
 داىضتيی ٍاِی درةارً فلخ اظفال

 

( اِذاد نی ظُد. اِو هِزهس ةا poliovirusفلخ اظفال از آن دصتٌ ةّهاری ٍاِی نّتاظذ کٌ از ظزِق ىُعی ىُعی هِزهس ةا ىام پُلُّ )
 اختالل در دصتگاً گُارش ه گاٍی اهكات دصتگاً عػتی نزکسی ةاعث ةّهاری نی گزدد.

 poliomyelitis فلخ اظفال

( اِذاد نی ظُد.اِو هِزهس ةا poliovirusظذ کٌ از ظزِق ىُعی ىُعی هِزهس ةا ىام پُلُّ )فلخ اظفال از آن دصتٌ ةّهاری ٍاِی نّتا
 اختالل در دصتگاً گُارش ه گاٍی اهكات دصتگاً عػتی نزکسی ةاعث ةّهاری نی گزدد.

از اِو هِزهس صٌ ىُع نُدُد نّتاظذ کٌ ىُع ِک اِو هِزهس ةاعث فلخ ظذن ظدص نتتال نی ظُد.ىُع صٌ ىضتت ةٌ ىُع ِک کهتز ظاِع 
 اصت ه ىُع صٌ تلزِتا ىادر نّتاظذ.

د دِذً اکحز ةّهاری ٍای عفُىی ةٌ علت رعاِت ىکزدن ةَذاظت اِذاد نی ظُد کٌ ةّهاری فلخ اظفال ٍم اغلب ةٌ ٍهّو علت در افزا
نّعُد. راً اىتلال اِو هِزهس ةٌ ةذن افزاد نعهُال از ظزِق تيفش ِا ةٌ عتارتی دٍان ةٌ دٍان نی ةاظذ.انا از آىذا کٌ اِو هِزهس در 

 نذفُع ىّس نی تُاىذ زىذگی کيذ در غُرت تهاس نذفُع آلُدً ةا دٍان ظدص ىّس ةٌ ةذن افزاد هارد نی ظُد.

اری ندتص کُدکان نی ةاظذ هلی حلّلت اِو اصت کٌ تهانی افزادی کٌ ةٌ ىُعی ةا هِزهس پُلُّ در در گرظتٌ تػُر نی ظذ کٌ اِو ةّه
تهاس نی ةاظيذ نهکو اصت نتتال ظُىذ.تيَا ندسن اِو هِزهس اىضان نّتاظذ ه در خارج از ةذن اىضان ةعذ از نذت کُتاٍی از ةّو نی 

 رهد.

 رهز نتغّز نی ةاظذ. 01-7اظذ.انا نعهُال ةّو رهز نی ة 01دهرً ىَفتگی فلخ اظفال ةٌ ظُر نتُصط 

 عالِم ةّهاری:

 در اکحز نُارد اِو ةّهاری ةذهن عالنت خاغی ظزهع ظذً ه ةٌ فلخ ه در ىَاِت نزگ نيتَی نی ظُد.

 :Abortive poliomyelitis ىُع غّز نُجز ةّهاری

ی، حالت تَُع ه درد ظکم نی ظُد.خُظتدتاىٌ در اِو ىُع در اِو ىُع ةعذ از هرهد هِزهس ظدص دچار تب ،صزدرد، گلُ درد، ةی اظتَاِ
 ةّهاری آجاری از نعکالت عػتی دِذً ىعذً اصت.

 :Nonparalytic poliomyelitis ىُع غّز فلذی

 تفاهت ىُع غّز فلذي ةا ىُع غّز نُجز در اِو اصت کٌ در ىُع غّز فلذی پزدً نييژ درگّز نی ظُد ه ظدص دچار ِکی از اىُاع نييژِت نی
 ظُد.



 :Spinal Paralytic Poliomyelitis ىُع فلذی ىداعی

پُلُّ نُّلّت فلذی ىداعی دارای ده فاز خفّف ه ظذِذ نّتاظذ.در نزحلٌ خفّف ظدص دچار تب ،صزدرد ه حالت تَُع نی ظُد کٌ در 
ضهو اِيکٌ فلخ عضالت تيفضي ه  غُرت تتذِل ةٌ ىُع ظذِذ ةا درد ظذِذ عضالىي ، گزفتگی گزدن کٌ نهکو اصت ٍهزاً ةا فلخ ظذن ةاظذ

 ةلع ىّس ةزای ةّهار نعکالت زِادی را ةٌ ٍهزاً دارد.

