অ্যানথ্রাক্স র াগ, লক্ষণ ও প্রতিকা
অ্যানথ্রাক্স গবাদিপশুর একটি মারাত্মক সংক্রামক ররাগ। গবাদিপশু রেকক এ ররাকগ
মানুকেও ছডায়। এ ররাকগর জীবাণু দ্বারা সংক্রাদমত খািয রখকয় দবকেে ককর বেষাকাকে
নিী-নাোর পাদন ও জোবদ্ধ জায়গার ঘাস রখকয় গবাদিপশু অ্যানথ্রাক্স ররাকগ আক্রান্ত
হয়।
রাকত রগায়াে ঘকর সুস্খ গরু ররকখ একস সকাকে দগকয় যদি রিখা যায় গরু মকর দিৎ
হকয় পকড আকছ তাহকে রযসব ররাকগ মারা রযকত পাকর বকে মকন করা হয় অ্যানথ্রাক্স
বা তডকা ররাগ তার মকযয অ্নযতম। ররাকগর েক্ষণ প্রকাে পাওয়ার িদিে ঘন্টার
মকযয গরু মারা যায়। অ্কনক সময় েক্ষণ প্রকাে পাওয়ার পরপরই গরু মারা রযকত
পাকর। দিদকৎসার রকাকনা সুকযাগই পাওয়া যায় না। এমনই ঘাতক বযাদয অ্যানথ্রাক্স বা
তডকা ররাগ। অ্যানথ্রাক্স বা তডকা ররাকগর ইদতহাস অ্কনক পুরকনা। দিষ্টপূবষ ১৪৯১
সাকেও দমসকর এ ররাকগর প্রািুর্ষাব দছে বকে জানা যায়। শুযু দমসর নয়, দিস, ররাম
এমনদক র্ারতবকেষও এ ররাকগর প্রািুর্ষাব দছে। সপ্তিে েতাব্দীর শুরুকত ইউকরাকপ এ
ররাগ মহামারী আকাকর ছদডকয় পকডদছে। ঊনদবংে েতাব্দীর শুরুকত আকমদরকায়
র্য়াবহ আকাকর ছদডকয় পডার ররকর্ষ রকয়কছ। এমনদক মাত্র দতন িেক আকগ
১৯৭৮-৮০ সাকে দজম্বাবুকয়কত বযাপক হাকর ছদডকয় পকডদছে। একত শুযু পশু নয়, প্রায়
িে হাজার মানুে আক্রান্ত হয়, মারা যায় প্রায় ১৫১ জন।
রেসব প্রাণী এ র াগ হয়: মূেত গরু এ ররাকগ রবদে আক্রান্ত হয়। তকব ছাগে, রর্ডা,
রঘাডা, মদহে, রজব্রা, দজরাফ, হদরণ, েূকর, হাদত এবং বানরও এ ররাকগ আক্রান্ত হকত পাকর।
প্রাণী রেকক মানুকে এ ররাগ ছডায় বকে একক জুযকনাটিক দর্দজজও (zoonotic disease)
বকে। তাই র্কয়র কারণ একটু রবদে।
তকভাবব ছডায় : মৃত বা আক্রান্ত পশুর োো বা রকের মাযযকম এ ররাগ ছডায়। তা
ছাডা িু ে, উে বা অ্নযানয বকজষযর মাযযকমও ছডাকত পাকর। মৃত পশু পকি গকে
মাটিকত দমকে রগকেও হাড যদি োকক তকব তা রেককও ছডাকত পাকর। এ ররাকগর
জীবাণু প্রিণ্ড প্রদতকূে পদরকবকেও বছকরর পর বছর রবেঁকি োককত পাকর। কখকনা এক
িেকও। রকাোও একবার এ ররাগ রিখা দিকে তা পরবতী সমকয় আবাকরা রিখা দিকত
পাকর। টযানাদর বজষযকর সঠিক ও সুষ্ঠু দনষ্কােন এ জনযই খুব গুরুত্বপূণষ। অ্যানথ্রাকক্স মৃত
