
 

 ؟ سالک چیست

درد ٍ تة است وِ ضایؼِ آى حذٍد یه سال عَل هی وطذ ٍ سپس تْثَد هی یاتذ، ٍ  ساله تیواری ػفًَی پَستی تذٍى

تسیاری اس هٌاعك استاى  ایي تیواری اس دیز تاس در وطَر ها تِ غَرت تَهی ٍجَد داضتِ ٍدر.تز جای هی گذارد جای سخن

جشء تاوتزیْا . )هی ضَد وِ یه هَجَد ته سلَلی است ایجاد ساله لیطواًیا ًاهیذُػاهل . خزاساى ًیش هطاّذُ هی گزدد

 (.ًیست

را هی گشًذ ٍ ایي اًگل ٍارد تذى  یه ًَع پطِ تسیار وَچه تِ ًام پطِ خاوی هَش. لیطواًیا در تذى هَش سًذگی هی وٌذ

ًیص تشًذ، ایي هَجَد ته سلَلی یؼٌی  ًذارد چٌاًچِ ضخػی را ایي پطِ وَچه وِ لذرت پزٍاس سیادی ّن. پطِ هی ضَد

. ساله تذٍ غَرت خطه ٍ هزعَب دیذُ هی ضَد. ضذُ ٍ تیواری ساله را تِ ٍجَد هی آٍرد لیطواًیا ٍارد پَست ضخع

پطِ پزٍاسّای .ػثَر هی وٌذ تٌاتزایي اس تَری ّای تا لغز تیص اس یه هیلی هتز.هیلی هتز است ۲-۳پطِ خاوی حذٍد  عَل

تیطتزیي فؼالیت پطِ ٌّگام غزٍب ٍتؼذ اساى تَدُ وِ .پزٍاسهی وٌذ هتز تػَرت جْطی ۱-۲داوثز تا ارتفاع وَتاُ داضتِ ٍح

تیواری را تِ  ٍسایزحیَاًات ٍخػَغا سخن ّای سالىی تغذیِ هی وٌذ ٍپس اس حذٍدیه ّفتِ هی تَاًذػاهل اس خَى اًساى

 .گیزدتیطتزیي اًتمال در فػَل گزم سال غَرت هی .دیگزی اًتمال دّذ

 اًَاع ساله

هحل گشش پطِ خاوی، تػَرت یه تزجستگی وَچه  اتتذا. ساله خطه یا ًَع ضْزی در تْار ٍ اٍایل تاتستاى ضیَع دارد

پس اس حذٍد یه . آهذُ وِ لغز آى تِ چٌذ ساًتیوتز ّن هوىي است تزسذ تػَرت سخن درâ€œرٍی پَست است ٍلی تؼذا

دستْا را وِ  چَى پطِ خاوی تیطتز غَرت ٍ. اس خَد تِ یادگار هی گذارد( سالهجای )ضذُ ٍ جای سخن  سال ایي ضایؼِ خَب

تیواری در ًَع ضْزی اًساى است ٍسگ ًیش  هخشى. هحل ساله تیطتز در ایي هٌاعك است. در هؼزؼ اٍست ًیص هی سًذ

 .ػول ًوایذ تغَر اتفالی هثتال ٍهی تَاًذ تِ ػٌَاى هخشى

ضایؼِ پَستی تزضح سیادی دارد ٍ سغح آى خطه  ضایؼِ تیطتز در اًذاهْا است ٍ در ًَع رٍستایی یا ساله هزعَب هحل

اگز وسی ساله هزعَب گزفت پس اس تْثَدی فمظ هػًَیت تِ ساله . دارد الثتِ ساله اًَاع هختلف دیگزی ّن. ًیست

 .ن خطه داردپس اس تْثَدی فمظ هػًَیت تِ سال. پیذا هی وٌذ ٍلی چٌاًچِ ساله خطه گزفت هزعَب ٍ ساله خطه

 .هخشى اغلی تیواری ساله رٍستایی جًَذگاى اس جولِ هَضْای غحزایی هی تاضٌذ

 آهارّای هَجَد ًظزی تز

 .سالْای اخیز رًٍذ رٍ تِ رضذی داضتِ است تیواریْای هطتزن تیي اًساى ٍ دام، اس جولِ تة هالت ٍ ساله، در

ّشار ًفز تزای هثتالیاى تِ  ۲۱ ستن دٍلتی گشارش ضذ، رلنآًچِ اس عزیك سی ۸۲در سال :دوتز تذخطاى َّضوٌذ، هی گَیذ

ّشار ًفز رسیذ ٍ در عَل یه سال چْار ّشار ًفز افشایص  ۲۵ ایي رلن تِ ۸۳تة هالت در سزاسز وطَر تَد وِ در سال 

 .این تیواری را ضاّذ تَدُ



ای هطتزن هیاى اًساى ٍ دام است وِ در تیواریِ ساله اس جولِ:رئیس ادارُ تیواریْای هطتزن تیي اًساى ٍ دام، هی افشایذ

ٍظیفِ ٍسارت .ّشار هَرد رسیذ  ۲۷تِ حذٍد  ۸۳گشارش ضذُ ٍ ایي رلن در سال  ّشار هَرد تیوار سالىی ۲۱، ۸۲سال 

هیاى اًساى ٍ حیَاى  تطخیع ٍ درهاى تیواریْای اًساى است ٍ در ارتثاط تا حذف ػاهل اغلی تیواریْای هطتزن تْذاضت،

