

  .......................................... اناست
  ........................بخش  / ستانشهر

  .............................. تاروس/ شهر 
  

  یختار رهامش
رییگ نهنمو

  نام و
 نوادگیاخ نام

  سن
  )/لاس سبحبر(

 )نمرد یاز(جنس

 نیوخ وعمدف
  خیر/ بله 

  فمصر
 *وتیکیب یآنت
  خیر/ بله

1            
2            
3            
4            

  .د کنیصمشخا ر ف مصرهای روزادعد ت دوز و، نوعت،سا ه کردف مصروتیکیب یاگر آنت *
  
   ...........................................................: نام     :ریگ نه نموصاتخشم

   .........................................................:سمت    
   :ستید بفرنیشا ناین نام و به  رایجنتا

   .............................................................. :نام
  ................................................. ........:نینشا
   ........................................:ستلک/برنما/نتلف

  6پیوست 
  

  ملزومات موردنیاز برای تشخیص آزمایشگاهی
  )مورد 100برای (انتری دیسالگیش

  ددع 100  دی مقعبسوا. 1
  مر گXLD1  3×100 طمحی. 2
  مر گ100×3  2یک کانرمک آگا3
  مر گ100×2  3رکلیگلرآگا. 4
  مر گ100×2  4رهینتون مولرآگا. 5
  یصی تشخمرس یآنت. 6
  

  5ظرفیتیچند
  )Aهگرو(الدیسانتریشیگ
  )Bهگرو(الفلکسنریشیگ
  )Cهگرو(البویدیشیگ



  )Dهگرو(السونییشیگ
  6فیتیرظ تک
  1 تیپ الدیسانتریشیگ

  ددع 200  )ریتم تی سان9(ف مصرراب  یک7یظرف پتر. 7
  ددع 200  )ریتم یلی م100×13(ایش آزمهلول. 8
  ددع 200  ف مصرراب  یکو بیژیبطر. 9

 ایش آزمــی بــراوتیــکیب ی آنتــکسدیــ. 10
  سیتحسا

  ) عدد50 مکدا هراز (
  

  لینیس یآمپ
  ریموکسازولکوت
  دنالیدیکسیکاسی
  مسیلینامپیو
  روفلوکساسینسیپ
  اه روکینولون فلوردیگ یا

    )ومقا م وسحسا(د شاهیاه سوش. 11
  

٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١   

 
 
 
 
 
 
 

  

  

  ٧پيوست 
  

   الگیشتشخيص آزمایشگاهي 
  

   ٨آردن غني

 

  . رد نداد وجوالگیش ی براسب مناندهنک  غنیطیحم
  

  تهيه سوسپانسيون مدفوع

 انـدن چرخ با. در کنی و هغوط) ددرص85/0 یدسدیمکلر (ینی سال س  سی 1 ی حاو هلول در  را دیمقع  یا وع مدف باوس
 جخار آن  در ود موج عمای  تا ارید بفش ه لول رهکنا  به م محک نچنا  را بوا س  و یید بشو ینسال  در الکام  را ب سوا ه،لول

                                                 
1etalohcyxoseD enisyL esolyX . 
2yeknoC caM . 
3relgilK . 
4notniH relleuM . 
5tnelavyloP . 
6tnelavonoM . 
7hsid irteP . 
8tnemhcirnE . 



  . شود
 وعمـدف . ردخود بگی   کدر به  ت حال پانسیونسوس ر شود تا  و ه غوط ینسال  در د نیز بای  فتهرگ  شکل وعمدف  از ییاه هکت

  روط به  یاد نمو ١یح تلقت درِ پلیانوت می  راوع مدفپانسیونسوس. رد نداین سالودنافز  بهز نیاعمای
  . ٣یدبکش خط  روی آن ٢لوپ پس با س کرد وفاده استبسوا  ازقیمتسم
 
 
  

  هاي آگار تلقيح مستقيم به درون پليت

 وع مـدف  پانـسیون لـوپ سوس   3  یـا  2 دحـدو   کـه  یحی تلق ه ماد سط  متو  اریمقد ا از ه ت پلی ندرو  به یح تلق ظورنم هب
  . د کنیاگذاری گرمتساع 24  تا18مدت   بهادرگ تی سانهدرج 37  تا35 یدما در ا راه تپلی. د کنیفاده استد،وش می
  و  ٤خـابی انت  کـم  انمیـز  بـه   که ت پلی ول معم ط محی اآنه یکی از   که ریوط  به د، کنی فاده است یح تلق ی برا تپلی دوز  ا
  انمیز  بهرییگد

. دوشـ   می یه توص ت،سا خابیانت  کم انزمی به  که طی محی واننع  به نکیاک رمک آگا طمحی. د باش خابی انت دزیا  تا سطوتم
  شده وده افز ٥سیم پتاریتی تلوس سی  هریازا  بهروگرممیک 1 آن به  کهنکیاک رمک آگاطمحی

 37  تـا  35 یدمـا  پس در  سـ   و د کنیـ  فاده اسـت  یحی تلق ه کمی ماد  ارمقد از. تسا سبنام،  1Sd دمور  در ژهیو  به د،شاب
  . د دهیر قراتساع 24  تا18مدت   بهادرگ تی سانهدرج

. دوشـ   مـی یه توصـ تسـ ا خـابی  انتدزیـا   تاسط متوانمیز  بهالگیش سازی جدا یبرا  که طی محی واننع  به XLD طیحم
  خابتنا  DCA٦ طمحی

  ا زیرید نکنفاده است  SS٧ طمحی  ازهجو چیه هب. تسا ری دیگسبانم

   راط محـــــید جدیـــــهبـــــست  هـــــر.دوشـــــ یمـــــSd 1 رشـــــد ر مهـــــاب موجـــــب،لـــــغا
  
ی اهـ  ٨نـه  پرگصیاتصو خـ  رشد و  هدهشا م  شده و  خته شنا ع مرج یاه  سوش یحتلق  با ول، معم دهفااست  پیش از  دیاب

  د شده مورادایج

  .  دادر قرای کیفرلتنک
  

                                                 
1etaluconI . 
2pooL . 
3kaertS . 
4ytivitceleS . 
5etirullet muissatoP . 
6raga etartic etalohcyxoseD . 
7allegihs - allenomlaS . 
8ynoloC . 



  هاي موجود بر روي سطح محيط آشت پليت شناسایي پرگنه

    :ندوش  میهشکل زیر دید  بهالگیش وک مشکیاه نهگرپ
  ر؛تم یمیل 3  تا2قطر   بهگ،نر  بیب،محد: نکیاک  مکطمحی درـ ـ
  ر؛تم یمیل 2  تا1قطر   به، صافز،قرم: XLD طمحی در ــ
    ر؛تم یمیل 3  تا2قطر   بهف، شفاگ،نر بی: DCA طمحی در ــ
 طمحـی   از قال انت ظورنم ه ب  و د کنی ص مشخ ند، هست یگریکد  جدا از  الام ک  و ند دار ص مشخ ریظاه که  را ییاه نهگرپ

 فـرد بـا     از ت، داشـ  د وجو ان این امک  اههرگ. ارید بگذ مت عال تپلی ی کف  رو تر بیش یاه ایش آزم امنج ا  و تپلی هر
  . د کنیفاده استایشگاه آزمربهجت  کمکنان کارزش آمویارب الگیش ساییشنا  درتر بیشبهتجر

  
   KIA١نمودن به محيط  تلقيح

 

   رویپیچشـــــکل مـــــار پس بـــــه ســـــ ودو کنیـــــرفـــــ ه لولـــــ ٢تـــــه بـــــه  لـــــوپ راداتـــــبا
  
 
  ا راه ه روی لولسببرچ  کهد دقت کنی.یدبکشط خ  ٣راد ح شیبطس
  . ید زده باشتسرد
 یـک  ا را ه نهنمو. ندهست ا شل ه پیچدَر  که د شوی ئن مطم ید؛نک  می فاده است KIA ط محی ی برا راد یچ درپ یاه هلول ر از گا

   در ٤شب
  سیبرر  راKIA یاه ه لولنشصبح روز بعد واک. ردهید قرا ٥نهاخ مرگ
 اآنهـ  ر د اسـت و  ) زرنـگ قرم(ایی قلیـ  ا،یب آنهـ   شـ  و) رنـگ زرد(دیسـی ا،  الگیشـ   بـه  وک مـشک  یاه هلول ته. دینک

ـ  تـه   بـه نفرو کرد  خطدادامت  درهرنگ سیا(روژن هید فیدول س و) رآگا  در فشکا  هوا یا  ب حبا نهوگ هیچ(گاز ) هلول
  . دوش  نمیهدید

  یاه نشواک.  کردفاده استالگیش سایی شنای براانوت  نیز می ٦ TSIزا
  .  شده گفتKIA دمور در  کهتسا یچیز  آنه شبیهده مشالباق

  
  هاي مشكوك به شيگال هاي سرم شناختي آشت آزمایش

                                                 
1raga nori relgilK . 
2ttuB . 
3tnalS . 
4thginrevO . 
5rotabucnI . 
6norI raguS elpirT . 



