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 دیفیسیلم وکلوستریدی
Clostridium Difficile (C.difficile)

 چیست؟ (C.difficile) دیفیسیلکلوستریدیوم 

شود، نوعی  نیز نامیده می C.diff، که دیفیسیلکلوستریدیوم 

افراد زندگی  درصد ۷بزرگ تا باکتری است که در روده 

. روده شما به طور عادی بدون اینکه باعث بیماری شود کند می

که به هضم غذا و  هستهای مفید نیز  شامل بسیاری باکتری

کنند. هنگامی که برای درمان  سالم ماندن شما کمک می

کنید، ممکن است این  بیماریهای دیگر ٓانتی بیوتیک مصرف می

باکتریهای مفید نیز کشته شوند. اما باکتری کلوستریدیوم 

 .تواند زنده بماند و باعث بیماری شما شود می دیفیسیل

 

کند که باعث  مواد زهرآگینی تولید می دیفیسیلکلوستریدیوم 

شوند. شایعترین نشانه  ٓاسیب رساندن به سلولهای روده ای می

اسهال است. در حقیقت، کلوستریدیوم  دیفیسیلکلوستریدیوم 

ترین عامل گسترش اسهال مسری در بیمارستانها  عادی دیفیسیل

کلوستریدیوم عفونت و مراکز مراقبتهای بهداشتی است. 

 .تواند به بیماری جدی بیانجامد می دیفیسیل

  چه کسی در معرض خطر بیشتری است؟

سالمتی در بر  برای اکثر افراد سالم خطر دیفیسیلکلوستریدیوم 

کسانی که در معرض خطر بیشتر این عفونت هستند  ندارد. 

 عبارتند از:

 کنند ی که ٓانتی بیوتیک مصرف میکسان 

 دهند سرطان انجام می یدرمان کسانی که شیمی 

 مبتال به بیماریهای دیگر هستند کسانی که 

 سالخوردگان 

  چیست؟ دیفیسیلکلوستریدیوم های  نشانه

ای  هیچ نشانه دیفیسیلدر برخی موارد ممکن است کلوستریدیوم 

های زیر را ایجاد  . با این حال، ممکن است نشانهنداشته باشد 

 نماید:

 اسهال ٓابکی 

 تب 

 بی اشتهایی 

 حالت تهوع 

 درد و نرمی شکم 

 

تواند به  در مواردی که بیمار مبتال به اسهال شدید باشد، می

عوارضی مانند کم ٓابی بدن و کولیت )التهاب روده پایینی یا 

تواند  روده بزرگ( دچار شود. در موارد نادر، این عفونت می

 باعث مرگ شود.

 یابد؟ چگونه گسترش می دیفیسیلکلوستریدیوم 

و هاگ ٓان در مدفوع یافت  دیفیسیلباکتری کلوستریدیوم 

ها در خارج از بدن  ها و ماه توانند هفته شود. این هاگها می می

ممکن است در وسایلی که شما لمس  و شما زندگی کنند 

کنید، مانند مالفه، نرده حفاظ تخت، وسایل دستشویی و حمام  می

 و تجهیزات پزشکی یافت شوند.

 

وده به مدفوع را لمس کنید و سپس به دهانتان دست اگر سطح ٓال

بزنید، یا اگر چیزی ٓالوده را بخورید یا بنوشید، امکان دارد به 

 این بیماری مبتال شوید.

 

توانند  و بازدید کنندگان می پرسنلکارکنان مراقبتهای بهداشتی، 

عفونت را به شما منتقل کنند، اگر دستشان با باکتری 

تماس پیدا کرده باشد، و قبل از لمس شما  سیلدیفیکلوستریدیوم 

نوشید، دستهایشان را به خوبی  خورید یا می یا غذایی که می

 تمیز نکرده باشند.

 

تواند از طریق هوا پخش  نمی دیفیسیلباکتری کلوستریدیوم 

ی دیگران به کلوستریدیوم  شود. شما از طریق عطسه یا سرفه

 شوید. مبتال نمی دیفیسیل

  ؟نمجلوگیری ک دیفیسیلکلوستریدیوم از  متوان میچگونه 

بهترین روش جلوگیری از گسترش این بیماری شستن منظم 

ده از توالت یا قبل از ویژه بعد از استفا دست با ٓاب و صابون، به

اگر صابون و آب در دسترس نباشد، از  باشد. می غذا خوردن

 handیا  ABHRدستمال آغشته به الکل )موسوم به 

sanitizer.استفاده کنید ) 

 ،اید در یک مرکز مراقبت پزشکی پذیرفته شده هنگامی که اگر

هایی مانند اسهال شوید که ناشی از کلوستریدیوم  دچار نشانه

اتاق یک ، به تشخیص داده شودیا مشکوک به آن  دیفیسیل

اقدامهای »انفرادی منتقل خواهید شد. همچنین شما در وضعیت 

تا از سرایت  خواهید گرفتقرار « ماساحتیاطی هنگام ت

 آلودگی به دیگران پیشگیری شود.