গরুর িামডা টযানাদরকত রগকে তা রেকক জীবাণু িারদিকক ছদডকয় পডকত পাকর।
র্য়াবহ অ্বস্খার সৃদষ্ট হওয়া খুব অ্স্বার্াদবক নয়।

র াগটি রকন এি মা াত্মক : এ ররাকগর জনয িায়ী বযাদসোস অ্যান্থ্থ্রাদসস (Bacillus
anthracis) নাকমর এক যরকনর বযাকেদরয়া। এই বযাকেদরয়া দবকেে যরকনর দকছু টদক্সন
বা দবোণু ততদর করকত পাকর। এ টদক্সন প্রাণীকিকহ প্রকবকের িুই রেকক িার ঘন্টার
মকযয প্রাণীকিকহর দনউকরাদফেকক িুবষে ককর রফকে। দনউকরাদফে হকে এক যরকনর
রেতকদণকা যা বাইকরর জীবাণুর আক্রমণ রেকক রিহকক রক্ষা ককর। টদক্সন
দনউকরাদফকের দফোকমন্ট ততদরকত বাযা রিয়, ফকে দনউকরাদফে িেৎ-েদে হাদরকয়
রফকে। সংক্রমকণর স্খাকন রযকত পাকর না, বযাকেদরয়াকক ধ্বংসও করকত পাকর না।
দনউকরাদফে দনদিয় হওয়ায় বযাকেদরয়া বাযাহীনর্াকব দ্রুত রিকহ ছদডকয় পকড এবং
ররাগ ততদর ককর মৃতুয ঘটায়।
র াবগ লক্ষণ : েক্ষণ প্রকাে পাওয়ার আকগই সাযারণত গরু মারা যায়। তকব েক্ষণ
দহকসকব কখকনা কখকনা গরুর দখেঁিুদন, কােঁপুদন রিখা রিয়। েরীকরর তাপমাত্রা খুব রবকড
যায়। তাপমাত্রা প্রায় ১০৫-১০৭ দর্দি পযষন্ত হকত পাকর। গরু র্ারসামযহীন হকয় পকড,
োসকষ্ট রিখা দিকত পাকর। খাবার িহণ রেকক দবরত োকক। িদিে ঘন্টার মকযয গরু
মারা যায়। মারা রগকে নাক, মুখ, কান, মেদ্বার দিকয় কােকি োে রকের রে রবর
হয়। এ ররাকগর সবকিকয় উকেখকযাগয তবদেষ্টয হকে গরু মারা যাওয়ার পরও রে
কখকনা জমাট বােঁকয না।
লক্ষণসমূহ: ক. অ্তযাদযক জ্বর হয় (১০৩-১০৭ ফাাঃ);
খ. োসকষ্ট এবং িােঁত কটকট ককর;
গ. েরীকরর রোম খাডা হকয় উকে;
ঘ. আক্রান্ত পশু মাো দনিু ককর িােঁদডকয় োকক;
ে. পশুকক দকছু টা উকেদজত রিখায়;
ি. পশু দনকেজ হকয় শুকয় পকড;
ছ. দখেঁিুদন হয় ও অ্বকেকে পশু মারা যায়;
জ. মৃতুযর পূবষ মুহূকতষ বা পকর পশুর নাক, মুখ, মেদ্বার ইতযাদি দিকয় কাকো রে দনগষত
হয়;
ঝ. অ্কনক সময় েক্ষণসমূহ প্রকাকের আকগই পশুর মৃতুয ঘকট।
র াগ তনণণ য় : ররাকগর েক্ষণ রিকখ সহকজই ররাগ দনণষয় করা যায়। তাছাডা রে পরীক্ষা
করকে রছাট িকণ্ডর মকতা বযাকেদরয়া রিখকত পাওয়া যায়। এ ররাকগ মৃত গরুর

ময়নাতিন্ত করা হয় না। তকব র্ু েক্রকম ময়নাতিন্ত ককর রফেকে রিখা যায় প্লীহা বড
