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مقدمه
بيوتروريسم به معناي رهاسازي عمدي ويروسها ،باكتريها و ساير ارگانيسم هاست كه باعث مرگ در مردم  ،گياهان و يا
حيوانات شود.

بيوتروريسم با حمالت شيميايي  ،اتمي و يا تشعشعي متفاوت است .

اين حمالت  ،با آتش سوزي ـ انفجار و تخريب همراه هستند  ،در صورتيكه حمالت بيوتروريستي فاقد اينگونه عالئم و
نشانه ها بوده  ،در نتيجه مدت زماني طول مي كشد تا شبكه هاي بهداشتي متوجه شوند كه يك بيماري خاص در حال شيوع
در منطقه است.
عوامل و مواد استفاده شده دراين حمالت  ،معمولا در طبيعت يافت مي شوند  ،اما ممكن است در توانايي بيماريزايي آنها
تغييراتي ايجاد شود  ،تا بيماريزاتر شوند  ،نسبت به داروها و درمانهاي رايج مقاوم گردند و يا قدرت آنها در مورد انتشار
سريع در محيط افزايش يابد  .اين عوامل بيولوژيكي مي توانند از راه هوا ـ آب و غذا در محيط پخش شوند.

علت استفاده از مواد بيولوژيكي در حمالت تروريستي اين است كه تشخيص اينگونه عوامل بسيار مشكل است و ممكن
است چند ساعت تا چند روز وقت لزم باشد تا بيماريي كه بوسيله آنها ايجاد شده است بروز نمايد.

بعضي از مواد بكار برده شده براي اعمال تروريستي مثل آبله مي تواند از شخصي به شخص ديگر منتقل شوند و برخي
مثل عامل سياه زخم توان انتقال متقاطع را ندارند  .يعني از فردي به فردي ديگر سرايت نمي كنند.

تشخيص و شناسايي عوامل بيولوژيك به آساني مقدور نيست و با حواس پنجگانه قابل دريافت نيستند عوامل بيولوژيك در
مقادير بسيار كم  ،به مقدار زياد كشنده ميباشند .
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براحتي ميتوان آنها را پنهان كرد و بسادگي منتقل نمود . .دفاع در برابر عوامل بيولوژيك بسيار مشكل است اين مشكل در
كشورهايي كه از نظر سازماندهي و سرويسهاي بهداشتي درماني در درجات پايين قرار دارند (كشورهاي در حال توسعه)
بسيار حادتر است .

پخش عوامل بيولوژيك توسط نيروهاي نفوذي (ستون پنجم) در عمليات خرابكارانه براحتي امكان پذير ميباشد براي ساخت
توليد و انبار و ذخيره سازي سالحهاي بيولوژيک نياز به وجود تاسيسات بزرگ نميباشد ومی تواند در خفا و تحت پوشش
تحقيقات آزمايشگاهي ،بيولوژيكي ،ميكروبشناسي و غيره انجام شود .

اثر عوامل بيولوژيك آني و فوري نمي باشد  .اين دوره كمون يك برتري را براي اين سالحها به وجود آورده از اين نظر
كه هدفهاي مورد اصابت  ،تا مدتها بعد از حمله مشخص نخواهد شد .

همين فاصله زماني امكان رديابي مهاجم را از دستگاهها امنيتي ميگيرد و به تروريستها اين اجازه را ميدهد تا ردپاهاي
خود را پاك و از صحنه خطر دور شوند.
سالحهاي بيولوژيك ميتوانند (نه ضرورتا ا) اثرات ثانويهاي را به دنبال داشته باشند  .مثالا يك عمليات كوچك بر عليه يك
هدف موضعي و محلي ميتواند يك بيماري اپيدميك گسترده ببار آورد.
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طاعون

طاعون از عوامل بیوتروریسم است

طاعون نوعی بيماری عفونی باکتلایر مشترک بين انسان و حيوانات است که توسط جوندگان و کک آنها به ساير حيوانات
و انسان منتقل می شود اين بيماری در طول تاريخ ،انسانهای زيادی را به هالکت رسانده است

و تجربيات گذشته نشان داده است که گاهی کانون های فعال طاعون به مدت ده سال يا بيشتر ،غيرفعال و خاموش گرديده
و ناگهان و بصورت انفجاری ،مجددا فعال و موجب ابتالء جوندگان يا انسان شده است.

هيچگونه دليلی مبنی بر اينکه باقی ماندن باسيل طاعون در محيط اطراف بتواند باعث آلودگی محيط و تهديد بهداشتی
شود ،وجود ندارد ،چرا که اين باسيل ،فاقد اسپور است و لذا نسبت به شرايط محيطی ،بسيار حساس بوده و سريعا از بين
می رود و از اين گذشته يرسينيا پستيس ،در برابر تابش نور خورشيد و حرارت ،بسيار حساس است و مدت زيادی در
خارج از بدن ميزبان ،زنده نمی ماند.

طبق نظر خبرگان سازمان جهانی بهداشت ،حتی در بدبينانه ترين وضعيت ،افشانه های حاوی باسيل طاعون فقط به مدت
يک ساعت فعال باقی خواهد ماند و لذا در يک حمله بيوتروريستی مخفيانه ،قبل از اينکه اولين مورد پنومونی طاعونی
عارض شود باسيل های موجود در افشانه آلوده ،از بين خواهند رفت.

در شرايط اقليمی گرمتر ،کک ها در موشهای مزارع و آنهائيکه داخل ساختمان ها ساکن هستند فراوانترند و در آب و
هوای سردتر ،آلودگی آنها به موشهای بناهای مسکونی انسان يا ديگر ساختمانها محدود ميگردد.
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ضمنا گزنوپسيال کئوپيس ،ارتباط نزديکی با موشها و اماکن مسکونی انسان دارد و در غياب ميزبان اصلی به گزش
انسان ميپردازد.

به دنبال پشت سرگذاشتن دوره کمون  2 - 7روزه به صور مختلف طاعون خيارکی ،طاعون سپتيسميک  ،طاعون
پنومونيک تظاهر مينمايد و موجب بروز عالئم غير اختصاصی نظير کسالت ،تهوع ،استفراغ و اسهال ،ميگردد و در
صورتی که سريعا درمان نشود در نيمی از موارد ،به مرگ بيماران منجر ميگردد ولی در صورتی که تحت درمان
اختصاصی قرار گيرد ميزان مرگ ناشی از آن به کمتر از  %5تقليل می يابد.

ميزان موارد مرگ ناشی از بيماری در حالت زير ،بيشتر ميباشد

پنومونی طاعونی

لنفادنوپاتی زير بغلی يا لنفادنوپاتی ،در چند نقطه بدن

در صورت وجود باسيل طاعون ،در اسمير خون محيطی

مثبت بودن کشت خون

عدم تجويز آنتی بيوتيک مناسب

طاعون درمان نشده ميتواند باعث ايجاد سقط و يا مرگ جنين در داخل رحم ،بشود ولی در صورت درمان به موقع و
مناسب ،خطرات جنينی آن به حداقل ميرسد.
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تاثير عوامل مساعد کننده بيماری

افزايش جمعيت موشهای منطقه

نامطلوب بودن شرايط بهداشتی

حساسيت و مقاومت در مقابل بيماری

حساسيت نسبت به طاعون ،عموميت دارد و ايمنی حاصله در افرادی که جان سالمی به در ميبرند ،نسبی است به طوريکه
در مقابل تلقيح تعداد زيادی باسيل ،درهم ميشکند.

راههای انتقال

از طريق تماس با کک آلوده

از طريق تماس مستقيم با انسانهای مبتال به طاعون ريوی

در اثر تماس و دستکاری نسوج حيوانات آلوده و محيط کشت باسيل طاعون

در اثر تماس با گربه های آلوده به پنومونی طاعونی

در اثر تماس با شپش و کنه آلوده

انتشار عمدی از طريق افشانه های آلوده در حمالت بيوتروريستی
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انسان ،با قرار گرفتن در چرخه انتقال حيوانی طاعون و يا با ورود حيوانات وحشی آلوده يا کک آنها به اجتماعات
انسانی ،به اين بيماری ،مبتال ميشود و حيوانات اهلی نيز ممکن است کک آلوده به طاعون جوندگان را به منازل ،منتقل
کنند.

