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التاريخ 2012 /4 /10 :

اليوم :الثالثاء

وشرة تثقيفيت رقم (  )21صادرة عه بيطرة الشمال:

مرض الكساز (تيتاووش) في حيواواث الجر
تعريف المرض:
ْٕ يشك يؿذ٘ ؽبد ٔيًٛذ ٚقٛت كم انؾٕٛاَبد ٔاالَغبٌ ٔٚؤد٘ إن ٙأؾشاك رؾُغٛخ ٔالَفٕق ف ٙانُٓبٚخ .
السبب َٕ :ؼ يٍ انجكزٛشٚب انًٕعجخ ٔ clostridium tetaniانز ٙرفشص َٕؾ ٍٛيٍ انغًٕو داخم انغغى .
الىوع األول  ْٕٔ neurotoxin or tetanospasmin :انًغئٕل ؾٍ األؾشاك انز ٙرغجت انُفٕق نهؾٕٛاٌ.
الىوع الثاوي  ْٕٔ hemolysin or tetanolysin :انًغئٕل ؾٍ رؾهٛم كشاد انذو انؾًشاء .

طرق العدوي -:
انجكزٛشٚب رُفز يٍ انغغى يٍ خالل انغشٔػ انؿًٛمخ ؾه ٙعطؼ انغغى .
كًب رضداد َغجخ ؽذٔصّ ثؿذ انؿًهٛبد انغشاؽٛخ يضم انخقٔ ٙاصانخ انزٚم أٔ انٕالدح خقٕفب ؾُذ سعٕؼ انًؾًٛخ .

األعراض –:
فزشح ؽنبَخ انًشك يٍ  10 -3أٚبو ٔنكٍ ًٚكٍ أٌ رًزذ إن ٙصالصخ أعبثٛؽ ٔؾُذ غٕٓس انًشك ٚأخز يٍ  10 -5أٚبو ؽزٙ
ًٕٚد انؾٕٛاٌ .
ٚ - 1جذأ غٕٓس انًشك ٚزكزف ف ٙؽشكخ انؾقبٌ  general stiffnessيؽ اعزًشاس انؾٕٛاٌ ف ٙاألكم ٔانؾشة كًب
ٚالؽع ثشٔص انغفٍ انضبنش إن ٙانذاخم .
 - 2ثًشٔس انٕلذ ُٚمطؽ انؾقبٌ ؾٍ األكم َػشا إن ٙرٕلف ؾنالد انخذ  masseter muscleؾٍ انؿًم ٔلهخ ؽشكخ
انفك ٍٛفًٛب ٚؿشف ة lock jaw
 - 3رغبلط انهؿبة يٍ انفى .
 - 4اَزقبة األرٌ نأليبو .
 - 5اسرفبؼ انزٚم لهٛال ؾٍ يٕمؿّ .
ثًشٔس انٕلذ ٚؾذس رٛجظ ٔرؾُظ ف ٙؾنالد انغغى كبيهخ صى ال ٚغزطٛؽ انؾٕٛاٌ أٌ ٚمف ٔيؽ اسرفبؼ دسعخ انؾشاسح
ٔانؿشق انؾذٚذ ٔف ٙانُٓبٚخ ًٕٚد انؾٕٛاٌ .

الصفت التشريحيت -:
الٕٚعذ أ٘ ؽئ يًٛض .

العالج -:
 - 1انمنبء ؾه ٙانجكزٛشٚب انًغججخ .
عشؾخ ؾبنٛخ يٍ انجُغه ٍٛرؾمٍ ف ٙانٕسٚذ ٔ 35000ؽذح دٔنٛخ  /كغى ٔركشس كم  12عبؾخ نًذح  5أٚبو
كًب ٚطٓش يكبٌ انغشػ ٕٔٚمؽ يشْى ثُغه. ٍٛ
 - 2يؿبدنخ انزغًى انذاخه. ٙ
ٚؾمٍ يبدح انزٛزبَٕط ثغشؾخ ٔ 100000ؽذح دٔنٛخ .
 - 3اسخبء انزؾُغبد انؿنهٛخ .
ؽمٍ ؾمبس يضم انكهٕسٔثشٔيبٚض ٍٚأٔ اعزٛم ثشٔيبٚض. ٍٚ
 - 4أدٔٚخ يمٕٚخ ٔيؾبنٛم .
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احتماالث الشفاء -:
مؿٛفخ عذا ؾُذ ثذء غٕٓس انًشك .
العذٔ٘ يٍ انؿالط  :ؾُذ رطٕس انًشك ٔرٕلف انفك ٍٛؾٍ انؾشكخ .