হকয় রগকছ।
তিতকৎসা : সাযারণত দিদকৎসা করার রকাকনা সুকযাগ পাওয়া যায় না, তার আকগই
আক্রান্ত গরু মারা যায়। যদি কখকনা আক্রান্ত গরু পাওয়া যায় তকব উচ্চমাত্রার
রপদনদসদেন, রেপকটামাইদসন, রটরাসাইদিন জাতীয় অ্যাদন্টবাকয়াটিক প্রকয়াগ করা রযকত
পাকর। র্যাকদসন রিয়াই এ ররাগ প্রদতকরাকযর একমাত্র উপায়। োইর্ এবং দকের্ উর্য়
যরকনর র্যাকদসনই পাওয়া যায়। িামডার দনকি এ র্যাকদসন প্রকয়াগ করা হয়।
র্যাকদসন প্রকয়াকগর ১০-১৫ দিকনর মকযযই গরুর রিকহ ররাগ প্রদতকরায ক্ষমতা ততদর
হয়। আক্রান্ত গরুকত আকগ র্যাকদসন প্রকয়াগ করা হকয় োককে নতু ন ককর র্যাকদসন
রিয়ার প্রকয়াজন হয় না।
প্রতিব াবে ো ক ণীয় : খুবই র্য়ানক আর রছােঁয়াকি ররাগ হওয়ায় এ ররাগ দ্রুত
ছদডকয় পডকত পাকর। তাই এ ররাগ প্রদতকরাকয দবকেের্াকব সতকষ হওয়া প্রকয়াজন। এ
জনয দনকির দনকিষ েনাগুকো রমকন িো জরুদর।
১. অ্যানথ্রাক্স ররাকগ মৃত পশুর ময়নাতিন্ত করা এককবাকরই অ্নুদিত। ররাকগর েক্ষণ
এবং রে পরীক্ষার মাযযকমই এ ররাগ সম্মকে েতর্াগ দনদিত হওয়া সম্ভব।
ময়নাতিকন্ত কাটাকছেঁ ডা করার জনয রয যরকনর সতকষ তামূেক বযবস্খা িহণ করা
প্রকয়াজন রিকের রকাকনা েযাবকরটদরকতই রস যরকনর বযবস্খা রনই। কাটাকছেঁ ডা করকত
দগকয় পশুর রে, বজষয িার দিকক ছদডকয় পডার আেঙ্কা রকয়কছ। আেঙ্কা রকয়কছ যারা
কাটাকছেঁ ডা করকবন তাকিরই এ ররাকগ আক্রান্ত হওয়ার।
২. পশুর মৃতকিহ র্াগাড, নিী, জোেয়, জঙ্গে বা পদরতযে জায়গায় রফো যাকব না।
একত রেয়াে, কুকুর, েকুনসহ মৃতকিহ র্ক্ষণকারী অ্নযানয প্রাণী রসগুকো খাকব এবং
ররাগজীবাণু িার দিকক ছদডকয় যাকব। রসই সাকে বাতাস, পাদনর মাযযকমও রগাটা
এোকায় ছদডকয় পডার আেঙ্কা রকয়কছ।
৩. মৃতকিহ রোকােয় রেকক িূকর জনমানবহীন দনজষন জায়গায় আট-িে ফু ট গতষ খুেঁকড
মাটি িাপা রিয়ার বযবস্খা করকত হকব। প্রেকম গকতষ দকছু িু ন ছদডকয় দিকত হকব।
মৃতকিহ ররকখ আবার দকছু িু ন প্রকয়াগ ককর মাটি িাপা দিকত হকব। কুকুর, রেয়াে রযন
মাটি খুেঁকড মৃতকিহ রবর ককর দনকয় রযকত না পাকর রস জনয গকতষ র ওপর পাের দিকয়

রাখা র্াকো। গকতষ র িার পাকে কােঁটা দিকয় রাখকে কুকুর, রেয়াে কাকছ রঘেঁেকত পারকব
না।