در رابطه با کنترل بيماری تنها زمانی بايد به مبارزه با موش های صحرائی و ساير جوندگان و کاهش جمعيت آنها اقدام
شود که جهت از بين بردن ککهای جوندگان ،ازحشره کش مناسبی استفاده شده باشد زيرا اگر قبل از نابود کردن کک ها
اقدام به معدوم کردن جوندگان شود با از بين رفتن اين ميزبان ها کک آلوده آنها که از موجودات خونگرم تغذيه ميکند به
بدن انسان هجوم آورده باعث انتقال بيماری ميگردد.

تنها روش کنترل جوندگان ،کاهش يا حذف مواد غذائی و پناهگاه آنهاست و مسلما چنين اقداماتی در مورد جوندگان اهلی و
نيمه اهلی ،امکان پذير بوده ليکن در مورد جوندگان وحشی از ارزش کمی برخوردار است.

همچنين بايد توجه داشته باشيم که نابود کردن جوندگان ،بدون کاهش امکانات غذائی و پناهگاه آنها در بهترين شرايط،
صرفا يک اقدام موقتی ميباشد.
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تب کیو

تب کیو از عوامل بیوتروریسم است

تب کيو ی بيماری قابل انتقال بين انسان و حيوان است که بوسيله کوکسيال برونتی يک گونه باکتريعارض می شود.
بيماری انتشار جهانی دارد اما گزارش آن در بسياری ديگر از کشورها الزامی نيست و به همين جهت دانشمندان نمی
توانند ارزيابی مطمئنی در خصوص تعداد موارد واقعی بيماری داشته باشند.

گاو ،گوسفند و بز مخازن اصلی کوکسيال برونتئی هستند .عفونت در طيف وسيعی از حيوانات ديگر شامل ديگر گونه های
دامی و حيوانات خانگی گزارش شده است.

کوکسيال برونتئی موجب عالئم در مانگاهی در حيوانات نمی گردد ،گرچه موجب سقط جنين در گوسفند و بز می شود.
ارگانيسم از طريق شير ،ادرار و مدفوع دامهای آلوده ،ترشح و همچنين در طی تولد و زايمان باکتری به تعداد زيادی از
مايعات آمنيوتيک و جفت دفع می شود.

باکتری در برابر گرما ،خشکی و بسياری از ضدعفونی کننده ها مقاوم است و قادر به زنده ماندن برای مدت طولنی در
محيط می باشد.

انسان ها اغلب بسيار حساس به بيماری هستند و تعداد محدودی باکتری ممکنست کفايت ابتال را داشته باشد البته بسياری
از موارد ابتالی انسانی غير آشکار است.

آلودگی انسان معمول از طريق استنشاق باکتری با هوای آلوده به ذرات گرد و غبار بهاربند دامها که ترشحات و مواد
دفعی حيوانات آلوده ،مواد دفعی دوره زايمان و مواد خشک شده جفت آن را آلوده کرده است ،صورت می گيرد.
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خوردن شير آلوده که متعاقب آن استفراغ و ورود غذای آلوده به ريه می شود شيوه عادی انتقال عفونت نيست .روش های
ديگر انتقال آلودگی به انسان شامل گزش کنه ها و انتقال انسان به انسان نيز نادر است.

بعضی از دامها می توانند تب کيو را به انسان انتقال دهند .گاو ،گوسفند و بز به احتمال بسيار قوی انتقال دهنده کوکسييال
برونتئی هستند ولی انواع ديگر حيوانات می توانند بيمار نيز بشوند.

اغلب حيوانات آلوده عالئم تب کيو را نشان نمی دهند ،ليکن ارگانيسم می تواند در گرد و غبار بهاربندها که دارای کود،
ادرار يا مايعات خشک شده ناشی از فرآيند تولد گوساله ها و يا بره ها است ،وجود داشته باشد.

مردم معمول از طريق تنفس در گرد و غبار بهاربندهای آلوده به تب کيو مبتال می شوند .هر از گاهی ،آلودگی انسان از
طريق نوشيدن شير آلوده و يا گزش کنه نيز اتفاق می افتد.

نيمی از انسان های آلوده با کوکسيال برونتئی عالئم درمانگاهی را نشان می دهند در اغلب مبتاليان بيمار ،عالئم
درمانگاهی  ۲-۳هفته بعد از آلودگی و يا زودتر نمايان می شود.

اين عالئم شامل سر درد ،درد معده و سينه ،استفراغ و اسهال است .تب می تواند ۱-۲هفته به درازا بکشد اما بسياری از
بيماران می تواند به عفونت شديد ريه و کبد مبتال شوند.

اکثر مبتاليان در عرض  ۱-۲ماه بعد از آلودگی بهبودی می يابند .بيماری بندرت  ۱سال و يا بيشتر تداوم می يابد .در اين
دسته از بيماران التهاب قلب و خصوصا التهاب دريچه های قلب می تواند مشکل جدی ايجاد کند.

در بيشتر موارد حاد ابتالی به تب کيو با شروع ناگهانی يک و يا بيشتر عالئم به شرح :تب بال( ۱۰۱-۱۰۱درجه
فارنهايت) ،سر درد شديد ،بيقراری ،درد عضالت ،گيجی ،اسهال ،درد شکمی و درد سينه شروع می شود.
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تب حدود ۱-۲هفته ادامه می بابد .کاهش وزن نيز می تواند وجود داشته باشد و برای مدتی ادامه يابد ۳۰۳-۱۰ .بيماران
يک عالئم عفونی آشکار که به پنومونی منجر می شود را نشان می دهند.

عالوه يک بخش عمده از بيماران نتايج غير طبيعی در تست های عملکرد کبد را نشان می دهند و در برخی هپاتيت بروز
می کنند.

در مجموع بيشتر بيماران در عرض چند ماه بدون درمان بهبود می يابند .فقط  ۱۳-۲مبتاليان به فرم حاد بيماری تلف می
شوند.

شکل مزمن تب کيو ،با عفونت پايدار به مدت  ۶ماه شناخته می شود ،اين شکل از بيماری غير معمول ولی بغايت جدی و
مخاطره آميز است .بيماران با فرم حاد بيماری می توانند به شکل مزمن بيماری گرفتار شوند.

اين فرم مزمن  ۱-۲۰سال بعد از ابتالی اوليه ادامه می يابد .عواقب جدی فرم مزمن تب کيو اندوکارديت است ،معمول
دريچه آئورت قلب ،و در موارد کمتر دريجه ميترال درگير می شود.

بيمارانی که به فرم حاد بيماری می رسند بيماری قبلی دريچه قلب و يا سابقه پيوند عروق دارند .گيرندگان اعضای
پيوندی ،بيماران سرطانی و همچنين مبتاليان به بيماری مزمن کليوی در معرض ابتالی به فرم مزمن تب کيو هستند .بالغ
بر  ۶۱۳مبتاليان به شکل مزمن بيماری ممکنست تلف شوند.

دوره کمون تب کيو بستگی به تعداد اعضائی دارد که در ابتدا به عفونت درگير می شوند .هرچه تعداد اندامهای درگير
بيشتر باشد ،دوره کمون کوتاهتر است.

اغلب مبتاليان در عرض ۲-۳هفته بعد از در معرض قرار گرفتن بيماری را نشان می دهند .آندسته از بيماران که بطور
کامل بهبود می يابند ،می توانند تا پايان زندگی بر عليه عفونت مجدد ايمن باشند.
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از آنجاکه نشانه ها و عالئم تب کيو اختصاصی نيستند ،بدون تست های مناسب و معتبر آزمايشگاهی تشخيص دقيق بيماری
مشکل است.

با داشتن نتايج تعدادی آزمايشات روتين و يافته های کلينيکی و اپيدميولوژيکی مناسب ممکنست بتوان در خصوص
تشخيص تب کيو اظهار نظر کرد.

