
 بیماری کزاز چیست؟

کزاز یک بیماری میکروبی جدیی اتدک کد              

تیستم عصبی را درگیر می کنی و  مندردر بد               

تفتی عضالت جونیه و دیگر عضالت  می شدود         

کزاز  منرر ب  گرفتگی عضالنی شییی و مشکد           

تنفسی و در صورت عیم اقیام درمانی  ندادایدتدا            

 موجب مرگ  می گردد   

این میکروب در خاک و محیط وجدود دارد و               

 می توانی تالاا در برخی نقاط زنیه بمانی  

کزاز در مناطق کشاورزی و روتتایی و در آب و          

هوای گرم  بیشتر دییه می شود و در مدردا               

شایع تر اتک  معموال بیماری بعی از جدراتدک         

تاد مث  خراش و زخم های توراخ کننیه بدروز          

 می کنی   

در تال تاضر با پوشش خوب واکسیناتیو  در        

کودکا  و جوانا  ، بیماری در این تنین دیدیه           

نمی شود  اما در تنین میانسالی و پیری و در              

افرادیک  واکسین  نشیه انی یا ایمدندی در طدی             

 زما  در بی  آناا کم شیه ، دییه شیه اتک 

 انواع کزاز :

 کزاز عمومی -1

 کزاز موضعی  -2

 کزاز نوزادا  -3

 : عالیم بیماری کزاز

روز از جدراتدک اولدید                 7شروع بیماری بعی از     

می باشی  در مرات  اولی  بیماری شخد  دادار          

بی خوابی می شود  پس از میتی عضالت فدک و         

زبا  داار مشک  می شونی و فرد بیمار نمی توانی   

برای ترف زد  و یا جویی  غذا دها  خود را باز           

 کنی 

با پیشرفک بیماری عضالت تایر قسمک های بی      

نیز داار انقباض می شونی  اندقدبداض عضدالت              

صورت باعث پییایش قیاف  خنیا  ب  نام لبخدندی          

کزازی و انقباض در عضالت کمر باعث خمییگدی         

شود  این اندقدبداض هدا دردنداک             آ  ب  جلو می   

هستنی  گاهی اوقات انقباض در عضالت تنفدسدی          

باعث تخک شی  تنفس و در ناایدک خدفدگدی                

 می گردد  

درج  نیز در افدراد       3۳تب مختصری در تیود     

   مبتال ظاهر می شود

در موارد شییی بیماری ، فلج پاها و فلج صورت          

 نیز دییه شیه اتک 

 :  پیشگیری از بیماری کزاز

عام  این بیماری از طریق شکاف های ایدرداد           

شیه بر روی پوتک ب  داخ  بدی  راه پدیدیا                 

می کنی ، پس ضی عفونی کرد  زخم ها یعندی    

شستن زخم و اطراف آ  ب  وتیل  صابو  و بد            

درتتی پانسما  کرد  یکی از روش های مادم      

 پیشگیری می باشی  

 



باترین و مامترین روش پیشگدیدری در ایدن            

بیماری اتتفاده از واکسن می بداشدی  مدادرا             

بارداری ک  از واکسن کزاز اتتفاده کرده باشندی         

نوزاد خود را نسبک ب  این بیماری مصو  نموده         

 انی  

 

 

 

 درمان بیماری کزاز :

پس از معاین  و تشخی  بیماری با توجد  بد             

عالیم آ  می توا  از یک ضی تم با توجد  بد         

دتتور پزشک اتتفاده کرد  همچدندیدن بدرای          

مقابل  با باکتری کزاز می توا  از آنتی بیوتیدک          

ها ب  طور خوراکی و یا تزریقی نیز اتدتدفداده             

نمود  در ضمن بایی توج  کرد ک  اگر کسی ک            

داار مشک  تنفسی شی ، بدایدی در بدخدش               

 مراقبک های ویژه تحک نظر قرار گیرد 

گرم و مرطوب نگ  داشتن محلی ک  فرد بدیدمدار         

در آ  مراقبک می شود ، فیزیوتراپی قفس  تیند           

برای باتر کرد  تنفس ،خارج کرد  تدرشدحدات          

تین  و تلق ، ترکک داد  آرام بیمار ، مراقدبدک        

از اشماا ، ترویز آرام بخش  ب  مقدیار کدافدی              

برای افرادی ک  داار تشنج می شدوندی، آندتدی             

بیوتیکاا و در صورت لزوم باز کرد  راه تنفس بدا           

تنفس مصنوعی و مراقبک دقیق و دائمی بدیدمدار           

ک  البت  تمامی این درماناا تحک نظارت پزشدک         

 انرام می شود 

 نکته مهم :

برای پیشگیری از این بیماری مادلدک تدتدمدا             

واکسیناتیو  کودکا  را بایی کام  کدرد و در            

تال ، واکسن کدزاز        11بزرگساال  نیز تتما هر     

تزریق شود و در صورت جراتک آلوده ب  خداک           

 ب  پزشک مراجع  نماییی 

 منبع :

ها برای پرستاران ،  اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری 

 ، تهران ، بشری 4931میر محمد حسینی ، 

 243 15532224-3شماره تلفن بیمارستان :

 

 بسم  تعالی

 
 دانشگاه علوم پزشکی و خیمات بایاشتی و درمانی گیال 

 الهیرا دکتر پیروز  بیمارتتا  

 

 بیماری کزاز
 

 

 

 

 
 

 

 آموزش به مددجو 

 کمیته آموزشی بیمارستان دکتر پیروز

 


