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 :مقذمٍ 
 ٕاُ تٚ ای یاختٚ تل  ت٘سط مٚ إيَي است عفٕ٘تي ت٘مس٘پالسْ٘ش

 ضٖاختٚ 1908 ساً دز تیْازی ایٔ. ىسدد ّي ایداد ت٘مس٘پالسْا

 ٛا، داُ خإيي، حی٘إات خَْٚ اش خٕ٘يسُ ّ٘خ٘دات اش تسیازی. ضد

 ّٖثع. ضٕ٘د آٍ٘دٙ یاختٚ تل ایٔ ت٘سط ت٘إٖد ّي إسآ ٗ پسٕدىآ

 ّدـ٘ع تٚ آٍ٘دٙ ؼرای. است ىستٚ ّدـ٘ع ت٘مس٘پالسْا عفٕ٘ت اغَي

 زا إسآ ٗ پسٕدىآ ٗ خٕ٘دىآ خ٘ك، ى٘سفٖد، ىاٗ، ت٘إد ّي ىستٚ

 ت٘مس٘پالسْا ض٘د ّي تیْازی ایٔ سثة مٚ ای ىٕ٘ٚ. ْٕاید آٍ٘دٙ

 .دازد ٕاُ  ىٕ٘دی
 

 گربٍ َا چگًوٍ آلًدٌ می شًوذ :

ضناز ٗ خ٘زدٓ ّ٘ش، پسٕدٙ یا  ٛا،ىستٚ تسیٔ زاٙ آٍ٘دٙ ضدٓضایع

تاضد. شّإي مٚ ىستٚ اش ى٘ضت خاُ آٍ٘دٙ حی٘إات م٘چل آٍ٘دٙ ّي

ٛا زا دـع مٖد. ت٘إد اٗٗسیستض٘د ٗ ّيآٍ٘دٙ ّي ،استفادٙ مٖد

ٛای تعدی دـع اٗٗسیست تعد اش ینثاز آٍ٘دٙ ضدٓ، دز آٍ٘دىي ّعْ٘الً

پس اش دـع تاید تٚ ٛای ّ٘خ٘د دز ّدـ٘ع ىستٚ اٗٗسیست. ٗخ٘د ٕدازد

ط٘ز ّیإيیٔ دٗ زٗش زا دز ّحیط خازج اش تدٓ حی٘آ تيرزإٖد تا 

تیْازی زا  ای اشإد ٗ ٕطإٚامثس ىستٚ ٛای تاٍػ آٍ٘دٙ ساٍِ.عفٕ٘ي ضٕ٘د

ٛای ت٘إد تاعث ٕطإٚٛا ّيٍي دز تسخي اش ىستٚٗ دٖٛد.ٕطآ ْٕي

زدی، م٘زی، سسـٚ، اسٜاً، ش اضتٜایي،حاٍي، تيتیْازی ضاٌّ تي

  ض٘د. …ٛای مثدی ٗ آسیةٗ  تؽییس زـتاز
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 بٍ تًکسًپالسما آلًدٌ میشًوذ؟ اوساوُاچگًوٍ 
 :سٚ زاٙ تسای إتقاً ایٔ إيٌ ٗخ٘د دازد

 .خاُ ٗ ضیس ؼیسپاست٘زیصٙ حی٘آ آٍ٘دٙخاُ یا ٕیْٚاستفادٙ اش ى٘ضت* 

عفٕ٘ي ّ٘خ٘د دز طثیعت تسای ّثاً آب ٗ  ٛایخ٘زدٓ اٗٗسیست* 

 .خاك آٍ٘دٙ تٚ ّدـ٘ع ىستٚ

تازدازی مٚ تسای اٍٗیٔ تاز تٚ إتقاً ّستقیِ تٚ خٖیٔ دز ّادزآ * 

 .ت٘مس٘پالسْا ّثتال ضدٙ إد
 

 تریه معمًل ي مُمتریه پختٍ ویمٍ ي خام گًشت از استفادٌ

 باشذ: می بیماری اوتقال راٌ
ت٘إید ٗخی٘د   تص ّیي  ٗ ٛای ت٘مس٘پالسْا دز ى٘ضت ى٘سفٖدمیست