الوقايت والتحكم في المرض -:
 - 1يشاؾبح انزؿمٛى أصُبء انؿًهٛبد انغشاؽٛخ .
 - 2انزؾق ٍٛمذ انًشك ثبعزخذاو ثشايظ انزؾق ٍٛانًُبعجخ .
 - 3ؽمٍ ينبداد انزٛزبَٕط ؾُذ ؽذٔس أ٘ عشػ غبئش ثغشؾخ ٔ 3000ؽذح دٔنٛخ رؾذ انغهذ ٔرؿط ٙؽًبٚخ نًذح 14
ٕٚو .

االصابت في االوسان وطرق الوقايت :
 -1يشك ؽبد ُٚزظ ؾٍ رهٕس انغشٔػ ثبنغشاصٛى انز ٙرؾًم انجزٔس ٔ sporesانجزٔس رًُٕ يٕمؿٛب ل ٙانغشػ َفغّ ٔرُزظ
عًب لٕٚب ًٚزقّ انغغى ٔٚؤد٘ إن ٙرمهقبد يؤنًخ ف ٙانؿنالد ٔرمهـ ف ٙؾنالد انؾُك ٔرؾُغبد يزٕرشح .
ْزا انًشك ٚأر ٙثقٕسح أٔثئخ ٔ ،ال ُٚزمم يجبؽشح يٍ ؽخـ ألخش ًٕٚٔ ،د يٍ عشاء ْزا انًشك  %70-35يًٍ
ٚقبثٌٕ ثّ ٔ ،عشصٕيخ انكضاص رؿٛؼ ف ٙأيؿبء انؾٕٛاٌ ٔاالَغبٌ ٔ ،انًقبة ثبنًشك الٚزطهت ؾضنّ ؾٍ األخش، ٍٚ
ٔالٚغش٘ ؾه ّٛأ٘ ؽغش فؾ . ٙدٔس انؾنبَخ ٚزشأػ يٍ 4أٚبو إن 3 ٙأعبثٛؽ ٔانًؿذل ْٕ ؾؾشح أٚبو ٔ،أكضش انؾبالد
رؾقم لجم انٕٛو انشاثؽ ؾؾش ،الٚكزغت انًشء يُبؾخ دائًخ ثؿذ ؽفبئّ يٍ انًشك ًٔٚكٍ أٌ ٚقبة ثّ يشح صبَٛخ نزا ٚغت
رؾق ٍٛاألؽخبؿ ثؿذ انؾفبء يٍ انًشك .
 -2ثًب أٌ ْزا انًشك ٚمؽ ف ٙكم األؾًبس فًٍ اننشٔس٘ االؽزفبظ ثًُبؾخ كبفٛخ مذِ ٔرؿًٛى انزهمٛؼ مذ انكضاص نكم
األؾًبس ْٔزا انزهمٛؼ ٚؤيٍ انٕلبٚخ يٍ انًشك  %100رمشٚجب ٔ ،اعزؿًبنّ ٚغُ ٙأٚنب ؾٍ اعزؿًبل انًقم انًؾقٍ
ْٔكزا ٚزغُ ٙرغُت انؾغبعٛخ انز ٙرؿمت اعزؿًبل يضم ْزِ األيقبل .
 -3نهمبػ مذ انكضاص رغزؿًم رشاكٛت عًٕيٛخ (رٕكغٛذ) كًٕنذاد نهًنبداد ( antigensنٓب خبفٛخ رُجٛٓٛخ افشاص
انغغبو انًنبدح) ٚؿط ٙانهمبػ مذ انكضاص ؾه ٙصالس عشؾبد ثفزشح ؽٓش إن ٙؽٓش ٍٚث ٍٛكم يُٓب ٔرؿط ٙعشؾخ يُجٓخ
كم صًبَٛخ إن ٙؾؾش عُٕاد .
 -4ف ٙؽبل افبثخ انؾخـ ثغشٔػ ٚغت ارخبر االعشاءاد نًُؽ ؽذٔس انكضاص فئرا كبٌ انؾخـ يؾقُب كًب ٚغت فكم
يبٚهضو فْ ٙزِ انؾبنخ ْخٔ اؾطبء عشؾخ يُجٓخ عذٚذح خالل  24عبؾخ يٍ االفبثخ ْٔزا االعشاء ٚغذد ركٕ ٍٚاألعغبو
انًنبدح خالل  6أٚبو ٔٚجم ٙانؾخـ ثذٌٔ ؽبعخ إن ٙاعزؿًبل انًقم انًؾقٍ مذ انكضاص أيب ارا رأخش اؾطبء انغشؾخ
انًُجٓخ ؾٍ  24عبؾخ أ كبٌ رهٕس انغشػ كضٛشا ففْ ٙبر ٍٛانؾبنزٚ ٍٛغت اؾطبء عشؾخ يُجٓخ يٍ انهمبػ ثبإلمبفخ إنٙ
