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داکتر راضیه بهار قریشی

تشریح طبی «تبخال یا ویرس ) »(Herpes Simplexدر قاموس
کبیر افغانستان
قاموس کبیر افغانستان در کنار ارائ ٔه بسی مطالب مهم اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و طبیعی ،به مسائل صحی نیز توجه
کرده ،امراض و عالئم آنها را معرفی می نماید ،مخصوصا ً که طی  40سال اخیر بر اثر ادامۀ جنگ ،بیماریهای مختلف
در افغانستان گسترش یافته و مردم را دچار مشکالت فراوان کرده .ازینرو کوشش به عمل می آید تا راههای پیشگیری و
معالجۀ این ناجوریها از طریق تداوی طب مکتبی و طب یونانی به دسترس هموطنان گذاشته شود .در این سلسله به معرفی
بیماری تبخال پراخته می شود.

تبخال یک بیماری ویروسی شدیدا ً ساری است که اکثر افراد
جامعه به ان مبتال میگردند ( ۸۵٪در کشورهای متمدن).
زمانیکه این ویرس ) (Herpes Simplexداخل وجود
انسان گردد ،تا اخیر حیات در رشته های عصبی وجود
سکونت اختیار نموده و وقتا ً فوفتا ً سبب به وجود آمدن تبخال
(ابله های کوچک در لبها) شده میتواند .
در بسا موارد ،ویروس مذکور در هنگام طفولیت ( زمانیکه
کودک اجتماعی میشود و مورد توجه و محبت دیگران قرار
میگیرند) اغلبا حین بوسیدن انها توسط افرادیکه این ویروس
را در وجود خود دارند ،به کودکان سرایت میکند.
در حالیکه خطر سرایت این ویروس در هنگام موجودیت
تبخال بیشتر است ،اما اکثرا سرایت در حالی صورت
میگیرد که شخص منتشر کننده ،سالم و صحتمند خواهد بود.
کودک ایکه بار اول به این ویروس مواجه میشود:
- ۱بیدون هیچ نوع اعراض یا عالیم ،ویروس در وجودش
باقی میماند.
- ۲ورود اولی ویروس منتج به تب ،تشکل ابله ها در لب -
دهن و گلوی کودک میگردد .بیمار ناراحت بوده از خوردن غذا امتناع میورزد .این حالت در حدود ده روز دوام
مینماید .در صورتیکه داکتر معالج در مورد کم تجربه باشد ،به همچو اطفال کورسهای متعدد انتیبیوتیک تجویز خواهد
کرد .بعضا ً این بیماری تنها با تب و ناراحتی همراه بوده و ابله ها(تبخال)به وضاحت دیده نمیشود.
این ویروس ،اغلبا در حاالت ذیل فعال گردیده و سبب تبخال میگردد:
بیماریهای تب دار ،سترس اعم از فزیکی و روانی،عادت ماهوار،افتاب زدگی و امثال ان.به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید
تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد ،داشته های این گنجینه که نمایانگر اصالت افغانستان باستان است شما را تا حد الزم مدد رساند

تداوی:
 کودکانیکه بار اول در لب و دهن تبخال داشته باشند،به مراقبت والدین ضرورت میداشته باشد.زیرا همچو کودکانبه نسبت درد در دهن،از خوردن و نوشیدن امتناع خواهند ورزید.
والدین محترم باید بیاموزند تا درد کود را با استفاده از ادویه جات معمولی چون پاراسیتامول که بنام اسیت امینوفین
و دیگران نیز مثمی است،تسکین بخشیده و او را غذای گرم و داغ نه دهند.ندرتا ضرورت می افتد تا همچو اطفال در
شفاخانه مورد تداوی قرار گیرند.
بزرگساالن :معموال به تداوی خاص ضرورت نداشته چون عموما در مدت چند روز،حد اکثر  ۱۰روز کامال بهبودیحاصل مینمایند.
درحالیکه در بازار تجارت ،کریمها و مایعات متعدد جهت "تداوی" عرضه گردیده است ،ولی در حقیقت تنها ادویه
ضد ویروس مثال Famciclovirبه خصوص در اغاز بوجود آمدن تبخال(مرحلهء سوزش و احساس سوزنک زدن)
خیلی ها مؤثر است.
اطفالیکه در شفاخانه قابل بستر باشند ،نیز با ادویه فوق تداوی شده میتوانند .همچنان ،افرادیکه سیستم معافیت شانضعیف باشد ،الزم است تا از این ادویه استفاده نمایند.
بعضا ً ،ابله های تبخال ،خاصتا ً در اثر خراشیدن ،با باکتریا ها منتن گردیده که به درد ،سرخی و تورم غیر معمول
منتج شده میتواند .در همچو موارد ،داکتر معالج از انیبوتیک کار خواهد گرفت.
اکثرا ً ،با وجود انکه شخص دارندهء ویروس ،آنرا به دیگران "تحفه " میدهد ،ولی خود شان هرگز تبخال نمیداشته
باشند.
ویروس تبخال Herpes simplex Type 1حین بوسیدن نواحی تناسلی ،به مرد و زن انتقال نموده میتواند .با
وصف انکه ویروس ناحیهء تناسلی معموال Herpes simplex Type 2میباشد ،ولی از انجایکه بوسیدن و تماس
اعضای تناسلی با زبان و لبها رایجتر گردیده است ،وقوعات انتانات نوع  Herpes simplex Type 1در اعضای
تناسلی ،رو به افزایش است.
هردو نوع ویروس ،در نواحی تناسلی سبب اندفاعات دردناک و سوزنده گردیده میتواند .تداوی نوع تناسلی ،به زمان
بیشتر ضرورت دارد.
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