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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  

 ۲۳/۰۷/۲۰۲۲  یشیداکتر بهار قر

 در   گلو یگوشت اضاف « یا تانسلتشریح علمی » 

 قاموس کبیر افغانستان

 
که در دوطرف بلعوم در    باشندیم  یلمفاو  یها  غده نسج  تانسل

موقع عضو  تیدهان  در  ها  تانسل  رول    تیدارند   شخص 
انتانات  وقا  یمحافظو . دینمایم  هیدارد و وجود شخص را از 

  ا یبنام التهاب تانسل    شودیمعروض به کدام انتان م  کهیزمان  یول
 . گرددیم ادی Tonsillitis ای  تیتانسل

مزمن باشد.و در   ایکه به شکل حاد و    تواندی تانسل ها م  التهاب
  دهد، یتانسل ها در هر سن و سال رخ م  یضمن وقوع مرض

ازمکتب شاواقع  کنیل قبل  اطفال  نزد  آن  با   عتریات  است. که 
)ورم   دهیپند  ی گلو، تب و با لوزه ها  تیخاص مانند تخرش  میعال

 . باشدیلوزه( همراه م
نزله، ذکام    میاگرالتهاب تانسل هابا اعراض و عال  ینگاه سبب  از

معمول   یها  روسیبه اسباب وا  ادتر یشروع شود ز  زشیوبار
  زدر یاسترپتوکوکل ن  یها  ایودر ضمن باکتر  ردیتوجه صورت گ

  م یاسباب معمول التهاب لوزه ها نام گرفته شده . اعراض و عال
به مدت هفت    گرددی نزد اشخاص که دچار التهاب تانسل ها م

 .کندیده روز دوام م یال
 Sign & Symptoms::  میاعراض و عال

 م یاعراض و عال  یگفت که دارا  توانیالتهاب تانسل ها نظر به شدت التهاب لوزه ها متفاوت بوده م   میو عال  عراضا
  ل یدر ذ  دیایم  انیکه به شکل حاد نزد شخص بم  میتعداد اعراض و عال  کی. باز هم از  باشدی م  دیمتوسط و شد  ف،یخف
 :شودیم یاور ادی

و ورم تانسل   ی, سرخدنیگردن, مشکل در جو ی, شخی, سردردناکی گلو, تب, لرزه, زبان باردار,تنفس بو  تیتخرش
 تانسل ها.  یرنگ باال د ینقاط زرد و سف تیزبانچه، موجود ی کام نرم، سرخ یها، سرخ
 یو سخت  گلو به شکل دوامدار  شتیکه نزد اشخاص که التهاب مزمن تانسل ها دارد عبارت از تخر  میو عال  اعراض

 .باشدیدو طرف گردن م یبزرگ شدن کم عقدات لمفاو
عضالت   یو نو درجه، شخ یشخص معروض به التهاب تانسل باشد، تب اضافه تر از س کهیزمان  دیاور گرد ادی دیبا

با شخ نما  دیشد  تیگردن و تخرش  یکه  داکترمراجعه  اختالطات بعد  دیگلو همراه باشد عاجل به  از    ی ریجلوگ  یتا 
 .ردیصورت گ

 
 ::  Diagnosis صیتشخ
تانسل ها،   یک یفز ناتی معا یمنظم، اجرا خچهیتار رد،ی گ ی صورت م یتوسط داکتر به اسان ضانینوع مر نیا صیتشخ

گلو و فرستادن ان جهت کلچر به   یالتهاب  هیاز ناح  Swabنوع انتان اخذ مواد توسط سواب    یقطع  ت یو جهت تثب
 .شودیان شمرده م یالبراتوار در پروتوکول تداو

 
 Treatment::  یتداو

 خاص ضرورت ندارد.  یتانسل ها تداو یعاد التهاب
  ی که دوز و مقدار و دوام تداو  دینمایبالخاصه م  کی وتیب  یبا انت  ی تداو  جابیباشد ا  دیالتهاب تانسل ها شد  کهیصورت  در

 . گرددیم  میمربوطه تنظ توسط داکتر
  شرفتهیناکام شود تانسل ها مزمن و پ  کیفارمکولوژ ی که تداو ردیصورت گ دیبا یو برداشتن تانسل ها زمان یجراح

 نزد شخص موجود باشد. کیستم یو خطر اختالطات س یشود و امکان عوارض جانب
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 Home Remedies::  یخانگ  یویوقا یتداو
سه بار در روز., استفاده   ایدو    ینمک   یشستشو گلو توسط محلول ها  ای  ی, استراحت منزل, کولادیز  عاتیما  استفاده

و   تامولیمعمول مانندپراس ی ها کیانلجز یاز دود سگرت و امثال ان.، کنترول درد توسط بعض یریلوزنج ها, جلوگ
 .نیبروف
 . Check upو  نهی اطفال به داکتر معالج جهت معا انتقال

 Complications:: اختالطات
 کی, التهاب گوش متوسط، ابسه عنق، کرونتی رولونفریزمل،گلوم یتانسل ها،تب رومات  یدرتنفس شبانه، ابس  اختالل

 . باشدیان م عیاز اختالطات شا ت،یتانسل
 

 Prevention:: هیوقا
شستشو دهن، شستشو دستان بعد   ط، یاز انتان فعال مح  هیوقا  ،یطیپاک، کنترول حفظ الصحه مح  یمواد خوراک  استفاده

 ها.  یها و سرماخوردگ زشیباالموقع در ر یویوقا  یو تداو از مواجه شدن با انتان
 

مل کارشد ن  هیطفل و باعث تقو  یو عقل  یک یزیگلو در اطفال باعث رشد طفل تکامل ف  یگوشت اضاف  ی! جراحنوت
 . )تجربه( گرددیطفل م
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