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 سگ ديوانه مبت-بمرض که به مريص ھنوز ھم تداوی برای تادر جھان شناخته شده است.مرض سگ ديوانه يکی از قديمترين مرض 

(واکسين درگذاشته واکسين سگ ديوانه  يق درناک زرو ت در دست نيست. از سبب ھراس تاريخی  باشدواعراض آن نمايان شده 

  انساج عصبی که با(ی بطن تطبيق ميگرديد) بين مردم ابھامات وجود دارد.

پاسخ ھای قابل پذيريش وبه اساس شواھد تھيه ديده  مرض سوال ميشوند يک ت-ش است تا در مورد اين  اين پرسش ھای که متکررآ

تر دمام حا(ت ممکنه را در بر گيرد، ولی به خواننده توصيه ميگردد که اين پرسش ھای که زياشود. با وجود آن که ت-ش گرديده ت

 مرض انتانی/مرض  سوال ميشوند شايد جامع و فراگير نباشد و در صورت که شک ايشان رفع نشده باشد با يکی از متخصصين 

  مشوره نمايد. سگ ديوانه

بخش ارايه ميگردد. بخش اولی معلومات را برای مردم عام تھيه ميدارد. بخش دوم  اين پرسش ھای که زيادتر سوال ميشوند در دو

معلومات را برای عرضه کننده گان خدمات صحی در بر ميگيرد تا بفھمند در مورد زخم ھای که از سبب حيوانات باالقوه به ميان 

  کرد و نيز با(ی تطبيق واکسين بيماری سگ ديوانه تمرکز نمايد. دميايد چه باي

  برای مردم عام:بخش اول

  ؟سگ ديوانه چيست مرض : سوال اول

  

 است که توسط حيوانات به انسانھا انتقال ميابد که عامل ان يک وايرس است. ع-يم کلينيکی  از امراض سگ ديوانه از  مرض 

  سگ ديوانه ميباشد.مرض  تخرشيت عصبانی در انسانھا يکي معمولترين ع-مه  شدن و فلج.عصبانی  - يوانه دو استسگ د مرض

  ؟سگ ديوانه چگونه است مرض انتقال: سوال دوم

  

سگ ديوانه با(ی سيستم عصبی پستانداران حمله مينمايد. اين به شکل ابتدايی توسط لعاب حيوانات در صورت که يک  مرض وايرس

يا تماس دھن  سيدنيلھای جلد و يا ھم از  افشگتوسط زخم ھا يا  مرض فرد را بگزد و يا ھم خراشيدگی را به بار اورد انتقال ميکند.

  .يا بينی نيز انتقال يافته ميتواند



  

 توسط پشک ھا، ميمون، ربا،مرض  واقعات انتقال توسط سگ ھا به ميان ميايد،  سگ ديوانه در جنوب شرق اسيا مرض96%

واقع ميگردد.  توسط موش و ميمون به ندرت مرض ، شغال ھا و ديگر حيوانات گوشت خور نيز گزارش داده شده است. انتقالگرگ

ای مصاب به بيماری مردم را ماری وحشی و تھاجمی ميباشند. گاوھا و گاوميش ھاسپ ھا و خر ھا در صورت مصاب بودن به بي

  موقع معاينه کردن حيوانات که از دھن شان لعاب ميريزد از احتياط کامل کار گرفته شود. بعضی اوقات مالدارن  ند. ولي درنميگز

ت-ش نمايد تا با دستان خويش ادويه ، سيپتيسمی ھيموراژيک يا اختناق مغالطه مينمايد و شايد تبق مرض سگ ديوانه را با  مرض

  تطبيق نموده با وايرس منتن گردد. برايشنان 

  

شود. کارگران که واقع سگ ديوانه توسط مصرف شير  مرض ھنده انتقالدن چنين راپور ھای مبتنی بر شواھد وجود ندارد که نشا

خ مينمايند و با مغز و ديگر اعضای منتن در تماس ميايند شايد در معرض خطر باشند، ولي از سبب مصرف گوشت حيوانات را تسلي

  پخته واقعات انسانی به وقو نه پيوسته.

که پيوند قرنيه  مريضان چنين انتقال در سگ ديوانه از طريق پيوند قرنيه و يا ديگر عضو نادر ولی امکان پذير ميباشد. مرض انتقال 

مشاھد گرديده است. به ھمين  ر پيوند اعضا جامد و يا انساج اوعيوی را اخذ کرده اندويا افراديکه در اين اواخرا اخذ کرده بودند 

تشخيص نامعلوم فوت نموده باشد  ھر مرض عصبی بهو يا  هسگ ديوان( ورم مغز)  که از سبب اسف-يتس  مريضان  منظور بايد از 

  .ددگر پيوند اخذ نه بايد 

  ؟چگونه بايد زخم را که از سبب گزيدن سگ ديوانه به ميان ميآيد تدوای نمود : 3سوال 

  

  اگر يک انسان توسط يک حيوان گزيده شود:



نباشد تنھا با  سدقيقه شسته شود. در صورت که صابون در دستر 15-10زخم بايد فورآ ھمراه با صابون و آب پاک برای  •

 سگ ديوانه ميباشد. مرض در مقابل  کمک ھای اوليهاين يک قدم موثر آب شسته شود. 

 ايودين به طور مکمل پاک شود-%/ايتانول يا پايودين70در صورت موجوديت زخم بايد زخم با الکول  •

 فرستاده شود.يا مرکز صحی ھر چه زودتر بايد مريض جھت تداوی بيشتر به تسھيل صحی  •

  ؟به ميان امده انجام ندھيمان ط گزيدن سگ حيوچه را بايد با زخم که توس :4سوال 

  

  اجتناب نمايد:

 تطبيق مواد مخرش مانند پودر مرچ، عصاره نباتات، اسيد و القلی ب-ی زخم  •

 پوشاندن زخم توسط پانسمان و بنداژ •

  ؟سگ ديوانه در انسان چگونه انکشاف مينمايد مرض: 5سوال 

  

سگ ديوانه بعد از دخول به قسمت ھای پاينی جلد ( انساج تحت الجلدی) حرک ميکند، و يا ھم از عض-ت به سوی  وايرس مرض
  اعصاب محيطی حرکت مينمايد ( مانند عصاب که بيرون از دماغ و نخاع شوکی موقعيت دارد)

رکت مينمايد. شخص منتن وقتی ع-يم اعصاب به طرف دماغ و نخاع شوکی ح امتداد ملی متر به 24-12سرعت تخمينی  وايرس به

 سال  1ماه ميباشد و گاھی ھم  سلوکی و کلينکی را نشان ميدھد که ويراس به دماغ رسيده باشد. دوره تفريخ مرض بين چند روز و چند

  طول ميکشد.

