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 اضافه شده است. 50این فصل قبال جزو منابع امتحان نبوده و از دوره 

 یشناس کروبیو م یعلت شناس

• N. meningitidis درگیر می کند. است که فقط انسان را  یگرم منف یهواز پلوکوکید کی 

و بر اساس نوع پلی ساکارید  شده کپسوله ،دیساکار یپل یک نوع معموال با ی،تهاجم یماریمرتبط با ب یمننگوکوک ها •

 (A, B, C, E, Y, W, Z) .شوند یمدسته بندی 

کمبود کمپلمان تنها در بخش  ،حال نیمهاجم مننگوکوک هستند. با ا یماریدر برابر ب یمنیا یاصل سمیمکان کمپلمان ها •

  شود. یم افتیمننگوکوک  یماریاز افراد مبتال به ب یکم اریبس

از  دیبا شوند،یم جادیا B ریغ یکپسول یهاکه توسط گروه ییآنها ژهی، به وعود کننده مننگوکوک یماریب افراد مبتال به •

 بررسی شوند.نظر کمبود کمپلمان 

خاص( خطر  یباد یعدم وجود آنت لی)به دل ینمیپوگاماگلوبولی( و هیتیفاگوس تیکاهش ظرف قی)از طر سمیسپلناپویه •

 دهد. یم شیمننگوکوک را افزا یماریابتال به ب

مهاجم را  یماریو ب N.meningitidisبا  ونیزاسیخطر کلون زیرسانند ن یم بینازوفارنکس آس ومیتلیکه به اپ یعوامل •

 یروسیعفونت و ن،یبا دود تنباکو است. عالوه بر ا فعال ریمواجهه غو  دنیکش گاریعوامل س نیا نیدهند. مهمتر یم شیافزا

 مننگوکوک مرتبط است. یماریبا ب نیز فصل خشک ایو زمستان  کوپالسما،یما یعفونت با گونه ها ،یدستگاه تنفس ریاخ

 یرشناسیگ همه

 ایجاد می شوند. Aاپیدمی ها معموال توسط گروه کپسولی  •

• Outbreak  ها که کالسترهای کوچک عفونت هستند معموال توسط گروه کپسولیW  وC  و بعضاB .ایجاد می شوند 

 یهادر سال Yو  Wگروه  یهاعفونت شیافزا و Bدر موارد گروه  یمنجر به کاهش قابل توجه 2015از سال  یناسیونواکس •

اما به طور کلی شیوع عفونت های منگوکوکی در کشورهای توسعه یافته رو به کاهش است که می تواند  شده است. ریاخ

ها و در ساختمان دنیکش گاریس تیممنوع لیو قرار گرفتن در معرض دود تنباکو )به دل دنیکش گاریکاهش سناشی از 

 باشد.( یعموم یضاهاف

-یاقتصاد یها طیاز حد )به عنوان مثال، در مح شیازدحام ب جهیدر نت بیماری با حامالن کیتماس نزد قیکسب از طر •

 یمکه، در طول اقامت سال اول در خوابگاه ها( و برخ پناهندگان، در طول سفر حج به یدر اردوگاه ها ف،یضع یجتماعا

 یممکن است در تماس ها هیدهد. موارد ثانو ی( رخ مو کلوپ ها و بوسیدن )مانند حضور در کافه ها یاجتماع یرفتارها

 بوسند(. یکه فرد مبتال را م یخانواده، افراد یرخ دهد )به عنوان مثال، اعضا کینزد

 عفونت های مننگوکوکی: 1 فصل
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 اضافه شده است. 50جزو منابع امتحان نبوده و از دوره ین فصل قبال ا

 اتیولوژی و اپیدمیولوژی 

با تظاهرات سرویسیت، یورتریت و ...  STIنایسریا گنوره یک دیپلوکوک گرم منفی و اکسیداز مثبت است که باعث بیماری  •

 می شود.

 یرا مبتال م ی در کشورهای در حال توسعهشهر تیمجرد و کم سواد جمع دپوست،یرسفیجوان، غ یعمدتاً اعضا گنوره •

 کند.

