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 شوک سّمیسندروم 
Toxic Shock Syndrome 

 نشانگان شوک سّمی چیست؟

یک بیماری نادر، اما جدی است ( STT)شوک سمی نشگانگان 

پس از ورود . تواند مرگبار باشد که در بسیاری از مواقع می

های خاصی از باکتری به جریان خون و تولید زهرابه  گونه

این . کند ، نشانگان شوک سمی به ناگهان بروز می(سموم)

تواند به سرعت بر چندین اندام، از جمله کبد،  بیماری می

از آنجا که نشانگان شوک . های شما اثر بگذارد ها و ُکلیه ُشش

ترین زمان ممکن  دهد، در سریع به سرعت رخ می سمی

 .بایست به بخش اورژانس مراجعه شود می

 

با استفاده از تامپون زنان   هر چند بروز نشانگان شوک سمی

تواند برای کودکان، مردان و افراد در  مرتبط است، اما می

تنها نیمی از موارد نشانگان . دهد های سنی مختلف روی رده

 .با دوران قاعدگی مرتبط دانسته شده است شوک سمی

 

 

 
 
 

 شود؟ می نشانگان شوک سمیچه چیزی باعث 

هایی هستند که توسط  نشانگان شوک سمی زهرابه عامل ایجاد

دو نوع باکتریی که . شوند برخی از انواع باکتریها تولید می

کنند  را ایجاد می های عامل نشانگان شوک سمی زهرابه

 :عبارتند از

 استافیلوکوکوس آرئوس (TS( ) موسوم بهhpats) 

 گروه آ  استروپتوکوکوس(SST) 

 

گروه آ، این  استروپتوکوکوسی  برای آگاهی بیشتر در باره

عفونت  HealthLinkBC File #106: پرونده را ببینید

 .Aاسترپتوکوک گروه 

 

در بینی یا پوسِت بیش از سی درصد  استافیلوکوکوس آرئوس

 ۱۰ها همچنین در واژن حدود  این باکتری. شود افراد یافت می

ها به طور  این باکتری. شوند درصد زنان نیز یافت می ۲۰تا 

معمول زیانبار نیستند، و تنها باعث عفونتهای خفیف بینی، گلو 

 .شوند یا پوست می

 

به نشانگان شوک  توانند می TSدر برخی موارد، عفونتهای 

کند و  چندین زهرابه تولید می TSباکتری . سمی بیانجامند

ها وارد جریان خون شما شوند، ممکن است  هنگامی که زهرابه

 واکنش شدیدی به آن نشان دهید که باعث نشانگان شوک سمی

ها ممکن است از طریق یک زخم پوستی، از  این زهرابه. شود

نشانگان . ان خون شما شوندجمله زخم عمل جراحی، وارد جری

ی پریود  تواند در زنانی که در دوره همچنین می شوک سمی

. کنند نیز روی دهد خود از تامپون یا فنجان قاعدگی استفاده می

گیرند، د  ها قرار نمی اما بیشتر مردم تحت تاثیر  این زهرابه

 . زیرا بدنشان در برابر آنها پادتن تولید نموده است

 نشانگان شوک سّمی چیست؟های  نشانه

انفلوانزا -عبارتند از عالئم شبه های نشانگان شوک سمی نشانه

ها به سرعت رخ  این نشانه. مانند تب، سردرد و درد مفاصل

ها ممکن است عبارت باشند  سایر نشانه. دهند و شدید هستند می

های شوک از  از درد در محل زخم، استفراغ و اسهال، نشانه

پایین و منگی، تنگی نفس و جوشهای شبیه  قبیل فشار خون

 .سوختگی پوست-آفتاب

 

توانند در مدت  می های نشانگان شوک سمی به طور کلی، نشانه

در زنانی که در . ساعت پس از عمل جراحی پدیدار شوند ۱۲

کنند به طور  دوران قاعدگی هستند و از تامپون استفاده می

 .دهند روی میروز  ۵تا  ۳ها در مدت  معمول این نشانه

 

اگر پس از استفاده از تامپون یا پس از جراحی یا آسیب پوستی 

ها را مشاهده کردید، بی درنگ با مراقبتگر بهداشتی  این نشانه

 .خود تماس بگیرید

چه باید  ام شده نشانگان شوک سمیاگر گمان کنم که مبتال به 
 بکنم؟

در برای درمان نشانگان شوک سمی مراقبت اورژانسی فوری 

نشانگان شوک کنید که به  اگر فکر میبیمارستان الزم است. 

