ديفتري-سياه سرفه-سياه زخم
در چmodir ١١:٠٨ - ٢٧/٠١/١٣٩٣ ,ارسال شده توسط
ديفتري
ديفتري يك عفونت حاد است كه توسط كرينه باكتريوم ديفتريه ايجاد مي شود .ضايعه اوليه اغلب در حلق يا نازوفارنكس ايجاد
مي شود و با حضور يك غشاء كاذب خاكستري تا شيري رنگ )و گاھي سياه( و انتشار آن در لوزه ھا و حلق مشخص مي
گردد .در ھنگام رشد ارگانيزم و تكثير آن در محل ضايعه  ،يك توكسين قوي توليد مي شود كه از طريق خون پخش شده و به
بافتھاي ديگر مي رود و ايجاد ضايعات ھموراژيك و نكروتيك در ارگانھاي مختلف مي نمايد .ھر دو فرم سم زا و بدن سم از
كرينه باكتريوم ديفتريه ايجاد بيماري مي كنند ولي گونه ھاي توليد كننده توكسين عالئم سيستميك نيز ايجاد كرد و بيماري
شديد و كشنده مي دھند .انتقال از طريق سيستم تنفسي و توسط قطرات تنفسي فرد آلوده صورت مي گيرد .بعد از تماس
با عامل عفوني  ،دوره انكوباسيون بيماري  ١-٧روز است و پس از استقرار باكتري در حلق و توليد توكسين و جذب آن به
ارگانھاي مختلف  ،سيستم عصبي و كليه ھا درگير خواھند شد .بھمين دليل تشخيص بموقع ديفتري و درمان با آنتي
توكسين بھمراه آنتي بيوتيكھاي مناسب بھترين راه كمك به بيمار است .بعالوه گزارش به موقع از موارد مثبت ديفتري به اداره
مبارزه با بيماريھا به منظور بكارگيري روشھاي پيشگيري مناسب و درمان پروفيالكسي در مناطق آلوده بسيار مفيد و موثر
است.
سياه سرفه
سياه سرفه يك عفونت حاد باكتريايي در سيستم تنفسي است .حاد بودن بيماري ھميشه باعث شده است كه كوشش
زيادي در راه تشخيص بموقع آن صورت گيرد .پس از تنفس قطرات آلوده از طريق سرفه بيمار توسط فرد سالم  ،ارگانيزم در راه
تنفسي كلونيزه مي شود و به مژكھاي تنفس مي چسبد .عالئم اوليه رنيت  ،سرفه  ،عطسه و گاھي كونژيكيتويت است.
تكثير ميكروب منجر به توليد توكسين مي شود كه اين توكسينھا در نھايت منجر به نكروز مي گردد .ميزان مرگ و مير در
بيماري ناشي از درگيري سيستم عصبي است .لذا تشخيص بموقع و درمان مناسب بيمار بخصوص در نوزادان از اھميت ويژه
اي برخوردار است.
تشخيص سياه سرفه و ديفتري :
تشخيص اين دو بيماري نمونه برداري ميكروبي مي باشد كه در مورد ديفتري نمونه برداري از غشاء كاذب موجود در حلق و
ھمچنين از انتھاي بيني مي باشد و در سياه سرفه نمونه برداري از قسمت نازوفارنكس انجام مي گردد.
از آن جايي كه تشخيص نھايي اين دو بيماري در آزمايشگاه ديفتري و سياه سرفه انستيتو پاستور انجام مي شود كليه نمونه
ھاي گرفته شده در محيط ترانسپورت كشت داده مي شود و با رعايت زنجيره سرد و كامل كردن فرم اطالعات بيمار به اين
موسسه ارسال مي گردد.
در نيمه سال كنوني ) ۴ (١٣٨٩دوره كالسھاي آموزشي و كارگاھي جھت پزشكان محترم و پرسنل مبارزه با بيماريھا و
كارشناسان آزمايشگاه در سطح استان برگزار شده است و در طي اين  ۶ماه روند رو به رشدي نسبت به سالھاي قبل در
امر بيماريابي اين دو بيماري مشاھده شده است.