برای مثال چون که مبتاليان به تب کيو يک تومبوسيتوپنی زود گذر را نشان می دهد ،يک شمارش ميکروبی می تواند
پزشک را راهنمائی و کمک کند .تاييد تشخيص تب کيو نيازمند يک آزمايش سرولوژی با تاييد حضور آنتی بادی برعليه
کوکسيال برونتی است.

در بيشتر آزمايشکاهها آزمايش ايمنوفلورسنس غير مستقيم بيشترين اطمينان و وسيعترين روش مورد استفاده می باشد.
کوکسيال برونتئی ممکنست در بافت های آلوده با استفاده از رنگ آميزی ايمنی شيميائی و روش شناسائی دی ان آ تشخيص
داده شود.

درآلودگی کوکسيال برونتئی دو فاز متفاوت آنتی ژنيک به نامهای فاز ۱و ۲وجود دارد.

اين تفاوت آنتی ژنی در تشخيص مهم است .در موارد حاد تب کيو ،ميزان آنتی بادی در فاز  ۲معمول بالتر از فاز ۱
است ،اغلب بوسيله چند صعود متفاوت و معمول در طول هفته دوم بيماری قابل تشخيص است.

در بيماری مزمن تب کيو وضعيت دقيقا عکس می شود .آنتی بادی در فاز  ۱آنتی ژنيک معمول نياز به زمان طولنی
تری برای تشخيص نياز دارد .آنتی بادی در فاز ۱و ۲طی ماهها و يا سالها پس از ابتالی اوليه تداوم می يابد.

دوکسی سيلين ،داروی اختصاصی برای درمان تب کيو می باشد .موثرترين شيوه مصرف آنتی بيوتيک در  ۳روز اول
بيماری می باشد.
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يک دز  ۱۰۰ميلی گرمی دوکسی سيلين به صورت خوراکی و دو بار در روز به مدت  ۱۱-۲۱روز ،بارها مورد استفاده
قرار گرفته است.

آنتی بيوتيک کوئينولون در شرايط آزمايشگاهی بر عليه کوکسيال برونتئی موثر بوده است .در صورت عود بيماری بايد
دارو مورد استفاده قرار گيرد.

ضايعات اندوکارديت ناشی از تب کيو بسيار سخت به دارو جواب می دهد و اغلب از درمان ترکيبی چند دارو استفاده می
شود.

دو روش درمانی متفاوت -۱ :ترکيب دوکسی سيلين با کوئينولون به مدت حداقل  ۱سال  -۲ترکيبی دوکسی سيلين با
هيدروکسی کلروکوئين به مدت ۱/۱-۳سال مورد ارزيابی قرار گرفته اند.

در روش درمانی دوم موارد کمتری از عود بيماری گزارش شده است ،اما نيازمند آزمايش چشمی عادی برای مشخص
کردن تجمع کلروکوئين دارد .درمان جراحی در موارد مواجهه با اندوکاديت نياز می باشد.
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تب تیفویید

تب تیفوئید از عوامل بیوتروریسم است

تب تيفوئيد يک بيماری حاد همراه با تب ناشی از باکتری های سالمونال تيفی است.

سالمونال ،يک نوع باکتری است که اين باکتری ها در آب يا مواد غذايی وجود دارد .تب حصبه با نوشيدن يا خوردن،
باکتريهای موجود در غذا يا آب آلوده بوجود می آيد.

مهمترين عالمت آن تب است ،د هجوم باکتريها به کيسه صفرا ،بر سيستم سيستم صفراوی و بافت لنفاوی روده تاثير
ميگذاردحصبه يا تب تيفوييد ،يک بيماری عفونی است و در اثر ميکروارگانيسمی به نام سالمونال ايجاد می شود.
مبتاليان به اين بيماری معمولا تب دارند .تب می تواند به صورت مداوم باشد.

شايع ترين عالمت بيماری حصبه ،تب مداوم است وبهترين راه تشخيص آن ،کشت خون می باشد.

فرد ممکن است هيچ عالمت ديگری نداشته باشد .همچنين ممکن است عاليمی مانند پايين بودن سطح هوشياری ،حالت
بهت زدگی هم وجود داشته باشد .در مواردی به طور هم زمان اسهال يا يبوست هم ديده می شود.

هم چنين ممکن است درد شکمی منتشر در شکم وجود داشته باشد که خيلی وقتها با آپانديسيت(التهاب آپانديس) حاد اشتباه
گرفته می شود.

ممکن است مريض سرفههای خشکی داشته باشد .خستگی و کوفتگی هم از ديگر عاليم است .ولی در حصبه در تمام
موارد حتما تب وجود دارد.
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علت بيماری حصبه ميکروارگانيسم سالمونال می باشد که معمولا از طريق خوراکی وارد بدن می شود (دهانی -مدفوعی)
و چنان چه مدفوع بيمار توسط فرد ديگری به صورت غيرمستقيم مثال از طريق آب وغذای آماده خورده شده باشد ،معمول
اين حالت پيش می آيد.

افرادی که از آبهای نامطمئن و غير بهداشتی استفاده می کنند ،اگر اين آبها با فاضالب مخلوط شده باشد ،باعث ابتال آنها
به حصبه خواهد شد.
البته با توجه به اينکه در سالهای اخير مساله ی دفع فاضالب تقريبا ا بهداشتی شده است ،موارد اين بيماری نيز کاهش پيدا
بهترين راه تشخيص ،کشت خون است .البته کشت مغز استخوان دقيق ترمی باشد ،ولی هم مشکل و هم دردناک .کرده است
است.

همچنين از کشت مدفوع و ادرار هم برای تشخيص استفاده میشود.

برای تشخيص میتوان از گاواژ ترشحات دئودنوم (دوازدهه) نيز استفاده کرد ،ولی متداول ترين روش کشت خون است.

تست ويدال در تشخيص بيماری حصبه در شرايط کنونی ارزش کم تری دارد و جايگاه خوبی برای تشخيص ندارد.
معمولا اين بيماری در سن کودکی و نوجوانی ديده می شود .در جوامعی که آلودگی محيطی باليی داشته باشند ،معمولا
کودکان در اوايل عمربه اين بيماری مبتال می شوند.

اگر فردی در بچگی آلوده نشده باشد ،به ندرت ممکن است در سنين بال دچار اين بيماری شود.
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افراد باHIV

مثبت (مبتال به ايدز ) خيلی مستعد ابتال به عفونتهای سالموناليی هستند و اگر موردی ديده شود که عفونت سالموناليی
تکرار می شود ،بايد به ايدز مشکوک شويم.

اين بيماری جنبه ی ژنتيکی ندارد و ميزان ابتال در دختران و پسران تقريبا يکسان است.

اين بيماری در اکثر موارد با مصرف آنتیبيوتيک خوب می شود .آنتی بيوتيک های مصرف شده در سالهای اخير
معمول کلرامفنيکل ،کوتريموکسازول و آمپیسيلين بوده و متأسفانه در سالهای اخير گروهی از ميکروارگانيسمها نسبت به
آنتیبيوتيک ها مقاومت پيدا کردهاند ،طوری که ديگر با تجويز اين آنتیبيوتيک ها بيمار بهبودی کامل پيدا نمیکند ،لذا از
داروی جديدی به نام سفترياکسون و سيپروفلوکسازين و… استفاده می شود.

با توجه به اينکه مصرف داروی کلرامفنيکل میتواند با ايجاد عارضه کم خونی آپالستيک همراه باشد ،امروزه برای
درمان حصبه ،کمتر از کلرامفنيکل استفاده می شود.
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ابوال

ابوال از عوامل بیوتروریسم است

ابول يک بيماری کشنده ويروسی مشترک بين انسان و دام است که پس از ورود به بدن ،سلول-ها را کشته ،بسياری از
آن-ها را تخريب کرده ،سيستم ايمنی بدن را از بين برده و باعث خونريزی شديد تقريبا ا در تمام ارگان-های بدن شده و
بيماری بسيار هولناکی است.