 



خود دیدن  ، یا واحد بهداشت همگانی محلwww.HealthLinkBC.ca/healthfilesسی، از وبسایت  بی لینک رسانی هلث های آگاهیبرای دیگر پرونده
 8-1-1دیدن کنید یا با شماره  www.HealthLinkBC.ca، از وبسایت سی در بی اورژانسیهای بهداشتی غیر  کنید. برای دریافت اطالعات و راهنمایی

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

 ؟کدام است دستها شستشوی  بهترین شیوه

 برای شستن صحیح دستها، از مراحل زیر پیروی کنید:

ا از دست و مچ خود بیرون . انگشتر یا جواهرات دیگر ر۱

 بیاورید

 ستان خود را با ٓاب گرم خیس کنید. د۲

 ۲۰. تمام قسمتهای دستتان را با ٓاب و صابون برای حداقل ۳

هم بمالید تا کف ایجاد شود.  ثانیه بشویید، و دستهایتان را به

ستهایشان، آواز الفبا را برای کمک به کودکان در شستن د

 بخوانید

 ب بکشیدب گرم و روان به خوبی آ . دستها را زیر آ ۴

 کاغذِی تمیز خشک کنیدای یا  . دستها را با حوله پارچه۵

. اگر در یک دستشویی عمومی هستید، برای بستن شیر ٓاب ۶

 روج، از حوله کاغذی استفاده کنیدیا باز کردن در هنگام خ

شویید، اغلب اوقات بعد از  اگر دستهایتان را به دفعات می

شستن دست از ِکِرم مخصوص دست استفاده کنید تا از خشکی 

 .ان پیشگیری نماییدو ترک خوردن پوست دستت

 

برای آگاهی بیشتر درباره شستن دستها، از این پرونده 

شستن   HealthLinkBC File #85رسانی دیدن کنید:  آگاهی

 .کنیدها کمک  : به جلوگیری از شیوع آلودگیدستها

 چیست؟« اقدامهای احتیاطی هنگام تماس»

شود که  هایی گفته می به اقدام« اقدامهای احتیاطی هنگام تماس»

شود تا بکوشند که از  توسط مراکز مراقبتهای بهداشتی انجام می

به سایر بیماران  دیفیسیلکلوستریدیوم گسترش باکتری 

 پیشگیری نمایند. 

 

اقدامهای احتیاطی هنگام تماس شامل قرار دادن تمام بیماران 

در اتاقهای جداگانه و  دیفیسیلکلوستریدیوم مشکوک یا مبتال به 

انفرادی است. اگر اتاق جداگانه موجود نباشد، بیماران مبتال به 

توانند در یک اتاق  می دیفیسیلکلوستریدیوم نوع مشابه باکتری 

ها باید بسته نگه داشته شود و  اقمشترک بستری شوند. در ات

Contactاقدامهای احتیاطی هنگام تماس: ”تابلو  

snoituacerP “ .بر روی در نصب شود 

 

مراقبتگران بهداشتی، کارکنان و عیادت کنندگان باید قبل از 

یا  دیفیسیلکلوستریدیوم مبتال به  ی کهورود به اتاق بیمار

 انجام دهند:اقدامهای زیر را مشکوک به آن است، 

  . دستهایتان را بشویید۱

. روپوش عایق را بر روی لباسهایتان بپوشید. این امر به ۲

  کند سطوح ٓالوده یا بیمار کمک میجلوگیری از تماس با 

  . دستکش غیر استریل بپوشید۳

 

 هنگام ترک اتاق بیمار، باید اقدامهای زیر صورت گیرند: 

  باله بیاندازیدزدرنگ در بیاورید و در سطل  را بی. دستکشها ۱

 . دستها را بشویید۲

. روپوش عایق را بدون دست زدن به قسمت بیرونی ٓان در ۳

  سبد مخصوص لباسهای شستنی بگذاریدبیاورید و در 

 را بشویید ای بار دوم دستهایتانبرقبل از خروج از اتاق، . ۴

 

ها،  مراکز مراقبتهای بهداشتی نیز برای کاهش تعداد باکتری

مکرراً سطوح را با سفید کننده حاوی اسید ضد هاگ تمیز 

 کنند.  می

 هایی دارد؟  چه درمان دیفیسیلکلوستریدیوم 

قطع  دیفیسیلکلوستریدیوم نخستین گام در درمان عفونت  

. با مصرف ٓانتی بیوتیکی است که باعث این عفونت شده است

این حال، تا زمانی که مراقبتگر بهداشتی به شما نگفته است، 

نباید مصرف ٓانتی بیوتیک را متوقف کنید. اگرچه ٓانتی 

شوند، اما ٓانتی  دیفیسیلکلوستریدیوم توانند باعث  بیوتیکها می

بیوتیکهایی نیز وجود دارند که برای درمان آن استفاده 

بیوتیکی برای درمان  تیتان آن شوند. مراقبتگر بهداشتی می

اگردرمان  تجویز خواهد کرد. دیفیسیلکلوستریدیوم 

ی پیوند میکروبیوتای  بیوتیکی ناموفق باشد، اکنون گزینه آنتی

وجود ی سالم( نیز  دهنده مدفوع )گرفتن مدفوع از یک هدیه

این نوع درمان را با مراقبتگر بهداشتی خود در میان . دارد

در موارد نادر، در صورت نتیجه ندادن تمام بگذارید. 

های بیماری، امکان دارد عمل  درمانهای دیگر یا وخامت نشانه

 شود.  جراحی در نظر گرفته می
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