 تصـور  رشـد روی آن    کـه   را KIAسـطح     از یبخش. دوش  می ام انج زی تمی ا ه روی الم شیش   وتیناسیون آگل ایشمزآ
ـ   بـه  یولوژیـک ز فی ینسـال   از ی متر ی میل 3 یلوپ ر د  و د کنی اشتی سیم صاف برد   ا هکمک قطع   با تسا تهگرف  تحال
  یه ثان30 دحدو. ورید درآ ١یا ایهپیم
 پانـسیون سوس  کـه  د شـوی  ئنمطم  تا د کنی سی برر تقد  سپس به  د؛ شون وطخوب مخل   تا د دهی نقب تکا  ع جلو و ه  ب

 ، شود یل تشک هاگر تود . تسا ده ندا یل تشک یدهچسب هم ی به ا ه تود دیوخ به خود وتیناسیون آگل لدلی ه ب  و تسا صاف
   است و ٢افکشت ناص

  به(د صاف باشپانسیوناگر سوس.  کرد ٣تایپسرو را  آنانوت یمن
 یک تار نهزمی ر د  و یدبزن هم  به الکمک لوپ کام     به  د، کنی فه سرم اضا  یلوپ آنت  ک ی ،)ور شنا الام ک  کدر و  تروص

  تـا یـه  ثان30 د حـدو یدهچـسب  هم ی به ا ه تود د، باش ت مثب نشاگر واک . د صبر کنی  وتیناسیون آگل ی برا یه ثان 60 دحدو
    :است زیرتصور  بهوتیناسیون آگلایش آزمیرتفس. دوش  مییل بعد تشکقهدقی یک

  
 بــاوتیناســیونر آگلگــا

،دهـــد رخA  هگـــرو
  :جهنتی
  

  الدیسانتریشیگ
  

آزمايش آنيد   ١Sdبا آنتي سرم  

  :و اگر مثبت بود،نتيجه

  

١Sd  

  

 بــاوتیناســیونر آگلگــا
،دهـــد رخB  هگـــرو

  :جهنتی
  

  الفلکسنریشیگ
  

 بــاوتیناســیونر آگلگــا
،دهـــد رخC  هگـــرو

  :جهنتی
  

  البویدییگش
  

 بــاوتیناســیونر آگلگــا
،دهـــدرخD  هگـــرو

  السونییشیگ
  

                                                 
1yfislumE . 
2hguoR . 
3epytoreS . 



  :جهنتی
    

  تهيه محيط

 ه تهیـ ب، مطلمهادا در. ودند موجارباز  شده دروطپیش مخل  ازرهای پودتصور  به  KIA وDCA نکی،اک  مکراگآ
  : شدهد خواه دادیح توضرد منفیبی ترکایاجز  ازطمحی

  
  )تغيير یافته(آانكي آگار مك. ١

   گرم20 ونتپپ
   گرم10  توزالک

   گرم5/1  ١اوی صفریاه نمک
 
   گرم5 یدسدیمرلک

   گرم14 رآگا
   گرم03/0  ٢ی خنثزقرم
 
   گرم001/0 ٣له ویوستالیرک
 
  رلیت 1  بهیی حجم نهاندن رسای برارمقطب آ

  
   به ٤ت گوشرهعصا بآ  ازفادهاست با  راط این محیانوت  مینینچمه
  : کرده زیر تهیتروص
  ر لیت1  ت گوشرهعصا آب
   گرم10   ونپپت
   گرم10   توزالک
   گرم5   یدسدیمکلر

   گرم5/1   اوی صفریاه نمک
   گرم14    ٥)ختی شناتری باکینی تضمهدرج( رآگا

                                                 
1stlas eliB . 
2der lartueN . 
3teloiv latsyrC . 
4htorb tcartxe taeM . 
5edarg lacigoloiretcab deifitreC . 



 
  
  .د کنیفه اضایگریکد  زیر بهورطبق دست ا ر2  و1 یاه وللحم
   رام سدییدلر ک وون پپتاوی، صفریاه  نمکتوز، الک: ١ه پایط محیهیهت
 سـپس   د، کنیـ  فه اضا دیا نده رسا یمار بن  در تیگراد سان ه درج 80 د حدو یدما به  که وشت آبگ رلیت یک  به یجتدره  ب

ــه ــ بــــــــــــ ــدم بزنهــــــــــــ ــایــــــــــــ ــ  تــــــــــــ ــونوطمخلــــــــــــ   .د شــــــــــــ
  
ـ   راوللـ حمpH سـپس  . دکنی ل ح وفهحال جوش اضا  دریمار بن  دروشت آبگن دادرتحرا با  راراگآ کمـک   اب

ـ  یبطـر  هـر  ی در سـ  سی 200 ارمقد. انیدبرس 4/7 تا 2/7  به ال نرم 1/0 م سدی روکسیدهید  رِ دَ  و زیـد  دار بری  یچ درپ
 ا را ه هپیچ لول  در. د کنی کالو اتو قه دقی 15 تدم  به تیگراد سان ه درج 121 یدما در ا را ه یبطر. دیدببن شل ا را ه یبطر
  .د ثبت کنیسبروی برچ  راه تهییخار ت ود کنیم محکن کردستریلازا پس

  
  را ولمحلـ . انیدی برسـ  س سی 100 به جم را  ح  و دکنی  حل رمقط آب در  را ی خنث ز گرم قرم  1 ار مقد 1 :ول محل هیهت

 یدمـا  در  خنک یانیمکا ر د زده وسبسپس برچ. د دهی رت حرا قه دقی 30مدت    به تیگراد سان ه درج 100 ربخا در
  .د کنیداری نگهتیگراد سانه درج4
  
 در. انیدی برسـ  سـ  یسـ  ââ1 به جم را  ح  و دکنی  حل رمقط آب در  را له ویو ستال گرم کری  1/0 اردقم2  :ول محل هیهت

 4 یدمـا  در  خنک یـا   نیمکا ر د  و هدز سب سپس برچ  د؛ دهی رت حرا قه دقی 30مدت    به تیگراد سان هجرد ââ1 ربخا
  .د کنیداری نگهتیگراد سانهدرج

  
. دحـال جـوش ذوب کنیـ        در یمار  بن لداخ در  را ه پای طمحی ی از س  سی 200 ار مقد :ت پلی لداخ  به ط محی تنخیر

ی س ی س 4/0  و 1 ولمحل ی از س  سی 6/0 ارمقد.د برس تیگراد سان ه درج 60 یدما ه ب خنک شود و    تا دسپس صبر کنی  
  .زیدی بریس  سی90 ی پترفظرو ر د ویدخوب بهم بزن  راولمحل. د کنیفه اضاتریلسا یطتحت شرا  را2 ولمحل از
  
 ونـه نظـر هرگ   ز ا  و د دهیـ  ر قـرا  ت سـاع  24مـدت     به تیگراد سان ه درج 37 یدما در ا را ه ت پلی :ن بود لتریسا ونمزآ

  .د کنیسی برردگیآلو
  
  یشیاکلیرشا،  ٢مونالتیفیلاس یاه  کشتودیموج  از:کرد عملونمزآ

  .د کنیه تهیوشت آبگته ساع18 کشت الفلکسنریگیشو 
                                                 
1muidem esaB . 
2 .ihpyt .S 



  
وطمخلـ  از. د کنیـ  وطمخل) نظر حجم  از(10  به 1 تنسب به  را یشیاکلیرشا  و مونالتیفیلاس وشت آبگ یاه تشک 

 تریلسـ ا یولوژیـک  فیز ینی سال س سی 10 ه ب  و د کنی اشت برد وطمخل  از ریتم ی میل 4 یلوپ(زیدساب 6â1 رقت ل،حاص
 تریلسـ ا ین سـال  ری دیگـ  سـ  سی 10 ه ب  و ارید برد ری دیگ ی متر ی میل 4 سپس لوپ    ید،بزن هم  خوب به  د، کنی فهاضا
  ).د کنیفهاضا

  
ــ ــیه بـــــ ــب ترتنهمـــــ ــشت آبگ  ازیـــــ ــتکـــــ ــسنریگیش وشـــــ ــت ر، الفلکـــــ   610قـــــ
  
  .د کنیهیهت

  
ت پلیـ  ط محی ندرو به  را الفلکسنریگیشو   یشیاکلیرشا،  مونالتیفیلاس ق رقی وطمخل  از ی متر ی میل 4 یاه پول 
  .د کنییحتلق
  
د کنیسیبرر  راصه مشخیاه نهشد پرگ ر وه دادر قراتیگراد سانه درج37 یدما ر د ونهاخ گرم در ا راه تیلپ.  
  
  XLDآگار . ٢
  

  ه پایطیحم
   گرم7/3  ١لوزیزگ
 
   گرم5  ٢ زینیال
 
   گرم5/7 توزکال

   گرم5/7 روزسوک
   گرم5 م سدییدکلر
   گرم3  ٣ر مخمرهعصا

 
  یس سی40  ٤ فنل ردددرص2/0 وللحم
 

                                                 
1esolyX . 
2LCH enisyL -L . 
3tcartxe tsaeY . 
4der lonehP . 