৪. বাদড রেকক মৃতকিহ বহন ককর রনয়ার সময় দবকেে সতকষ তামূেক বযবস্খা িহণ
করা প্রকয়াজন। অ্যানথ্রাকক্স মৃত পশুর নাক, মুখ, কান, মেদ্বার দিকয় রে রবর হকয়
োকক। এ রে আবার জমাট বােঁযা োকক না। ফকে আেপাকে ছদডকয় দছটিকয় রযকত
পাকর। তাকত সংক্রদমত হওয়ার আেঙ্কা রকয়কছ। তাই মৃত পশুর নাক, মুখ, কান,
মেদ্বাকর তু ো বা কাপড গুেঁকজ র্যান বা বহনকারী বাহকন উোকত হকব। র্যান বা
অ্নয রকাকনা বাহকন পদেদেন বা অ্নয দকছু এমনর্াকব দিকয় দনকত হকব যাকত
িুঘষটনাবেত োো বা রে পডকেও রযন র্যান বা বাহকন না োকগ। যারা মৃতকিহ
বহন করকব তাকির অ্বেযই িোনাসহ দবকেে যরকনর রপাোক পরা প্রকয়াজন।
৫. মৃত পশুর িামডা ছাডাকনা যাকব না।
৬. আক্রান্ত গরু জবাই করা যাকব না। রগােত না খাওয়াই উেম।
৭. আক্রান্ত বা মৃত গরুর রগায়ােঘর দিদিং পাউর্ার, কাপড কািার রসার্া বা
পটাদসয়াম পারমযাঙ্গাকনট দিকয় যকের সাকে যুকয় পদরষ্কার করকত হকব। আক্রান্ত গরু
সুস্খ গরু রেকক দনরাপি িূরকত্ব সদরকয় রাখকত হকব। কারণ আক্রান্ত গরু রেকক জীবাণু
সুস্খ গরুকত ছডাকত পাকর। এসব দনকিষ েনা সঠিকর্াকব রমকন িেকে ররাকগর দবোর
ররায করা সম্ভব হকব।

প্রতিকা : ক. গবাদিপশুকক দনয়দমত বছকর একবার অ্যানথ্রাক্স ররাকগর টিকা দিকত হকব;
খ. পশুর ঘর সবসময় পদরস্কার-পদরেন্ন রাখকত হকব;
গ. মৃত পশুর রিহ, রগাবর, োো, প্রস্রাব, রে ইতযাদিসহ গর্ীর গকতষ পুেঁকত অ্েবা পুদডকয়
রফেকত হকব;
ঘ. রকাকনা পশু আক্রান্ত হকে তাকক পৃেক ককর দিদকৎসা দিকত হকব;
ে. মৃত পশুর িামডা ছাডাকনা যাকব না;
ি. নিী-নাোর পাদন ও দনিু এোকার ঘাস খাওয়াকনা যাকব না।
ছ. অ্যানথ্রাক্স ররাকগ আক্রান্ত পশুর মাংস রকাকনা অ্বস্থাকতই খাওয়া যাকব না।

অ্যানথ্রাক্স র াবগ মানুষ আক্রান্ত হবা লক্ষণসমূহ : অ্যানথ্রাক্স ররাকগ আক্রান্ত
গবাদিপশু যারা জবাই ককরন, মাংস কাকটন, মাংস রযায়াকমাছা ককরন, িামডা ছাডান এবং
খান প্রকতযককই এই ররাকগ আক্রান্ত হকত পাকরন। অ্যানথ্রযাক্স একটি বযাককটদরয়া
(বযাদসোস অ্যানথ্রযাদসস) জদনত সংক্রামক ররাগ। ররাকগ আক্রান্ত বযদেকক জরুদর
দর্দেকত দিদকৎসা দিকত হয়, না হকে প্রাণহাদনর আেঙ্কা রকয়কছ।
তকভাবব ছডায় : আক্রান্ত পশুর (গরু, ছাগে, রর্ডা, মদহে) রোম, িামডা, মাংস ররাগ
