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بيماری دست ،پا و دھان
بيماری دست ،پا و دھان ) (HFMDچيست؟
بيماری دست ،پا و دھان )در انگليسی به آن  HFMDمیگويند( يک بيماری ويروسی است که در اغلب موارد نوزادان و کودکان دچار آن
میشوند .نشانهھای اين بيماری شامل تب ،کھير ،و لکهھای قرمز يا آفت در دھان است.
 HFMDبا بيماری جنون گاوی )يا بيماری پا و دھان يا سم و دھان( ارتباطی نداراد .گرچه نام اين دو بيماری به ھم شبيه است ،ويروس آنھا
متفاوت است HFMD .فقط در انسانھا و بيماری جنون گاوی فقط در حيواناتی مانند گاو ،خوک و گوسفند ديده میشود.
عامل  HFMDچيست؟
چندين ويروس مختلف از جمله کوکساکی ويروس و انترو ويروس  71باعث بروز  HFMDمی شوند که به گروه انترو ويروسھا )ويروس ھای
رودهای( تعلق دارند .کوکساکی ويروس  A16يکی از عوامل رايج  HFMDاست .انترو ويروس  71چندين بار باعث شيوع گسترده  HFMDدر
آسيا شده است .در حين شيوع بيماری  HFMDاز طريق انترو ويروس  ،71برخی از بيماران بيماری شديد داشتهاند.
چه کسی در معرض ابتال به  HFMDقرار دارد؟
 HFMDدر نوزادان و کودکان زير  10سال شايع است ،اما میتواند به کودکان سنين باالتر ،نوجوانان و افراد بالغ نيز سرايت کند .اگر فردی در
معرض نوعی انترو ويروس قرار بگيرد که پيش از اين ھرگز در معرض آن قرار نداشته ،ممکن است ويروس به او سرايت کند .با اين وجود
ويروس به برخی از افراد سرايت میکند ،اما آنھا به بيماری مبتال نمیشوند.
نشانهھای  HFMDکدامند؟

اولين نشانهھای ابتال به  HFMDمعموالً تب ،گلو درد ،بی اشتھايی و احساس تھوع )بی حالی( است .يک تا دو روز پس از شروع تب،
لکهھای قرمز کوچکی در دھان در قسمت داخلی گونه ،لثهھا و زبان ظاھر میشود .اين لکهھا ممکن است به تاول يا زخم تبديل شوند.
ھمچنين ممکن است کھيرھای پوستی در دستان ،پاھا ،نشيمنگاه و گاھی در بازوان و ساق پا ايجاد شود .کھير شامل لکهھای قرمز و
تاولھای صاف يا برآمده است .ھمه مبتاليان به  HFMDدچار تمامی اين عالئم نمیشوند.
نشانهھای  HFMDمعموالً خفيف ھستند و ظرف مدت  7تا  10روز خود بخود خوب میشوند .اما در موارد نادری  HFMDمیتواند
باعث بروز عوارضی شود .يکی از اين عوارض مننژيت ويروسی )غير عفونی( است .سردرد ،گرفتگی گردن و تب از نشانهھای
مننژيت ويروسی ھستند .ممکن است الزم باشد افراد مبتال به مننژيت ويروسی بستری شوند .در موارد بسيار نادر  HMFDمیتواند
منجر به آنسفاليت )ورم مغزی( شود .آنسفاليت يک بيماری حاد است که میتواند کشنده باشد.
 HFMDچگونه منتقل میشود؟
 HFMDمعموالً از طريق تماس با مدفوع ،خلط بينی و سينه ،ترشحات تاول يا بزاق فرد مبتال به افراد ديگر سرايت میکند .اغلب ھنگامی که
دستھای نشسته فرد مبتال با افراد ديگر تماس دارد يا سطوح را آلوده میکند ،ويروس بيماری پخش میشود .ويروسھای عامل HFMD
میتوانند مدت زمان زيادی روی سطوح محيط به حيات خود ادامه دھند.
احتمال سرايت بيماری از شخص مبتال به  HFMDبه ديگران در ھفته اول بيماری بيشتر است ،اما تا چند ھفته پس از برطرف شدن نشانهھای
بيماری نيز ممکن است بيماری به ديگران سرايت کند.
نشانهھای بيماری چه زمانی ظاھر میشوند؟
نشانهھای  HFMDمعموالً  3تا  7روز پس از اولين تماس با ويروس و آلودگی ظاھر میشوند.
نحوه تشخيص  HFMDچگونه است؟
پزشکان معموالً بر اساس سن بيمار ،عالئم بيماری و نوع و محل کھيرھا يا آفتھا  HFMDرا تشخيص میھند .معموالً پزشک برای تشخيص
 HFMDبه آزمايش نياز ندارد .گاھی ممکن است وی از گلو يا ترشحات تاول يا مدفوع نمونهبرداری کند تا نوع انترو ويروس عامل بيماری را از
طريق آزمايش مشخص نمايد.
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 HFMDچگونه درمان میشود؟
اين بيماری درمان خاصی ندارد .تقريبا ً ھمه کودکان مبتال به بيماری خود بخود خوب میشوند .افراد مبتال به  HFMDبايد استراحت کنند و برای
جلوگيری از کاھش آب بدن مايعات مصرف کنند .ھمچنين ممکن است داروھايی برای کنترل تب و درد تجويز شود.
آفتھای درون دھان میتوانند باعث دشوار و دردناک شدن بلعيدن شوند و به ھمين دليل ممکن است برخی از کودکان از نوشيدن مايعات
خودداری کنند .اگر خودداری کودکان از نوشيدن مايعات باعث کاھش جدی آب بدن آنھا شود ،درمان از طريق تزريق مايعات داخل
وريدی الزم است.
چگونه میتوان از  HFMDپيشگيری کرد؟
ھمه افراد خانواده شخص مبتال به  HFMDبايد پس از رفتن به مستراح ،تعويض کھنه نوزاد يا ھر گونه تماس با ترشحات بينی و گلو ،مدفوع يا
ترشحات تاول کودک ،دست خود را به دقت با آب و صابون بشويند .اسباب بازیھا و سطوح بايد ابتدا با آب و صابون شسته شوند و سپس با محلول
رقيق سفيد عفونی کننده )يک چھارم فنجان مايع سفيد عفونی کننده در يک گالن آب( تميز شوند .کودکان مبتال به  HFMDتا زمانی که تب آنھا قطع
نشده و آفتھای دھان آنھا التيام نيافته بايد در خانه بمانند و از رفتن به مھد کودک يا مدرسه خودداری کنند .بزرگساالن مبتال به بيماری بايد تا
برطرف شدن نشانهھای بيماری در خانه بمانند و به محل کار نروند.
چگونه میتوانم درباره  HFMDاطالعات بيشتری بدست بياورم؟
اگر درباره  HFMDسؤالی داريد ،لطفا ً با پزشک خود يا درمانگاه محليتان تماس بگيريد.

[NOTE TO LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES (LEAS): The California Department of
Education (CDE) expresses appreciation to Claudia J. Erickson and the California
Department of Public Health (CDPH) for their permission to translate the CDPH’s “HFMD
Prevention.” As a form of assistance to LEAs, the CDE offers this translation free of
charge. Because there can be variations in translation, the CDE recommends that LEAs
confer with local translators to determine any need for additions or modifications,
including the addition of local contact information or local data, or modifications in
language to suit the needs of specific language groups in the local community. If you
have comments or questions regarding the translation, please e-mail the Clearinghouse
]for Multilingual Documents (CMD) at cmd@cde.ca.gov.