   گرم15 راگآ
  یس  سی960 رمقط آب

  
 ل کامـ  ولمحل  تا د دهی رت جوش حرا  هنقط ا ت  و د کنی فهاضا آب به  را یبی ترک ای اجز مامت :ل کام ط محی ه تهی ورتسد
 یطـور   رانشواکـ . د برسـ تیگراد سـان هدرجـ  55 تا 50 به  آنیما د خنک شود وولمحل  تادصبر کنی .  آید تسد به
 کالو اتـو  تیگراد سان ه درج 121 یدما  در قه دقی 15 سپس مدت    د؛س بر 9/6  به دنرک ستریلازا  پس pH  که د کنی یمتنظ
 بـه   زیـر را یاهـ  ول سـپس محلـ  د؛ برستیگراد سانهدرج 55  تا50 یدما ه ب خنک شود وولمحل  تا دصبر کنی . دکنی
  :د کنیفه اضاتریلسا یطحفظ شرا  ذکر شده باارمقد

  
رم  گـ  4  و م سـدی  سـولفات  گـرم تیو   34 ارمقـد   آن ه تهیـ  یبرا(رات سیت سولفات تیو ولمحل ی از س  سی 20 اردقم
   ؛) شودستریل تاارانید بگذ ١یصاف ز ا وفهاضا ی آبس سی 100 به  رانیوم آموک فریراتسیت
 
  
م سدیتالک کسی دزوددرص10  ٢ آبیولمحل ی ازس  سی25 اردقم  

  ).د کنیریل استقه دقی15مدت   بهتیگراد، سانه درج121 کالواتو  درن دادرقرا  یایصاف  ازاندنگذر با(
  

 از یـک   هـر  لداخـ  ی در سـ  سـی  20  تا 15 ارقد م  و م کنی یمظتن 9/6  در م لزو تصور در  را pH ید؛بزن هم خوب به 
  .زید بریی پترفظرو

  
٣ .DCA)تغيير یافته(  
  

  ه پایط محی
  ر لیت1 ت گوشرهعصاب آ
   گرم10  ٣تئوز پروونپپت
 
  گرم10 توزکال

  ی س  سی5/2 ی خنثز قرمددرص1 ولمحل
   گرم 17 رآگا
  1:وللحم
   گرم17 م سدیراتتیس

                                                 
1retliF . 
2suoeuqA . 
3enotpep esoetorP . 



   گرم 7  ١م سدیسولفاتتیو
 

   گرم 2 ونیوممآ ک فریراتتیس
  مرگ ââ1 رمقط آب

  
  2 :وللحم
  مر گâ1 م سدیتالک کسیوزد

  یس یس ââ1 رمقط آب
  
حـال    دریمـار  بـن   درنگرم کرد  با  را رگا آ  و د کنی یمتنظ 4/8 تا 8 بین   pH در  را وشت آبگ نش واک :ه پای ط محی هیهت

 انـدن گذر  بـا  آ فور اروی گرم   از اشتنبرد از پس  ذوب شده را   رآگا. دکنی  حل تیگراد سان هجرد ââ1 ربخا جوش یا 
  یمتنظ 4/7 در  راpHسپس . د صاف کنی ٢ه چند الیحیگاز جرا از
 تئـوز  پرو ونم پپت ر گ â1  و توزم الک ر گ â1  با اه همر ی خنث ز شده قرم  ه تهی ه تاز ددرص1 ولمحل ی از س  سی 5/2 د؛ینک

ا ه یبطر. زید بری راد یچ درپ یاه یبطر از یک هر ی در س یس ââ2 ارقد م  و یدبزن هم خوب به   را ولمحل. د کنی فهاضا
 یخ تـار  د، کنیـ  ممحک ا را ه یچدرپ. د کنی ریل است قهیق د â1مدت    به تیگراد سان هجرد ââ1 ربخا  در ن داد رتحرا با را
  .د کنیداری نگهتیگراد سانه درج4 یدما ر د ویسید بنوسبروی برچ  راهتهی
 هجـ ر د â8 د حـدو  یدمـا  بـه   تـا  دپس سـرد کنیـ     سـ   ذوب و  رتراح با  را ه پای طمحی ی از س ی س ââ2:اه ت پلی هیهت

 در  کـه  ی روشـ  بقمطا (2 ره شما ولمحل  از سبیجم منا  ح  و 1 ره شما ولمحل ی از س ی س â1 ارمقد. د برس تیگرادسان
بـار   هر از س پ  و د کنی فه اضا گانه جدا یپتدوپ  از فادهاست  با ریل است یطشرا در را)  شد هد خوا ه گفت ن کرد ر تیت دمور
  و رهشما.  نرم شود  ازهاند  بیش از  تسا ن ممک تغیر این صور   در.  شود وطمخل  تا یدم بزن ه  به یخوب  به ن کرد قرقی
  .یسید بنوسبروی برچ  راه تهییخارت

  
 سببرچـ  16  تـا  6 رهشـما  ز ا  و دذوب کنیـ    را ه پایـ  ط محی وی محت ی بطر 7 اددعت :م سدی تالک سی دزک ن کرد رتیت

  .د کنیفه اضایبطر هر به  را1 ره شماولمحل ی ازس ی سâ1 ارمقد. یدبزن
، â1  ،11،  9،  8،  7 ،6 ره شـما  یاه یبطر  به یبترت به  را 2 ره شما ولمحل ی از س ی س â1  ،11  ،12،  9،  8،  7 ،6 ارمقد
). یـد بده ا را هـ  ی بطـر  ره شـما  نا همـا  هـ  تپلیـ  بـه (زیـد ا بری ه تپلی ر د  و یدم بزن ه سپس خوب به  . د کنی فهضا ا 12
  شـده از فاده اسـت ارمقـد . د کنیـ خـاب  انتت،سـ ا ههمه رشد کـرد   ازر بهتالیگ ش والمون سالاآنه در که  را ییاه تپلی

  .د کنیداشتیاد  را2 ره شماولمحل
  

                                                 
1SaN .2o3 . 5H2O 
2ezuag lacigrus reyalitluM . 



 ستهرجـ  ب  و فشـفا   یـا  گنر  بی مونال سال یاه نهپرگ. تسا خابی انت الگیش  و موناللاس رشد   ی برا ط این محی  :فادهتسا
  را تـوز الک  کـه  ری دیگـ  یاه انیسم ارگ ید باش تهیاد داش  ه ب ارههمو. ردوآ  می ود مات بوج  یاه نهگرپ الگیش. شنداب می
 موناللاس  و الگیش  از شیمی بیو یاه ایشآزم  از فادهاست  با دبای  را هاین ا  و ندنک  رشد می  DCAروی    به ند،نک  می یرتخم
ـ  زی قرمـ  ا ه هال باغل  را افشاناطر ی که ا سته برج یاه نه پرگ توز، الک یرکننده تخم یاه انیسمارگ.  داد راقافت گ فـرا    رن
  .زنداس  میت،سا تهگرف

  
   KIAآگار .٤
  

  ر لیت1 ت گوشاندهخیسب آ
   گرم 5 ونپپت
   گرم5 تئوز پروونپپت
   گرم5 یدسدیمکلر
  مر گâ1 توزالک
   گرم1 کزگلو
  مر گâ/2  ١ فروفاتسول

 

  یس سی 6  فنل رددصدرâ/5 وللحم
   گرم12 رآگا
  
 ٢ت گوشـ  اندهخیس آب  در تیگراد سان هجرد ââ1 ربخا حال جوش یا    در یمار بن  در ن داد رتحرا با  را راگآ :هیهت
  جعه مراب مطلمهادا به(
 یدما  به یمار بن در  ذوب شده را   ی مغذ رآگا. دکنی  حل ت گوش رهعصا آب  در ودنبودن موج تصور در یا) دوش
â8ــر د ــانهج ــتیگراد س ــوز،الک. انید برس ــت ــون، پپت ــوز، پروون پپت ــد کلرتئ ــدیی ــوم، س ــولکز، گل ــروفات س   و، ف
 ی از سـ  سـی  6 ارمقد. د کنی یمتنظ 4/7 در  را pHسپس  . یدم بزن ه وب به  خ  و دکنی ل ح  و فهاضا  را یمدس فاتسولیوت

 ادابعـ  بـه (راد پیچ  در یاه هلول در ی را س سی 6  تا 5 ارمقد. یدبزن هم وب به  خ  و فهاضا د را ر  فنل دصر د â/5 ولمحل
. د کنیـ  کالو اتـو  قـه  دقی 15مـدت     به ادرگ تیسان ه درج 121 یدما ر د  و زیدبری) رتم یلی م â16 در 16ا   ی â15  در 15

 5/2مـق   عشـیب و   بـه طـی محی  کـه د دهیـ ر قراتیصور به  را ه لول اماین هنگ  ر د  خنک شود و   طمحی  تا دصبر کنی 
 دمـا بـیش از      کـه  یشرط به(ق اتا یدما ر د  و یسید بنو سبروی برچ   را ه تهی یخار ت  و رهشما.  شود یل تشک رتم تیسان
  . د کنیداری نگه)شد نباتیگراد سانهدرج 25

                                                 
1OSeF .4 . 7H2O 
2htorb noisufni taeM . 



  آبیاجـ   بـه رمقط  آبرلیت ک ی ور مخمره گرم عصا3 ت، گوشرهگرم عصا 3  با اه همر ونگرم پپت  10  از انیدوت می
  . د کنیجعه مراب مطلمهادا  بهت گوشرهعصا ب آ وت گوشاندهخیس  آبه تهییبرا. د کنیفاده استت گوشاندهخیس

  
نظـر   ز ا  و د دهیـ  ر قـرا  تیگراد سـان  ه درجـ  37 نـه اخ گرم  در تساع 24  تا 18مدت   به ا را ه ه لول :دنوب ریل است ونمزآ

  . د کنیسی برردگیآلو
 ،  B١ مونالپاراتیفیلاس، مونالتیفیلاس یاه  کشت:کرد عملونمزآ
  یح تلقهلول 5 در  رایی سونالگیش  و ٢ندی فروروباکتر سیتیشیاکلی،رشا
 ح صـحی  یاهـ  نشنظـر واکـ    ز ا  و د کنیـ  اگـذاری  گرم تیگراد سان هدرج 37  در تساع 24  تا 18مدت   سپس به . دینک

  . د کنیسیبرر
  
  تهيه آب عصاره گوشت. ٥

  و اریـد  بگذ لمـه قاب  یا لهپیا در را) ی چرب ن بدو تگوش قلب گاو یا  (ی چرب ن بدو دهرک  چرخ ت گرم گوش  500 اردقم
ــ ــ کیـــــــــــ ــه  آبرلیتـــــــــــ ــا آن بـــــــــــ ــفهاضـــــــــــ ــهپیا. د کنیـــــــــــ   لـــــــــــ