  

  ؟کدام فکتور ھا با;ی پيشرفت مرض سگ ديوانه تاثير دارد: 6سوال 

  

  گ ديوانه تاثير ميگزارد عبارت اند از:فکتورھای که با(ی پيشرفت مرض س

 نوعيت معروض شدن •

 شدت گزيدن •

 مقدار وايرس ھا مرض سگ ديوانه •

 نوع حيوان حمله کننده •

 ساحه گزيده شدهچگونگی سيستم معافيتی  •

و ھم زخم ھای که در ساحات به وقوع پيوسته اند که دارای ريشه ھای  سر و گردنزخم ھای  - موقعيت قسمت گزيده شده •
ی عصبی باشند مانند انگشتان. در اين صورت دوره تفريخی کوتاه تر ميباشد و علت ان تقرب تلقيح وايرس به انساج زياد

  عصبی ميباشد.

  

برای پيشرفت مرض سگ ديوانه در سگ ھا و پشک ھا نياز به چقدر مدت ميباشد و نيز حيوان مبت>  :7سوال 
  ؟به مرض برای چقدر وقت زنده باقی ميماند

  



  روز تفاوت ميکند 7- 1تفريخ ان بين چند روز و چند ماه ميباشد، ولی مدت ميان مرض و مرگ دوره 

  

  ؟ع>يم مرض سگ ديوانه در سگ ھای کدام ھا اند: 8سوال 

  

  به مانندمرض در سگ مصاب به مريضی از روی تغير سلوک نارمل ان شناخته ميشود

 گزيدن بيدون تحريک •

 ناخون ھا، مواد غايطه و غيره خوراک اشيای غير نارمل مانند چوب، •

 دويدن بيدون کدام دليل •

 واز کشيدن را نميداشته باشدآ اتغير در آواز، عوعو کردن خشن، و يا ھم توانايی  •

 مگر ھايدروفوبيا ( ھراس از آب) موجود نميباشد. -ازدياد لعاب کف دار در زاويه دھن •

  ؟ع>يم مرض سگ ديوانه در انسان ھا چيستاعراض و : 9سوال 

  

  مرض سگ ديوانه در انسانھا دارای اعراض و ع-يم ذيل ميباشد:

 % واقعات)80درد و خارش قمست گزيده شده ( در  •

 روز دوام مينمايد 4-2تب، کسالت، سردرد که  •

 ھايدروفوبيا ( ھراس از آب) •

 ، روشنايی و ھوااعدم تحمل در برابر سروصد •

 ھراس از وقوع مرگ •

 قھر، تخرشيت و افسرده گی •

 فعاليتفرط  •

 در مراحل بعدی شايد ديدن اب سبب تشنج در گردن و گلو شود •

روز و يا ھم  6-5شايد  روز ميباشد، ولی در صورت که مراقبت جدی صورت گيرد 3-2به طور معمول  یمدت مريض •

 بيشتر دوام نمايد

  ؟سگ ديوانه تداوی مشخص وجود دارد مرض ايا برای مريض  :10سوال 

  

به وقوع بپيوندد تداوی مشخص وجود ندارد. بيدون اينکه مريض را آرام نگھداريم، از تشوشات درد  گ ديوانهزمانيکه مرض س

  فزيکيو ھيجانی شان جلوگيری نمايم چيزی بيشتر نميتوان انجام داد.

و زخم ھای جلوگيری ض توسط گزيدن، ترشحات غشا مخاطی قبت کننده بايد توسط وسايل محافظت فردی از انتقال مرامر •

 يدنما



 که سبب تشنجات و اخت-جات ميگردد بھاتشنايی کم استفاده نمايدو از منمريض را در يک اطاق آرام نگھداريد، از رو •

 جلوگيری نمايد (صدا بلند، ھوا سرد)

ملی گرام کلورديازيپم تطبيق 100-50ھمراه با  ملی گرام  10عد برايشان ديازيپم ساعت ب 6-4جھت تسکين مريض ھر  •

 نمايد اگر ضرورت احساس شود مورفين ميتواند تشنج عضلی و تھيج را کنترول نمايد

 عموU ناممکن ميباشد. مايعات داخل وريدی بايد تطبيق گرددتغذيه از طريق دھن م •

 

  ؟سگ ديوانه ھميشه کشنده است ايا مرض: 11سوال 

  

% کشنده است و در ھيچ گوشه دنيا تداوی مختص 100توسط وايرس ک-سيک سگ ديوانه به ميان ميايد تقريبآ مرض سگ ديوانه که 

  ان در دست نيست.

ھای جدی  درج گرديده است که ايشان مراقبت ددنواقعه صحت يابی افراديکه به مرض سگ ديوانه مصاب بون 7در جھان فقط 

ند که شايد ھمين وقايه /وقايه را گرفته بودگ ديوانه از معروض شدن واکسين مرض س ھا قبلھمه انيک نرسنگ را گرفته بودند. نزد
ل از معروض شدن را تطبيق را تغير داده باشد. فقط يک واقعه که توسط گزيدن شوپرک به وقوع پيوسته بود واکسين قب مسير مرض

  يوانه واقع نگرديده بود.ماند. ولی اين مرض از سبب وايرس ک-سيک سگ دباقی و ايشان زنده ننموده 

روز بيدون اينکه تداوی برايش  10ايا به طور ساده مشاھده سگ و يا پيشک مصاب به مرض برای : 12سوال 
  ؟اغاز گردد توجيه دارد

  

و ين حتمی است که تداوی اغاز گردد نه خير. در کشورھای که در آن مرض سگ ديوانه در سگ ھا و پيشک ھا شيوع وسيع دارد ا
روز تحت مشاھده قرار داده شود. اگر در دوران مشاھد حيوان سالم باقی ماند وقايه بعد از معروض شدن به رژيم قبل از  10برای 



اھد بود ( به منظور جلوگيری از مرض سگ ديوانه خو و در اين صورتمعروض شدن تبديل گردد به اين معنی که واکسين اخذ شده 
  در صورتيکه گزيده شود).

