
                   

 کریپتوزپوریدیوم بیماری
Cryptosporidium Infection 

 چیست؟ کریپتوزپوریدیوم

 عفونت دچار را ها روده که است انگل ای گونه کریپتوزپوریدیوم

 بیماری این به شوید، بیمار عفونت این اثر در اگر. کند می

 عفونت نشانه شایعترین. شود می کرپتوزپوریدیوسیس گفته

 .است اسهال کریپتوزپوریدیوم

 

 ،اند مبتال شده کریپتوزپوریدیوم بیماری به سی بی در که کسانی شمار

 . است یافته کاهش اخیر سالهای در

 شوم؟ مبتال کریپتوزپوریدیوم عفونت به است ممکن چگونه

 دهانی-مدفوعی انتقال با یا غذا، آب، راه از تواند می کریپتوزپوریدیوم

 دهانی-مدفوعی انتقال. کند سرایت دیگران به حیوان یا از فرد

پستانداران  .شوند بدن وارد مدفوع اجزاء که دهد روی می هنگامی

ها و خزندگان ممکن است  )مانند حیوانات در مزارع(، پرندگان، ماهی

 باشند. کریپتوزپوریدیومناقل 

 

 انگل. است کرپتوزپوریدیوسیس شیوع عمده منابع از یکی آلوده آب

جویبارها  و نهرها ها، هبرک ها، هدریاچ در تواند می کریپتوزپوریدیوم

 به یا بنوشید آب آن از کردن شنا زمان در اگر. دهد ادامه زندگی به

 مبتال عفونت این به است ممکن، دهید قورت را آن طور تصادفی

 . شوید

 

 به آلوده پز نیم یا خام غذاهای خوردن طریق از است ممکن همچنین

 .شوید مبتال عفونت این به کریپتوزپوریدیومانگل 

 

اصول  و مدفوعی کنترل که محیطهایی در همچنینکریپتوزپوریدیوم 

 ازممکن است  نیز کودک مهد مراکز مانند شود، نمی رعایت بهداشتی

 کودکان برای عفونت این خطر. کند  سرایت فرد دیگر به فردی

 از دسته این. است بیشتر اند ندیده توالت هنوز آموزش که خردسالی

 نیز خود خانواده اعضای سایر به را توانند عفونت می همچنین کودکان

 .کنند منتقل

 چیست؟ کریپتوزپوریدیوسیس بیماری عالئم

پیچه،  دل پیاپی، آبکی اسهال باعث است ممکن کریپتوزپوریدیوسیس

این  همه، این با. شود بدن آب شدن کم و خفیف تب استفراغ، تهوع،

 از یک هیچ اما شوید آلوده انگل این به که دارد وجود نیز احتمال

 .نیابد بروز نیز بیماری های نشانه

 

 انگل به ابتال از پس روز ۰۱ تا دو معمول طور به بیماری های نشانه

 بیماری که کسانی. است روز هفت آن بروز میانگین و یابند، بروز می

 های نشانه هفته دو تا یک مدت به معمول طور به باشند دیگری نداشته

 .داشت خواهند را بیماری این

 

 شروع حالتان اینکه از پساست  ممکن موارد عالئم بیماری برخی در

 .برگردند دوباره کند، می بهبودی به

 هستند ضعیفی ایمنی سیستم دارای که کسانی بیماری ممکن است در

 پیوند که کسانی ایدز، به مبتال افراد. بیانجامد طول به مدت بیشتری

 درمان تحت که کسانی نیز و ،انجام داده اند استخوان مغز یا اندام

 کاهش خطر. شوند مبتال حاد عفونت به است ممکن اند، بودهسرطان 

 .است بیشتر سالمندان و خردسال برای کودکان بدن آب

 شود؟ می درمان و داده تشخیص چگونه کریپتوزپوریدیوسیس

یا  اسهال نوع هر یا کرپتوزپوریدیوسیس به مبتال که کنید می فکر اگر

مراقبتگر  به پیگیری و مشاوره آزمایش، برای هستید، مزمن استفراغ

مدفوع  نمونه که شد خواهد خواسته شما از. کنید مراجعه خود بهداشتی

 تشخیص که آنجا از. کنید ارسال آزمایش برای را خود

 یک از بیش که شود الزم است ممکن است، مشکل کریپتوزپوریدیوم

 .بفرستید مدفوع نمونه

 