  
 بـه   تـا  اریـد  بگذ غ روی چـرا   ،بح روز بعـد    صـ   و ددهی رقرا) تیگراد سان ه درج 4 یدما(الیخچ صبح در  تا شب  را

 ذی خـیس کاغـ    یصـاف  سپس از . د بپز م آرا قه دقی 15 مدت   ید،نز م می ه ی به ا ه شیش همیل ه با ک الیرح د جوش آید و  
  شـده را   ر بخـا  ارمقـد (د برسـ  رلیتـ  حجم یـک   به  که د کنی فهاضا ی آب ا ازهاند ه ب جدا شود و    آن یچرب  تا رانیدبگذ
  ).  کندانجبر

  
  هيه خيسانده گوشت ت. ٦

 آبـی   روکـسیدسدیم  هید رلیت یک. شنداب  می الهگوس قلب گاو یا    از ل مثا یی برا ا انده خیس ایا دار ه طمحی  از ادیدعت
 عـضو را    یـا  ی چرب ن بدو دهرک  چرخ ه تاز ت گرم گوش  1000 ارقد م جوش آید و   به  تا دگرم کنی   را ال نرم تمبیس یک
ـ کـ  الی درحـ قه دقی20دت  مجوش آید و به  تااریدگذب  ویدم بزنه خوب به  را وطمخل. د کنی فهاضا م هـ   بـه به مرت
 تـه  ریخ ت شُل باف  ن کتا چه پار هچند الی  در  را عمای. د باش ته داش 5/7 د حدو pH د بای وطمخل. د بپز م آرا م آرا ید،نز می
 ظـور نم  به عایم  از نگرد ی ب  و انیدی برس س سی 1000  به رمقط آب با را  حجم آن  ؛ شود ج خار ع مای هبقی  تا النیدچِ بِ و

  . د کنیفاده استول طبق فرمط، محیتساخ
 فهاضـا   را ر دیگـ  یبـی  ترک ایپس اجـز   س  و د کنی فه اضا رمقط ی آب س سی 550 به  را اندهخیس ی از س  سی 450 ارمقد
 ه درجـ  121 یدمـا  ر د  و زیدا بری ه هلول از یک هر در  را ولمحل ی از س  سی 5 ار مقد حل، این مرا  امانج از پس. دکنی
   . شودیمتنظ 4/7  درد بایpH یتنها در. د کنیکالو اتوقه دقی15مدت  به ادرگ تیسان

                                                 
1 .B ihpytarap .S 
2 .iidnuerf retcabortiC 



  
  ٨پيوست  

  
  ال شیگآزمون حساسيت ضد ميكروبي

  
  انواع آزمون حساسيت

  
  دا ابتروبی،میک  ضدلیت کمی فعاورد برآورمنظ  به: ١ رقتونمزآ
 د مـور  یاهـ  انیسمپس ارگ  س  و ه کرد فه اضا رآگا  یا وشت آبگ طمحی  به لف مخت یاه رقت در  را روبیمیک  ضد ویراد

  درط محـی اگـذاری گرم از  پـس انیـسم  ارگودرشد مشه  ازعمان  کهتی غلظرینکمت.ندوش  مییح تلقطمحی  در ونآزم
  .دوش  میخته شناروبی میکلعام  آن MIC٢  یاده کننر مهات غلظقل حداواننع  به،شود  طول شب

 
  
  یکروبیدم ضهماد  بهته آغشذیقرص کاغ  یاکسید : ٣کنش پراونمزآ
  ٤دیـان گرا. تسـ ا  شـده  یحتلق آن  در واختطور یکن   به ون آزم د مور انیسمارگ  که ردیگ رمی قرا ری آگا طروی محی ر  ب

  لدلی به  کهتغلظ
ایـن امـر      که دوش  می کدیس  از نی معی لهفاص  در ون آزم د مور انیسمرشد ارگ   از ع مان د،یآ  می ود بوج ک دیس کنشارپ
  .د دارگی بستانیسمارگ سیت حساهجمل  ازددی متعملعوا به
ـ  از  که ٥ شدهر مهاقهطر منط ق ودوش  میرییگ ازه رقت اندونآزم با  کهMIC  ریتم خطی بین لگاتی نسبیبĤرقت  قطری

  تسد  بهکنش پراونآزم
 یاهـ  سـوش   از دی زیـا  اد تعـد  ایشآزمـ   بـا  انوتـ  می  را ت این نسب  ارندهبرد  در سیونرگر خط. د دار د وجو د،یآ یم

 در  کـه  ذی کاغـ  یاه کدیس  از فاده است ام هنگ ت،این نسب . د آور تسد  به زیطور موا  روش به  ود هر ز ا  و روبمیک
ـ   ٦ستگی همبـ ساسا  براره همود بایکنش پراون آزمیج نتایرتفس. د باشرار برقد بایت،سا  شدههمحل تهی و MIC ن یب

  قهنطم
 ون آزمـ  امروش انج . د باش ان درم امهنگ  در روبیمیک  ضد یاه تغلظ  از ه آمد تسد  به عاتاطال  با اه همر ، شده راهم

  :است زیرتصور  بهکنشپرا
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  هاي مورداستفاده محيط
  
  ازفادهاسـت    بـا انیدوت  می ت صور نبدی. د کنی فاده است ک دیس نده ساز ط شده توس  یه توص یاه طمحی یکی از   از :راگآ

  .د کنییرتفس  شده رار مهاقه منطنده، سازنهادی پیشمودهایرهن
 ط محـی  ونهمچـ (رسدسـت   در ری تجـا  یاهـ  طمحی  یکی از  تند، نیس ه تهی ل قاب نیآسا ه به  شد یه توص یاه طر محی گا

 ،  ٣کوتستلوِ،  ٢ستتِ سی سِنوـ ایزرگاآ،  ١ستتِ سی سِنرگاآ، DST ر آگاتون، هینرـمول
 
 
 شـده   یه توصـ  یاهـ  طمحـی   بـا  یـسه مقا آیـا در    کـه  نیدببی  تا د کنی ایشآزم را) فونامید سول اگونیست آنت ن بدو طیحم

 د بایـ  ، شـود  فاده است د جدی طیمحی  از راستاگر قرا . خیر  یا دوش  می هده شده مشا  ر مها طقمنا  در ه عمد یاه وتتفا
   : شود کهصمشخ  کرد تاسیبرر را آن
  
؟ استحصحی)  شودجعه مرالجدو به(د شاهیاه  شده سوشر مهاقها منطیآ  
ایآpHت؟سا سب منا  
ت؟سا ح صحییتیظرف  دویاه  یونت آیا غلظد، باشر پذیانر امکگا  
  

 9 یاهـ  تپلی  در تریل ی میل 25(د باش تربیش  یا رتم ی میل 4 رعمق آگا   که یطور  به زید بری ی پتر یاه ظرف در  را طمحی
 م در هـ  آن(ههفتـ  2 بـیش از    را فاده اسـت  ن بدو یاه تپلی. د خشک کنی  دن،رک فادهاست قبل از  ا را ه تپلی). ریتم تیسان
  . ند خشک نشویا خیله تپلی  کهددقت کنی. ید نکندارینگه) الخچی  درسته دربال کامستیکی پالهکیس

  
  
   د شاهیاه  سوشسیتسا ح ـی کیفرل کنت3 :لودج

  

  بــهرشــده مهاقــهر منططــق  

  رتم یمیل

  

  یشیاکلیاشر  افیلوکوکاست  ک دیستقدر  یکروبی ضدمویراد

                                                 
1tsetisneS . 
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  1ییطال    

  

  

  لینیس یپمآ

  

  روگرمیکم 10

  

  35 ات 24

  

  20 ات 15

  

روفلوکـسا سیپ(روکینولونولف

  )سین

  

  روگرمیکم 5

  

  30 ات 22

  

  40 ات 30

  

  دنالیدیکسیکیسا

  

  روگرمیکم 30

  

  ـــــ

  

  25 ات 21

  

  مسیلینامویپ

  

  روگرمیکم 10

  

  ـــــ

  

  29 ات 23

  

  ریموکسازولتوک

  

  روگرمیکم 25

  

  32 ات 24

  

  32 ات 24

  
١   

 

  

  ٢ا سـوی  پتیکـاز  تری وشـت  آبگ ند مان یدار د رسدست  در ایشگاهآزم در  که ی مغذ وشت آبگ ونههرگ  از :ی مغذ وشتگبآ
 . د کنیفادهاست
  . د کنیریل استکالواتو پس با س وزیدا بریه ه لوللداخ  درتریل یمیل 5  تا3 ارمقد  بهدبای  راوشتگبآ

  
  
  ا سویپتیکاز تریوشتگبآ
   گرم 17 ٣المعده لوزیلهسو  بههدش  هضمیینزاک

                                                 
1 .suerua succocolyhpatS 
2yos esacitpyrT . 
3niesac fo tsegid citaercnaP . 