  

 Bulbar Paralytic Poliomyelitis ىُع فلذی ةُلتار

ظُىذ. ٍهچُن عضالت کام ىزم ه حلق کٌ ةاعث غحتت کزدن تُدناغی نی ظُد. ةّهار  در اِو ىُع از ةّهاری گزهٍی از عضالت فلخ نی
 ةلع ه تيفش دچار نعکالت فزاهاىی نی ظُد. ةذلّل نعکل در

 پّعگّزی از فلخ اظفال

از آىذا کٌ ظاِع تزِو رهش اىتلال اِو ةّهاری از ظزِق تيفش نی ةاظذ تُغٌّ نی ظُد افزاد ةَذاظت فزدی خُد را ةٌ درصتی رعاِت 
 کييذ. حتی االنکان از افزادی کٌ دچار اِو ةّهاری ظذً اىذ دهر ظذ ه از لُازم ظدػی آىَا ةٌ ٍّچ عيُان اصتفادً ىعُد.

 ی از فلخ اظفال اصتفادً از هاکضو نی ةاظذ.انا ةَتزِو رهش کيتزل ه پّعگّز

 ده ىُع هاکضو ةزای کيتزل اِو ةّهاری هدُد دارد:

 هاکضو خُراکي پُلُّ: -0

 ٣نّلُّن ىفزی کٌ از تّو هاکضو اصتفادً نی کييذ  01از ظزِق دٍان ةٌ افزاد خُراىذً ني ظُد، تذُِس آن آصان هارزان اصت. ازٍز 
 نُرد فلخ نعاٍذً ني گزدد.

 هاکضو تسرِلي پُلُّ: -2

اِو ىُع هاکضو ىضتت ةٌ ىُع خُراکی گزان تز ةُدً ه ةعذ از اِذاد نػُىّت ةاز ٍم ظدص نّتُاىذ عانل ةّهاری را نيتلل کيذ.ه از آىذا کٌ 
 ىّاز ةٌ تذَّسات تسرِق ه آنُزش کارکيان دارد کهتز نُرد اصتفادً كزار نی گّزد.

  

 درنان ةّهاری:

ٍای آزناِعگاٍی ه دذاصازی هِزهس از نذفُع تعدّص دادً نی ظُد انا ٍّچ درنان نعدػی هدُد ىذارد.ه اِو ةّهاری تُصط رهش 
پسظک کهک خاغی ةزای ةَتُد فزدی کٌ فلخ ظذً اصت ىهی تُاىذ اىذام دٍذ.زِزا هِزهس ةٌ دصتگاً عػتی فزد آصّب نی رصاىذ ه 



چار فلخ عضالت تيفضی ظذً اىذ نّتُان از ظزِق دصتگاً تيفش نػيُعی ه درنان اِو آصّب تلزِتا غّز نهکو اصت.تيَا ةٌ افزادی کٌ د
 ىتّالتُر کهک کزد.

 رِعٌ کيي فلخ اظفال :

 زناىي کٌ ٍّچ نُردي از فلخ اظفال ةزهز ىکيذ ه عانل ةّهاري ةعُر کانل از نحّط حرف ظُد رِعٌ کيی فلخ اظفال رخ دادً اصت.

 و ظذن فلخ اظفال در ٍسِيٌ ٍاي اِهيضازي داري علٌّ ةّهاری غزفٌ دُِی نی ظُد.ةا رِعٌ ک

 ةا از ةّو رفتو احتهال خعز نزگ ه نعلُلّت ىاظي از ةزهز فلخ اظفال نّتُان گفت اِو ةّهاری رِعٌ کو ظذً اصت.

 ُد فزد نعلُل در خاىُادً کاٍط نی ِاةذ.ةا رِعٌ کو ظذن اِو ةّهاری ٍسِيٌ ٍاي تُاىتدعي ه درنان ه ىّس اجزات رهاىي ىاظي از هد

 ةزىانٌ ٍاي نزاكتتَاي ةَذاظتي اهلٌّ تلُِت پّذا نّکيذ.

 