نشستن در کنار فرد مبتال ،هوا ،غذا و آب بيماری را منتقل نمی-کند ،اما بوسيدن شخص مبتال و يا خوردن و آشاميدن
مشترک با او خطرناک بوده و می-تواند عامل ابتال باشد .راه-های ابتال عبارتند از :شير مادر ،مدفوع ،بزاق ،مايع منی،
عرق ،ادرار بيمار.

براساس تحقيق

مرکز کنترل و پيشگيری بيماری-ها ويروس ابول  ۳ماه می-تواند در مايع منی زندگی کند.

افراد در اثر تماس با اين مايعات از طريق چشم ،دماغ ،دهان و پوست زخمی مبتال می-شوند .کارکنان بهداشتی به دليل
تماس با فرد و مايعات بدن اين افراد در معرض ابتال هستند و بيماری می-تواند از طريق وسايل آلوده بيمار مانند سوزن و
يا ارتباط با حيوان آلوده نيز منتقل گردد.

به نظر می-رسد ابول فقط از طريق پستانداران به انسان منتقل شده و به نظر نمی-رسد که حشرات مانند پشه-ها عامل
انتقال آن باشند.
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سردرد ،دردعضالنی ،درد معده و سرفه و تب بالی  ۳۳درجه از عاليم شايع بيماری هستند و اگر بيماری شديدتر شود
استفراغ ،اسهال ،کبودی و خونريزی بدون ضربه از چشم-ها و لثه را می-تواند به دنبال داشته باشد.

تاکنون هيچ روش درمانی و واکسنی که بتواند از ابول جلوگيری کرده و يا آن را درمان کند مورد قبول واقع نشده و
دانشمندان داروهای مختلفی را بر روی حيوانات آزمايش کرده-اند که به نظر می-رسيد ممکن است موثر باشد ،ولی تجربه
روی انسان تاکنون صورت نگرفته است.

محققان مطالعاتی روی  ۲واکسن جديد که می-تواند از ابول جلوگيری کند انجام داده-اند ولی هنوز برای مشاهده بی-خطر
و موثر بودن آن-ها لزم است روی افراد بيشتری آزمايش شود.

درمان

داروهای زيادی برای از بين بردن ويروس وجود نداشته و کارکنان بهداشتی عاليم ظاهری را درمان کرده و مراقبت-های
اوليه را انجام می-دهند که شامل:

 -۱مايع درمانی و هيدراته کردن بيماران

 -۲اکسيژن-تراپی -۳متعادل نگهداشتن فشارخون  -۱درمان عفونت-های موجود و مشترک و آن-هايی که ممکن است به
وجود بيايد  -۱بالنس الکتروليت-ها است.

طول عمر بيماران وابسته به سيستم ايمنی-شان بوده که چگونه کار می-کند و هرچه مراقبت-های پزشکی زودتر انجام
شود ،شانس بهبودی آن-ها بيشتر است.
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جلوگيری از ابول

افراد برای محافظت خود از ابول بايد اقدامات زير را انجام دهند

اجتناب از تماس با ترشحات بدن و خون بيمار

آموزش برای شناخت و چگونگی جلوگيری از ابتال به بيماری

رعايت دقيق بهداشت دست-ها شامل شستن دست-ها با آب و صابون و ضدعفونی کننده-های الکلی

خودداری از درگير شدن با مراسم کفن و دفن بيمارانی که از ابول مرده-اند مانند دست زدن به بدن بيمار

اجتناب از دست زدن به وسايلی که برای فرد مبتال به ابول به کار گرفته شده است مانند :لباس ،سوزن يا تجهيزات
پزشکی

دور کردن بيماران مبتال از ديگران و کنترل کسانی (کارکنان بهداشتی– درمانی و تکنسين-های آزمايشگاه) که با بيماران
در تماس بوده-اند و ايزوله کردن آن-ها به مدت  ۲۱روز .بايد اقدامات احتياطی بسيار دقيق به عمل آورده و عالوه بر
ايزوله کردن بيماران ،پوشيدن گان ،دستکش و ماسک و محافظت از چشم-ها در هنگام تماس با فرد آلوده ضروری است.
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اشرشیاکولی

اشرشیاکولی از عوامل بیوتروریسم است

اين باکتری نوعی باسيل گرم منفی از خانواده انتروباکترياسه است که به طور شايع در روده جانوران خونگرم وجود .

دارد .بيشتر سويههای اشريشيا کلی ،بیآزار هستند اما برخی از سروتيپها د

موجب مسمويت غذايی و اسهال میشوند.

آلودگی به باکتری اشرشياکلی در دو دسته عفونت هاي روده اي و غير روده اي قرار دارد.

بيشتر موارد آلودگي به عفونت هاي غيرروده اي و به خصوص عفونت هاي ادراري در سالمندان ديده شده است.

ميزان آلودگي به اين باكتري در دهه گذشته دو برابر شده است .عفونت هاي گوارشي ناشي از اين باكتري بسته به سويه
خاص باكتري به صورت اسهال ساده تا اسهال همراه با خون است و با تأمين آب و الكتروليت هاي مورد نياز بدن درمان
مي شود و نيازي به مصرف آنتي بيوتيك نيست.

به طور كلي اشرشيا كلي ،علت شايع مسموميت غذايي است .برخي از گونه هاي آن به طور طيبعي در روده حيوانات و
انسان يافت مي شود .حدود صدها گونه از اشرشيا كلي وجود دارد كه بيشتر آنها مضر هستند.

اين باكتري ها از طريق دست هاي آلوده به مدفوع ،گوشت خام ،شير و آبميوه غير پاستوريزه منتقل مي شود .كالباس،
سوسيس و كاهو نيز اين باكتري را منتقل مي كنند.

پس از ورود اين باكتري از طريق دهان ،اين باكتري وارد روده ها مي شود و به سلول هاي مخاط روده مي چسبد و
شروع به تكثير مي كند و هنگامي كه تعداد آنها زياد شود ،همگي شروع به آزاد كردن سم مي كنند.
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سم ناشي از باكتري ها ،مخاط روده را تخريب و دردهاي شديد شكمي و اسهال را ايجاد مي كند.

:دوره كمون يا نهفته بيماری

به مدت زمان ميان آلوده شدن با عامل بيماريزا تا بروز نشانه ها و عالئم بيماری ،دوره کمون گفته می شود .بسته به نوع
اشرشياكلي ،اين دوره برای مسموميت با اين باکتری می تواند 8 -22 ،ساعت باشد.

عالئم بيماري

عالئم مسموميت با اشرشياکلی ،شامل مدفوع شل و آبكي ،حالت تهوع ،استفراغ ،فوريت براي رفتن به توالت ،تب،
سردرد ،دفع دردناك و مدفوع خوني می باشد.

انتقال بيماري

از طريق ( انسان ـ موادغذايي ـ انسان ) مي باشد .حداقل تعداد باکتری اشرشياکلی جهت ايجاد بيماری صد ميليون عدد در
هر گرم ماده غذايی می باشد.

تماس مستقيم هنگام خرد كردن گوشت ،ماهي و گوشت خام و غذاهاي گوشتي نيمه پخته ،استفاده از آبليمو و فرآورده هاي
لبني غير پاستوريزه ،خوردن سبزيجات خام بدون ضدعفوني كردن ،استفاده از آب آلوده و يخ هاي سر راه

(عرضه غير بهداشتي) و استفاده از غذاي دوره گردهاي خياباني همگي مي توانند در انتقال بيماري نقش موثري داشته
باشند.
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مواد غذايي در معرض خطر

گوشت ـ ماهي ـ شير ـ آب آلوده در معرض خط آلودگي به اين باكتري هستند و مهمترين منبع آلودگي ،سبزي هاي خام و
سالد مي باشد.

پيشگيري

كنترلبهداشت كارگران آشپزخانه ،كنترل آب مصرفي ،عدم مصرف سالد و سبزي خام در رستورانها به ويژه غذاخوري
هاي بين راهي و شستن دست ها يكي از عوامل عمده پيشكيري از انتقال بيماري است.

درمان

در موارد خفيف بدون مراجعه به پزشك نيز مي توان اين بيماري را كنترل كرد .با مصرف روزانه  2تا  3/5ليتر مايعات،
حجم آب از دست رفته را مي توان جبران كرد.