ছডাকনার উৎস দহকসকব গণয করা। এ জনয ররাকগ আক্রান্ত পশুর খামাদর, রোম
উকোেনকারী এবং কসাইরা প্রেকম আক্রান্ত হকয় োকক। কখকনাই ররাগাক্রান্ত বযদের
মাযযকম এ ররাগ ছডায় না। তকব আক্রান্ত পশুর মাংস ও রকের সংস্পকেষ এ ররাগ
ছডাকত পাকর। তাই ররাগাক্রান্ত পশু জবাই বা খািয দহকসকব িহকণর অ্নুপকযাগী।
লক্ষণসমূহ: ক. আক্রান্ত বযদের েরীকর জ্বর উেকব;
খ. িামডায় প্রেকম োেকি িাগ হকব এবং আক্রান্ত স্থান িু েকাকব;
গ. পরবতীকত আক্রান্ত স্থাকন প্রায় রিড িুই ইদি পদরমাকণ রফাসকা উেকব, রফাসকার
মাঝখাকন পিকনর মত কােকি হকব;
ঘ. রফাসকার স্থাকন পকর বযোমুে ঘা হকব। আক্রান্ত বযদে সঠিকর্াকব দিদকৎসা না
দনকে মারা রযকত পাকর।
জটিলিা : ত্বকক েক্ষণ প্রকাকের সকঙ্গ সকঙ্গ দিদকৎসা িহণ করকে এটি সহকজ
দনরাময়কযাগয ররাগ দকন্তু পরবতীকত েরীকরর অ্নযানয অ্ংকে ছদডকয় পডকে এ ররাকগ
মৃতুযর ঝুেঁ দক রকয়কছ। বযাককটদরয়াজদনত প্রিাকহর কারকণ, উেঁিু মাত্রার জ্বর, ফু সফু কসর
সংক্রমকণর কারকণ তীব্র োসকষ্ট এবং পদরপাকতকের জটিেতার কারকণ মৃতুয হকয়
োকক।
র াবগ ে ন : অ্যানথ্রাক্স জীবাণু মানুকের রিকহর দবদর্ন্ন অ্ঙ্গ আক্রান্ত করকত পাকর
এবং আক্রান্ত অ্ঙ্গ অ্নুযায়ী ররাকগর যরনও দবদর্ন্ন রকম হয়। রযমন :
ত্ববক (cuteneous) অ্যানথ্রাক্স : অ্যানথ্রাক্স আক্রান্ত পশু অ্েবা এনথ্রাক্স রস্পার দ্বারা
িূদেত পশুর পেম, িু ে বা িামডার সংস্পকেষ একে অ্যানথ্রাক্স রস্পার মানুকের ত্বককর
অ্দতসূক্ষ্ম ক্ষত দিকয়ও প্রকবে করকত পাকর। এ অ্বস্থায় সাযারণত ১ রেকক ৭ দিকনর
মকযয ত্বককর ক্ষত ততদর হয়। ক্ষত িুই হাকত মকযযই সীমাবদ্ধ োকক, তকব ঘাড এবং

মাোও আক্রান্ত হকত পাকর। ত্বকক যীকর যীকর ঘা ততদর হয় যা ২-৩ রসদম আয়তকনর
হকয় োকক এবং ঘা এর িারদিককর ত্বক একটু উেঁিু হকয় োকক। ক্ষকত িু েকাদন োকক
তকব বযো োকক না।
শ্বসনিতি (inhalational) অ্যানথ্রাক্স : অ্যানথ্রাক্স জীবাণুর রস্পার যদি োকসর মাযযকম
ফু সফু কস প্রকবে করকে এ অ্বস্থার সৃদষ্ট হয়। শুরুর দিকক হােকা জ্বর, খুেখুকে কাদে
এবং বুকক অ্ল্প বযো হয়। পরবতীকত তীব্র জ্বর, োসকষ্ট, েরীর নীে হকয় যাওয়া, েরীর
রবদে রঘকম যাওয়া, কাদের সকঙ্গ রে রবর হওয়া, বুকক বযো ইতযাদি েক্ষণ রিখা রিয়।