  

  بايد واکسين ضد مرض سگ ديوانه گرفته شود؟ بعد از گزيدن تحت کدام شرايط :13سوال 

  

اگر شما توسط سگ، پيشگ و يا حيوان ديگر مصاب و يا مشکوک به مرض سگ ديوانه گزيده شويد پس وقايه بعد از معروض شدن 
  حتمی است.

  در شرايط ذيل وقايه بعد از معروض شدن ضروری ميباشد:

 منقطع گرديده و زخم خونريزی داشته باشد اگر جلد توسط گزيدن •

 

 اگر غشا مخاطی با ترشحات حيوان مشکوک معروض شده باشد •

 اگر حيوان کسی را گزيده باشد •

 فوت نموده باشد .1

 در جريان مشاھده ناپديد گرديده باشد .2

 اشکار شدن سلوک غير معمول و غير منظم .3

 مثبت باشددر صورتيکه نتايج (برتواری مواد دماغی حيوان مشکوک  .4



اگر شما توسط يک سگ واکسين شده گزيده شويد ايا در اين صور گرفتن واکسين سگ ديوانه  :14سوال 
  ضروری ميباشد؟

  

نه خير. اگر سگ به شکل درست واکسين گرديده باشد و موثريت واکسين توسط شواھد (براتواری تاييد شده باشد پس ضرورت 
  .عد از معروض شدن تطبيق گرددندارد. در غير آن بايد وقايه مناسب ب

  ايا در صورت گزيدن توسط يک موش نياز به وقايه بعد از معروض شدن ميباشد؟: 15سوال 

  

مرض سگ ديوانه از سبب موش در بعضی از کشورھای اسيايی راپور داده شده ولی به ندرت به ميان ميايد. اگر توسط موش ھای 
در مشوره با  يا ديگر جونده ھا گزيده شويدخانگی گزيده شويد نياز به وقايه بعد از مروض شدن نيست. اگر توسط يک موش وحشی 

  بعد از معروض شدن گرفته شود. يک متخصص امراض انتانی بايد وقايه

  در صورت گزيدن توسط شوپرک چه بايد کرد؟ :16سوال 

  

در دست ه باشدبه وجود امد به سبب معروض شدن با شوپرک سگ ديوانه چنين شواھد که نشاندھنده مرض در اسيا جنوب شرق

ايرس سگ ديوانه داده شده. در اين صورت در مقابل و seropositivity. ولی در نقوس شوپرک ھای کشور تايلند راپورھای نيست

. توصيه متخصصين امراض انتانی مشوره صورت گيردتوصيه ميگردد که زخم به وجود امده به شکل مکمل شسته شود و با يکی از 

  ميگردد که با شوپرک ھای مريض و مرده نبايد ساعت تيری صورت گيرد. 

معروض  از قايه بعدونتن استفاده شود ايا ضرورت به در صورتيکه شير يا محصو;ت شير حيوان م :17سوال 
  شدن است؟

  

شير و يا محصو(ت ان باشد در دست  فنه خير. چنين شواھد (براتواری و اپيديمولوژيک که نشاندھنده انتقال مرض توسط مصر

  مصاب به مرض جلوگيری گردد.حيوان نيست. ولی توصيه ميگردد که از مصرف شير 

  ايا مصرف گوشت يک حيوان منتن سبب انتقال مرض ميگردد؟ :18سوال 

  

استفاده  ;مصرف گوشت خام حيوان منتن ايجاب وقايه بعد از معروض شدن را مينمايد. گوشت پخته شده سبب انتقال مرض نميگردد

  از صرف گوشت حيوان منتن توصيه نميگردد.

د برای ھميش در مقابل مرض سگ ديوانه معافيت ايا چنين دوز واحد واکسين موجود است که ميتوان :19سوال 
  را به ميان ارد؟

  

نه خير. چنين دوز واحد واکسين که بتواند در طول زنده گی معافيت را يقينی نمايد در ھيچ گوشه دنيا در دست نيست، ولی ميتواند 
  برای مدت محدود معافيت را به ميان ارد.



  رض سگ ديوانه وجود دارد؟ايا امکان وقوع مرض توسط واکسين م :20سوال 

  

ديوانه از يک  گفعال توليد ميگردد. واکسين مرض ش نه خير. واکسين سگ ديوانه که برای انسان ھا استفاده ميگردد به شکل غير
  ، قوت، مسموميت، ايمنی و تعقيم. ممکن نيست که مرض سگ ديوانه از سبب تطيق واکسين واقع شود.سلسله ازمايشات مگذرد مانند

  مرض سگ ديوانه چه بايد کرد؟به منظور جلوگيری و کنترول : 21 سوال

  

واکسين تمام سگ ھا و پيشک ھای خانگی در مقابل مرض سگ ديوانه در مشوره با وترنران و کارمندان صحی حيوانات بايد يک 
  مسوليت پنداشته شود.