 
   گرم3  ١ایین پاپیله هضم شده بوسای سویاکروخ
 
   گرم5 یدسدیمرلک

   گرم5/2  سیم پتااتفسف دی
   گرم5/2 تروزدکس
  ر لیت1 رمقط آب
pH7/ 3 یی نها  
  
 121 یدما  در قه دقی 15مدت   پس به  س  و یدبزن هم  خوب به  زید،بری آب در  را یبی ترک ای اجز وشت، آبگ ه تهی یبرا
  .د کنیکالو اتوتیگراد سانهجدر
  

  ماده تلقيحي براي آزمون غير مستقيم حساسيت

 تدسـ بی  الگیشـ  د بایـ  ور، منظ نبدی.  شود هکار برد   به وع مدف یاه تری باک ی برا د بای سیت حسا قیم غیر مست  ونمزآ
   کهییاه  روشتربیش رد،  ٢ارچه یکپهرشد نیم. د نمویحتلق  راصکشت خال  ازهآمد
ـ  سیت حـسا  ون آزم ام انج یبرا. دوش  می یه توص رد،یگ  می ر قرا فاده است د مور اآنه  در کسید   از فاده اسـت  تمـاد، عا ل قاب

. د کنیـ  فادهقـرص اسـت     یـا  ک دیس نده ساز ط شده توس  یه توص یحروش تلق  از. تسا ری ضرو اندارد است یحی تلق هماد
  :دوش  مییه زیر توصردموا  یکی ازوالمعم

  
   ٣ر بایبی کیریحی تلقهدام
 
  
ولمحل ی ازس  سی5/0 ن کردفهاضا با  را ٤رت کدوانداردتسا  
. د کنیـ ه تهیـ د درصـ 1 فوریک سـول دی اسـی س سی 5/99 به) حجم وزن به(ددرصBacl75/1) O)2H2.4 یم باریدرلک

ایـن  . زیـد  بری یـد،  کرد فاده اسـت  وشـت  آبگ نـه  نمو ی برا هآنچ  به ه شبی یاه هلول  در دبای  را رت کدو اندارد است ولمحل
 د، کنی داریماه نگه  6مدت   به) ادرگ تی سان هدرج 25  تا 22(ق اتا ول معم یدما ر د  و یکیتار  در انیدوت می  را ولمحل
  . د نشویرتبخ  تادید ببنممحک  راهلول در  کهیشرط به
  
از ل کامـ  یلوپ  یا د، کنی قل منت وشت آبگ وی محت هلول ه ب  و اریدلوپ برد  با  را ان یکس رظاه  با نهپرگ 10  تا 5 اددعت  
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  . د کنیقل منتوشت آبگوی محتهلول به  راص کشت خالارچهرشد یکپ
  
سـتاندارد باا  را وشـت  آبگ طپس محی  س  و د کنی اگذاری گرم تساع 6  تا 4مدت    به ادرگ تی سان ه درج 35 یدمار  د 
 تسـ ا لـف  مخت یاهـ  ازهاند  چاپ به  ف حرو ایدار  که دی سفی ذ کاغ ،اه ه لول ینهمز پس اگر در . د کنی یسه مقا رتکدو
 ینسـال   یـا  وشـت  آبگ دنرکـ  فهاضـا   با وشت آبگ ط محی ن کرد یمتنظ. ر است ت ن آسا تبمرا  به یسه این مقا  د، دهی رقرا
  .  بودهد خوان ممکریلاست
  
فی اضا ارقد م  و د کنی یح تلق د،یا ه فرو برد  یحی تلق طمحی در ی که ا ه پنب ریل است یاه بسوا  از فادهاست با ا را ه تیلپ 
 سـه   را بسپس سوا . د کنی ج خار ع سطح مای  یبخش باال   در ه لول ارهدیو  به ب سوا م محک دنفشر با  را یحی تلق هماد

 یـت نها در. دانیـد  بگر ه درجـ  60 یـه زاو با  را ت پلی یدن،شک بار خط  هر از س پ  و ید بکش ط سطح محی  مبار روی تما  
 چنـد   یحـی  تلق همـاد   تـا  د صبر کنیـ   ، است ه بست ت پلی ه دَرِ ک یحال ر د  و ید بکش ر سطح آگا  یاه  لبه متما به  را بسوا
  . خشک شود  تاند بماق اتایدما  درت صورنهما  بهقهدقی

  . د گردارچه یکپیبĤ رشد تقربوج مد باییحاین روش تلق
  : ازتسا رت عباتری باکه گونسب برحیحی تلقهماد
  
١اه روباکتری انتهبش  یکیاه  کشت، شودفاده استوشتآبگ ر ازگا 

  ). ارمزه هد یک( شودق رقیبه مرت000/10 د حدودیاب
  
ـ   و ل داخـ  نـه پـنج پرگ   در ی را سـ   سـی  01/0 لـوپ    پانسیون، سوس دنرک ده آما ی برا ت،پلی  از فاده است امگنه  1 ه ب
ـ   و د وار پانسیوناین سوس  در ی را س  سی 01/0 رسپس لوپ دیگ  . د کنی فه اضا ینی سال س سی  ینی سـال  سـ  سـی  1 ه ب
ـ   و د وار پانـسیون این سوس  در ی را س  سی 01/0 لوپ سوم    یتنها ر د  و فهاضا . د کنیـ  فه اضـا  ینی سـال  سـ  سـی  5 ه ب
  . زیدا بریه توی سطح پلی ر ویدم بزنه خوب به  راپانسیونسوس

  .  شودارچه یکپه رشد نیمب موجد باییحاین روش تلق
  

  انتخاب داروي ضد ميكروبي

 فاده اسـت  سیت حـسا  ونآزمـ   در ند، شده باشـ   خابدقت انت  به  که یکروبی  ضدم  وهایدار  از ودی محد ادتعد  از اهنت
   : ازرتندا عباه خاب انتینرت سبمنا. دوش می
  
  ریموکسازول،تکو. 1
  یک،یدیکس نالدیاس. 2
   مسیلیناموپی. 3

                                                 
1airetcaboretnE . 



  ).ر دیگروکینولونیفلو یا(روفلوکساسینپسی. 4
  

  هاي ضدميكروبي  روش استفاده از دیسك

 ک دیـس  تقدر.  کرد فاده است انوت  می د باش ته داش سب منا تقدر  که رسدست  در ریقرص تجا   یا کنوع دیس  هرز  ا
 ا زیـر  یـد،  نکن فاده است تسا اوت متف ریگیکد  با ا آنه تقدر  که ییاه کدیس از. تسا ه آمد لجدو  در WHO نهادیپیش
  .ند داربالند  بهده کنناه گمریجنتا
  
  را ا آنهـ  تـان  خود انیدوت  می ت نیس رسدست  در ری تجا روبیمیک  ضد یاه کر دیس گا:محل    شده در  ه تهی یاه کسید

  یـا  د کنیـ  داری خری ند باش شته ندا یکروبی ضدم یتخاص  که ی صاف ذجنس کاغ   از ریتم ی میل 6 یاه کدیس. زیدبسا
  .د برش دهیذکاغ  ازازه اندنهمی به
ــا ــسیـــ ــ کن دیـــ ــدا از ا راهـــ ــم جـــ ــف در هـــ ــت  کـــ ــرف اســـ ــرریلظـــ ــد، بچیی پتـــ   نیـــ

  
ــد از ــر میک2 ارمقــــ ــرولیتــــ ــدمول محلــــ ــهیکروبی ضــــ ــا  کــــ ــدر بــــ ــشان دیستقــــ   کنــــ
  
 ر قرا عتاس مدت یک   به تیگراد سان هجدر 35 یدما در ا را ه کدیس. د کنی فاده است د دار انی همس لجدو  شده در  هداد

 روی  سـب،  منا یکروبی ضدم ول محل تنریخ قبل از   را ذی کاغ یاه ک دیس انیدوت  می نینهمچ. دخشک شون   تا ددهی
  .نید شده بچییح تلقرسطح آگا

  
 داری زیـر صـفر نگهـ      تیگراد سـان  ه درج 20 یدما  در یحĤ ترج دبای  را روبیمیک  ضد یاه ک دیس یاه هتسب :داریهگن

  در انوتـ   مـی  انـه  روز فاده اسـت  ورمنظـ  بـه   را ککمی دیس  ادتعد. دنک  می یت کفا گی خان الن یخچ ز  یخ تقسم. کرد
 تسـاع   یـک  دحـدو   تـا  الیخچ  از ن کرد جخار از  پس ک دیس وی ظرف محت  دَرِ.  کرد داریماه نگه  یک  تا الیخچ
. هـد اک  مـی د،هد می  ظرف سرد رخندرو  گرم بهی هوادورو از پس  کهدگی فشر ارمقد این عمل از  .  باز شود  یدنبا
.  شـود  داری نگه الیخچ ر د  شده و  م محک لطور کام   به دبای درِ آن   پخش کن  ک دیس لهیوس  از فاده است تصور در

 جـز  بـه (روبـی میک  ضـد  یاهـ  قـرص . گـرم شـود     تـا  د گیـر  ر قـرا  ق اتا رتحرا  در د بای نباز کرد   پیش از  نینهمچ
  ق اتارتحرا در)  ١بنیسیلنکار
  .نندام  میی باقدارسال پای 4  تاقلادح
ن ک  پخش ک دیس ریل،پنس است   از فادهاست  با دبای  را یکروبی ضدم یاه قرص ا یا ه ک دیس :کدیس  قرص یا  ن داد رارق
 اریذگـ  نه نـشا  تپشت پلی  ر د  جدا و  یگریکد  از سب منا روط به  شده که  یح تلق تپلی  از حینوا  در ریل است نسوز یا

  . دادر قراد،نا شده
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  بـیش از   یدنبا) تلبه پلی  ر از  مت ی میل 15 لهفاص  به کیس د 6 وسط و  یکی در (تپلی  شده روی هر   ه چید یاه کدیس
  .دعدد باش 7
  
 ر قـرا  تیگراد سـان  هدرج 35 نهاخ گرم  در ه تهی نزما  از قه دقی 30 نی زما لهفاص  به دا بای ه ت پلی :نهاخ گرم  در ن داد رارق

  بـه  تپلیـ  دو  بـیش از   نـین  همچ د؛ باشـ  سیدکربنکا  دی ای دار ید نبا رندیگ  می رقرا آن ا در ه تپلی  که ییفضا. ندگیر
  .ند گیرر قرانهاخ گرم در شب مدت یک  بهدا بایه تپلی. د نشوهچید روی هم