 دارو کمک با درمان ضرورت مورد در شما بهداشتی مراقبتگر

 هستند کرپتوزپوریدیوسیس به مبتال که کسانی. گرفت تصمیم خواهد

 .نمایند جلوگیری بدنشان آب کاهش از تا بنوشند مایعات فراوانی باید

 بکنم؟ باید کار چه شومکریپتوزپوریدیوم  عفونت به مبتال اگر

 بنابراین شود؛ می منتقل مدفوع طریق از کریپتوزپوریدیوم انگل

 شکم کردن کار بر کنترلی توانند نمی اسهال به ابتال دلیل به کسانی که

 عفونت دچار اگر. بروند مدرسه یا کار سر نباید داشته باشند خود

 توقف از پس ساعت ۸۴ مدت به کم دست هستید، کریپتوزپوریدیوم

 جویبارها، نهرها، ها، برکه ها، دریاچه استفراغ، در یا/و اسهال

 دستور به بنا یا نکنید، شنا گرم آب یا وان شنا استخرهای ها، رودخانه

 کمک فعالیتها این از اجتناب. عمل نمایید خود محل پزشکی مقام

 .نشوند انگل آلوده این به شناگران دیگر که کند می

 

 های مراقبت حرفه در یا هستید تماس در غذایی مواد با شما اگر

 کریپتوزپوریدیوم انگل که دارد وجود آن امکان کنید، کار می پزشکی

 از هستید استفراغ یا اسهال دچار که زمانی. نمایید دیگران منتقل به را

 از پس ساعت ۸۴ مدت به کم دست و کنید کار خودداری سر رفتن

 به یا نگردید، بر کار سر به استفراغتان دور یا آخرین اسهال آخرین

 و خوبی به را خود دستان. کنید رفتار خود پزشکی محل مقام دستور

 را دیگران به عفونت سرایت احتمال کار زیرا این بشویید، دفعات به

 .داد خواهد کاهش

 

 ی ا محوطه در باید را هستند کودک مهد در که اسهال به مبتال کودکان

 آنها والدینشان که زمانی تا داشت نظارت تحت کودکان دیگر جدا از

 از پس ساعت ۸۴ مدت به کم دست کودکان این. تحویل بگیرند را

 برگردند، کودک مهد به نباید استفراغشان دور آخرین یا اسهال آخرین

 .کنید رفتار خود زندگی محل مقام پزشکی دستور به در هر حال

 

 دستهایشان شستن هنگام در باید هستند کودک مهد در که کودکانی

پرونده  این بیشتر، اطالعات برای. شوند نظارت بزرگسال توسط یک
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یا واحد بهداشت همگانی محل زندگی خود  www.HealthLinkBC.ca/healthfilesسایت  سی، از وب بی لینک رسانی هلث های آگاهی برای دیگر پرونده

)به  8-1-1دیدن کنید یا با شماره  www.HealthLinkBC.caسایت  های بهداشتی غیراضطراری، از وب 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

 

ها:  شستن دست  HealthLinkBC File #85رسانی را ببینید:اطالع 

 ها کمک کنید. به جلوگیری از شیوع آلودگی

  

کریپتوزپوریدیوم  انگل که دارد امکان بهبودی، احساس از پس حتی
 دچار را دیگران بتواند و باشد باقی شما مدفوع در هفته چند به مدت

 .عفونت کند

 نمود؟ پیشگیری کریپتوزپوریدیوسیس از توان می چگونه

 شما  زندگی محل آبرسانی سیستم برای آب جوشاندن اعالمیه اگر

داده  دستورهای از و بگیرید جدی را توصیه این است، شده صادر

 . دکنی پیروی شده

 به  ابتال خطر مورد در باید هستید، ضعیفی ایمنی سیستم دارای اگر

این . کنید صحبت خود بهداشتی مراقبتگر با کریپتوزپوریدیوسیس

به طور مادرزاد مبتال به بیماریهایی  که است کسانی شامل امر

 دهند؛ ی بدن را تحت تأثیر قرار میهستند که به شدت سیستم ایمن

سلول  ۰۱۱بیشتر از  CD4های  ایمنوگلوبین ایدز و دارای به مبتال

 که کسانی و نیز خون سرطانمتر هستند؛ بیماران مبتال به  بر میلی

کسانی که از آبهای سطحی بدون تصفیه . اند عضو انجام داده پیوند

کنند، ممکن است همواره در معرض خطر  و فیلتر شدن استفاده می

 HealthlinkBC File: باشند. این پرونده اطالع رسانی را ببینید

های آب برد برای افراد دارای سیستم  پیشگیری از بیماری  #56

 ایمنی ضعیف

 رود،  جویبار، چشمه، از نشده تصفیه سطحی آبهای نوشیدن از

 احتماالا  آبها گونه این. کنید خودداری عمق کم چاه یا برکه دریاچه،

 . است حیوانی مدفوع به آلوده

 آب، منبع از متر ۰۱ فاصله در روید، می کمپ به که هنگامی 

 . دستشویی نروید

 ننوشید نشده پاستوریزه آبمیوه یا شیر. 