ضیٕ٘د.  داضتٚ تاضد ٗ تٚ ّیصآ مْتسی دز ى٘ضت ّسغ ٗ ىاٗ دیدٙ ّیي 

 ٔ ٛییای ض٘د.میسیت پاسیت٘زیصٙ ٕییص یاـییت ّیي   دز ضییس ؼیییس  ْٛچٖیی

ت٘مس٘پالسْای ّ٘خ٘د دز ى٘ضت تا حسازت ماـي دز حییٔ پتیت اش   

 .                                                                                                                            زٕٗدتیٔ ّي

ٛا دز ى٘ضت تسیازی اش حی٘إات خٕ٘يسُ ٗخ٘د میستدزحاٍي مٚ 

  .تاضددازد ٍٗي ّیصتآ ٕٜایي ایٔ إيٌ ىستٚ ّي
 

 خطرات تًکسًپالسمًز برای اوسان چیست؟   
 :مٖدّي تسٗش إسآ دز ضنٌ چٖد تٚ تیْازی 

 ،ایدش تٚ ّثتال اـساد)ایْٖي ٕقع دچاز ـسد دز حاد ت٘مس٘پالسْ٘ش .1

دز ، ٖٖدم ّي ّػسؾ ایْٖي م٘تيسسس دازٗٛای مٚ اـسادی یا سسطآ

 ایْٖي ٍیٌ زضد شیاد إيٌ دز تدٓ ٗ عدُ ت٘إایي سیستِدٚایٔ اـساد ت

ت٘آ تٚ  ض٘د مٚ ّي ساختٔ آٓ، عالئِ تاٍیٖي ظاٛس ّي دز ّت٘قؿ

ضدید، تطٖح، ـَدي، مْا ٗ ّسه حتي تا ٗخ٘د اقداُ تٚ  عالئِ عػثي

 .زٙ مسددزّآ، اضا

 ت٘مس٘پالسییْ٘ش حاغییٌ ّعْیی٘الً مییٚ) چطییْي ت٘مس٘پالسییْ٘ش. 2

 (.  ضٕ٘د ایداد خ٘إي دز است ّْنٔ عالیِ ٍٗي است ّادزشادی
 

                                    2                                                                  

  



 