  

 انرا اريه داريد.تصديق واکسينشن سگ را محفوظ نگھداريد و در جريان واکسينشن سا(نه  •

 شير گاوھا و گاوميش ھای مصاب و يا مشکوک به مرض را صرف ننمايد و نيز انرا به فروش نرسانيد. •

  جدول واکسين برای واکسين نمودن سگ ھای کوچک خانگی چيست؟: 22سوال 

  

ماده در مقابل مرض سگ سگ ھای کوچک يا پاپی ھا از سوی فروشنده گان و مربيان قابل اعتبار به فروش ميرسد جای که سگ 
ماھه، بعد در  3ماه انتی بادی مادری را دارا ميباشد ازينرو توصيه ميگردد که در عمر  3يگردد. اين پاپی ھا برای ديوانه واکسين م

  .ماھھو ھم در يک سالگی واکسين شود. قبل از واکسين بايد برای سگ ھا و پاپی ھا به گونه منظم ادويه ضد کرم تطبيق گردد 9

ماه، وبعد در يک  9ماه،  3گر سگ ھای نگھداشته شده سگ ھای کوچه باشند بايد واکسين را مطابق به پروتوکول بگيرد ( در ا

ماه اول عمر بايد از دقت بيشتر کار گرفته  3ماھه تطبيق نمود. در  2سال). به شکل متبادل دوز اول واکسين را ميتوان در عمر 

  شود.



گھداشت ميشود بايد دوز اول واکسين تا حد امکان به زودی تطبيق گردد و در اين مورد با يک وترنر اگر سگ ھای کاھل کوچه يی ن

  محلی مشوره صورت گيرد.

  برای کارمندان صحی: 2بخش 

  ؟گزيدن يک حيوان بايد چطور تداوی گردد: 1سوال 

  

  در صورتيکه يک شخص توسط يک حيوان گزيده شود:

دقيقه شسته شود. در صورت عدم موجوديت صابون بايد ھمراه اب شسته  15- 10برای زخم بايد ھمراه با صابون و آب  •

 شود. اين يک شيوه موثر کمک ھای اوليه در مقابل مرض سگ ديوانه ميباشد.

 ايودين پاک گردد -% و يا پايودين70لکول ازخم ھا بايد به شکل درست در تسھيل صحی توسط  •

) يا تيتانوس توکسايد در DPT، تيتانوس (، سياه سرفهواکسينيشن ديفتريااينکه ايا ندمان ;وضعيت واکسينيشن را بررسی نمايد •

 .تطبيق گرددواکسين تيتانوس توکسايد  تطبيق ګرديده و يا خير. در صورت ضرورت بايد ابقس

 گيری از انتانات باکتريايی توصيه گردد.دوای ضد باکتريا بايد به خاطر جلو •

  ؟ر مورد زخم ھای که از سبب گزيدن به ميان امده جلوگيری کرداز چه چيزھا بايد د: 2سوال 

  

  اجتناب ورزيد:

 پوشاندن زخم توسط پانسمان و يا بنداژ •

 دوختن که سبب تلقيح بيشتر وايرس سگ ديوانه ميگردد •

) در زخم زرق گردد. RIGدر صورت زخم ھای بزرگ بايد قبل از دوختن ان امينوگلوبولين مرض سگ ديوانه ( -

. امينوگلوبولين که ) قيمب بھا و کمتر قابل دريافت ميباشدHRIGامينوگوبولين سگ ديوانه که منشا انسانی دارد (

 است تربه مراتب ارزان HRIG) دارد در بيشتر کشورھا قابل دريافت ميباشد و در مقايسه با Equineمنشا اسپ (

دريناژ نگردد. ثابت گرديده که دوخت ثانوی زخم سست بوده و سبب مختل شدن جريان خون و خياطه ھا بايد  -

 ھای که از اثر گزيدن به ميان امده نتايج خوب تزينی دارد.

  ؟چيست )PEPبابات وقايه بعد از معروض شدن با سگ ديوانه (استط: 3سوال 

  

يم نموده ) مرض سگ ديوانه را به اساس گتگوری معروض شدن تقس2013گ ديوانه سازمان صحی جھان (متخصصين مرض س

  خ-صه نموده. PEPاست و در جدول ذيل توصيه ھای را در مورد 

  1ابات وقايه بعد از معروض شدن با سگ ديوانه: کتگوری ھای معروض شدن و استطب1 جدول

  



  

کتگوری معروض 

  شدن

کتگوری معروض شدن با حيوان خانگی يا 

وحشی مصاب و يا مشکوک به مرض سگ 

ايش قابل دريافت ديوانه و يا حيوان که جھت ازم

  نيست

  وقايه توصيه شده بعد از معروض شدن

  لمس کردن و يا تغذيه حيوان  ١

  ليسيدن جلد سالم

تماس مواد اطراحی افرازات حيوان مصاب يا واقعه 

  انسانی با(ی جلد سالم

  

ھيچ، اگر تاريخجه قابل اعتبار واقعه واضح 

  باشد

گزيده گی جلد اشکار، خراشيده گی کوچک،   ٢

  خراشيدگی بيدون خونريزی

  

 10در مدت  ن را فورآ تطبيق نمايد، اگرواکسي

روز مشاھده حيوان سالم باقی ماند و يا ھم 

ازمايش (براتواری ان که توسط يک (ربراتوار 

تشخيصيه مطمين با استفاده از يک تخنيک 

مناسب صورت گرفته و منفی باشد تداوی را 

  توقف دھيد.

، ليسيدن جلد گیخراشيد اجلد وييک يا چندين گزيدن   ٣

شکننده، ملوث شدن غشآ مخاطی با لعاب ( مانند 

  ليسيدن)

  معروض شدن با شوپرک ھا

 

واکسين مرض سگ ديوانه را فورآ تطبيق نمايد 

و بھتر خواھد بود اگر امينوگلوبولين مرض 

سگ ديوانه را فورآ بعد از اغاز وقايه بعد از 

ميتوان  معروض شدن تطبيق نمايد.