در  22ساعت اول بهتر است از آب ميوه هاي پاستوريزه ،مايعات بدون كافئين ،چاي داغ و آب گوشت يا مرغ استفاده
كنيد .در  22ساعت دوم غذاهاي ماليم ونرم مثل برنج ،نان و غالت مصرف نماييد.
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شیگلوز

شیگلوز از عوامل بیوتروریسم است

اسهال خونی باکتريايی (شيگلوز) عبارت است از يک عفونت باکتريايی در ليههای سطحی پوشاننده ی جدار داخلی
رودهها

اين بيماری در اثر تماس نزديک فردی به وجود می آيد و به صورت همه گير رخ می دهد .از زمان ورود باکتری تا
ظهور عاليم 1-2 ،روز طول می کشد.

برای جلوگيری از ابتال به اين بيماری خطرناک،دست های خود را حتما پس از اجابت مزاج و قبل از دست زدن به مواد
غذايی بشوييد.

عاليم شايع

دل پيچه ،تب  ،اسهال ( 22يا حتی  32بار اجابت مزاج آبکی در روز)

وجود خون ،مخاط ،يا چرک در مدفوع ،تهوع يا استفراغ ،دردهای عضالنی

گاهی در شروع بيماری ،شمارش گلبولهای سفيد کمتر از حد طبيعی است
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علت
يک نوع باکتری به نام شيگال که به جدار روده ی بزرگ حمله می کند .اين باکتری معمولا از طريق دستها ،غذا يا آب
آلوده ،از يک فرد به فرد ديگر انتقال می يابد.

عوامل تشديد کننده ی بيماری

مسافرت به کشورهای خارجی

محيط زندگی شلوغ يا غير بهداشتی

پيشگيری

دست های خود را پس از اجابت مزاج و قبل از دست زدن به مواد غذايی بشوييد

هرکس که عاليم اسهال خونی باکتريايی دارد را جداسازی نماييد

لباس های آلوده و ملحفه ها را تا زمانی که بتوانيد آنها را بجوشانيد ،در سطل های درپوش دار و پر از آب و صابون قرار
دهيد.

عواقب مورد انتظار
با درمان ،بيماری معمولا در عرض  7روز قابل معالجه است.

اغلب عفونت های شيگاليی خفيف هستند و درمان جدی احتياج ندارند .البته در موارد شديد ،اگر درمان موفقيت آميز
نباشد ،از دست رفتن آب زياد از بدن ممکن است مرگبار باشد خصوصا ا در شيرخواران و کودکان کم سن و سال

Page 34

دانشنامه بیوتروریسم و عوامل بیوتروریسم

عوارض احتمالی
کم آبی بدن به طور خطرناک ،خصوصا ا در کودکان -

در موارد نادر ،باکتری ها ممکن است از مجرای گوارش به خون وارد شوند و ساير اعضای بدن را درگير سازند ،مثل:
کليه ها ،کيسه ی صفرا ،کبد  ،يا قلب و مفاصل .اين حالت شايد به شوک و مرگ بيانجامد

درمان

اقدامات تشخيصی ممکن است شامل بررسی آزمايشگاهی و کشت نمونه ی مدفوع لزم باشد

اطالع از بروز همه گيری بيماری و نيز آشنايی به نواحی بومی می تواند در رسيدن به تشخيص کمک کند

درمان ،شامل جايگزينی مايعات از دست رفته ،غذای کم حجم و نيز گاهی دارو می شود

بيمار را از بقيه جدا نماييد

برای تخفيف درد ،يک صفحه ی گرم کننده يا شيشه ی آب داغ را روی شکم قرار دهيد

بيمار بايد به طور مرتب مايعات دريافت کند
بستری کردن بيمارانی که شديداا مريض هستند (خصوصا ا کودکان کم سن و سالی که کم آبی دارند).

چنين بيمارانی جدا از بقيه بستری می شوند و مايعات تکميلی را از راه سرم به آنها می رسانند
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داروها

امکان دارد آنتی بيوتيک تجويز شود.

از مصرف ترکيبات ضد اسهال خودداری کنيد ،مگر اينکه با نظر پزشک تجويز شده باشند .اين ترکيبات ممکن است
بيماری را طولنی کنند .اگر تا کنون مورد استفاده قرار می گرفته اند بالفاصله مصرف آنها را متوقف کنيد.
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وبا

وبا از عوامل بیوتروریسم است

وبا يک بيماری حاد اسهالى است که به علت عفونت رودهها با باکتری به نام «ويبريو کلرا» به وجود مىآيد

آلودگى با اين ميکروب در نتيجه نوشيدن آبهاى آلوده يا خوردن غذاهاى خام يا نيمهخام مثل سبزيجات يا ماهى به وجود
مىآيد.

عالئم بيمارى شامل

اسهال ،دل پيچه ،تهوع ،استفراغ و کم آبى بدن است .گرچه ممکن است عالئم بيمارى خفيف باشد اما  ۱درصد افراد مبتال
دچار بيمارى شديد مىشوند که با اسهال آبکى شديد ،استفراغ و گرفتگى عضالت ساق پا همراه است.

اين افراد به علت از دست رفتن سريع مايعات بدنى دچار کم آبى شديد و شوک مى شوند .در صورت عدم درمان مرگ
در طول چند ساعت رخ مىدهد.

همه گيرى هاى وبا
در موارد همهگيرى ها منبع آلودگى معمولا مدفوع اشخاص مبتال به اين بيمارى است .اين بيمارى به سرعت در مناطقى
که دفع بهداشتى فاضالب و آب سالم در اختيار ساکنان وجود ندارد ،گسترش مى يابد .بيمارى مستقيما ا از فردى به فرد
ديگر منتقل نمىشود ،بنابراين تماس اتفاقى با شخص آلوده باعث بيمارى نخواهد شد.
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شبه وبا

در اين حالت اسهال آبکى به وجود مى آيد اما عامل بيمارى ميکروب ديگرى به نام کامپيلوباکتر ژژونى است.

خيلى از موارد اسهال آبکى که به صورت پراکنده رخ مىدهد در واقع شبه وبا هستند و نه وبا.

گرچه وبا مىتواند مرگبار باشد ،پيشگيرى از آن بسيار آسان است .در صورت وجود تسهيالت بهداشتى و آب لولهکشى
سالم اصولا وبا تهديد عمدهاى محسوب نمىشود.

براى همين است که در بسيارى از کشور هاى پيشرفته سالها است که ديگر خبرى از همهگيرى وبا نيست.

در مواردى که در منطقه اى وبا همه گير شده باشد بايد اين نکات را رعايت کرد

آب مصرفى بايد با جوشاندن ،صاف کردن و کلر زدن ضدعفونى شود

فضولت افراد مبتال به وبا بايد به طريق مناسب دفع شده به طورى که باعث آلودگى محيط نشود

فاضالب ها قبل از وارد شدن به نهر ها و رود خانه ها بايد تصفيه شوند

آگاهى لزم در مورد شيوع وبا در اطراف منابع آلوده آب داده شود

درمان

درمان وبا به وسيله آنتى بيوتيک و جايگزينى خوراکى آب و امالح از دست رفته به علت اسهال است.

البته در صورتى که فشار خون خيلى افت کرده باشد و يا بيمار به علت استفراغ شديد نتواند چيزى بنوشد ،جايگزينی از
طريق سرمهاى داخل وريدى انجام مىشود.
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واکسن ضد وبا موجود است ،اما از آنجا که ميکروب عامل بيمارى مرتبا ا جهش مىيابد و مقاوم مىشود بايد مرتبا ا
واکسنهاى جديد آن تهيه شود.
معمولا اين واکسن تنها در موارد مسافرت از کشورهاى عارى از بيمار به کشورهايى مانند هند که بيمارى در آنها به
صورت بومى وجود دارد ،تزريق مىشود و تاثير آن هم چند ماه بيشتر نخواهد بود.
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بوتولیسم

بوتولیسم از عوامل بیوتروریسم است

بوتوليسم با منشأ غذايی که در اثر خوردن مواد حاوی سم بوتوليسم ايجاد می شود.