  
  گيري مناطق مهار شده اندازه

 رتـ م یمیلـ  بـه ) کقطـر دیـس     بـر  ملمـشت ( شده   ر مها طقمنا از یک شب، قطر هر   مدت یک   به اگذاریگرم ازس  پ
  آن  دَرِ ن بـاز کـرد    ندو ب  و ت پلی ینش روی سطح زیر   ک  خط ن داد رقرا  با انوت می ا را ه رییگ ازهاند. دوش  می رشگزا
 هـای انت.  کـرد  رییگ ازه اند یسکمک کول   به انوت می  شده را  ر مها قه منط د،ات باش  م  و فاف ناش طاگر محی .  داد امانج
 دوجـو  بـا . نـد نک  می ین تعی د،وش  می زرشد آغا   که ی جای ی یعن ف شفا قه لبه منط  ق دقی هدهمشا با  شده را  ر مها قهمنط
 آن  از دبایـ   کـه  دهد می  شده رخ  ر مها قه منط ندرو  رشد در  کی اند ریموکسازول،وتک  و فونامیدها سول دمور  در ،این

  . کردشیوپ چشم
  

  تفسير اندازه مناطق مهارشده

 دینـ ب ه زیـر طبقـ    هدست سه یکی از  ا در ه روارگانیسممیک) کپزش  شده به  رشگزا(سیت حسا ون آزم جه نتی ساسار  ب
  :ندوش می
  
ساسح)S :(و، دار یز تجـو  ول معمـ  ارمقـد  به آن  از ی ناش نتعفو  که دوش  می یدهم نا ودار  به "سحسا" روبیمیک 
  . دهدخپاس
  
ــیب ــسا): I(ابینینـــــــ ــسم ارگسیتحـــــــ ــاانیـــــــ ــ" نی زمـــــــ ــده خوا ١"ابینیبینـــــــ   نـــــــ
  
 
بـدن    از یبخـش   در انیـسم ارگ  کـه  امیهنگـ   دهد یا  خ پاس و دار ولمعم  از تر بیش ار بسی دیرمقا  به نتعفو  که دوش یم

). عی موضـ  یز تجـو  ،اهـ  ه رود ل داخـ  ی فـضا  ا، صفر ار،ادر(بدای  می ع تجم د زیا یاه تغلظ  در اآنج  در ودار  که دباش
 ین روش تعیـ   ام انجـ  امهنگ در که  را ک فنی کوچ  باهاتشت ا  و ه عمل کرد  ر باف قهطنم واننع  به ابینی بین ه دست نینهمچ
  .دنک  میان جبر،دهد  رختسا ن ممکسیتحسا

  
وماقم)R :(ن بـدو  ، شـده  یز تجـو  روبـی میک  ضـد  ویدار  به نتعفو  که دوش  می فاده است نی زما "وممقا" رتعبا از 
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  .د ندهخ پاسنتحل عفو م ویزی تجوارمقد  بههتوج
  

  .د داروت تفا ٢یا یسهمقا  یا ١قروش مطل  ازفاده استسب برحسیتی حسایاه هدست  شده بهر مهاقه منطیرتفس
 
 
  
ایـن  . ردیـ گ  می امانج) ه غیر یحی، تلق هماد ط،نظر محی  از(اندارد است ن ممک ه درج ترینباال ن روش در  یا :قش مطل ور

. د داربقـت اطمMIC   ازصی مشخـ ارمقـد   بـا اره همـو یکروبی ضـدم ویدار  شده هرر مهاقهمنط  کهتسا ی معننبدا
ـ  طقا ن  و سیونرگر کمک خط   به نینهمچ  شـده   ر مهـا  قـه  منط یر تفـس  انمکـ ا،  Rو  ،  S،I بـین     MIC٣ ت شکـس  ت ثاب
  انیسمارگ
  .د دارد وجوRو ، S،I  بهنده سازیاه یه توصبق مطاایش آزمدروم
  
ـ   و شـد اب  می دسوش شاه   با ناخته شده سوش ناش   ر مها قه منط یسه مقا بنای این روش برم   :یا یسهش مقا ور روش  ه ب

رشـد  (یحـی  تلق ه مـاد  کمرا ت  و طحی م  و اند گنج انه روز یاه ایشآزم  در دبای  را د شاه یاه شوس. ت نیس حجرا قمطل
  و د شـاه  یاهـ  حتی سـوش  . دوش  می فاده است ون آزم د مور یاه  سوش یبرا  که دش با ن هما قĤ دقی دبای) پارچهکی هنیم
  یـک  کدیـس   هر ی برا ت صور نبدی  کرد تا  یح تلق کدیس طرف یک  دو ر د  و تپلی روی یک   به انوت می  را ونزمآ

 یه توصـ  یراسـت، تغ م  و ف ضـعی  ارا بسی ه ک دیس کردعمل  که ردیموا  در ژهیو این روش به  . د باش ته داش د وجو دشاه
  در تفادهسـ ا ل قاب د شاه یاه  سوش واننع  به NCTC6571 یی طال افیلوکوکتسا  و NCTC10418 یشیاکلیرشا. دوش می

 رییـ گ ازه شـده انـد    ر مهـا  قهلبه منط   تا کلبه دیس  از  شده را  ر مها طقاگر منا . ندوش  می یهی توص ا یسه مقا یاه روش
  : بودهد زیر خوارتوص به  آنیر تفسم،کنی
  
ت نیسدشاه ر ازت ک کوچرتم یمیل 3 بیش از  یاگتر، بزروی، مسارشده مهاقه منطازهاند: ساسح  .  
استرت ک کوچدشاه  ازرتم یمیل 3  ولی بیش ازرتم یمیل 3  ازگتر بزررشده مهاقه منطازهاند: ابینینیب .  
راستکمت  یارتم ی میل3 شده ر مهاقه منطازهاند: وماقم .  
  

  هاي شاهد استفاده روزانه از سوش

 دما  نه،اخ گرم  در رگیری مدت قرا  یحی، تلق ه ماد ، کشت یاه طمحی  در ی جزی یراتتغی  به سیت حسا یاه ونآزم مامت
 تمادعا ل قاب ونی آزم ام انج ظورنم  به انه روز یاه ایشآزم  در د شاه یاه  سوش اندنگنج. ند هست س حسا ار بسی هیر غ و
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  . د دارار بسییتاهم
  از رتنـد  عبا نـد،  گیر ر قـرا  داسـتفاده  مور د بایـ  انـه روز  کـه  ده شـا  یاه  سوش ، شود فاده است ق مطل یاه روش اگر از 

  ).ATCC 25922(یشیاکلیرشا و) ATCC 25293(یی طالافیلوکوکتسا:
طـور   روز به   هر د شاه یاه  سوش ناخته، ناش یاه  شده سوش  ر مها طق منا یر تفس ورمنظ  به ،یا یسه مقا یاه روشر  د

 یرات تغی انبتو  ثبت کرد تا   یجای  در دبای  را د شاه یاه وش شده س  ر مها طقمنا. ندوش  می د وار ونآزم  در دوخ بهخود
 قـه  منط ازه انـد  ش کـاه  تصور  به تسا ن ممک ی ساز ره ذخی الدنب  به ک دیس ت قدر شکاه.  کرد ساییشنا  را شفاه
شـکل   ی بـه  ا یسهقا م  و ق مطل یاه ونآزم  در داستفاده مور د شاه یاه سوش.  کند ا پید د سوش نمو  اف شده اطر  رمها
  یاه کشت. ندوش  میه عرضانده خشکصخال یاه  کشت ١هحَبّ
 الیخچـ  ر دکـشت داد و  ) دنـ ک  مـی  یـت  کفا ا سـوی  پتیکـاز  تری رآگـا (ی مغـذ  ر آگا دار روی سطح شیب   دبای  را انهزور

 یـب  ترت نهما  به د شاه یاه سوش.  داد د کشت مجد  ه، تاز دار شیب طبار روی محی    یک ههفت دو ر ه  کرد و  دارینگه
. ندوشـ   ثبـت مـی  روطـ  نهما  شده همر مهاطقنا م ورندیگ  میر قراسیتا حسون آزمد مورص، خال یاه  کشت ردیگ

 ودهمحـد   درد بایـ د شـاه یاهـ  انیـسم ارگ  ازهدست آمد  بهطق مناازه اندنه دام، شودام انجتیدرس اگر این روش به  
 ترکش آن  نام در  ب صاح یاه ایشگاهآزم  از اریبسی  که رکی مشت ا لعه مطا الدنب به. د باش لجدو  شده در  ه داد ننشا
 ایشگاهآزم هر  که تسا دقت ی از ا ه درج یانگر نما عواق در  که ید گرد ین تعی وناین آزم   در ل قبو د مور د حدو تند،داش

 دآمدنپدی  به د بای ند، گیر ر قرا نهاین دام   از ج خار ها بار یج نتا یوقت. ددست یاب  آن  به اندوت  طبی می  یصخوب تشخ 
 ر هـ  ا و هـ  فمعـر  از یـک   هـر  ت،این صور  در. درب  پی  ٢رّفع مُ رستیناد  یا ون آزم رمسی  فنی در  یچند خطا  یا یک
   ازلهمرح

  . شودرف برطباهاشت  کرد تاسی برردبای  راونمزآ
 تسـ ا ن داد ممکـ   بـاط روش کـار ارت     فنـی در   باهاتاشت به  را ا آنه انوت می ن  و ند هست ده کنن اه گمر اربسی  که یجینتا