رزو بعد  7ديوانه را  ولين مرض سگامينوگلوب

در مدت  ولی واکسين تطبيق نمود. اگراز دوز ا

روز مشاھده حيوان سالم باقی ماند و يا ھم  10

ازمايش (براتواری ان که توسط يک (ربراتوار 

تشخيصيه مطمين با استفاده از يک تخنيک 

مناسب صورت گرفته و منفی باشد تداوی را 

  دھيد. توقف

  

  

  چگونه ميتوان واکسين مرض سگ ديوانه را به منظور تامين مصونيت و تاثير ان نگھداری نمود؟: 4سوال 

  



 8- 2واکسين جديد سگ ديوانه خشک و منجمد ميباشد، که ضامن عمر طويل و ثبات ان است. وايل واکسين بايد در درجه حرارت 

بايد به زود ترين فرصت مورد استفاده قرار ګيرد زيرا که اين دوز واحد واکسين  reconstitutedسانتی گريد نگھداری شود.واکسين 

ساعت  ۶در مدت  reconstituted. اگر به حيث واکسين تجت الجلدی سگ ديوانه استفاده صورت ميگيرد پس بايد واکسين ميباشد

  .سانتی ګريد نګھداری شود ٨-٢رارت مورد استفاده قرار ګيرد و در درجه ح

  م ھای حامله و شيرده تطبيق نمود؟لوبولين را ميتوان به خانگامينوو ديوانه  سگکسين مرض ايا وا  :۵سوال 

  

موثر اند و ميتوان انرا به خانم ھای اميدوار و شيرده تطبيق نمود. اين مرض سگ ديوانه غير فعال، مصون وا. تمام واکسين ھای بلی
با(ی جنين در مدت اميدواری و کودکان در وقت شير دادن تاثير ندارد. واکسين مرض سگ ديوانه از مانعه پ-سنتا نميگذردو از 

  .سکشن اطفال سالم به دنيا امده استطريق سيزارين 

مرض سگ ديوانه بايد از کدام واکسين ھای ضد مرض سگ ديوانه استفاده در کشورھای انديميک : 6سوال 
  ؟صورت گيرد

  

  :واکسين ھای استفاده شده به اقسام ذيل تقسيم ميگردد أاز لحاظ منش

 نشأ کلچر انساجم  •

 منشأ تخمه ھای امبريونايديد •

)، واکسين حجرات ويرو خالص سگ HDCVپلويد انسانی (تجاری مرض سګ ديوانه به اشکال واکسين حجرات دي جديد واکسين ھای

) قابل دريافت PDEV(duck embryo) و واکسين خالص حجره PCECV( chick-embryo)، واکسين خالص حجره PVRVديوانه (

  ميباشد.

سازمان صحی جھان کشور ھا را تشويق مينمايد تا جدول کم ھزينه داخل جلدی را که مصونو موثر است انکشاف بخشد تا دست 

  موجوديت و توان خريد واکسين ھای مرض سگ ديوانه بھتر شود.رسی، 

  ؟فوايد مقايسوی استفاده از واکسين ھای عصری مرض سگ ديوانه کدام ھا اند: 7سوال 

  

که با  -واکسين ھای عصری مرض سگ ديوانه قدرتمند و مصون ميباشد که ميتواند برای مدت نسبتآ طو(نی معافيت را به ميان اورد
  ت دوره تفريخ طو(نی انتان مرض سگ ديوانه حايز اھميت ميباشد.در نظرداش

 اين واکسين ھا به شکل خشک و منجمد قابل دريافت است و از ھمين جھت دارای عمر طو(نی و ثبات بيشتر ميباشد •

اخلی عضلی برای استفاده د -ھا در وايل ھای که سيرنج ھای يکبار مصرف نيز ھمراه خود دارد توليد ميگردد اين واکسين •

 يز ميباشد.حاوی مواد رقيق کننده ن

اين را ميتوان منحيث واکسينيشن قبل از معروض شدن به افراديکه در خطر بيشتر قرار دارد تطبيق گردد مانند اطفال و  •

 مالداران

 که بنام وقايه بعد از معروض شدن ياد ميگردد زيدن توسط حيوانات نيز تطبيق نموداين را ميتوان بعد از گ •



يک فرد ميتواند ھم قبل از معروض شدن و ھم بعد از معروض شدن واکسين مرض سگ ديوانه را اخذ نمايد. اين عمل  •

اضافی نيز داده شود سبب پاسخدھی فوری توسط تحريک حجرات محافظوی سبب مصونيت بيشتر ميگردد و اگر دوز 

 معافيتی ميگردد.

  سفارش شده کدام ھا اند؟واکسين ھای که از طرف سازمان صحی جھان  :8سوال 

  

اند تامين نموده و در بازارھای جھانی قابل دريافت  ز طرف ايشان واجد شرايط گرديدهسازمان صحی جھان لست واکسين ھای را که ا
  ميباشد. يگانه نگرانی واکسين ھای اند که از طريق عضلی تطبيق ميگردد.

ان ثابت گرديده و مطابق رژيم داخل جلدی سازمان صحی جھان از و موثر ھان لست ديگری نيز دارد که مصون سازمان صحی ج
  .داخل جلدی استفاده صورت مگيرد

عمل ھای سازمان صحی جھان عرض مايد تا مطابق پيش شرط ھا وطرزالسازمان صحی جھان کمپنی ھای دوا سازی را تشويق مين
  .اقدام نموده و عميله ھای خوب توليدی و بھبود کيفيت را تامين نمايد

  

  جدول زمانی معياری واکسينيش برای وقايه مرض سگ ديوانه چطور است؟: 9سوال 

  

  مشابه تعين ميگردد ه ميباشد و جدول زمانی ان به طورواکسين ھای عصری جھت وقايه قبل و بعد از معروض شدن قابل استفاد

  وقايه قبل از معروض شدن

  .تطبيق ميگردد 28 يا 21، 7، 0يک دوز داخل عضلی در روز ھای  يک

تطبيق گردد. جھت صرفه جويی در صورت وقايه داخل جلدی قبل از  28يا  21، 7، 0ملی ليتر زرق داخل جلدی به روزھای  0،1

  ساعت ختم شود. 6جود باشد تا وايل ھای سرباز شده در معروض شدن بايد تعداد کافی از افراد مو



  سه دوز/سه بازديد

  28و يا  21، 7، 0ل جلدی به روز ھای يک يک دوز داخل عضلی و يا داخ

  روز اول واکسين ميباشد و ضرور نيست که روز گزيدن باشد. 0روز 

  )PEPوقايه بعد از معروض شدن (

  زمانی وجود دارد: لبرای اين مقصد سه جدو

  )”Essen Regimen“(پنج دوز عضلی در مقابل چھار دوز عضلی  

) اجرا شود Deltoid Regionتطبيق ميگردد. زرق بايد در قسمت با(ی بازو ( 28و  14، 7، 3، 0يک يک دوز عضلی به روزھای 

لذا ) تطبيق نگردد Gluteal Regionکسين بايد به ھيچ صورت در عضله سيرين (او يا در قسمت قدامی وحشی ران تطبيق گردد. و

  نميتوان در مورد جذب ان پيشگويی نمود.