মুখতবব ীয় (oropharyngeal) অ্যানথ্রাক্স : অ্যানথ্রাক্স রস্পার রখকে এ অ্বস্থা রিখা রিয়।
গোবযো, খাবার দগেকত অ্সুদবযা হওয়া এর েক্ষণ। একক্ষকত্র মুকখর তােু বা মুখদববকর
(pharynx) ক্ষত রিখা রিয়।
পত পাকিবি (Intestinal) অ্যানথ্রাক্স : এটাও অ্যানথ্রাক্স রস্পার রখকে রিখা রিয়। বদম
অ্েবা বদমবদম র্াব, অ্স্বদে, রপটবযো, রেবদম, বারবার রেযুে পায়খানা হওয়ার সকঙ্গ
জ্বর হয়।
র াবগ পত ণতি : রবদের র্াগ এনথ্রাক্স ত্বককর এনথ্রাক্স, যা দিদকৎসা করকে, এমনদক
দিদকৎসা না করকেও রবদেরর্াগ রক্ষকত্রই র্াকো হকয় যায়। অ্নযানয যরকনর এনথ্রাকক্সর
পদরণদত রবদেরর্াগ রক্ষকত্রই খারাপ। এর মকযয রসপটিকসদমক এনথ্রাক্স এবং অ্যানথ্রাক্স
রমদননজাইটিস এ মৃতুযহার খুবই রবদে। েসনতকের অ্যানথ্রাক্স দিদকৎসা করকেও
মৃতুযহার প্রায় ৪৫%। পদরপাকতকের অ্যানথ্রাক্স দনণষয় করা খুব কঠিন এবং একত
মৃতযহার ২০-৬০%।
র াগ তনণণ য় : ত্বককর অ্যানথ্রাক্স ররাগীর গবাদিপশুর সংস্পকেষ আসার ইদতহাস এবং
ক্ষকতর যরন রিকখই রবাঝা যায়। দনদিত হওয়ার জনয ক্ষত রেকক রস দনকয় দনদিষ ষ্ট
উপাকয় অ্ণুবীক্ষণ যকে পরীক্ষা করকে জীবাণু রিখা যায়। োসতকের ররাগ সকেহ
করকে বুককর এক্স-রর, দসটি স্কযান করা হয়। রসপটিকসদমক অ্যানথ্রাক্স দনণষয় করার জনয
িার্ কােিার করা হয়। রমইনজাইটিস সকেহ হকে োম্বার পাংকিার ককর
রসদরকব্রাস্পাইনাে রস পরীক্ষা করা হয়। এছাডা ELISA নামক পরীক্ষাও এ ররাগ দনণষকয়
বযবহৃত হয়।

তিতকৎসা : ত্বককর সংক্রমকণর রক্ষকত্র ররাগীকক বদহাঃদবর্াকগই দিদকৎসা রিওয়া যায়।
অ্নযানয রক্ষকত্র দবকেেজ্ঞ র্াোকরর তত্ত্বাবযাকন হাসপাতাকে র্দতষ র মাযযকম দিদকৎসা
দিকত হকব। দবদর্ন্ন রককমর এদন্টবাকয়াটিক বযবহার করা রযকত পাকর, তকব অ্যানথ্রাক্স
ররাকগর দিদকৎসায় রপদনদসদেনকক অ্িাদযকার রিয়া হয়। কুইকনােন গ্রুকপর
এদন্টবাকয়াটিক রযমন : দসকপ্রাফ্লক্সাদসন, রেকর্াফ্লক্সাদসন, গযাটিফ্লক্সাদসন, র্দক্সসাইদিন,
এমদক্সদসদেন, এদিদসদেন, রিারামকফদনকে ইতযাদি দিদকৎসায় বযবহৃত হয়।
প্রতিব াে : ১. ররাগাক্রান্ত পশুকক প্রেকমই আোিা জায়গায় রাখকত হকব।
২. ররাগাক্রান্ত পশুকক জরুদর দর্দেকত দিদকৎসা প্রিান করকত হকব।