 ت،ایـن صـور    در. ند باشـ  د شاه یاه رشد سوش   یا تسی حسا یاه گیویژ  در هانی ناگ راتتغی  یا دگیآلو  از یحاک
  . کرده تهیماد اعتل قابعیمنب از ی راا ه تازد سوش شاهدبای
  
  

  ٩پيوست 
  

  ١٥٧O یشیاکلیرشاجداسازي و شناسایي 

  

 یاز اری بیمـ ول معمـ تریـایی  باکمـل  عواسایینا ش وسازی جداول معمیاه روش  باانوت نمی  را 157O یشیاکلیرشا
ــدهرود   .اکرد پیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ن بـود  هم فـرا  تصـور  در  را 157O یـشیاکلی رشا سـایی نا ش  و سازی جدا ناییا توا ه ایشگاه آزم ب اغل ، این دوجوا  ب

  .ند دارسب منامرس ینت آ وطمحی
  

  پيش زمينه

  ١بیتول سورD ومر ایزند،نک  مییر تخمتسرع به  رابیتول سورهکاهیشیاکلیرشا ر دیگالف برخ157O یشیاکلیرشا

  تگیآهس بها ر
ـ رسوربتول آگاهتهی  بهر منجتهاین یاف. دنک  نمییرهیچ وجه تخم به  یادنک  مییرمخت  هـم   کـه یـد  گرد ٢نکیاک ک م 

   ارباز  دروناکن
 ررنـگ دیگـ  . شـند اب یمـ O 157 کلـی  یـشیا اشر  بـه وکشک مـ  وگنر  بیی، منفبیتول سوریاه نهپرگ.  استودجوم

  . استزقرم  تاتیروص یشیاکلیرشا یاه نهپرگ
  

  ها روش

  .د کنیجعه مرا7 ستپیو  درود موجنمایراه به: وع مدفپانسیون سوسی سازدهامآ
  
  ه تازط محی ٣تدَس  هر:نکیاک ک م ـبیتول سورر آگاتروی پلی ت برشک
 گـی یژ و  رشـد و   ایشزم آ  و ع شده مرج  خته شنا یاه  سوش یحتلق  با ول، معم فادهاست  پیش از  دبای  شده را  دارییرخ

  بـه  تیگراد سـان  ه درج 36 نهاخ گرم ر د  و ید بکش تروی پلی  به  را پانسیونسوس از  پر یلوپ.  کرد ی کیف رلا کنت ه نهپرگ
  .شنداب  می"157O یشیاکلیرشا  بهوکشک م" وگنر  بیی منفبیتول سوریاه نهپرگ. د دهیر قرات ساع24مدت 

  
 سـه . ندوشـ   مـی  وتینـه  آگل 157O  ری تجا یاه مرس یآنت  در عترس  به 157O یشیاکلیرشا یاه  سوش :وتیناسیونلگآ

 تی مثبـ  ا نـه پرگ  که نیزما. د کنی خاب انت وتیناسیون آگل ایش آزم ام انج ظورنم به  را ی منف بیتولسور هم  جدا از  نهپرگ
  .دوش  مینده خوا"157O یشیاکلیرشانظر   ازتمثب" نهمو ن وتا نیسه نه پرگر دیگایشآزم  بهزی نیاید، کرداپید
 هـر   یـا  نکیاکـ   مـک  رآگـا  از که  را ت مثب توز الک نهپرگ 10 ا ت 5 ید،نک  نمی فاده است نکیاک  مک بیتول سور رآگا ر از گا

ـ رغO 157 یـشیاکلی رشانظـر    ازبیتول سـور یر تخمط محیوی محتیاه هلول   دردیا کرده جدابه مشاطمحی . د کنیـ الب
. ت نیـس  ود موجـ  ص خـال  یاهـ  کـشت   در اره همـو  انیسم ارگ ا زیر د، کنی خاب انت الگری غرب یبرا  را نه پرگ 5 قلحدا
 روش بقاطـ مO 157 مرسـ  یآنتـ   باوتیناسیون آگلی براد  بایند  نکنیر تخمتساع 24 تا  رابیتولسور  کهییاه نهپرگ
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   بهتر بیش ١دنرک پای ت وید تأیورمنظ  بهدبای  جدا شده رایاه سوش. د شونال غربباال
  .تاد فرسع مرجایشگاهمزآ

  
  

  ١٠پيوست 
  

  هاي  گيري ملزومات درماني مورد نياز در همه
  )بيمار مبتال ١٠٠راي ب(اسهال خوني

  
  
  

  اشتی بهدوماتزلم
ونم صـــاب گـــر200
 هـر  یازا  به شوییدست

  ماه نفر در
ی بـرا  ون صاب هت بس 30

  اه س لباویشو شست
ــ  یــکیر بطــ2 ریلیت

ولمحلـــــــــــــــ
 یـا  ددرص2کلر(زداگند
  )ددرص2  تا1فنل 
ز نیــاد مــورومــاتملز
  آبی  کمان جبریبرا

هر(ORS تک پا 100
 یـک  ه تهیـ  ی بـرا  مکدا
  )لو محلرلیت

گـر د سـرم رین    عد 20
  )ریلیت یک(تاتالک
  1ن وِیکالپد اِس عد5
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یــقد سِــت تزرعــد10
ــندرو 2دی وریــــــ
  گساالنبزر
  

٢ ١   

 

  

  تی بیوتیکآن

 عـدد  400: ای بزرگـساالن  رب
ــی    ــک گرمــ ــرص یــ قــ

  اسیدنالیدیکسیک

ــ ــانرب ــدد 400: ای کودک  ع
ــی   ــک گرمــ ــرص  یــ قــ

اسیدنالیدیکسیکبا توجـه بـه     

ــد   ــساسیت ض ــای ح الگوه
موجـــــود در میکروبـــــی 

ت الزم ســا هرمحــل، ممکــن

باشد آنتی بیوتیـک دیگـر را       
ــسیک  جایگزیناسیدنالیدیکــ

  .کرد

  گر ملزومات درمانیید
   عدد بشکه آبکی

دد بطــری یــک لیتــری عــ 5

  ORSبرای محلول 
دد بطری نیم لیتری برای     ع 5

  ORSمحلول 

  دد لیوانع 10
  دد قاشق چایخوریع 5
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  .ندوش  میان درمتیک بیویآنت  بایهمگ. شنداب  میکترکوچ  یاه سال5 کانکود اری بیمرد مواددرص20  
  .ندوش  میان درموتیکیب یآنت  بایهمگ. شنداب سال می 5  ازگتر بزراد افراری بیمرد مواددرص80  
  .ند دارORS  بهز نیایبآ  کمان جبری براارانبیم  ازددرص20  
  .ند داردی وریل داخعاتمای  بهزنیاآبی   کمان جبری براارانبیم  ازددرص10  

  .دوش  میه دادشویی دستون گرم صاب200فرد  هر  بهانههام  
  .دوش  میه دادوادهخان هر  بهار بیماد افرفهلح م رخت وویشو  شستی براونباص  
  
  

  ١١پيوست 
  

  تغذیه در زمان اسهال و پس از آن
  

  راهنماي آلي

  .د کنییق تشواریبیم طول مدت میتما  غذا دردنخور به  راکدوک
  :د کنییه زیر تغذتصور به  راکآن، کود از س پ واری بیمامهنگ در
  
  گیماه 6 تا 4 سنا ت

  .د دهیمه اداد، داریلوز تما رو طول شب  درککود  کهازهاند هر به  رارشیر ماد  بایه  تغذ
  بـا  ت، داشـ  یـل  تما ککـود   که ازهاند هر به  را سب شیر منا  ند،نک  می فادهاست  هم ریشیر دیگ  از  که کانیکود   در  

  رافیشـیر اضـا  . د دهیایشچند روز افز طی  درر شیر دیگ یجی تدر شکاه با  را دهی شیر انمیز. یدبده او  به انفنج
  .ید بدهککود به) یبطر نه(انفنج با

  بـا  ت داشـ  یـل تما  کـه  ازهانـد  هـر  بـه   این شـیر را    د،وش  می یه تغذ رشیر ماد  جز  به یشیر  از ا   تنه   ک  اگر کود   
  .یدبده وی به) یبطر نه(انفنج

  
  گیماه 12 تاگیماه 6 تا 4 سنز ا

  .د کنییهتغذ را  اورشیر ماد  باد میل دارککود  کهازهاند   هر
  .یدغذا بده او روز به  دره  پنج وعد

  
  گیسال 2 ازس پ



  فی اضای غذاهوعد 2  بااه غذا همرهوعد سه: یدبده او به  راگی خانهای غذان  هما
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  :ويرايش و بازبيني
  دهاز م حکیران کامر دکت:بینیاز ب وایشریو
  » استوظا محفه اری بیمریت مدیز مرکیچاپ برا حق«
  25   پ یکیت انتری دیسالگیش شارانت  ازگیری پیشلواص. 7. 3
  27    تیپ یکانتری دیسالگیش رییگ همه  بابله مقادگیاآم. 4
ــت ــ تحــ ــراثیرأتــ ــه. رداد قــ ــیظن بــ ــر رمــ ــدســ ــشور اکثــ ــایره کــ ــال درحــ ــر  درعه توســ   ضمعــ

  
  
  

 بــهال ابـت بــربرا ا دریـ آ
ظـت  حفا نیوخ الاسه
  د؟یا شده

اشـتی  بهد لتتوا آیا از 
  ید؟نک  میفادهاست

ــ ــ روبمیکـــ یاهـــ
وعمدف  در نیوخ الاسه



حتـی. ننـد ام  مـی  هزند
  م سالادافر
  

  
ــاب ــردیــــ ــه جاماد افــــ ــا  راعــــ ــیو بــــ ــال انتهشــــ ــ ا وقــــ ــ شارنتــــ    ازگیرییــــــش پ والگیشــــ

  
د کنیگیری مگس جلوط توسها غذادگیآلو  ازی،تور  ازستفادهااب .  