(رژيم چھار دوز عضلی) از سوی مرکز کنترول و وقايه امراض در انت-نتا ايا(ت متحده کاھش در دوز وقايه بعد از معروض شدن 

)CDC توصيه ميگردد. اين به اساس مطالعه است که نشاندھنده ان است که چھار دوز واکسين که ھمراه با امينوگلوبولين باشد اندازه (

داشته است. نتيجه دلخواه ن معافيت را توليد ميکند و دوز پنجم کدامکافی 

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5902a1.htm(  

  باشد) RIGپنج دوز/که ھمراه و يا بيدون ( Essenرژيم کامل 

  28، و 14، 7، 3، 0داخل عضلی به روزھای  

  ، 14، 7، 3، 0يک  يک دوز در روز ھای  داخل عضلي 

  )RIG(جھار بازديد/ چھار دوز ھمراه و يا بيدون Essenرژيم کوتاه 

  14، و 7، 3، 0يک يک دوز داخل عضلی به روز ھای 

PEP دوز تطبيق گردد. 5گ ديوانه به افرادی که سيستم معافيتی شان دارای انحطاط ميباشد مرض س  

  بعد از معروض شدن تطبيق گردد. ) بايد فورآ0دوز اولی (روز 

  به معنی روز اول واکسينيشن ميباشد و ضرور نيست که روز اول گزيدن باشد. 0روز 

  )1-1-2( رژيم زاگريب) چھار دوز/سه بازديد ( ژيم مختصر عضلی چند محلر



و بعد در روزھای  0ر روز ست راست د) و يک دوز در ناحيه مشابه دDeltoidيک دوز واکسين در قسمت با(ی دست چپ ( ناحيه 

در قسمت علوی دست به شکل تعقيبی تطبيق ميگردد. اين جدول زمانی دو بازديد کلنيکی و يک دوز واکسين را صرفه  21و  7

  جويی منيمايد.

-2-2)/ جدول زمانی داخل جلدی دو محل ( TRCجدول زمانی واکسينيشن داخل جلدی در چند محل. رژيم جديد صليب سرخ تايلند (

2-0-2.(  

  در دو محل تطبيق ميگردد. 28و  7، 3، 0) به روز ھای deltoidملی ليتر) در ھر دو دست ( با(ی  0،1يک دوز (

  تحت نظارت ماھرين صحی اموزش ديده و افيسر طبی قابل توصيه ميباشد.جدول زمانی معياری در تسھي-ت صحی 

  

  وجود است؟م PEP-IDايا رژيم کوتاه مدت داخل جلدی  :10سوال 

  

را کوتاه تر بسازد در جريان است تا تعقيب ان در طی تمام مدت واکسينيش برای مريض قابل  PEPمطالعات کلينکی که بتواند مدت 

داخل  زرق) شده تا رژيم صليب سرخ تايلند را معاوضه نمايد، در اين رژيم 4-4-4( يی . پشنھاد رژيم چھار محل يک ھفتهقبول باشد

) ان اميدوار کننده ميباشد. Immunogenicityتطبيق ميگردد. مطالعات توليد معافيت ( 7و  3، 0جلدی در چھار محل به روزھای 

  رح شده توصيه مطاله بيشتر انرا نموده است.صحی جھان از طريق يک مطالعه خوب طسازمان 

  مرض سگ ديوانه در نظر گرفته شود؟عصری اثنای تطبيق واکسين ھای در بايد کدام موارد  :11سوال 

  



تمام واکسين ھای مرض سگ ديوانه به شکل وايل ھای يک دوزه داخل عضلی جھت استفاده قابل دريافت ميباشد وبايد در ناحيه 
deltoid  و يا ھم در اطفال در ناحيه قدامی وحشی ران ( در ناحيه با(ی ران)هگردد ( در قسمت ب-ی دست نزديک شانتطبيق ،( .

اثر موجوديت انساج شحمی  از مانند ديگر زرقيات بايد واکسين مرض سگ ديوانه نيز در ناحيه سيرين تطبيق نگردد لذا جذب ان
  کمتر ميباشد.

 دوز ھای داخل عضلی و داخل جلدی برای تمام گروپ ھای سنی يکسان ميباشد •

ای دوره مکمل استفاده صورت گيرد مانند بايد برمطلوب اين است که از تمام واکسين ھای مشابه مرض سگ ديوانه  •
 .PDEVيا  HDCV, PVRV ،PCECVواکسين ھای 

چنين  در پاسخ در مقابل رژيم ھای داخل جلدی در افراديکه جھت وقايه م-ريا کلوروکين را ميگرند قابل قناعت نيست و •
 مواقع بايد از رژيم داخل عضلی استفاده صور گيرد.