 .شود ینسبت به جهت مخالف منتقل م یاز مردان به زنان به طور مؤثرتر گنوره •

عود کننده با گنوکوک  ( افراد را در معرض باکتریمیC9تا  C5 نقص ایمنی هومورال و کمبود اجزای انتهایی کمپلمان ) •

 می کند.

 مکانیسم مقاومت گنوکوک با آنتی بیئتیک ها از طریق پالسمید یا تغییر کروموزومی است. •

 تظاهرات بالینی :

 عفونت های گنوکوکی در مردان :

 .روز است 7-2 است. دوره کمون معموال مرداندر  گنوره ینیتظاهرات بال نیتر عیحاد شا تیاورتر •

 هستند. یعالئم اصل ت،یفور ایادرار و سوزش ادرار، معموالً بدون تکرر ادرار  یترشحات مجرا •

 شود.  یم ادیو ز یدو روز چرک یکیاست اما در عرض  موکوییدترشحات ابتدا کم و  نیا  •

را  یگرم منف یدرون سلول یها پلوکوکیها و مونوکوک ها و د PMNادرار ممکن است  یگرم ترشحات مجرا یزیرنگ آم •

 دهد. نشان 

 .است ی )مثل کالیمدیا تراکوماتیس(رگنوکوکیغ تیو آشکارتر از اورتر دتریمعموالً شد یگنوکوک تیاورتر ینیتظاهرات بال •

 دهد. یبه ندرت رخ م یگونوکوک تیمعمول است و پروستات ریعارضه غ کیدر حال حاضر  تیمیدیدیاپ •

 یالتهاب ونیلتراسیانف ت،یترومبوفلب ای تیلنفانژ لیبه دل یشامل ادم آلت تناسل یگنوکوک تیمعمول اورتر ریعوارض غ ریسا •

در  تیباالن و  Cowperآبسه غده  ایادرار، التهاب  یاطراف مجرا ستولیف ایادرار، آبسه  یمجرا وارهید "نرم" یمخاط ریز

 است.مردان ختنه نشده 

 

 

 عفونت های گنوکوکی: 2 فصل
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 NAATمرد،  مارانیاکثر ب یارائه شود. برا یمقاربت یها یماریب یبرا یغربالگر دینوجوانان، با ژهیبه و ،یبه افراد فعال جنس •

 استفاده شود. یغربالگر یادرار ممکن است برا یسواب مجرا ایادرار 

 کمک کند. HIVممکن است به کاهش انتقال  گنورهاز گسترش  یریجلوگ  •

 .ستیدر دسترس ن گنوره یابر یهنوز واکسن موثر  •

 

 

 

 

 :سالمونال تایفی درمان

 :اضافه شده است سالمونال تایفی قسمت زیر به جدول درمانی

 

 

 

 

 

مقاوم به  یها هیسو ی، اما در افراد داراداردها  نولونینسبت به فلوروک یکمتر یکن شهیر یخوراک نیلیس یآموکس •

 )تغییر کرده است( توان آن را در نظر گرفت. یحساس هستند، م نیلیس یکه به آمپ نولونیفلوروک

 (:NTSاپیدمیولوژی سالمونال نان تایفی )

 ژهیبه و همراه است یرباالت اریبس ریاما با نرخ مرگ و م ست،ین عیسالمونال شا تیبه اندازه انتروکول NTS یتهاجم یماریب •

 نییپا یتیجمع یدارند و در مناطق با توسعه اجتماع HIVعفونت  ای ایماالر ف،یضع هیکه تغذ یدر کودکان؛ سالمندان؛ کسان

 )اضافه شده است( .زندگی می کنند

 

 

 

 سالمونال: 3 فصل
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  اپیدمیولوژی و تعاریف :

بیماری در مناطق مختلف جهان تغییر کرده ولی به طور کلی مد نظر داشته باشید که دقت فرمایید که اعداد شیوع و بروز  •

 در آمریکا، تعداد بیماران گزارش شده در سال رو به کاهش است.