  عــــــه جامی بــــــرامســــــال  آببراین، بنــــــااســــــت؛ اجرقابــــــل غیرنیمــــــدت طــــــواله بــــــ
  

ــل منا ــبیمحــ ــراســ ــت اجای بــ ــزابــ ــر درنج مــ ــظــ ــر ا وت گرفــ ــراادفــ ــدف ی بــ ــن مــ   وع دفــ
  

1. Transport media  
1Sdد شونخاب انتید نباومند، مقااآنه  بهایشگاهی آزمیطارش  در .  
   اندرم  درفاده استد موریاه وتیکیب یآنت 1 :لودج

  1Sd  ازی ناشیاه الاسه
  1Sd  بررثا  بییاه وتیکیب ی آنت2 :لجدو
١فونامیدهالوس   

 

ــ ــ. دوشــــ ــدبایــــ ــه توجــــ ــهت داشــــ ــایدار  کــــ ــده انبوهــــ ــارارشــــ ــصریخ تــــ   ف مــــ
  

  والمعمـــ . شـــد اب  مـــی نـــدنش  فرزوعمـــدف   خـــون در د وجـــو اره دربـــ ک کـــود رمـــاد   یـــا اربیمـــ
  

  ر د وینـــــه معاان،روز درمـــــ 2 از  پـــــسقل حـــــداد نیـــــز بایـــــدنـــــا هدشـــــ ان درمـــــاییســـــرپ
  

ــمن ــ،ضـــ ــاان درمـــ ــدا ٢یتی حمـــ ــاوم مـــ ــش بق مطـــ ــور ر د،2,5 بخـــ ــادمـــ ــم تمـــ   اران، بیمـــ
  
 

1. Supportive treatment  
ــنآ ــکیب یتـــ ــؤثوتیـــ ــتر، مـــ ــی بَرها اشـــ ــ مـــ ــ. ددرگـــ ــذادبایـــ ــمی غـــ ــم و  کـــ ــحجـــ   ه بـــ
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  . شوداری بیمرضاوع
ــشگاهمزآ ــ ایــــ ــشویاهــــ ــازیجدا  درری کــــ ــایینا ش وســــ ــ ســــ ــهالگیشــــ ــو  بــــ  1Sd ژهیــــ

  
  
  . یدکلر بزن  یاشانید یخ، بجوهتهی  یاختنی ناپیی غذادموا  بهودنافز
ــگن ــرا  درداریهــــ ــب منایطشــــ ــ د وســــ ــورترصــــ ــ ته کاســــ ــمدنشنــــ ــو، حجــــ   دگی آلــــ

  
  
 . دوش ته گرف ١واب دوسد شده بایخاب انتدمور هر) د باششتهذگن
ــرد ــورتصــــ ــان امکــــ ــید بایــــ ــال انتط محــــ ــریقــــ ــب  کــــ ــهرلــــ ــک   بــــ ــدت یــــ   مــــ
  
  سبروی برچـــــ  راه تهیـــــیختـــــار. دیـــــد ببنممحکـــــ ا راهـــــ یبطـــــر  درن، کـــــردریلاســـــت از
  
  
  

  دی مقعبسوا. 1
  

  ددع 100
  

  XLD1 طمحی. 2
  

  مر گ100×3
  

  2کی کانرمک آگا3
  

  مر گ100×3
  

  3رکلیگلرآگا. 4
  

  مر گ100×2
  

  
   رام سدییدلر ک وون پپتاوی، صفریاه  نمکتوز، الک: ٢ه پایط محیهیهت
 سـپس   د، کنیـ  فه اضا دیا نده رسا یمار بن  در تیگراد سان ه درج 80 د حدو یدما به  که وشت آبگ رلیت یک  به یجتدره  ب

ــه ــ بــــــــــــ ــدم بزنهــــــــــــ ــایــــــــــــ ــ  تــــــــــــ ــونوطمخلــــــــــــ   .د شــــــــــــ
  
  .د کنیداری نگهتیگراد سانه درج4 یدما درا ی

3. Yeast extract4. Phenol red 
1. Filter2. Aqueous3. Proteose peptone 

ــنک ــی5/2 د؛یــ ــ  ســ ــ ی ازســ ــ1 ولمحلــ ــازددرصــ ــ ه تــ ــهتهیــ ــده قرمــ ــز شــ ــری خنثــ ــااه همــ    بــ
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ــر ــ یبطــ ــدبده ا راهــ ــ). یــ ــ تپلیــ ــه  راییاهــ ــ در کــ ــالاآنهــ ــ ومونال ســ ــالیگ شــ ــه  ازر بهتــ   همــ

  
  یح تلقــــــهلولــــــ 5 در  رایی ســــــونالگیشــــــ  و ١نــــــدی فروروباکتر ســــــیتیــــــشیاکلی،رشا

  
 
  و اریـد بگذ لمـه قاب  یا لهپیا در را) ی چرب ن بدو تگوش قلب گاو یا  (ی چرب ن بدو دهرک  چرخ ت گرم گوش  500 اردقم

ــ ــ کیـــــــــــ ــه  آبرلیتـــــــــــ ــا آن بـــــــــــ ــفهاضـــــــــــ ــهپیا. د کنیـــــــــــ   لـــــــــــ
  

ــ  ــرم کنیــ ــادگــ ــه  تــ ــد و  بــ ــوش آیــ ــد مجــ ــ 1000 ارقــ ــرم گوشــ ــازت گــ ــرخه تــ ــ  چــ   دهرکــ
  

pHیی نها  
   ٢ر بایبی کیریحی تلقهدام

 
  
ولمحلـــــــ ی ازســـــــ  ســـــــی5/0 ن کـــــــردفهاضـــــــا بـــــــا  را ٣رت کـــــــدوانداردتســـــــا  
  
 

1. Kirby - Bauer2. Turbidity standard 
ــدز ا ــررولی میک2 ارمقــــ ــتــــ ــدمول محلــــ ــهیکروبی ضــــ ــا  کــــ ــدر بــــ ــشان دیستقــــ   کنــــ

  
  وی ظــــرف محتــــ دَرِ.  کــــردداریمــــاه نگهــــ  یــــک  تــــاالیخچــــ  درانوتــــ  مــــیانــــهروز

  
1. Intermediate  

ـ رسوربتول آگاهتهی  بهر منجتهاین یاف. دنک  نمییرهیچ وجه تخم به  یادنک  مییرمخت  هـم   کـه یـد  گرد ٤نکیاک ک م 
ــ ــاز  دروناکنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   اربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 

                                                 
1 
2 
3 
4 



 ررنـگ دیگـ  . شـند اب یمـ O 157 کلـی  یـشیا اشر  بـه وکشک مـ  وگنر  بیی، منفبیتول سوریاه نهپرگ.  استودجوم
  . استزقرم  تاتیروص یشیاکلیرشا یاه نهپرگ
ــیونلگآ ــوش:وتیناســـــــ ــ  ســـــــ ــشیاکلیرشا یاهـــــــ ــه157O یـــــــ ــ  بـــــــ    درعترســـــــ
  
  
  

  اشتی بهدوماتزلم
ونم صـــاب گـــر200
 هـر  یازا  به شوییدست

  ماه نفر در
ی بـرا  ون صاب هت بس 30

  اه س لباویشو شست
ــ  یــکیر بطــ2 ریلیت

ولمحلـــــــــــــــ
 یـا  ددرص2کلر(زداگند
  )ددرص2  تا1فنل 
ز نیــاد مــورومــاتملز
  آبی  کمان جبریبرا

هر(ORS تک پا 100
 یـک  ه تهیـ  ی بـرا  مکدا
  )ول محلرلیت

گـر د سـرم رین    عد 20
  )ریلیت یک(تاتالک
  1ن وِیکالپد اِس عد5

یــقد سِــت تزرعــد10
ــندرو 2دی وریــــــ
  گساالنبزر
  

1. Scalpvein2. I.V set 
  گزینجای  رار دیگتیک بیوی آنتد باشم الزتسا ن ممک،لحم
  



  
  کی پزشزشمو آ وان درماشت، بهدرتازو  

  ا           ه اری بیمریت مدیزمرک   نشر صدازمرک
ــح ــر آبتـــ ــاک ی اگـــ ــهیزهپـــ ــن  بـــ ــرظـــ ــد، برســـ ــا ن ممکـــ ــهتســـ ــ  بـــ   روبمیکـــ
  

ــ ــرز تهیـــ ــا :هطـــ ــندرو  رایبـــــی ترکایزجـــ ــرف آبِ داخـــ ــ بـــــن  درل ظـــ ــ ١ریامـــ   ال درحـــ
  
 

1. FeSO4 . 7H2O2. Meat infusion broth 

1. Typing 

1. Standposts 
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  ...الگیش یاه رییگ  همهر مهانمایراه  34 
  
  ...الگیش یاه رییگ  همهرمها نمایراه  36 
  
  ...الگیش یاه رییگ  همهر مهانمایراه  38 
  
  ...الگیش یاه رییگ  همهر مهانمایراه  42 
  
  ...الگیش یاه رییگ  همهر مهانمایراه  44 
  
  ...الگیش یاه رییگ  همهر مهانمایراه  46 
  
  ...الگیش یاه رییگ  همهر مهانمایراه  48 
  
  ...الگیش یاه رییگ  همهر مهانمایراه  50 
  ...الگیش یاه رییگ  همهر مهانمایراه  52 
  
  ...الگیش یاه رییگ  همهر مهانمایراه  56 
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