فقط برای  PCECVو  PVRVنه را ميتوان به شکل رژيم داخل عضلی استفاده نمود، ولی تمام واکسين ھای مرض سگ ديوا •

 .استفاده داخل جلدی ميباشد

  

  ) را مد نظر بگيريم؟Potencyايا نياز است که برای واکسينيشن داخل جلدی قوت واکسين ( :12سوال 

  

) potencyتوليد ميگردد نگرانی وجود دارد. قوت (واحد داخل عضلی که به حجم ھای گوناگون نه خير. درو مورد دوزھای 

و ھر دوز سفارش شده داخل  .باشد IU 5اعشاريه  2اصغری که از سوی سازمان صحی سفارش شده در ھر دوز داخل عضلی بايد 

  ملی ليتر باشد. 0،1صحی جھان انرا توصيه نموده بايد حجم ان  واکسين مرض سگ ديوانه که سازمان جلدی

در صورتيکه دوز داخل جلدی واکسين مرض سگ ديوانه کوچکتر باشد چه تاثير خواھد داشت؟ ايا  :13سوال 
  اين ميتواند از معروض شدن مرض سگ ديوانه محافظت نمايد؟

  

و ربع ه، قسمت علوی سينه، اين يک تخنيک چندين محل واکسينيشن ميباشد ( در قسمت علوی دست، قسمت بيرونی ران، با(ی شان
طن) که ميتواند با وجود دوز کوچک ھم معافيت فوری و مصونيت خوب را به ميان اورد. در اوايل زرق داخل جلدی ھشت پاينی ب

محل و چھار محل اجرا ميگرديد و لی مطالعات کلينيکی و اميونولوژيک به شکل واضح نشان داده است که زرق در دو محل کافی 
د. معافيت که از اثر واکسين داخل جلدی به ميان ميايد مشابه رژيم داخل عضلی ميباشد. است و استفاده از آن ساده و کم ھزينه ميباش

پاسخ معافيت خوب کمک نمايد. چنين جلد زرق ميګردد که ميتواند در به ميان اوردن  dermisواکسين مرض سگ ديوانه در قسمت 

  ه در عضله ميباشد موثرتر اند.وانمود گرديده است حجرات انتيجن موجوده در جلد در مقايسه با حجرات ک

  ميايد؟ ست و چگونه از ان استفاده به عمل) چيRIGامينوگلوبولين مرض سگ ديوانه ( :14سوال 

  

RIG  که جھت توليد انتی بادی ھای اماده و فوری از ان استفاده ميگردد تا وقتيکه سيستم معافيتی يک محصول بيولوژيکي ميباشد

  .شايد منشا انسانی و يا ھم حيوانی داشته باشد RIGمريض در مقابل واکسينيشن پاسخ ميدھد. 

 )ERIGامينوگلوبولين مرض سگ ديوانه اسپ ( •

 )HRIGامينوگلوبولين مرض سگ ديوانه انسانی ( •

  ه دوز به طور ذيل صورت ميگيرد:محاسب 

• ERIG - 40 واحد ميباشد 3000وگرام وزن بدن که حد اعظمی ان واحد بين المللی/کيل 



• HRIG - 20  واحد ميباشد 1500واحد بين المللی/کليوگرام وزن بدن که حد اعظمی ان  

بايد در تمام اطراف زخم زرق گردد. اگر بعد از زرق در  RIGشود.داده  RIGبه گزيده گی ھای کتگوری سوم بايد فورآ بعد از واقعه 

گردد.واکسين مرض سگ به شکل داخل عضلی زرق  deltoidباقی ماند در قسمت قدامی وحشی ران يا ناحيه  RIGاطراف زخم 

  ا برعکس)ولی در يک محل متفاوت زرق گردد (دست راست برای واکسين و دست چپ برای سيروم و ياديوانه بايد در ھمان روز 

 monoclonalی عصری توانمندی انرا دارد که انتی بادی ھای ر سطح جھان اندک است، ولی تکنالوژد RIGتوليد  •

)Mabs را توليد نمايد و شايد به سطح جھان سبب افزايش توليد (RIGs.گردد 

  نياز به ازمايش حساسيت جلدی ميباشد؟ ERIGايا حين تطبيق : 15سوال 

  

گردد به پيمانه وسيع خالص ميباشد و پيمانه اعراض جانبی انرا به گونه قابل م-حظه کاھش که در حال حاضر توليد مي ERIGاکثريت 

که تست جلدی پيشگويی عکس موجود نميباشد به دليل اني ERIGی در مورد ازمايش حساسيت جلدی قبل از تطبيق د(يل علمداده است.

  ھر گونه باشد بايد تطبيق گردد. العمل را ميکند و اگر نتيجه تست جلدی

داکتر معالج بايد برای اھتمامات انافيلکسيز اماده گی داشته باشد چيزی که با وجود وقوع نادر ميتواند در ھر مرحله به ميان ايد. ولی 
ه تست منفی جلدی  . اين را بايد مدنظر داشته باشيم کتوصيه اجرآ تست جلدی را مينمايد ERIGھنوز ھم بعضی از توليد کننده گان 

  شايد متضمن به ميان نه امدن انافيلکسيز نشود.

  

  گرفت؟بايد کدام اقدامات احتياطی را مدنظر  RIGsدر صورت تطبيق  :16سوال 

  



  برای اھتمامات ھر گونه عوارض جانبی بايد تمام ادويه و تسھي-ت عاجل موجود باشد.

از يخچال بيرون ميشود بايد قبل از تطبيق به مريض برای چند دقيقه انتظار شود ( تا  RIGs(بوتل ھا) زمانيکه وايل ھای  •

 گردد)برابر به درجه حرات اطاق يا بدن 

قبل از واکسينيشن مرض سگ ديوانه تطبيق گردد. ولی ھرگز بايد بعد از اغاز واکسينيشن  RIGخوبتر خواھد بود اگر  •

 صورت سبب انحطاط توليد انتی بادی ھای بدن ميگردد.بعد تطبيق نگردد که در اين  7بيشتر از 

 

• RIG .بايد در سيرنج و محل واکسين تطبيق نگردد 

گزيده شده زرق ميگردد بايد از احتياط کامل کار گرفته شود تا در شراين خون و ريشه ھای در زخم ھای  RIGزمانيکه  •

 بايد موقعيت ھای اناتوميک را ھميشه در نظر گيريم RIGعصبی زرق نگردد. حين زرق 

 *جلوګيری نمايد compartmentدر صورت زرق در نوک انگشتان بايد متوجه بوده تا از وقوع سندروم  •