تِ . تخطی ٍجَد داضتِ تاضذ تا تیواریْا لاتل وٌتزل ضَد تایذ ّواٌّگی ٍ ّوىاری هستوز تیي. ًمطی ًذارد( استوِ حیَاى )

خَاّین وزد  ، دٍهیي ّوایص را تزگشار(تیزها۱۲ُ)تا تیواریْای لاتل اًتمال تیي حیَاى ٍ اًساى  ّویي دلیل، در رٍس هلی هثارسُ

 .اضینتا تذیي عزیك اعالع رساًی واهلی داضتِ ب

گًَِ ّای جاًَری ٍ اثز تواس یا  در تخص اًساًی، تؼذاد تیواریْای هطتزن اًساى ٍ دام تسیار سیاد است وِ تِ تٌَع

 .استفادُ اس فزآٍردُ ّای داهی تستگی دارد

 لیطواًیاسیس ٍ هثارسُ تا آى

ایي ضایؼات تایذ هَاردی ًظیز  درهَرد درهاى( سال۳هاُ تا ۲عی)پَستی  تا تَجِ تِ تْثَد خَدتخَدی فزم ّای لَوالیشُ

تزویثات آًتی هَآى  دارٍی اًتخاتی.ضایؼِ ٍ ػاهل تیواری ٍ ٍضؼیت سیستن دفاػی تیوار را هذ ًظز داضت سي، جٌس، هحل

 ۵ -۶.)ّزّفتِ تشریك ضَد( داخل درم)ضایؼِ  تِ داخل ّز cc2-1 ظزفیتی است وِ تزاساس ون تَدى تؼذاد ضایؼات ۵

 (دفؼِ

 ٍ ًَع( هفػل، تیٌی، اعزاف ارگاًْای حیاتی جْت تشریك هَضؼی)هَضؼی، هحل ًاهٌاسة  ّثَدی تا درهاىدرهَاردی ػذم ب

رٍس  ۱۰-۱۴توذت  mg/kg/day 100-50تِ غَرت ػضالًی تا دٍس (Glucantime) پَستی هخاعی، هٌتطز اسآهپَل گلَواًتین

 (.گزدد تىزار هی ّفتِ دیگز ۲پس اس دٍ ّفتِ استزاحت هجذد.)استفادُ هی ضَد

، تست ّای ػولىزد CBC-diff:آسهایطات اًجام هی ضَد لثل اس ضزٍع ٍ ّفتِ ای یىثار تؼذ اس ضزٍع دارٍّای فَق ایي *

 ECGوثذی ٍ ولیَی، 

 :تزٍس ػَارؼ سیز، دارٍ لغغ هی ضَد در غَرت *

 ECG در QT>5/0 ٍ افشایص فاغلِ ST افت لغؼِ ۱٫

 تزاتز ًزهال ۵افشایص آًشین ّای وثذی تیص اس  .2

 CBC تزٍهثَسیتَپٌی در آًوی، لىَپٌی، ۳٫

 .است هػزف دارٍّای فَق درحاهلگی، ضیزدّی ًٍارسائی ولیَی هوٌَع *

 رٍضْای پیطگیزی اس تیواری

  حذف ػَاهل هساػذ وٌٌذُ -الف

 ٍتزهین ضىاف دیَارّا در هٌاعك هسىًَی ًٍگْذاری دام ٍعیَر تْساسی 



 حیح فاضالب ًٍخالِ ّای ساختواًیرٍتاس،دفغ ظ تْساسی واًالْای

 ّای ساختواًی جوغ آٍری ٍدفغ غحیح فاضالب ًٍخالِ 

 اتالف سگْای ٍلگزد ٍهثارسُ تا جًَذگاى 

 هخزٍتِ ٍ هتزٍوِ تخزیة ٍتسغیح اهاوي 

 

  ب هحافظت در تزاتز ًیص پطِ

 ّا ٍ درتْای ٍرٍدی ًػة تَری ریش تز رٍی پٌجزُ

 .تزای هذت عَالًی اثز آى تالی هی هاًذ ٍتزجیحا آغطتِ تِ حطزُ وص وِاستفادُ اس پطِ تٌذ هؼوَلی  

 حطزات ٌّگام استزاحت ٍخَاب در هٌاعك آلَدُ استفادُ اس پوادّا ٍهَاد دٍر وٌٌذُ 

 جلَگیزی اس آلَدُ ضذى پطِ خاوی ّای جذیذ ٍاًتطار تیواری تِ دیگزاى پَضاًیذى سخوْای سالىی تِ هٌظَر 

 :سوپاضی – ج

ًَع ضْزی هی تَاى در وٌار دیگز الذاهات  تِ ػَارؼ سیست هحیغی سن ٍ تاثیز ون آى در وٌتزل تیواری فمظ در تا تَجِ

 .رٍش استفادُ ًوَد تْساسی ٍپیطگیزی در ضزایظ خاظ گاّی اس ایي

اس تیي  اًَاع هماٍم ًالل هی ضَدٍ تْتزیي راُ تزای هؼوَال سوپاضی هَجة هْاجزت پطِ ّا تِ هٌاعك هجاٍر ٍپیذا ضذى

 .هحیظ است تزدى رضذ ٍ تىثیز پطِ خاوی تْساسی

 