WHO  بازنویسی(را منتشر کرد:  ریز دیجد فیتعار 2021در سال( 

• Pre-XDR-TB :کرایتریایکه  سیتوبرکلوز ومیکوباکتریاز ما یبه عنوان سل ناش MDR/RR-TB  نیو همچن پر می کنندرا 

 مقاوم است. ینولونیبه هر فلوروک

•   XDR-T :کرایتریایکه  سیتوبرکلوز ومیکوباکتریاز ما یبه عنوان سل ناش MDR/RR-TB  به  نیو همچن کنندیم پررا

مقاوم  دینزولیو ل نیلیبداک ن،یفلوکساس یموکس ای نیشامل لووفلوکساس گرید Aگروه  یدارو کیو حداقل  نولونیفلوروک

 هستند.

 تعاریف زیر را هم از قبل بخاطر داشته باشید:

• RR-TB :یا ریفامپیسین نیفامپیسل مقاوم به ر  

• MDR-TB :مقاوم هستند. نیفامپیو ر دیازیزونیکه حداقل به ا ییها لیاز باس یناش یماریاز ب ینوع 

 پاتوژنز :

)اضافه  هستند. یدیلوئیم کیتیدندر یسلول ها،  M. tuberculosisغالب آلوده به  یعفونت، سلول ها هیدر مراحل اول •

 شده است(

 "TBعفونت "توضیحات زیر آورده شده و به جای آن از  "(LTBIسل نهفته)"راجع به عبارت  2022در هاریسون  •

 استفاده می شود :

به  داریپا یمنیپاسخ ا تیوضع فیتعر یاصطالح برا نی. اشدیم دهینام «LTBIل یا »عفونت نهفته س TBعفونت ا، هسالبرای ))

  "نهفته"عبارت . می گردیداستفاده  السل فع ینیبال بیماری از یشواهد چیبدون ه M. tuberculosis یژن ها یآنت کیتحر

دهند که  لیرا در مناطق نکروزه تشک ییها لمیوفید و بشنبا المرحله فع نیها ممکن است در ا لیباس رایز استنادرست  یاصطالح

 نیدر ا هالینشان دادن رفتار باس یرا برا "یا ماندگار  Persister"اصطالح  یبرخ نیشوند. بنابرا یدر آن به طور موقت پنهان م

است که در طول آن  رهیزنج کیبلکه  ست،ین ییدوتا تحال کی یماریعفونت و ب بدانیم،اند. مهم است که کرده شنهادیمرحله پ

 ((کند. یحرکت م یماریب برعکس، به سمت ایدر جهت مهار کامل  تیعفونت در نها

 توبرکلوزیس: 7 فصل
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 اضافه شده است. 50این فصل قبال جزو منابع امتحان نبوده و از دوره 

 اپیدمیولوژی و پاتوژنز 

 HSV2و  HSV1دو نوع ویروس هرپس وجود دارد :  •

 درمیاپ یبه سلول ها روسیشده پوست اجازه ورود و دهییسا یمحل ها ای یدر سطوح مخاط HSVقرار گرفتن در معرض  •

 . است ینیمعموال به صورت تحت بال HSVدهد. عفونت  یدر آن را م روسیو ریو درم و شروع تکث

 گردنی یو فوقان یتحتان یها ونیشود، اگرچه گسترش به گانگل یآلوده م شتریب نالیژم یتر گانگلیون، HSV-1عفونت  در •

 دهد.  یرخ م زین

اتونوم،  یها ونی. گانگلرندیگ یقرار م ریتحت تاث شتریب  S2-S5یعنی ساکرالعصب  شهیرگانگلیون  ،یعفونت تناسلدر  •

 شوند. یمعموالً آلوده منیز  اژنو یعصب یها شهیو ر یاعصاب لگن

  گذارد. یم ریعود تأث یو فراوان Latency ،، شدت عفونتHSV یماریبر اکتساب ب زبانیم ی ایمنیپاسخ ها •