در تمام قسمت ھا اندازه ان کم باشد در اينصورت بايد  قسمت گزيده شده و برای رزقيکه يک طفل در چندين در صورت •

RIG  معقم رقيق گرديده تا اندازه ان دو ويا سه چند بيشتر شودين سال با نارمل 

 مريض به خانه فرستاده شود بايد کم از کم برای يک ساعت تحت مشاھده قرار گيرد. قبل از اينکه RIGبعد از تطبيق  •

• RIG گردد.بايد به معده خالی تطبيق ن 

 نميباشد.درصورت حامله داری تطبيق واکسين مرض سگ ديوانه مضاد استطباب  •



  ايا نياز به اجرآ تست انتی بادی در مريض که واکسين سگ ديوانه را گرفته باشد ميباشد؟ :17سوال 

  

اين در صورتيکه به شکل روتين واکسين مرض سگ ديوانه به گونه مناسب نگھداری شده باشد و به يک شخص سالم مطابق جدول 
ی قابل توصيه ميباشد، مانند مريضان انحطاط معافيتی، و يا در صورت زمانی تطبيق گردد ضروری نيست. اين در شرايط خاص طب

  که واکسينشن به تاخير افتاده باشد، و يا ھم معروض شدن چندين بار با وايرس مرض سگ ديوانه.

  

  ايا واکسينيشن مرض سگ ديوانه دارای اعراض جانبی است؟ :18سوال 

  

در بعضی مريضان شايد اعراض عمومی  ، تخريش و يا ھم تورم به ميان ايد.در محل زرق شايد اعراض خفيف مانند درد، احمرار
  زا يا زکام نيز موجود باشد.نمانند درد سر، تب و اعراض انفلوي

اين ھمه اعراض جانبی موقتی بوده و به صورت خودی محدود گرديده و ندرتآ نياز به تداوی دارد. عوارض جانبی بايد به تمام 
اين نيز بايد برايشان واضح گردد که با وجود اعراض سيستماتيک و موضوعی اجرآ واکسينيشن حتمی  مريضان واضح شود ولی

  ميباشد.

  ايا در مدت تطبيق واکسينيشن مرض سگ ديوانه مضاد استطبابات و يا محدوديت غذايی وجود دارد؟ :19سوال 

  

ضد م-ريا) و ادويه ضد سرطانی در مدت واکسينيشن مضاد تمام ادويه انحطاط کننده معافيت مانند ستيرويدز، کلوروکين ( ادويه 
و مريض در حالت انحطاط معافيتی نيز قرار داشته باشد پس بايد رژيم داخل  دويه را نميتوان توقف داداستطباب ميباشد. اگر اين ا

شن تيترا تعين  ن توصيه گزيده شده تطبيق گردد. در صورت امکان در اين نوع مريضادر محل  RIGاجرا و به تعقيب ان عضلی 

  انتی بادی ميگردد.



  در مدت واکسينيشن محدوديت غذايی وجود ندارد.

گردد. ايا اين ممکن دوز اخری ان دريافت ن دوز يک دوز واکسين استفاده شده باشد و PEPاگر برای :20سوال 
  )است که طريقه تطبيق واکسين مرض سگ ديوانه تبديل گردد ( داخل جلدی يا داخل عضلی

  

  گردد. اين عمل بايد يک استثنا باشد.به نوع مشابه واکسين عصری ممکن نباشد، پس امکان دارد که تبديل  PEPاگر تکميل 

ھنوز کدام مطالعه صورت  اتبديل زرق عضلی به داخل جلدی ت PEPرد امينوجنيسيتی واکسين ھا و در جريان واکسينيشن در مو

  .نګرفته

  

  امکان عدم موفقيت وجود دارد؟ PEPايا بعد از : 21سوال 

  

و وضعيت  سبب عوامل گوناگون ميباشد که مرتبط به غفلتگ ديوانه گزارش داده شده. اين از واقعات انسانی مرض س PEPبا وجود 

خر، عدم استفاده از امينوگلوبولين مرض سگ ديوانه در کتگوری معروض أصحی انفرادی ميباشد. اکثريت از سبب واکسينيشن مت
، HIV/AIDSقعات مرتبط به انحطاط معافيت بوده مانند او يا ھم از دوره نامکمل واکسينيشن ميباشد. بعضی از و 3درجه  شدن

به درستی انجام از واقعات در شرايط که ھمه چيزھا  سيروزس ويا ھم استفاده از کلوروکين، ستيرايدز يا ادويه ضد سرطانی. بعضی
  .گرفته بود نيز گزارش داده شده است

اگر يک شخص واکسين شده توسط يک سگ مصاب بار دوم گزيده شود، جدول زمانی واکسينيشن : 22سوال 
  ان چگونه ميباشد؟

  

اگر يک شخص توسط يک واکسين عصری در مقابل مرض سگ ديوانه قبل از معروض شدن و يا بعد از معروض شدن به شکل 
برايش تطبيق ميگردد. ( ولی اگر قب-  3و  0دو دوز واکسين به روزھای  داخل جلدی يا داخل عضلی واکسين گرديده باشد، پس فقط

  توسط واکسين انساج عصبی واکسين شده باشد توصيه واکسينيشن مکمل ميشود)

  افراديکه قبc در مقابل مرض سگ ديوانه واکسين را گرفته باشد دارای دو مزايای مقايسوی ميباشند.

 گردد.تطبيق  RIGبه انھا  نيز 3نياز نيست که حتی در کتگوری  •

با تطبيق دوز اضافی واکسين سبب پاسخ فوری  بيشتر ميگردد طوريکه حجرات حافظه يی واکسينيشن قبلی سبب مصونيت •

معافيتی ميگردد. اين دليل است که والدين تشويق ميگردند تا اطفال خويش را در مقابل مرض سگ ديوانه واکسين نمايند، 

 بيشتر اسيب پذير اند. 3کتگوری  به گزيدن توسط سگ و معروض شدنزيرا اينھا در مقابل 

  

  