৩. মৃত পশুকক মাটিকত পুেঁকত রফেকত হকব।
৪. ররাগাক্রান্ত পশুকক জবাই ককর খািয দহকসকব িহণ করা যাকব না।
৫. ররাগাক্রান্ত বযদেকক যতদ্রুত সম্ভব দিদকৎসা প্রিান করকত হকব।
অ্যানথ্রাক্স প্রতিব াবে খামাত বে ক ণীয়
অ্যানথ্রাক্স সাযারণত িু’রককমর হকয় োকক। এর একটি হকো তীব্র প্রকৃ দতর এবং
অ্পরটি অ্দত তীব্র প্রকৃ দতর। তীব্র প্রকৃ দতর ররাকগ আক্রান্ত প্রাদণ প্রায় ৪৮ ঘণ্টা পযষন্ত
জীদবত োকক। জ্বর (১০৪-১০৭০ ফাকরনহাইট), ক্ষু যামো, দনকেজতা, অ্গর্ীর ও দ্রুত
োস-প্রোস এবং হৃিদপকের গদত বৃদদ্ধ, রপট ফাপা, রিকহর কােঁপুদন, রিাকখর রোর্ পিষ া,
রে দমদিত পাতো মেতযাগ ইতযাদি উপসগষ প্রকাে পায়। গর্ষ বতী গার্ীর গর্ষ পাত
ঘকট। অ্কনক সময় নাক, মুখ, প্রস্রাব ও মেদ্বারা রে ক্ষরণও হয়। িুগ্ধবতী গার্ী িুয
রিয়া কদমকয় রিয় ও িুয হেুি এবং রেদমদিত রিখায়। পাকাকে আক্রাকন্তর রক্ষকত্র
র্ায়দরয়া ও দর্কসদি রিখা রিয়। দিদকত্সা করা না হকে ২ রেকক ৩ দিকনর মকযয
প্রাদণর মৃতুয ঘকট। অ্দত তীব্র প্রকৃ দতর ররাগ হকে অ্দযকাংে রক্ষকত্র রকাকনা উপসগষ
প্রকাকের আকগই আক্রান্ত প্রাদণর মৃতুয ঘকট। তকব অ্কনক সময় ১-২ ঘণ্টা স্থায়ী হয়।
দিদনকযাে পরীক্ষার সময় পাওয়া রগকে জ্বর, রপেীর কস্পন, োসকষ্ট, দমউককাসায় রে
সিায়ন ইতযাদি উপসগষ োকক। রেে পযষন্ত দখিু দন দিকয় ককয়ক দমদনকটর মকযয পশুর
মৃতুয ঘকট। মৃত পশুর স্বার্াদবক দছদ্র দিকয় দবকেে ককর রযাদনমুখ, মেদ্বারা, নাসারন্ধ্র, মুখ
ইতযাদি দিকয় কােকি রে রবর হয়। মৃতুযর আকগ রিকহ জ্বর োকক । প্রযানত
তৃ ণকর্াজী প্রাদণ এ ররাকগ আক্রান্ত হয়।
অ্যানথ্রাক্স ররাকগর দিদকত্সায় এদন্টদসরাম ও এদন্টবাকয়াটিক ওেুয র্াকো কাজ ককর।
এদন্টদসরাম পাওয়া রগকে ১০০-২৫০ দম. দেটার দহকসকব প্রদতটি আক্রান্ত গরুকক দনয়দমত

দসরায় ইনকজকেন দিকত হকব। তকব এ ররাকগ রপদনদসদেন বা অ্দক্সকটরাসাইদিন
দিদকত্সায় অ্দযক সুফে পাওয়া যায়। প্রদতককদজ রিৌদহক ওজকনর জনয রপদনদসদেন
সাযারণত ১০০০০ ইউদনট দহকসকব দিকন িু’বার মাংকস ইনকজকেন দিকত হয়। প্রদত
আক্রান্ত গরুকক দিকন ৮-১০ দম. িাম/ককদজ তিদহক ওজকন রেকটামাইদসন িু’দিন
মাংসকপদেকত ইনকজকেন দিকয় রপদনদসদেকনর রিকয় রবদে সুফে পাওয়া রগকছ।