هومورال  یمنیکه نقص ا یرا نسبت به افراد HSVتر و گسترده دتریشد یهاعفونت ،یسلول یمنیمبتال به نقص ا مارانیب •

 .کنندیتجربه م ،ی(نمیآگاماگلوبولمانند )دارند، 

 کسب می شود. یزندگ طول در HSV-2و زودتر از عفونت  شتریب HSV-1عفونت با  •

 .دهدیم شیرا افزا)ایدز(  HIV-1ابتال به  زانیتر از آن، مو مهم بروز HSV-2عفونت  •

 HSVعفونت ندارند اما  ینیکه تظاهرات بال یبا افراد ایفعال دارند  ویاولسرات عاتیکه ضا یتواند از تماس با افراد یانتقال م •

 .رخ دهدکنند،  یپوست دفع م یرا از سطوح مخاط

 تظاهرات بالینی :

 کلیات

 روسیو کیژن یو نوع آنت زبانیم یمنیا تیسن و وضع ر،یدرگ کیبه محل آناتوم HSVعفونت  ریو س ینیتظاهرات بال •

 دارد. یبستگ

 یهااغلب با عالئم و نشانه است، HSV یبادیفاقد آنت زبانیکه در آن م(  HSV-2 ای HSV-1 چه ) HSVهیاول یهاعفونت •

مشخص  عاتیاز ضا روسیو یشدن عالئم و جداساز تریعودکننده با طوالن یزودهایاپبر عکس  همراه است کیستمیس

 .شوندیم

از  رگروهیدو ز نیاز ا یناش یو دهان و صورت شوند و عفونت ها یتوانند باعث عفونت تناسل یم یروسیو رگروهیهر دو ز •

 .ستندین صیقابل تشخ ی از یکدیگرنینظر بال

 هرپس سیمپلکس :9 فصل



28 
 

 گروه تالیف مدمشاور

 یشگاهیآزما یها افتهی

رسد.  یم 20000تا  10000به  یماریسوم ب ایو در هفته دوم  ابدی یم شیخون معموالً افزا دیسف یگلبول ها تعداد •

 .ی آتیپیک مشاهده می شودها تیدرصد لنفوس 10از  شیمعموالً با ب توزیلنفوس

 است. عیشا یماریدر ماه اول ب یتوپنیو ترومبوس low grade ینوتروپن •

 .ابدی یم شیافزا یفسفاتاز معموالً کم نیو آلکال نوترانسفرازهایآم یسطح سرم  •

 .ابدی یم شیموارد افزا %40در  نیز نیروب یلیب یغلظت سرم  •

 سطح سرمی آنتی بادی ها در زمان های مختلف بیماری به شرح زیر است : •

 

 لنفوسیت آتیپیکو  IMعالئم سازگار با  یکه دارا یماریدر ب EBVعفونت حاد  صهتروفیل ، تشخی آنتی بادی 40≤ تریت •

را قطعی می کند و در هفته سوم در درصد بیشتری از افراد مثبت می شود. دقت کنید این آنتی بادی در کودکان  است

 سال یا افراد سالمند مثبت نمی شود. 5زیر 

هستند  لیهتروف یها یباد یکه فاقد آنت EBVمشکوک به عفونت حاد  مارانیب یبرا EBV یاختصاص یباد یآنت شیآزما •

برای عفونت قبلی استفاده  IgGبرای عفونت حاد و  IgM شود. یاستفاده م آتیپیک یمبتال به عفونت ها مارانیب یو برا

 می شود.

هستند و  صیهفته پس از شروع عالئم قابل تشخ 6تا  EBNA  3 یها یباد ی، آنتEBVدر تمام موارد عفونت حاد  باًیتقر •

 یماریمبتال به ب مارانیو در ب یمنینقص ا مارانیها ممکن است در ب یباد یآنت نیند. امان یم یباق ماریعمر ب انیتا پا

 وجود نداشته باشد. EBVمزمن فعال 

 مفید هستند.مبتال به سرطان نازوفارنکس  مارانیب ییشناسا یبرا IgA یهایباد یآنت •
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 درمان:

تراورسی است بسیاری از منابع توصیه میکنند زخمهای عفونی یا آنهایی که بستن زخمها در آسیب های ناشی از گزش کن •

احتمال میرود عفونی شوند به صورت اولیه بسته نشوند و به جای آن توصیه میکنند این زخمها با مقدار فراوانی آب شسته 

 .قریبی مشخص شوندها به صورت تشوند وبافت های مرده و اجسام خارجی داخل زخمها خارج شوند و لبه های زخم

 .رفع ریسک عفونت به کار برده شود بستن تاخیری اولیه ممکن است پس از  •

 زخم های کوچک غیرعفونی را میتوان به صورت ثانویه بست. •

 زخم های سوراخ کننده ناشی از گزش گربه به خاطر خطر باالی عفونت باید بدون بخیه زدن رها شوند.  •

ایی و فاکتورهای آناتومیک مطلوب ناحیه مانند خونرسانی عالی و نبود ادم وابسته زخم های صورت به خاطر اهمیت زیب •

 بعد از تمیز کردن و شست وشو به صورت اولیه بخیه زده میشوند. 

ساعت از ایجاد آنها در ناحیه  24ساعت از ایجاد آنها در ناحیه بازو یا پا گذشته  و باالی  12به طور کلی زخمهایی که باالی  •

 ذشته نباید به صورت اولیه بسته شوند و ممکن است به آنتی بیوتیک پروفیالکتیک نیاز داشته باشد.صورت گ

 درمان عفونت اثبات شده:

 د تجویز آنتی بیوتیک الزامی است.در تمام زخمهایی که عفونی گردیده ان •

،استرپتوکک و بیهوازی C.canimorsusپاستورال،در گزش سگ و گربه آنتی بیوتیک باید علیه استاف اورئوس،گونه های  •

های دهان موثر باشد در گزش انسان باید از آنتی بیوتیک با پوشش استاف اورئوس،هموفیلوس آنفوالنزا و بی هوازی های 

  بهترین است. بتاالکتاماز مثبت استفاده شود که ترکیب یک پنیسیلین وسیع الطیف با یک مهارکننده بتاالکتاماز

(اگر همراه داروهای با ceftriaxone, cefuroxime, cefoxitin, cefpodoximeنسل دوم و سوم سفالوسپورینها ) •

 (تجویز شوند پوشش قابل توجهی را ارائه میدهند.clindamycin or metronidazoleپوشش بیهوازی ها)

ند بسیار مشکل است و معموال برپایه حسایست آزمایشگاهی انتخاب آنتی بیوتیک برای افرادی که به پنیسیلین آلرژی دار •

صورت میگیرد زیرا داده های مربوط به اثربخشی بالینی ناکافی است در این موارد اغلب ترکیب یک آنتی بیوتیک موثر 

کینولون که برعلیه ککسی های گرم مثبت و بیهوازی ها )مانند کلیندامایسین( با تریمتوپریم سولفامتوکسازول یا یک فلورو

علیه سایر پاتوژنهای محتمل موثر است معقول است.همچنین در این موارد موکسی فلوکساسین که نوعی فلوروکینولون با 

 پوشش بیهوازی ها میباشد میتواند به صورت تک دارویی استفاده شود. 

علیه اکثر پاتوژن هایی که از  داده های آزمایشگاهی نشان میدهد که تجویز تک دارویی آزیترومایسین پوشش مناسبی را •

 ,P. multocida, E. corrodensزخم گزش جدا میشوند ایجاد میکند با این وجود اثربخشی این آنتی بیوتیک بر علیه 

and fusobacteria .متغیر است فلذا باید از تجویز آن تا حد امکان اجتناب شود 

شواهد انتقال آن در ارتباطات انسان ها و حیوانات آنها افزایش در جامعه بیشتر شده است و MRSAبا توجه به اینکه شیوع  •

در شرایط با ریسک باال که هنوز نتیجه کشت  MRSAیافته است به کاربردن تجربی آنتی بیوتیک های موثر بر علیه 

 مشخص نیست باید درنظر گرفته شود.
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