بوتوليسم ناشی از زخم که در اثر آلوده شدن زخم به کلستريديوم بوتولينم ايجاد می شود.

بوتوليسم کودکان که در اثر خوردن تخم باکتری بوتوليسم ايجاد می شود .اين تخم وارد روده شده  ،درآنجا رشد نموده و
سم توليد می کند.

بوتوليسم ناشی از مسموميت روده ای بزرگسالن که نوع بسيار نادری از بوتوليسم است و از همان طريقی که بوتوليسم
کودکان ايجاد می شود ،ايجاد می گردد.

و نوع آخر بوتوليسم که در نتيجه مصرف بيش از حد سم بوتوليسم ايجاد می شود.

تمام انواع بوتوليسم می توانند کشنده بوده و بايد فورا درمان شوند.

بوتوليسم ناشی از غذا يک فوريت پزشکی رايج است چون بسياری از مردم ممکن است با خوردن غذای آلوده به اين نوع
بوتوليسم دچار شوند.

در ايالت متحده ،سالنه به طور متوسط  125مورد ابتال به بوتوليسم گزارش می شود .از اين تعداد %15 ،ناشی از غذا،
 %55بوتوليسم کودکان و  %22ناشی از زخم هستند .دو نوع ديگر هم مشاهده می شود ،اما بسيار به ندرت.
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معمولا سالنه يک يا دو مورد ابتال به بوتوليسم ناشی از غذا مشاهده می شود که بيشتر در اثر مصرف کنسروهای خانگی
ايجاد شده اند .اکثر موارد بوتوليسم ناشی از زخم نيز در اثر تزريق نادرست هروئين به خصوص در کاليفرنيا ايجاد می
شود.

عالئم و نشانه های ابتال به بوتوليسم

از جمله عالئم و نشانه های کلی بوتوليسم می توان به دوبينی ،تاربينی ،افتادگی پلک ،گفتار غيرواضح ،اشکال در بلع،
خشکی دهان و ضعف ماهيچه ها اشاره کرد.

کودکانی که به بوتوليسم مبتال می شوند نيز بيحال می شوند ،درست شير نمی خورند ،دهانشان خشک می شود ،يبوست
می گيرند ،گريه ضعيف و بی جان می کنند و ماهيچه هايشان شل می شود.

اين ها همه جزو عالئمی هستند که در اثر فلج ماهيچه ای سم بوتوليسم ايجاد می شوند .در صورتی که زود درمان نشوند،
عالئم پيشروی کرده و به فلج ماهيچه های تنفسی ،بازوها ،پاها و بالتنه منجر می شوند.
در بوتوليسم غذايی عالئم معمولا  18تا  35ساعت پس از خوردن غذای مسموم بروز می يابد ،اما گاهی ممکن است 5
ساعت پس از خوردن و يا حتی ده روز پس از آن نيز بروز يابد.

تشخيص بوتوليسم
معمولا عالئم و نشانه های بوتوليسم برای تشخيص کافی نيستند .برخی بيماری های ديگر نظير سندروم گيلن باره ،حمله
قلبی و ضعف عضالنی نيز عالئمی مشابه عالئم بوتوليسم دارند.
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بنابراين برای تشخيص ،انجام تست های خاصی لزم خواهد بود تا گزينه های احتمالی ديگر حذف شود .از جمله اين
تست ها می توان به اسکن مغز ،تست مايع نخاع ،ای.ام.جی و تست های عضالنی برای بررسی احتمال ابتال به ضعف
عضالنی اشاره کرد .آزمايش هايی هم وجود دارند که برای بررسی وجود باکتری بوتوليسم در بدن فرد انجام می شوند.

درمان بوتوليسم

اشکالت تنفسی و فلج عضالنی که در موارد شديد بوتوليسم ايجاد می شود ،بيمار را وادار می نمايد که هفته ها و شايد ماه
ها از دستگاه تنفس مصنوعی و مراقبت های شديد پزشکی و بالينی استفاده کند.

فلجی که ايجاد شده به کندی بهبود می يابد .بوتوليسم را در واقع می توان با کمک پادزهری که مانع عملکرد سم ،درون
گردش خون است درمان کرد.

در صورتی که بيماری به موقع تشخيص داده و پادزهر زود تزريق شود ،می توان از بروز فلج جلوگيری نموده و دوره
درمان را کوتاه تر کرد .در برخی موارد برای خارج نمودن باقی مانده غذای آلوده از معده و روده بيمار او را وادار به
استفراغ نموده و يا او را تنقيه می کنند.
در مورد بوتوليسمی که از راه زخم وارد بدن بيمار شده ،معمولا بايد زخم را از طريق جراحی ترميم کرده و منشأ
باکتری مولد سم را از بدن بيمار خارج نمود و سپس برای بيمار آنتی بيوتيک تجويز کرد.

در مورد تمام انواع بوتوليسم ،بستری شدن در بيمارستان و برخورداری از مراقبت های مناسب ،مهم ترين مرحله درمان
است.
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عوارض احتمالی بوتوليسم

بوتوليسم می تواند به واسطه ايجاد اختالل در تنفس فرد مبتال ،به مرگ وی منجر شود .با اين حال ،طی پنجاه سال گذشته،
درصد مرگ و مير ناشی از ابتال به بوتوليسم ،از  %52به  %5-3کاهش يافته است .اين احتمال وجود دارد که افرادی که
به بوتوليسم مبتال شده اما دوران مسموميت را پشت سر گذاشته اند ،تا سال ها به تنگی نفس و خستگی دچار شده و به
مراقبت های پزشکی نياز داشته باشند.

پيشگيری از ابتال به بوتوليسم

بسياری از موارد ابتال به بوتوليسم ،قابل پيشگيری اند .بسياری از موارد بوتوليسم ناشی از غذا در اثر استفاده از
کنسروهای خانگی مثالا کنسرو مارچوبه ،لوبيا سبز ،لوبيای قرمز و ذرت که مقدار اسيد کمی دارند و در تهيه آنها اصول
صحيح رعايت نمی شود ،ايجاد می گردند .البته به ندرت در موارد صنعتی نيز مشاهده می شود که ناشی از اشکال در
توليد ،نگهداری و يا مصرف است .برای مثال در کنسرو سير خرد شده و روغن ،سس های پنيری ،فلفل های چيلی،
گوجه فرنگی ،آب هويج ،سيب زمينی پخته ای که در فويل پيچيده شده و  ...در آلسکا بوتوليسم غذايی از طريق ماهی و
جانوران آبزی فرآوری شده ديگر به انسان سرايت می کند.

از آنجايی که سم بوتوليوم در اثر دمای بال نابود می شود ،کسانی که از کنسروهای خانگی استفاده می کنند بايد قبل از
مصرف حتما ا آنها را ده دقيقه بجوشانند.

عسل هم می تواند اين باکتری را در خود داشته باشد .به همين دليل به کودکان زير يک سال نبايد عسل داد .اما برای
کودکان بالی يک سال و بزرگسالن مصرف عسل ممنوعيتی ندارد.
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از بوتوليسمی که از راه پوست يا زخم وارد می شود نيز با رسيدگی به موقع به زخم های پوستی و پرهيز از استفاده
داروهای مخدر تزريقی پيشگيری کرد.

اکثر موارد بوتوليسم کودکان را نمی توان پيشگيری کرد چون باکتری مربوط به اين بيماری در خاک و گرد و غبار وجود
دارد .اين باکتری در کف خانه ها ،روی فرش ،و سطوح مبلمان حتی پس از نظافت نيز ممکن است وجود داشته باشد.
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بروسلوزیس

بروسلوز از عوامل بیوتروریسم است

بروسلوز يکی از مهمترين و شايع ترين بيماری های مشترک بين انسان و حيوانات است .ميزان شيوع تب مالت در انسان
مستقيم به شيوع بروسلوز در دامها بستگی دارد ،از اين رو کنترل برای جلوگيری از خسارات اقتصادی و مخاطرات
بهداشتی اين بيماری کنترل و يا ريشه کنی آن در حيوانات اجتناب ناپذير است.