تماس بگیرید یا بی درنگ به  9-1-1مبتالیید، با  سمی

 .ترین بخش اورژانس مراجعه کنید نزدیک

 

کنید، هر کدام از عالیم   اگر در زمانی که از تامپون استفاده می

 نشانگان شوک سمی را حس کردید، تامپون را بیرون بیاورید

و بی درنگ به مراقبتگر بهداشتی خود مراجعه کنید. به او 

بگویید که در زمان شروع عالیم بیماری از تامپون استفاده 

 کردید. می

 چیست؟ درمان نشانگان شوک سمی

برای . توان در خانه درمان کرد را نمی نشانگان شوک سمی 

و عوارض مرتبط ناشی ازنشانگان  hpatsدرمان عفونت 

 نشانگان شوک سمی کنید که به اگر فکر می

تماس بگیرید یا بی درنگ به  9-1-1مبتالیید، با 

 .ترین بخش اورژانس مراجعه کنید نزدیک
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، یا واحد بهداشت همگانی محل زندگی خود www.HealthLinkBC.ca/healthfilesسی، از وبسایت  بی لینک رسانی هلث های آگاهی برای دیگر پرونده
)به   8-1-1دیدن کنید یا با شماره  lthLinkBC.cawww.Heaهای بهداشتی غیر اضطراری، از وبسایت  دیدن کنید. برای دریافت اطالعات و راهنمایی

زبان ارائه  130تماس بگیرید. در صورت درخواست، خدمات ترجمه به بیش از  7-1-1شنوایان، با  رایگان( تماس بگیرید. برای کمک به ناشنوایان یا کم
 گردد. می

 

به . مانند شوک، مراقبت بیمارستانی الزم است شوک سمی

بیوتیک داده خواهد شد تا باکتری کشته و از تولید  شما آنتی

 .ها جلوگیری شود بیشتر زهرابه
 

اگر منبع عفونت تامپون، دیافراگم یا اسفنج ضد بارداری باشد، 

 .ترین زمان ممکن برداشته شود بایست در سریع می

 است؟ نشانگان شوک سمیچه کسی در خطر ابتال به 

تواند هر کسی  می hpatsنشانگان شوک سمی ناشی از باکتری 

را مبتال کند؛ اما برخی افراد بیشتر از دیگران در معرض 

 .خطر ابتال به آن هستند

 

 :عبارتند از عوامل ایجاد خطر نشانگان شوک سمی

 سمیشوکنشانگانبهابتالیسابقهTS. 

 یکنندهجذبنوعویژهبهتامپون،ازدرازمدتیاستفاده
 .آنقویبسیار

 ابزارهاییابارداریضددیافراگمیااسفنجازاستفاده
 .زهدانی-درون

 واژینیتبهموسومواژن،التهابیاخارش 

 ،زخمجملهازدیدگی،آسیبیاپوستیعفونتسوختگی
بهزخمشانجراحیازپسکهکسانی. جراحیازناشی

نشانگانخطرمعرضدربیشترشودآلوده TSباکتری
 .هستندسمیشوک

 گلودردسینوزیت،ماننداخیر،تنفسیعفونتهای
 .پهلوسینهیالوزهورمالرنژیت،،(فارنژیت)

 

کنند  اگر چه زنانی که در دوران قاعدگی از تامپون استفاده می

هستند، اما تامپون  بیشتر در معرض خطر نشانگان شوک سمی

 .نیست ایجاد نشانگان شوک سمیعامل 

 

 پیشگیری کرد؟ نشانگان شوک سمیتوان از  آیا می

ها و جای  ها، خراشیدگی ها، زخم داشتن سوختگی با تمیز نگاه

توان از بیماری  ها می گازگرفتگی یا نیش حیوانها یا حشره

 .پیشگیری کرد  نشانگان شوک سمی

 

دیافراگم، کالهک رحم یا زنانی که از تامپون، فنجان قاعدگی، 

های زیر  توانند به شیوه کنند، می اسفنج ضد بارداری استفاده می

 :پیشگیری کنند از ابتال به بیماری نشانگان شوک سمی

 محصولیبستهرویبرشدهدرجدستورهایرعایت. 

 برداشتنیاگذاشتنازبعدوقبلصابونبادستهاشستن
اسفنجیارحمکالهکدیافراگم،قاعدگی،فنجانتامپون،

 .بارداریضد

 ازاستفادهیاساعت،۸هرکمدستتامپونتعویض
 .روزازبخشیدرفقطتامپون

 برای. بهداشتینوارهایوتامپونازنوبتییاستفاده 

ازروزطولدروبهداشتینوارازشبدرمثال،
 .کنیداستفادهتامپون

 استفادهنیازتانموردجذبقدرتترینپایینباتامپوناز
نوارهایدرسمیشوکنشانگانبهابتالخطر. کنید

 .استبیشترباالجذبقدرتبابهداشتی

 تا۱۲ازبیشرابارداریضداسفنجیادیافراگم
 .نداریدنگاهواژندرساعت۱۸
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