انغشؾخ انًطهٕثخ يٍ انًقم انًؾقٍ .
ٚ -5قٛت انكضاص األطفبل انًٕنٕد ٍٚؽذٚضب ف ٙاألٚبو األٔن ٙيٍ ؽٛبرّ َزٛغخ رهٕس انغشح ؾُذ لطؽ انؾجم انغش٘ يٍ عشاء
اعزؿًبل أدٔاد غٛش يطٓشح أٔ ؾذو َػبفخ أٚذ٘ انطجٛت أٔ انمبثهخ أٔ انًًشمخ ْٔ ،زِ االفبثخ خطٛشح عذا ؾه ٙانطفم
نٓزِ األعجبة رؾًم انٕلبٚخ يٍ يشك انكضاص انزٕؾٛخ انقؾٛؾخ انًٕعٓخ إن ٙانُبط ؾبيخ ٔ ،إن ٙانمبثالد ٔانًًشمبد
يؽ انزشكٛض ؾه ٙفؿبنٛخ انزؾقٔ ٍٛطشق اعزؿًبل انزٕكغٛذ ٔانًقم انًؾقٍ ٔ ،رؾًم انٕلبٚخ أٚنب رؾق ٍٛانًشأح
انؾبيم ٔإؾطبئٓب عشؾخ يُجٓخ ف ٙؽبنخ كَٕٓب يؾقُخ .
ٚ -6ؿبنظ انًقبة ثًشك انكضاص ثئؾطبئّ عشؾبد كجٛشح يٍ انًقم انًؾقٍ ٔينبداد ؽٕٚٛخ ٔثؿذ ؽفبئّ ٚؾقٍ يٍ
عذٚذ ثبعزؿًبل انزٕكغٛذ (نمبػ انكضاص) .
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العىايت بالفرش والمولود بعد الوالدة -:
ُٚمطؽ ؽجم انغشح رهمبئٛب أصُبء انٕالدح ٔ،ارا نى ٚؾقم رنك ٔعت لطؿّ فٕسا ثًمـ َػٛف يؿمى ؾهٗ ثؿذ ؽٕان 7 ٙعى يٍ
عشح انًٕنٕد انغذٚذ .
ُٚػف يُخش٘ انًٕنٕد انغذٚذ ثمطؽ َبؽفخ يٍ انمطٍ ارا كبٌ ٚزُفظ ثقٕسح طجٛؿٛخ ٔاالْى ْٕ ؾًهٛخ انؾٓٛك االٔنٗ انزٗ
رؤ ْم انشئز ٍٛنهؿًم ثؾكم طجٛؿٔ ، ٙارا كبٌ انًٕنٕد انغذٚذ الٚزُفظ ٔعت اعشاء ؾًهٛخ انزُفظ االفطُبؾ ٙاللقٗ
عشؾخ يؽ عكت انًبء انفبرش ؾه ّٛالؽذاس فذيخ رذفؿّ انٗ انزُفظ .
ٔيٍ االفنم اٌ ٚهف ؽجم انغشح ثمًبػ َػٛف يؿمى ؾهٗ ثؿذ  2عى يٍ انغشح ٔ ،رغزًش ؾًهٛخ انزطٓٛش ْزِ ثجنؿخ اٚبو ،
ْٔٗ اكضش يٍ مشٔسٚخ الٌ غبنجٛخ انًٕٓس انقغٛشح انؾذٚضخ انٕالدح رًٕد َزٛغخ ؾذو االْزًبو فْ ٙزِ انًشاؽم ثغجت
انؿذٖٔ انزٗ رهزطٓب انغشح ٔيؽ انٕلذ ٚغف ؽجم انغشح ٔٚغمط يٍ رهمبء َفغّ ٔ ،فٕس االَزٓبء يٍ ؾًهٛخ رُػٛف ٔرطٓٛش
انًٕنٕد انغذٚذ َذؼ انفشط رهؾغّ ٔال رًُؽ ثبنطجؽ ؾٍ انهؾظ الٌ ْزِ انػبْشح طجٛؿٛخ ٔ ،ثؿذ انٕالدح ٚغت اٌ ٚطهت يٍ
انطجٛت انجٛطش٘ صٚبسح ٔفؾـ انفشط ٔانًٓشٔلجم ؽنٕس انطجٛت ٚغت غغم يؤخشح انفشط ثبنًبء انؾبس ٔانقبثٌٕ
الصانخ االٔعبؿ ٚٔ ،فؾـ انطجٛت انجٛطش٘ انًٓش الكزؾبف اٚخ ؾٕٛة ٔالدٚخ فٚٔ ّٛغت ؽمُّ ثؾمٍ مذ يشك انكضاص
