
 تب شالیزار چیست ؟

بیماری تب شالیزار یکی از بیماریهای شایع استانهای        

آب ، هواا ، الومویو                    شمالی است. شرایطی مثل    

آبهای سطحی زمینه ساز انتقال بیماری تب شالیزار به         

 انسان می باشد. 

بیماری تب شالیزار یکی از بیماریهای مشترک         

بین انسان و حیوان است و اراضی شرالریرزاری           

زمینه سکایت این بیماری را به انسران ررکا ر                

 می کند.

انگل این بیماری از طریق پاست خراشیده، چش             

توابسوتوان  ارد بودن            مخاط به  یژه در فصل بهار        

 انسان می شاد.  

تب شالیزار درمناطق مختمف به عنا ین موخوتومو وی             

مانند تب بیجار ، تب گل  الی، بیماری ماهیگیوران،          

زردی خانریزی دهنده، توب هو وت ر زه ، توب                

نیشکرچینان  ... معر ف است. هر چنود درموان بوه                

مالع بیماری بسیار مافقیت آمیز است اموا مشوکول             

 اصمی تشخیص به مالع بیماری است.

 شکایط ایجاد کننده بیماری چیست؟

مساعد بادن شرایط آب   هاایی، میزان بوارنودگوی              

رطابت زیاد،  جاد آبهای راكد   یا باتاللی، افوزایو            

جمعیت جاندگان ) انااع ماش( ، خرگاش، خ اش،             

نیز گاشتخااران اهمی    حشی ) سگ ر بواه گور               

  ...( در محیط  می تااند مویوزان  لواع بویومواری را                 

 افزای  دهد.  

شنا در آبهای راكد   آلاده به ادرار حیاانات مبتوال                  

كار در شالیزار های برنج  كه محل عوبوار حویواانوات                 

 حشی   جاندگان می باشد   یا تماس بوا حویواانوات           

 مبتال امکان آلادگی انسان را افزای  می دهد.

نکته : تب شالیزار ، بیماری تب دار عرورونری              

است که در استان گیالن در رصل برکداشرت           

 بکنج بیشتک شایع می شود.

 عالئ  اولیه بیماری:

              ، شامل سرماخاردگی ، گورفوتوگوی ع،والت

لرمزی چش  ، تب   لرز ، سوردرد، دردشوکو ،        

است راغ   اسهال می باشد. با پیشرفت بویومواری             

فرد دچار آسیب كبدی، زردی   نارسایی كمیوه         

خااهد شد كه در این صارت متاس انه مر             

 میر باال دارد.

            عالئ  این بیماری معمااًلیک یا د  ه ته بعد از

 ابتال بر ز می یابد.

              بنابراین ه  از طریق خاردن   آشوامویودن  و ا

 آب الاده   ه  از طریق  ر د عامل بیماری از          

راه خراشهای پاستی   مخاطی   تن سی انتوقوال          

 صارت می گیرد.



 درمان:

در صارت تشخیص به مالع بیماری   مرالبت كامل،          

به راحتی لابل درمان است. درموان آن بوا مصورف                 

 دار های ضد میکر ب انجام می گیرد.

 عالئ  بیماری در حیاانات چیست؟

بیحالی ، عدم تمایل به حركت  ، بی اشتهایی ، زردی     

 )یرلان(   ادرار خانی از عالئ  مه  آن است.

در دامهای شیرده رنگ شیر زرد می شاد، در دامهای          

 آبستن سقط جنین ات اق می افتد.

 راههای پیشگیری از بیماری چیست؟

         جماگیری از ایجاد فاضالب در محل زندگوی

دامها  خشک نمادن آنها از مهمترین راههای       

 جماگیری   انتشار بیماریست.

           از چرای دامها در مناطق باتاللی كه با ادرار دامهای

 بیمار یا جاندگان آلاده شده ، جماگیری شاد.

   اكسناسیان حیاانات اهمی در مناطق آلاده  

                  پیشگیری از تماس جاندگان با مونوابوع  و ایوی

انبارهای عمافه   آلادگی مااد   ایی بوا ادرار               

مااد دفعی آنها. باید دامهای تمف شده بوه خوابوی              

دفن شده یا از بین برده شاند تا بواعوآ آلوادگوی                

 محیط نشاند . 
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