ھمچنين آزمايشگاه رفرانس ديفتري و سياه سرفه به ھمراه واحد مبارزه با بيماريھا در امر تھيه محيط كشت و آموزش و به
روز رساني اطالعات و نظارت  ،فعاليت رو به رشد و خوبي داشته است.

سياه زخم
سياه زخم بيماری عفونی حيوانات وحشی واھلی است .عامل آن باسيلوس آنتراسيس  ،ﯾک باسيل گرم مثبت اسپوردار
است.انسان بطور اتفاقی و در اثر تماس با دام ﯾافرآورده ھای دامی آلوده مبتال می شود.
تاريخچه:
در آثار باقيمانده از مصر باستان به اين بيماري اشاره شده است و نشانه ھاي باليني سياه زخم را مي شناختند.اين باسيل
در سال  ١٨۴٩ميالدي براي اولين بار از خون گوسفندي كه از سياه زخم تلف شده بود شناسايي شد .در سال  ١٨٧٧رابرت
كخ آنرا كشت داد و با تلقيح به حيوان بطور تجربي او را بيمار كرد.
اپيدميولوژي :

اين بيماري مخصوص حيوانات است و انسان ميزبان اتفاقي مي باشد .در ايران ھر چند كه موارد بيماري نسبت به سالھاي
گذشته كم شده است ولي ھنوز مواردي از آن در تمام فصول سال بويژه در افرادي كه با دام و محصوالت آن سروكار دارند
ديده مي شود.
اين بيماري به صور زير مشاھده مي شود:
 -١سياه زخم پوستی  :از راه خراش كوچك و جزيي در افرادي كه در تماس با پشم و پوست دام آلوده ھستند بوجود مي آيد.
 -٢سياه زخم تنفسی  :استنشاق گرد و غبار حاوي ميكروب عامل آن است و در افرادي كه با پشم آلوده حيوان سر وكار
دارند ديده شده است ) .بافنندگان فرش (
 -٣سياه زخم گوارشی  :مصرف شير و گوشت دام آلوده موجب آن مي شود.
تشخيص آزماﯾشگاھی:
زمانيکه تعداد باسيل سياه زخم در ضاﯾعات زﯾاد است به سھولت می توان باسيل راشناساﯾی کرد ،در رنگ آميزی گرم مثبت
درشت و بعضی به صورت زنجيره ھای در ھم دﯾده می شوند.اسپورھا بيضی شکل بوده و در مرکز باکتری واقع شده اند.
روی محيط کشت خوندار ،کلونی ھای بزرگ خاکستری غير ھموليتيک با لبه ھای نامرتب اﯾجاد می کند.
راھھای کنترل و پيشگيری:
-١افزاﯾش سطح بھداشت در محيط ھای صنعتی و کاھش تماس مستقيم کارگران وکشاورزان با دام و محصوالت دامی و
جلوگيری از تنفس ذرات معلق در ھوا ازطرﯾق استفاده از دستگاھھای تھوﯾه و دستگاھھای جمع آوری کننده ذرات گرد وغبار و
شستشو و ضدعفونی کردن محيط کار و اتوکالو کردن وساﯾل
 -٢آگاھی و آموزش کارگران و کشاورزان در مورد بيماری و احتياط الزم
 -٣وجود مکان ھای مناسب جھت تعوﯾض لباس کارگران قبل از ترک محل کار خود
 -۴وجود امکانات مناسب برای نظافت و شستشوی محيط کار
 -۵عدم مصرف گوشت ھای آلوده
 -۶آگاھی دادن به افرادی که ممکن است با گوشت حيوان آلوده تلف شده ﯾا حيوان آلوده زنده تماس داشته باشند.
 -٧مصرف گوشت به صورت کامال پخته
 -٨واکسيناسيون دام ھاﯾی که در مناطق مشکوک به آلودگی چرا می کنند.
 -٩نمونه گيری و آزماﯾش بر روی حيواناتی که ممکن است از بيماری تلف شده باشند.
گزارش دھی:
کليه موارد مشکوک به اﯾمن سازی باﯾد به سطوح ميانی و مرکزی گزارش گردند.ھمچنين جھت پيشگيری بيماری در دام ھا ،
مراتب  ،جھت واکسيناسيون دام باﯾدھر چه زودتر به ادراه دامپزشکی شھرستان مربوطه گزارش گردد.
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