 رفتن،  توالت از پس نیز و غذا، خوردن یا زدن دست از قبل

 .بشویید را دستهایتان حیوانات لمس یا پوشک تعویض

 و  سر خانگی حیوانات با که آنها ویژه به کودکان، که باشید مواظب

دقت  به را دستهایشان مرتب طور به و تغذیه از قبل دارند، کار

 .بشویند

 نشده  تصفیه آب از شده تهیه یا نپخته های نوشیدنی یا خوراکیها از

 .کنید می سفر دیگر کشورهای به که هنگامی ویژه به بپرهیزید،

 زمان  در کنید سعی و کنید رعایت را سالم جنسی آمیزش روشهای

 .نمایید اجتناب مدفوع با تماس از جنسی فعالیت

  .همیشه قبل و بعد از استفاده از استخرهای عمومی دوش بگیرید 

 نمود؟ پاک کریپتوزپوریدیوم انگل از را آب توان می چگونه

 شود، می تأمین نشده تصفیه سطحی آب منبع از شما مصرفی آب اگر

 شستشوی یخ، تهیه ،برای آشامیدن مصرف مورد آب که الزم است

 و شستن زدن مسواک کودک، خشک شیر آماده کردن ، و سبزی  میوه

 های از شیوه پیروی با توانید می. نمایید ضدعفونی راا دندانه

 پاک کریپتوزپوریدیومانگل  از را خود مصرفی آب زیر، ضدعفونی

 :کنید

 

 جوشاندن

 در اگر. دارید نگه جوش حالت در دقیقه یک کم دست مدت به را آب

 دریا سطح از باالتر پا(  ۰۰۱۱متر ) ۰۱۱۱ از بیش ارتفاع محلی با

 خنک آب بگذارید. بجوشانید دقیقه دو کم دست مدت به را آب هستید،

 و آب نگهداری مخصوص تمیز ظرفهای در را تمیز همیشه آب. شود

 آلودگی دارای یا زده عفونت شدت به که آبی. نگهداری کنید غذا

 .شود نمی پاک با جوشاندن است شیمیایی

 

 کردن فیلتر

 انگل حاوی های کیسه کردن خارج برایباید  آب فیلترهای

 یا میکرون یک مطلق اندازه با منفذهایی ، دارایکریپتوزپوریدیوم

 (NSFملی ) بهسازی المللی بین بنیاد از گواهی دارای و باشند کمتر

 .باشندها  برای رفع کیسه دیگر معتبر های سازمان یا

 

 انگل توانند نمی میگیرند قرار پارچ گتن روی بر که آب فیلترهای

 فیلتر های از سیستم برخی. کنند خارج آب از را کریپتوزپوریدیوم

 کنند، را تصفیه کریپتوزپوریدیوم انگل توانند می شبکه در شده نصب

 با دقت و مرتب طور به باید کنند کار خوب بتوانند اینکه برای اما

 .شوند نگهداری و سرویس

 

 فرابنفش تصفیه

نیز در دسترس هستند. برای فرابنفش  زدایی عفونت دستگاههای

زندگی  محل در آب تصفیه وسایل کنندگان عرضه با بیشتر، اطالعات

 دستگاه. بگیرید تماس محل زندگی خود محیطی بهداشت اداره یا خود

 گواهی دیگر معتبر سازمان یک یا NSFطرف  از باید تصفیه

 د.باش داشته انگل کیسه سازی غیرفعال

 

  تصفیه دیگر انواع

اشعه  و فیلتر ترکیبی )ترکیب دستگاههای و تقطیر دستگاههای

 کنندگان عرضه با بیشتر، اتاطالع برای وجود دارند.فرابنفش( نیز 

محل زندگی  محیطی بهداشت اداره یا خود محل در آب تصفیه وسایل

 .بگیرید تماس خود

 

 کلر مقابل در کریپتوزپوریدیوم انگل که باشید داشته توجه نکته این به

آب  کردن پاک برای تنهایی به کلر با آب تصفیه بنابراین است، مقاوم

 .ندارد کارایی انگل این از

 بیشتر اطالعات برای

پرونده آگاهی  این آب، از زدایی عفونت درباره بیشتر اطالعات برای

گندزدایی از آب  HealthLinkBC File #49b رسانی را ببینید:

 تماس خودزندگی  محل در محیطی بهداشت اداره با یا آشامیدنی

 .بگیرید

 

 از ای تصفیه آب،دستگاهه های گواهیدرباره  بیشتر اطالعات برای

 د.کنی دیدن www.scc.ca.کانادا  استانداردهای شورای سایت وب

 

سایت  ( این وبNSF)ملی  بهسازی بنیاد بارهدر بیشتر اطالعات برای

www.nsf.org ببینید:را 

 

https://www.healthlinkbc.ca/healthfiles
https://www.healthlinkbc.ca/
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile85-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile85-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile85-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile56-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile56-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile56-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile56-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile56-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile49b-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile49b-fa.pdf
http://www.scc.ca/
http://www.nsf.org/
http://www.nsf.org/

