
 

 

از وجود یک  اگلکد در بکنا گامک   ک  بیماری گال 
مود ایک  اگلکد بکریار کوکک  ککگ  رگکر و دارای 
کهار جفت پکا و بکنگ  گکگد اککت ککز بکز ز مکت بکا 

 کشم دینه    مود. 
 گال  اده از گال گگ بزرگتگ اکت.

اگلککد یککای  ککاده جککو  گگ کک  و بککوی بککنا  یزبککاا 

جنیککن   مککوگن ودرپوکککت مککگد  کملککواری کککگده 

و ککوادی ازدککود  گمککن  کک  کااککن کککز با کک  ای ککاد 

  راکیت    مود.

ازیالا   کز مگدآلوده  یشود  ا وقکت  ککز دکار  

 ای اد مود،  مک  اکت ی   اه طول بکشن.

  الیم:
 

یفتز پس از  واجهز ظایگ     6-2ضایعات گال 
مود وبیشتگ  الیم بز دلید پاکخ ایما  بنا  ا بز 
ای  اگلد، بزاق اگلد،  کم اگلد  و  نموع آا 
ای اد    مود. مایعتگی   ال ت  گال دار  اکت 
کز بکصوص یالا  مب بیمارراآزار   دین. 
دار  پوکت و داراگنا منین     واگن بز زدم و 
جگا ت پوکت  ا گ مود. فوگت،  ارضز مایع 
ای  زدم یای پوکت     بامن. ضایعز اولیز گال 
دودرا بز صورت جو  یای بگجرتز کوکک  
مبیز کهیگ و یا  حد گز   شگات گشاا 
 ینین.بیماری  عموال در کی  یای بنا آغاز 
 یشود بکصوص  میاربی  اگلشتاا, روی آلت 

  ااکل  در آقایاا. 

ضماا ییگه یا  ماید دارگن کز دادد پوکت 
زیگاگلشتگ, دکتبان , بان کا ت و یا گاد  یا 
پاهاا موگن. عموال درکودکاا دار  وکیع 

  مک  اکت  ما  بنا کودک  ثد گاکت وآلودگ  

 
 دکتها و پایا و ت  کگ را درگیگ کان. 

گال دلمز دارمگ  منین بیماری اکت کز با درگیگی 
 ااطق وکیع  ازبنا ککز در کاا  کوضکعک  روی 
پوکت رابا  شکد  واجز  کیکککاکن. ککوا پکوککت 
دلمز دار و ضکککیکم  ک  مکود وگکفکور دارو رابکا 
 شکد  واجز    کان ای  مگ  بیشتگ درکالمکاکناا 
و امگاد  بتال بز ایکنز دیکنه  ک  مکود وبکز مکنت 

  رگی اکت.
 

  شکیص:
 

با  عایاز کا د بنا  وکط  تکصصی  پوکت 
صورت    گیگد. اگگپزم  بز  شکیص م  
دامتز بامن با ی  آز ایش کاده ازضایعات 
پوکت  و  طالعز زیگ یکگوککوپ و گیز 
  شاینه ییگه  یا  کم آا  شکیص قطع     دین.
  

 امگاد در  عگض دطگ:
 

بیماری بیشتگدرامگادی دیکنه  ک  مکود ککز  مکا  

بککنگ  گزدیکک  بککا دیلککگاا دارگککن. گککال از  مککا  

گزدی  پوکت بز پوککت ککگایت  ک  کاکن. بویک ه 

بچکککز یکککا و  کککادراگ  ککککز ککککودک مکککیگدواردارگن 

وکککالماناگ  کککز در کککگای کککالماناا زگککنگ   کک  

کاان. بچز یای زیگ دو کال درداگواده یا بیش از 

یمککز در عککگض ابتککال یککرتان.یمچای  کککگبازاا 

و ککگداا زگککناگ  بککز  لککت مککگایط دککاص زگنگکک  

 در عگض دطگابتال بز گال    بامان.

 اگتقال از طگیق  ما  جار  گیز  مک  اکت.

 
 

 
 
 

 

 در اا: 
 

%5در اا کاده وکگیع اکت. ککگ  پکگ کتکگیک  
یالا  مب بز کگاکگبنا  الینه وصبن روز بعن 
مرتز مکود.  کوصکیکز  ک  مکود ککز ککگ  روی 
پوکت دا  ودش  درکگاکگ بنا ) ما د کف 
دکت و پا وپوکت ککگ دربکچکز یکای ککوکک    

کا ت روی پکوککت  41 ا 8اکتعمال مود وبگای
بماگن. بگای گوزاداگ  کز ککف دککت وپکای آگکهکا 
درگیگاکت ویا کراگ  کز پس از در کاا  ک کندا 
ضایعات جنین را  گبز    کااکن،  کککگار در کاا 
ی  یفتز بعن  وصیز    مود.  اکهکا کارضکز ای 
کز از ای  دارو گزار  منه اکت کوز  دفیف 
و گورای  اکت کز بیشتگ در  وارد منین بیماری 

یکفکتکز پکس از  1دینه    مود.  ما   ضایعکات 
در کاا بکایککن الککتکیککا  یکابککاکن. درغکیککگایک  صککورت 
بیمار مک  اکت دوبکاره آلکوده مکنه وگکیکاز بکز 

 در اا دامتز بامن.
%4در اا  وثگدیلگ، اکتفاده از حلول لیاناا 

اکککت کککز دوبککاردرمککب بککگروی پککوکککت دشکک  

ودا  کگاکگبنا ازگگدا بز پایی   کالکیکنه  ک  

ککا کت بکعکن اککتکحکمکا  صکورت  42 کا  8مودو

  یلیگد.