انسان ممکن است به وسيله هر يک از پنج گونه  :بروسال ملی تنسيس از بز ،گوسفند وگاو وشتر؛ بروسالآبورتوس از
گاو؛ بروسالسوئيس از خوک؛ بروسالکنيس از سگ و بروسال ماريس از پستانداران دريايی به بيماری تب مالت مبتال
شود ولی بروسال ملی تنسيس متداول ترين عامل اين بيماری در انسان است و بيماری ناشی از بروسال کنيس و بروسال
ماريس در انسان بسيار نادر می باشد.

بروسال اوويس عامل تورم بيضه در قوچ بوده و برای انسان بيماری زا نمی باشد ،همچنين بيماريزايی بروسال نئوتومه و
بروسال ميکروتی (که عامل بروسلوز در گروهی از جوندگان هستند) برای انسان اثبات نشده است.

ميزبان ترجيحی و اصلی بروسال آبورتوس گاو بوده ،ضمن آنکه به ديگر حيوانات حساس چون گوسفند و بز ،شتر ،اسب،
سگ و نشخوار کنندگان وحشی نيز انتقال می يابد.

بروسالملی تنسيس عامل اصلی بيماری در گوسفند و بز بوده و به ديگر حيوانات نيز منتقل میشود .بروسالسوئيس در
اصل خوک است و بروسالکنيس سگ و بروسال ماريس پستانداران دريائی را مبتال می سازد.
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بيماری بروسلوز در بسياری از نقاط جهان ديده می شود ،به ويژه بيماری در کشورهای حوزه مديترانه ،خاورميانه ،شبه
جزيره عربستان ،امريکای مرکزی و جنوبی ،آسيا و افريقا شايع است.
تنها  ۱۱کشور بطور رسمی عاری از برسلوز اعالم شده اند .در برخی کشورها ،چون ايالت متحده امريکا ،اساسا ا
بيماری يک مخاطره شغلی محسوب می شود ،در حاليکه در کشورهايی مانند ايران ،آلودگی به اين باکتری به شغل های
خاصی محدود نمی شود.

معمول ترين راه انتقال آلودگی به حيوانات از طريق گوارش و خوردن محتويات دفعی آلوده است ،هرچند که پوست و
مخاط آزرده ،غشاء ملتحمه چشم ،ريه ها و رحم نيز می توانند راه ورود باکتری به بدن دام باشند.

باکتری های بروسال از چندين راه وارد بدن انسان میشوند .از راه خوراکيکه مصرف شير تازه آلوده غير پاستوريزه و
فرآورده های آن يکی از متداولترين شيوه های انتقال بيمار است.

ديگر فرآورده های مصرفی تهيه شده از حيوانات آلوده چون جگر ،گوشت ،دنبالن و خون که به صورت خام يا نيم
پزمصرف می شوند نيز منبع عفونت محسوب ميشود
انتقال آلودگی از راه استنشاقی معمولا يک مخاطره ای شغلی در بين چوپانان ،حمل و نقل کنندگان حيوانات ،کارگران
دامداری  ،کارکنان کشتارگاه ها  ،دامپزشکان و تکنسين های دامپزشکی و غيره اتفاق می افتد.

استنشاق افشانه های حاوی بروسال بعنوان متداول ترين راه انتقال عفونت در بين کارکنان آزمايشگاه ها است.
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همچنين ممکن است باکتری به صورت تصادفی در هنگام قصابی سبب آلودگی شود ويا دامپروران و دامپزشکان هنگام در
اثر تماس با ترشحات آلوده دامها ممکن است از طريق تماس پوستی آلوده شوند.

ورود مواد دفعی آلوده به چشم در خالل مراقبت از حيوانات مبتال نيز راه ديگر انتقال آلودگی میباشد.

در انسان بروسلوز ممکن است به بيماری های تب دار ديگر شباهت داشته و هر گونه سيمای بالينی اختصاصی را فاقد
باشد.

شروع بيماری ممکن است ناگهانی ،طی دوره  ۱تا  ۲روزه ،تدريجی يا در خالل يک هفته يا بيشتر بروز نمايد.متداول
ترين نشانی ها عبارتند از :تب ،لرز يا رعشه های شديد ،بی قراری عمومی ،دردهای منتشر در سرتاسر بدن ،درد مفصل
و کمر ،سردرد ،بی اشتهايی ،خستگی زودرس و ضعف عمومی.

symptom of brucelosis
عالیم بروسلوزیس
تبFever
سردردHeadache
دردپشتBack pain
اسهالdiarrhea
درد عضالتmuscle pain
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سیاه زخم

سیاه زخم از عوامل بیوتروریسم است

يكي از بيماريهاي عفوني حيوانات است كه بوسيله باسيل گرم مثبت مولد اسپوري بنام باسيلوس آنتراسيس ،ايجاد ميشود و
در انسان در اثر تماس با حيوانات آلوده ،يا فراورده هاي آنها نظير پشم ،مو ،پوست ،استخوان ،سفيداب  ،استنشاق افشانه
هاي آلوده در كارخانجات پشم ريسي يا طي انتشار عمدي اسپورها به وسيله بيوتروريست ها و خوردن مواد آلوده ،ايجاد
ميشود.

اين بيماري نه تنها باعث بروز مرگ و مير فراواني در دامها ميشود و زمينه را جهت وابستگي هاي اقتصادي و سياسي،
فراهم مينمايد ،بلكه موجب افزايش مرگ و مير ،در انسان نيز ميگردد.

ختالف قابل توجهي بين مقاومت اشكال رويشي و اسپور باسيل سياه زخم ،وجود دارد به طوري كه اشكال رويشي اين
باكتري در مقابل حرارت و مواد شيميائي ،مقاومت چنداني ندارند و در دماي  55درجه سانتيگراد در عرض يك ساعت،
حيات خود را از دست ميدهند.

در صورتي كه لشه حيوان مبتال به سياه زخم ،در گرماي تابستان و دماي حدود  28 – 32درجه سانتيگراد ،به حال خود
رها شود در عرض  82ساعت كليه باسيل هاي سياه زخم موجود در آن از بين خواهند رفت ولي اگر در دماي 5 – 12
درجه سانتيگراد قرار گيرد فعاليت ارگانيسم هاي تجزيه كننده ،متوقف ميگردد و اشكال رويشي باسيل سياه زخم را تا – 2
 3هفته بعد نيز ميتوان در لشه حيوان ،يافت نمود.

هرگاه اين باكتري ها از طريق تماس لشه حيوان ،با زمين اطراف ،تماس پيداكنند
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و دماي محيط ،در حدود  22درجه سانتيگراد يا كمتر باشد به علت كند بودن سرعت اسپور سازي آنها قبل از اينكه اسپور
سازي  ،صورت گيرد ممكن است بوسيله ساير ارگانيسمهاي موجود در خاك  ،مضمحل گردند ولي در صورت بال بودن
دماي محيط ،به سرعت ،اسپور ها تشكيل ميشوند و به بقاي خود ادامه ميدهند.

اسپور باسيل سياه زخم ،برخالف شكل رويشي آن نسبت به تمامي مواد ،تا حدود زيادي مقاوم است و مثال ماده ضدعفوني
كننده اي نظير كلريد جيوه ،در برابر آن فقط داراي خاصيت باكتريوستاتيك ميباشد.

بطوري كه كلريد جيوه  %2/1كه زماني به عنوان يك ماده ضدعفوني كننده قوي ،به حساب مي آمد تاثير چنداني بر اسپور
ها نداشته ،اسپور عامل سياه زخم ،حتي در غلظت پنج درصد اين محلول به مدت  21روز ،زنده مي ماند.

بنظر ميرسد تاثير مواد اكسيدان  ،بر اسپور هاي باسيل سياه زخم ،بيشتر باشد .به طوري كه پرمنگنات پتاسيم  %2در
عرض  15دقيقه و پراكسيد هيدروژن  %2در عرض يكساعت به حيات اسپورها خاتمه خواهند داد و فرمالدئيد ،نيز بر
اسپور ها تاثير نموده به منظور ضد عفوني كردن پشم و موي حيوانات در صنعت ،به كار ميرود.