ٔانًفبفم ٔغٛشْب ٔ ،ارا ؽذصذ اٖ ينبؾفبد ثؿذ رْبة انطجٛت ٚؾت اعزذؾبئّ صبَٛخ ٔخبفخ ؾُذ ؽذٔس اؾشاك
انٛشلبٌ أ اَضمبة انًضبَخ .
كًب ٚغت يؿبنغخ اٚخ رًضلبد ف ٙانًٓجم ثؿذ انًخبك ساعب ثبعشاء ثؿل انمطت نزشيٛى االعضاء انًًضلخ ؽزٗ رغزطٛؽ
انفشط اٌ رقجؼ ثقؾخ عٛذح ٚغبؾذْب ؾهٗ اؽزًبل انؾًم انمبدو ار اٌ اًْبل رشلٛؽ انًٓجم ٚغبؾذ ؾهٗ دخٕل انٕٓاء
ٔانغشاصٛى ٔيٍ صى ؽذٔس االنزٓبثبد ف ٙانغغى  ،كًب ٚغت انزبكذ يٍ ؾذو ٔعٕد اٖ يٕاد ثبلٛخ ثؿذ انٕالدح ف ٙسؽى انفشط
أ انًغبس٘ انزُبعهٛخ .
اٌ االٚبو انخًغخ االٔنٗ ثؿذ انٕالدح ْٗ اٚبو فؿجخ دلٛمخ ؽٛش ٚجمٗ انغغى اننؿٛف ٔانًشْك يؿشمب ناليشاك انًخزهفخ
 ،رخشط انًؾًٛخ ْٔٗ غالف انغُ ٍٛانٗ انخبسط يُفقهخ ؾٍ انشؽى ثؿذ يشٔسعبؾبد رمشٚجب ؾهٗ انٕالدح ٔثًغشد
عمٕطٓب رشي ٙانٗ انخبسط فٕسا ايب ارا ثمٛذ انًؾًٛخ يهزقمخ ثغذساٌ انشؽى ٔ نى ٚغزطؽ انفشط لزفٓب انٗ انخبسط ثؿذ
يشٔس  10 – 8عبؾبد ٚغت اعزذؾبء انطجٛت انجٛطش٘ الَزضاؾٓب الٌ ثمبئٓب ف ٙانشؽى خطش عذا ٔلذ ٚؤد٘ انٗ رؾههٓب
انغشٚؽ يًب ٚغجت ؽذٔس ايشاك ٔانزٓبثبد ؽبدح ٚقؿت ؾالعٓب ٔلذ رؤد٘ انٗ ٔفبح انفشط .
ٔاثزذاءا يٍ انٕٛو انخبيظ ثؿذ انٕالدح رطهك انفشط يؽ يٕنٕدْب نهًشح االٔنٗ انٗ انخبسط نًذح سثؽ عبؾخ ارا كبٌ انطمظ
عٛذا صى رضداد ْزِ انًذح رذسٚغٛب  .كًب ًٚكٍ اعزخذاو انفشط ف ٙاألؾًبل انضساؾٛخ ٔأؾًبل انغش ثؿذ أعجٕؾ ٍٛيٍ انٕالدح
يؽ انؾشؿ أٌ الركٌٕ ْزِ األؾًبل يغٓذح يؽ فزؼ انًغبل إلسمبؾٓب نٕنذْب يٍ فزشح ألخشٖ ٔال رؾزبط األفشاط أٔ
انًٕٓس كًٛبد يٍ انطؿبو االمبف ٙارا كبَذ رؿٛؼ ف ٙيشؾ ٙعٛذ أصُبء انقٛف أيب ارا كبٌ انًشؾ ٙلهٛم األؾؾبة
فزؿط ٙانخٕٛل غزاء غُ ٙثبنجشٔرُٛبد ٔرمذو انفشط كًٛبد كجٛشح يٍ انمؼ انغٛذ ؽزٚ ٗٛػم انؾهٛت غضٚشا ف ٙمشؾٓب
ٔرؾزبط انًٕٓس نهزشٔٚل نالعشاؼ فًَْٕ ٙب ٔرطٕس ف ٙؾنالرٓب ٔال ٚغت ؾضنٓب ؾٍ ثمٛخ انًٕٓس ٔانهؿت يؿٓب ،
ٔرؾزبط انًٕٓس ٔاألفشاط نهًالؽػخ انذلٛمخ يُز انٕالدح ؽزٗ فطبو انًٓش ٔارا رًذ ؾًهٛخ انٕالدح ثغالو فٛكٍ نهغشط ارا
دَب يٕؾذ اؽًبءْب ٔؽؿٕسْب انزمشة يٍ انزكش ؾُذيب ًٚكٍ أٌ رزى ؾًهٛخ انزضأط يٍ عذٚذ ٔرنك ثؿذ يذح ٕٚ 17يب ثؿذ
انًخبك .

مع حتيات مديرية بيطرة الشمال

3