روز  7ازاگ ا  دوره دو  در اگ  قبکد از  وجز: 

بایرت  اجتاا  مود.ای  دارو گباین درگکوزاداا , 

بچز یای کوک  , زگاا باردار و میگده و امکگاد 

 بتال بز صکگع ودیکلکگ گکارا کتک  یکای  صکبک  

  صگف مود. 

کایگ در اا یا، پمادیای  اوی گکوگکگد  و ککگ  

 کت کز بکصوص در    اا% 41کگو ا یتوا 
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 کمیتز آ وز  پگکتاری و پزمک 
 بیمارکتاا موق  کصص  پوکت رازی

 

 
  اابع:

 
  شکیص و در اا بیماری یای پوکت.یبیف.

 
 رایامای کگیع در اا بیماری پوکت   گجمز دکتگ

 
گور حمن پور   
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بچز یا و زگاا باردار یا میگده قابکد  صکگف اککت. 
ای  دارو باین کز مب  توالک  بکز ککگ کاککگ پکوککت 
 ککالککیککنه مککنه و صککبککن روز کککهککار  مککرککتککز مککود. 
درصورت لکزو  در کاا یک  یکفکتکز بکعکن  ک   کواگکن 
 کگارمود. ایور کتی  گکیکز  یک  داروی دکوراکک  
 اکت کز     واگن در در اا گال دلمز دار  وثگبامن.

یکفکتکز  2بگای از بی  بگدا دار  کز  مک  اکت  ا 
پس از در اا یم ادا ز یکابکن،  ک   کواا ازدارویکای 

 ضنییرتا ی  اکتفاده کگد. 
 ما   امگاد در ما ، دواه دکار دار  بامان یا گکز 
باین  حت در اا قکگار گکیکگگکن  کا گرکتکگ  بکیکمکاری 

  توقف مود.
ککا کت  18لبا  یا,  لحفز یا و  ولز یایک  ککز در

گومتز اکتفاده منه اکت را با آ  داغ مکرکتکز و در 

آمتا  دش  کاین. لواز  مککصک  ککز قکابکد مکرکتک  

روزدرکیرز پالکتیک  دربرتکز  41گیرتانرا بز  نت 

قگارداده و کپس اکتفاده مود.  کمکا ک  دکاگکز را بکا 

جاروبگق  گظامت کگده و بگای اطمیااا داطکگککیکرکز 

ککککا کککت پکککس ازدر کککاا  21آا رادوربکککیکککاکککنازیکککن.

دطگکگایت گال دیل  کایش    یابن. ادا کز دکار  

پس از در اا  مک  اکت بز  لت آلودگ  بز اگکلکد, 

ادا ز  راکیت بز اگلد یا  حگی  بکز  کلکت داروی 

اکتفاده منه بامن. مرتشوی دودکگاگکز پکوککت بکا   

صابوا  حگک،  الینا گازوئیکد بکز ضکایکعکات  کاکهکا 

 با   بن گ منا بیماری مما  یشود.بنوا   ویز 

 

 
پکککزمککک  از اککککتکککعکککمکککال پکککمکککادیکککای ککککور کککوا 

ویکککایکککگداروی دیکککلکککگی دکککودداری ککککاکککیککککن. 

درآدگ،داطگگشاا    مود کز گال  کهکنیکن ککاکاکنه 

 یات گیرت ول  دار  منین  و  ناو  و فکوگکت 

 یای ثاگویز     واگن گا واا کاانه بامن.

 
  گاقبت یای مگدی

 
 مک  اکت دار  بعن در اا  ن   بکاقک  بکمکاگکن 
اگ ا  اقنا ات زیگ     واگن بز مگد بکگای ککایکش 

 دار  کم  کاانه بامن:
  دا  کگدا و دیس کگدا پوکت ،غوطکز ور

منا در آ  کگد و یکا گکوامکتک  یک  پکارککز 
دیس و دا  در گا یز  حگی  مکنه دکار  

 را کایش    دین.
  اکتفاده از  حلول یای آرا ش بکککش  کاگکاکن

 حلول کاال ی  کز  ت  بنوا گرکککز پکزمک  
در دکتگ  اکت،     واگن بصورت  کوثکگی    

  وجب از بی  بگدا درد و دار  مود.
اکتفاده از آگت  ییرتا ی  یا با   ویز پزم  
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