اسپورهاي باسيل سياه زخم ،معمول در حرارت  152درجه سانتيگراد در عرض يكساعت از بين خواهند رفت و بطور
كلي حرارت مرطوب از تاثير بيشتري برخوردار است.

به طوري كه جوشاندن به مدت  15دقيقه به حيات آنها خاتمه ميدهد .اسپورها در محيط هاي بسيار سرد ،مقاومت زيادي از
خود نشان ميدهند و طي مطالعه اي در دماي منهاي پنج تا منهاي  75درجه سانتيگراد ،به مدت چندين سال زنده مانده و
گاهي در لم رنگ آميزي شده آزمايشگاه تا سال ها بعد به بقاي خود ادامه ميدهند.
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اسپورهاي خشك باسيل سياه زخم ،به مدت چندين سال ،زنده ميمانند و در مزارع از فصلي به فصل ديگر زنده مانده تا
سالها بعد باعث ايجاد بيماري و مرگ در حيواناتي كه در آن محيط به چرا مي پردازند ،ميگردند.

مورد قطعي سياه زخم،

عبارتست از  1 :ـ وجود عالئم باليني منطبق بر سياه زخم پوستي ،استنشاقي يا گوارشي باضافه مثبت بودن نمونه از نظر
وجود باسيل سياه زخم،

 2ـ انطباق باليني همراه با حداقل  2تست مثبت تشخيصي پشتيبان

مورد مظنون سياه زخم،

عبارتست از  1 :ـ انطباق باليني ،بدون جدا كردن باسيل سياه زخم از نمونه ها همراه با مثبت بودن يكي از تست هاي
آزمايشگاهي پشتيبان يا

 2ـ انطباق باليني بيماري با سياه زخم ،همراه با شواهد اپيدميولوژيك تماس با يك محيط آلوده ثابت شده ،بدون وجود
شواهد آزمايشگاهي

اين بيماري ممكن است بصورت سياه زخم پوستي ،گوارشي ،ريوي و ندرتا مننژيت ،تظاهر نمايد ولي شايعترين چهره
باليني آنرا سياه زخم پوستي ،تشكيل ميدهد.
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سياه زخم پوستي ،به دنبال پشت سر گذاشتن دوره كمون  3 – 12روزه ،بصورت پاپول كوچكي در محل ورود باسيل ،به
پوست ،تظاهر مينمايد و پس از گذشت چند روز به وزيكول ،تبديل ميگردد و اطراف آنرا قرمزي و ادم مختصري كه گوده
گذار نميباشد فرا مي گيرد.

سپس در عرض چند روز ناحيه خونريزي دهنده سياه رنگي در بخش مركزي وزيكول ،ظاهر ميشود و با تخليه مايع
وزيكول ،اولسر فرورفته با حدود مشخصي كه در وسط آن اسكار سياه رنگي به چشم ميخورد بوجود مي آيد و در عرض
 1 – 3هفته از موضع ،جدا ميشود.

البته گاهي سياه زخم پوستي ،با تشكيل بول ،ادم منتشر ،تب شديد و توكسمي ،همراه است و به ادم بدخيم ،موسوم ميباشد.
لزم به ذكر است كه درمان آنتي بيوتيكي ،تاثيري بر سير ضايعه موضعي سياه زخم پوستي ندارد و تنها ميتواند از
سپتيسمي و بروز عفونت ثانويه ،جلوگيري نمايد.

در صورتي كه ضايعه در قسمت تحتاني صورت يا گردن ،قرار داشته باشد ادم حاصله ميتواند گردن را احاطه نموده به،
تراشه ،فشار آورد و حتي ناحيه حنجره نيز دچار ادم شود و به مشكالت تنفسي و خفگي ،بيانجامد كه براي رفع آن بايستي
به تراكئوتومي  ،متوسل شد.

اغلب ضايعات ،بهبود مي يابند و اثر ناچيزي از خود به جا ميگذارند ولي ضايعات موجود بر روي فك و چشم ،گاهي
گانگرنه شده سرانجام ،جهت ترميم آنها بايستي به جراحي پالستيك متوسل گرديد.

بيماراني كه دير به پزشك مراجعه ميكنند ممكن است دچار كالپس گردش خون و خونريزي شديد روده و مدياستينيت
هموراژيك ،بشوند ولي بيماراني كه به موقع ،مراجعه مينمايند سريعا به اقدامات درماني ،پاسخ ميدهند.
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گرچه گاهي چند هفته طول مي كشد تا اسكار ،از محل خود جدا شود ولي پس از شروع درمان با پني سيلين ،باسيل سياه
زخم ،در عرض 1 – 2روز كامل از بين ميرودودر ضايعه ،يافت نميشود.

ميزان مرگ ناشي از مننژيت سياه زخم ،عليرغم درمان مناسب ،حدود  %122است .

ضمنا ميزان مرگ ناشي از نوع ريوي ،حدود 122ـ %82و نوع گوارشي  %25 – 75 ،ميباشد و سياه زخم پوستي ،در
صورتي كه درمان نشود در  %22 – 25موارد ،به مرگ بيمار منجر ميگردد

 %2سياه زخم پوستي ،اغلب بر روي صورت و اندام فوقاني عارض ميشود

مطالعه پرونده بيماران حاكي از آنست كه اين ضايعات در  %58موارد ،در صورت در  %32موارد در اندام فوقاني
ودر  %5موارد در اندام تحتاني عارض گرديده و در  5درصد موارد به شكل گوارشي ،عارض شده است.

سياه زخم گوارشي با درد شديد شكم همراه با تب و عالئم سپتي سمي ،حادث مي شود .اين بيماري معمول بعد از مصرف
گوشت آلوده خام يا با پخت ناكافي عارض ميگردد و دوره نهفتگي آن در حدود 7ـ 1روز ميباشد.

سياه زخم گوارشي ممكن است به اشكال دهاني ،حلقي و شكمي ،عارض شود .گرفتاري حلق ،معمول با ضايعاتي در
قاعده زبان همراه با اشكال در بلع (ديسفاژي)  ،تب و تورم عقده هاي لنفاوي گردن ،تظاهر مي نمايد.

التهاب قسمت تحتاني روده ها مشخصا باعث تهوع ،كاهش اشتها و تب همراه با درد شكم ،استفراغ خوني (هماتمز) و
اسهال خوني ميگردد.

سياه زخم استنشاقي ،با يك دوره مقدماتي شبيه عفونت ويروسي دستگاه تنفس  ،شروع مي شود و سپس باعث ايجاد
هيپوكسي و ديس پنه همراه با عريض شدن مدياستن در كليشه راديوگرافي قفسه سينه مي گردد و كشنده ترين شكل باليني
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اين بيماري به حساب مي آيد .اين بيماري در اثر استنشاق 52ـ 8هزار اسپور باسيلوس آنتراسيس حاصل مي گردد .دوره
نهفتگي آن در انسان در حدود 7ـ 1روز است ولي گاهي تا  52روز نيز به طول مي انجامد و عواملي نظير فاكتورهاي
ميزباني ،تعداد اسپور استنشاق شده و كموپروفيالكسي ،دوره كمون بيماري را تحت تاثير ،قرار مي دهد.

عالئم اوليه شامل تب خفيف ،درد عضالني و حالت كسالت است كه ممكن است به سمت نارسائي تنفسي و شوك ،پيشرفت
كند و مننژيت نيز همراه با آن عارض شود

راه هاى انتقال سياه زخم ،عبارتست از

تماس مستقيم با حيوانات آلوده

تماس با پشم ،مو ،پوست ،استخوان و ساير فراورده هاي آلوده

استنشاق افشانه هاي آلوده

خوردن گوشت و ساير مواد آلوده به باسيل شاربون

بوسيله حشرات ،در اثر گزش و انتقال خون آلوده به ساير حيوانات و انسان

انتقال انسان به انسان از طريق نوعي برس تهيه شده از نخل

انتقال جنيني يا در حين زايمان
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