টিকা প্রকয়াগ আক্রান্ত প্রাদণকক দিদকত্সা ও সুস্থ প্রাদণকক টিকার বযবস্থা করকত হকব।
ঢাকার মহাখােীকত অ্বদস্থত প্রাদণসিি গকবেণা প্রদতষ্ঠান এ ররাগ প্রদতকরাযক টিকা
প্রস্তুত ককর। এ টিকার মাত্রা হকো, গরু-মদহে ও রঘাডার রক্ষকত্র ১ দমদেদমটার এবং
রমে, ছাগে ও শুককরর রক্ষকত্র ০.৫ দমদেদমটার। টিকা প্রকয়াকগর সময় টিকার রবাতে
প্রেকম র্াকো ককর ঝােঁদককয় দনকত হকব। পকর জীবাণুমুে দসদরকের দনদিষ ষ্ট মাত্রার টিকা
দনকয় প্রাদণর ঘাকডর িামডার দনকি ইনকজকেন দিকত হকব। আবদ্ধ রবাতকে মাটির
মকযয এ রস্পার ৬০ বছর পযষন্ত টিকক োকার তেয রকয়কছ। এ ররাকগর রস্পার সৃদষ্টর
আকগই মৃত প্রাদণর রগায়াে ঘরকক গরম ১০ েতাংে রসাদর্য়াম হাইকরা অ্ক্সাইর্ দিকয়
যুকে জীবাণুর মৃতুয ঘকট। তকব রস্পার সৃদষ্টর সম্ভাবনা োককে ঘন জীবাণুনােক পিােষ
রযমন—৫ েতাংে োইকসাে িুদিন বা ফরমাদেন বা রসাদর্য়াম হাইকরা অ্ক্সাইর্ ৫-১০
েতাংে অ্েবা পারঅ্যাদসটিক অ্যাদসর্ ৩ েতাংকে জীবাণুর রস্পাকরর দবরুকদ্ধ কাযষকর।
িামডা ও পেম গামাকরদর্কয়েন জুতা ও প্লাদিককর বযাগ ইোইদেন অ্ক্সাইকর্ এবং
িূদেত কাপড-রিাপড ১০ েতাংে ফরমাদেকন িু দবকয় জীবাণুমুে করা যায়। এ ররাকগ
মৃত প্রাদণকক ২ দমটার গর্ীর গকতষ পযষাপ্ত কদেিু ন সহকযাকগ মাটি িাপা দিকয় রাখকত
হকব। আক্রান্ত মৃত পশুকক মাটিকত পুেঁকত রফোর সময় পশুর নাক, মুখ, পায়ুপে ও
মেদ্বার তু ো বা কাপড দিকয় বে ককর দিকত হকব। আক্রান্ত গরুর রগায়াে ঘর কাপড
কািার রসার্া বা দিদিং পাউর্ার বা পটাদেয়াম-পার মযাঙ্গাকনট দিকয় পদরষ্কার করকত
হকব। আক্রান্ত প্রাদণকক র্যাকদসন রিয়া হকে আবার র্যাকদসন রিয়ার প্রকয়াজন রনই।
তকব সুস্থ প্রাদণ র্যাকদসন রিয়া রেকক বাি পডকে প্রাদণকক অ্বেযই র্যাকদসন দিকত
হকব। গুরুকত্বর সকঙ্গ মকন রাখকত হকব, রযসব প্রাদণ এরই মকযয এ ররাকগ আক্রান্ত হকয়কছ
রসসব প্রাদণকক র্যাকদসন দিকয় রকাকনা োর্ হকব না। অ্েষাত্ এ ররাকগ প্রাদণ যখনই
আক্রান্ত রহাক না রকন রসকক্ষকত্র র্যাকদসন প্রকয়াগ করকে রকাকনা োর্ হকব না। আক্রান্ত
প্রাদণকক অ্বেযই সুস্থ প্রাদণ ও মানুকের সংস্পেষ রেকক িূকর রাখকত হকব। এছাডা স্থানীয়
প্রাদণসিি দিদকত্ককির পরামেষ অ্নুযায়ী দনকত হকব।

