التًر(يبا)
اًساى هرشى اصلی ٍتاست کِ هی تَاًس تِ زٍ صَرت تیوار یا حاهل تاضس .یک تیواری ٍاگیززار ػفًَی است ٍ زر
اثز سن تَلیس ضسُ اس ایي تاکتزی کِ زر رٍزُ کَچک تکثیز هیایس ظاّز هی ضَز.
تاریخچٍ
یک تیواری ػفًَی است کِ اس سال  0011تا کٌَى  7پاًسهی زر خْاى ایداز کززُ است ٍ هزکش اصلی ایي
تیواری زلتای رٍزذاًِ کٌگ ٍتزاّواپَتزا زر ٌّس ٍ پاکستاى استٍ .تا پس اس ّوِ گیزی ّای سیاز فصلی یا
ًاگْاًی زر سال  0696 ٍ 0691تِ ضَرٍی ،ػزاق ٍ ایزاى رسیس التَر اٍلیي تار زر سال  0611هیالزی زر اخساز
سائزیٌی کِ اس هزاسن حح تاسگطتِ تَزًس زر هٌطمِ ای تِ ّویي ًام زر هصز ضٌاسایی ضس.
تعریف يبا
یک تیواری ٍاگیززار ػفًَی است کِ فمط زر اًساى ایداز تیواری هی کٌس ٍ زر اثز سن تَلیس ضسُ اس ایي تاکتزی
کِ زر رٍزُ کَچک تکثیز هیایس ظاّز هی ضَز.
عامل بیماری
تاکتزی گزم هٌفی تٌام ٍیثزٍ کلزا هی تاضس.
عامل اوتقال
زر تیطتز هَارز ّوِ گیزی ػاهل اًتمال آب آلَزُ است ٍلی سثشیدات ذام آلَزُ ًیش هی تَاًس تاػث اًتمال
تیواری گززز.
سه ي جىس
تیواری زر ّز زٍ خٌس ٍ زر ّوِ سٌیي زیسُ هی ضَز .زر هٌاطك تَهی ،کَزکاى ًسثت تِ تشرگ تزّا تیطتز
هثتال هی ضًَسٍ ،لی زر کَزکاى سیز  2سال تِ ػلت ایوٌی اکتساتی اس ضیز هازر ،کوتز اس تچِ ّای تشرگ تز
اتفاق هی افتس.

محل َای زودگی يیبر کلرا
زر آب ضیزیي تویش ٍیثزٍکلزا تا  7رٍس سًسُ هی هاًس ٍلی زر صَرت ٍخَز هَاز آلی زر آى (هاًٌس آلَزگی تِ
فاضالب) تا تیص اس یک هاُ ّن سًسُ هی هاًسٍ .یثزٍ کلزا زر سطح هَاز غذایی ذام هاًٌس سثشیدات تا حسٍز 1
رٍس سًسُ هی هاًسٍ .یثزٍ کلزا زر حزارت  011زرخِ ساًتی گزاز زر سطح زریا تِ سزػت سثة اس تیي رفتي
تاکتزی هی ضَز تِ ّویي ػلت زر هَارزی کِ زستزسی تِ آب سالن تصیفِ ضسُ هیسز ًثاضس تَصیِ هی ضَز
کِ آب را تزای یک زلیمِ تدَضاًٌسّ .وِ گیزی ٍتا تا هصزف تزًح هاًسُ ،هاّی ذام ،صسف ،غذاّای زریایی،
ذزچٌگ ًین پرتِ ٍ سثشی ّا ٍ هیَُ ّا ی تاسُ ،تِ کزات رخ زازُ است.
مخسن ي مىبع بیماری
اًساى هرشى اصلی ٍتاست کِ هی تَاًس تِ زٍ صَرت تیوار یا حاهل تاضس .هٌثغ تیواری اسْال ٍ استفزاؽ تیواراى
ٍ حاهالى تیواری است.
عالئم ي وشاوٍ َا
تمزیثا  71زرصس اس افزاز ّیچ ًطاًِ ای اس تیواری را ًسارًس ٍ تٌْا  21زرصس زچار اسْال کِ تا سایز اسْال ّا ًیش
لاتل افتزاق ًیست اها تِ طَر ذالصِ ػالئن تالیٌی تیواری ٍتا ػثارتٌس اس:
 اسْال آتکی حدین ٍ خٌْسُ تا زفؼات اخاتت هشاج غیز لاتل ضوارش اسْال تسٍى تة ،تسٍى زل زرز ٍ تسٍى سٍر پیچ ضکن استفزاؽ تسٍى تَْع لثلی اسپاسن ٍ زرز ػضالًی پطت ساق پا ػطص ٍ تٌطٌگی فزاٍاى کن ضسى یا لطغ ازراراسیدیتٍ معدٌ ي گريٌ َای خًوی
تیواری ّا ٍ زارٍّای کاٌّسُ اسیس هؼسُ (هصزف آًتی اسسّا) ،احتوال اتتال تِ ٍتا را افشایص هی زٌّس .اس سَی
زیگز هصزف هَاز غذایی کِ اسیس هؼسُ را افشایص هی زٌّس هاًٌس لیوَ ،گَخِ فزًگی ٍ هاست تیطتزیي ًمص را

زر ایداز هحافظت فززی زر تزاتز ٍیثزٍکلزا زارًس ٍ .افزاز تا گزٍُ ذًَی  Oتیطتزیي اتتال تِ تیواری ٍتا ٍ افزاز تا
گزٍُ ذًَی  ABکوتزیي ذطز اتتال را زارًس.
راٌ اوتقال
تماس مستقیم

ایي تیواری هی تَاًس اس طزیك زست ّای آلَزُ ،تواس تا هَاز هسفَػی ٍ استفزاؽ تیواراى ٍ یا ٍسایل ٍ لَاسم
آلَزُ تِ هسفَع تیوار هٌتمل ضَز.
تماس غیر مستقیم

 هصزف آب آلَزُ تِ هسفَع هٌاتغ آب حفاظت ًطسُ هاًٌس چاُ ّا ،زریاچِ ّا ،استرزّا ،خَی ّا سثشی ّا ٍ هیَُ ّای آلَزُ یا ضستِ ضسُ تا آب آلَزُ ید آلَزُ کِ اس آب آلَزُ تْیِ ضسُ است ذَرزى هَاز غذایی کِ تؼس اس پرتِ ضسى زر هؼزض آلَزگی لزار گزفتِ تاضس .هاًٌس آلَزُ تَزى زستفززی کِ تستِ تٌسی ٍ تَسیغ غذا را تِ ػْسُ زارز.
 استحوام یا ضستطَی لَاسم آضپشذاًِ تا آب آلَزُ تغذیِ کَزکاى ٍ ًَسازاى تا تطزی (آلَزُ) تِ خای ضیز هازر -هصزف غذاّای زریایی ًپرتِ ٍ ذام هاًٌس صسف ،هاّی ٍ....

