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بیماریهای عفونی

5فصل 

نویل



(زرد زخم) Impetigo

عفونت سطحی پوست

 تروما / درماتیت

دیالیز/ دیابت/ ایدز

Non bullouse

اطراف بینی و دهان/ دلمه کهربایی ....پاره...وزیکول شکننده

Bullouse

نوزادان....تاول

شبیه هرپس و اکسفولیتیو چیلیتیس



درمان

انتی بیوتیک

کورتیکواستروئید

موپی روسین و فوسیدیک اسید



(مخملک) Scarlet fever

A استرپ بتا همولیتیک

.Iتونسیلیت و فارنژیت

.IIوستیبثورات پ.....عروق خونی.....توکسین اریتروژنیک

.IIIرنگ پریدگی اطراف دهان

.IVتب

.Vپتشی روی کام

.VI ان قرمز زب/ سفید توت فرنگی زبان : زبان توت فرنگی

توت فرنگی







Pastia lines



درمان

انتی بیوتیک



(باد سرخ) Erysipelas 

استرپ بتا همولیتیک

شبیه سلولیت فاشیال

سفت و گرم/ ادم دردناک

 اسکار بزرگ/نقص ایمنی/ الکلی/ چاق

پا





درمان

 انتی بیوتیک :اریترومایسین/ پنی سیلین

  کشت



Diphteria

کورینه باکتریوم دیفتری

نکروز......اگزوتوکسین کشنده

سطوح مخاطی

انسداد راه هوایی

برگشت غذا....فلج کام

دیافراگم/ حلق/ صورت/ فلج ماهیچه چشم

(ندنتالش برای ک)خونریزی.....ضخیم....الیه سفید نازک



درمان

انتی بیوتیک و انتی توکسین



(سل )Tuberculosis
مایکو باکتریوم توبرکلوزیس

سل اولیه
ریه

سالها زنده می ماند....ندول فیبروکلسیفه موضعی

بدون عالمت

نواحی التهابی مجاور دندان/ موکوبوکال فولد/ لثه 

زخم مزمن بدون درد

بزرگی گره لنفاوی

سل ثانویه
ریه

گسترش از عروق خونی یا لنفی

سرفه خلط دار-از دست رفتن وزن -بی قراری -تب  : wasting syndrome

لب/ کام/ زبان

خارج ریه بخصوص در ایدزی ها



لوپوس ولگاریس



پاتولوژی

oگرانولوما

o ژانت سل/ لنفوسیت / هیستیوسیت

oنکروز کازئوز













درمان

ریفامپین

ایزونیازید

پیرازینامید



(جذام) Leprosy

مایکوباکتریوم لپرا

بینی و اوروفارنکس......مناطقی از بدن با دمای پایین

.Iتوبرکلوئید لپرسی

.IIلپروماتوز لپروسی





Paucibacillary

o رح ط)مثبت لپرومن تست / نیست پوست در / ایمنی باال

(توبرکلوئید

oتعداد کم ضایعات پوستی

oگرفتاری عصبی و بی حسی پوست

oاز دست دادن تعرق

oضایعات دهانی نادر



Multi bacillary

oزیاد د تعدا/ ایمنی پایین / ماکول هیپو پیگمانته فراوان :لپروماتوز
بیماری منتشر/ منفیتست لپرومن / ارگانیسم 

oدچهره شیر مانن

oاز دست رفتن مژه و ابرو

oفلج عصب فاشیال و تری ژمینال

oخونریزی بینی

oکالپس پل بینی

o از بین رفتن زبان/ پاپول بزرگ در بافت نرم: ضایعات دهانی
انعفونت لب و بزرگی/ زخم زبان/ بی حرکت شدن کام نرم/ کوچک







)از دست دادن دندانها(ماگزیال

هیپوپالزی مینا

کوتاه و باریک شدن ریشه ها

قرمزتغییر رنگ.....تحلیل داخلی و نکروز/عفونت پالپ دندان

تخریب کام

اتروفی ریج الوئوالر باال









پاتولوژی

التهاب گرانولوماتوز





درمان

ریفامپین

داپسون



(نوما) Necrotizing stomatitis

ضعف ایمنی....نرمال فلور دهان....عفونت فرصت طلب

F.Necropherum/f.nucleotum/f.provetella

intermedia/st. areus

 تولد -ایدز-دیابت –التهاب معده -ماالریا –هرپس –سرخک

لوسمی-زودرس 

1-10ساله

NUG………NUS

نکروز

 لنف ادنوپاتی/ تاکیکاردی/ بوی بد/ درد شدید/ تب









درمان

انتی بیوتیک

تصحیح تغذیه

هیدراسیون

دبریدمان

کشنده.....خطرناک بدلیل سپتی سمی...نوزاد



Actinomycosis

نرمال فلور.......اکتینومایست

ندهدندان غیر ز-کشیدن دندان-عفونت پریو-تروما

اجسام سنگی .....لوزه

عفونت موضعی در داکت غدد بزاقی مینور



: Sulfur granule(کلونی باکتری)ذرات درشت و زرد ...عفونت

گسترش از طریق بافت نرم

: Wooden آبسهدر مرکز ....و سفتفیبروز

زاویه مندیبل

بدون فیبروزآبسه ....زبان





پاتولوژی

oفیبروز محیطی

oگرانولیشن تیشو

oمرکز بازوفیل و اطراف )گل رز....کلونی ارگانیسم

(ائوزینوفیل





درمان

درناژ آبسه و انتی بیوتیک



Pharyngitis / Tonsillitis 

ادنو/انترو ویروس/استرپتوکوک بتا همولیتیک
انفلونزا/اپشتین بار/ویروس

تماس فرد به فرد....دهانی-ترشحات بینی

 15-5کودکان

زمستان و اوایل بهار

 اتیلنف ادنوپ-پتشی کام -هیپر پالزی لوزه -تب –درد-
اگزودای زرد

بفقدان ت-خشونت صدا-سرفه -ابریزش بینی...ویروسی-
اسهال



درمان

خود محدود شونده

انتی بیوتیک

 پیشگیری از تب روماتیسمی......روز9درمان ظرف



Tonsillolithiasis

ساختار کلسیفیه

کریپت لوزه

 اکتینومایست+ مواد ارگانیک

منفرد یا متعدد

 بوی بد-اختالل دربلع -آبسه -درد



درمان

(سطحی برداشت سنگ (

(عمقی برداشت لوزه (



رادیوگرافی

قسمت میانی راموس



Sinusitis

عفونت ویروسی

لرژیآ

10 %باکتری

(مزمن)استرپ ( حاد)موراکسال



تب

سردرد

بی اشتهایی

ترس از نوراحساس گرفتگی و فشار



رادیوگرافی

افزایش دانسیتی



درمان

انتی بیوتیک/ خود محدود شونده ....حاد

جراحی......مزمن