 .  ساٍِ ـسد دز حاد ت٘مس٘پالسْ٘ش. 3

( ایْٖییي ضییعؿ دچییاز اـییساد دز تتػیی٘ظ) ٕٜفتییٚ ت٘مس٘پالسییْ٘ش. 4

 .مٖدّي پیطسـت تاضد داضتٚ ٗاضحي عالّت ایٖنٚ تدٗٓ تیْازی

 عالئِ اؼَة ٗ ّٖتقٌ خٖیٔ تٚ ّادز اش مٚ ّادزشادی ت٘مس٘پالسْ٘ش .5

ٔ . ض٘دّي دیدٙ ٕ٘شاد تٍ٘د اش تعد آٓ  دز ت٘إید ّیي  تیْیازی  اش ٕی٘ع  ایی

ً  دٗتازٙ ٕ٘خ٘إي یدٗزٙ ٗ تَ٘غ دٗزآ ٚ  اٍتٜیاب  ّ٘خیة  ٗ ـعیا  ضیثنی

 .ىسدد
ٔ  تیسای  تازدازی طً٘ دز مٚ ّادزإي    ت٘مس٘پالسیْا  ت٘سیط  تیاز  اٍٗیی

ٚ  زا عفٕ٘یت  ت٘إدّي ضٕ٘دّي آٍ٘دٙ ٔ  تی ٌ  خٖیی  امثسییت . مٖٖید  ّٖتقی

ٚ  ٗ دٖٛید ْٕي ٕطآ زا تاٍیٖي ٛایٕطإٚ تٍ٘د حیٔ دز ٕ٘شادآ  ّیسٗز  تی

ٚ  ّیادزشادی  غی٘زت  تٚ مٚ م٘دمإي. ىیسدّي ضنٌ عالئِ ایٔ شّآ  تی

 ٛیای ٕیات٘إي  ٕاتیٖیایي،  خَْٚ اش عالئْي دازای إد ضدٙ آٍ٘دٙ إيٌ ایٔ

 .تاضٖدّي ّسه ضدید ّ٘ازد دز ٗ ٕاضٖ٘ایي ذٖٛي،

 زدیاتي تسای ّ٘خ٘د  ٛای تست اش تازدازی اش قثٌ ت٘إٖد ّي ٛا خإِ

 تیْیازی  ٗ خٖیٔ تٚ إيٌ إتقاً احتْاً. ْٕایٖد استفادٙ ت٘مس٘پالسْا

 ٗ إید  ضیدٙ  آٍی٘دٙ  إيٌ ایٔ تا تازدازی اش قثٌ مٚ ٛایي خإِ دز ٕ٘شاد

 .  ٕدازد ٗخ٘د ٛستٖد آٓ ّقاتٌ دز تادی إٓتي دازای

 

 باردار مادران بٍ تًصیٍ
تسیت   اىس ضْا تازداز ٛستید یا تػْیِ تٚ تازدازی دازیید، حتْیاً   -1

ت٘مس٘پالسْ٘ش زا إداُ دٛید. چسا مٚ دز غ٘زت اتتال، دزّآ تٚ ّ٘قع 

تیٚ طی٘ز چطیْيیسی اش احتْیاً خ یسات آٓ تیسای خٖییٔ        ت٘إد ّي

 .خَ٘ىیسی مٖد

دز غ٘زت آٍ٘دىي ٕ٘شاد، تاید دزّآ ضیسٗع ضی٘د ٗ ٕی٘شاد آٍی٘دٙ      -2

 .تحت دزّآ دازٗیي قساز ىیسد

ى٘ضت خاُ یا ى٘ضتي مٚ ماّال پتتٚ ٕطدٙ است زا ّ٘زد ّػیسؾ  -3

قسّیص   قساز ٕدٛید. تْاُ ى٘ضت ٛای قسّص زا خ٘ب تپصید تا ماّال زٕیو 

 .آٓ ع٘ؼ ضدٙ ٗ آب آٓ خازج ض٘د
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 چگًوٍ می تًان پیشگیری کرد؟

تٚ ّدـ٘ع ىستٚ دست ٕصٕید ٗ اىس خاك ىَدآ زا ع٘ؼ مسدٙ ٗ  -1

دٛیید ٗ پیس اش اتْیاُ    مٖید، ایٔ ماز زا تا دستنص إدیاُ  تاؼثإي ّي

 .ماز، حتْا دست ٛا زا تا آب ٗ غات٘ٓ تط٘یید

ٌ  زا …سثصیدات زا ماٌّ تط٘یید، آب چاٙ، زٗدخإیٚ ٗ  -2  اش قثی

 .تد٘ضإید استفادٙ

دست ٛای خ٘د زا پیس اش میاز میسدٓ تیا خیاك، پیاك میسدٓ        -3

ى٘ضت، سثصیدات ٗ ـسآٗزدٙ ٛای ٍثٖي ؼیس پاست٘زیصٙ تا آب ٗ غات٘ٓ 

  .خ٘زدٓ ّحػ٘الت ٍثٖي ؼیس پاست٘زیصٙ خ٘ددازی مٖید تط٘یید ٗ اش

 میاّال  ماز اتْاُ اش پس زا …ّحٌ پاك مسدٓ ى٘ضت، چاق٘ ٗ -4

 .مٖید ضدعفٕ٘ي ٗ ضستٚ

 .ٕدٛید زا …اخاشٙ ضناز ّ٘ش ٗ پسٕدٙ ٗ ىستٚ تٚ  -5

ىستٚ زا ـقط تا ؼراٛای آّادٙ ّتػ٘ظ ىستٚ ٗ یا ى٘ضت پتتیٚ  -6

 .  تؽریٚ ْٕایید
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