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ABSTRACT
Introduction: Deliberate bio-terrorism is deliberated use of bacteria, viruses, toxins or
other biological agents (in the form of natural or modified forms) that causes destruction
or damage to human, animal, vegetable, natural resources and environmental, industrial
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or agricultural infrastructure. A wide range of factors can potentially be used as weapons,
however, only some of those substances are used as weapon. Various neurological symptoms
could be caused by exposure to different biological warfare. Early detection of biological
contamination reduces their destructive effects. Early access to appropriate treatment is
essential for prevention of damages to the nervous system. Training of medical staffs on the
management of neurological symptoms of victims exposed to biological warfare is a crucial
for favorable prognosis.

Conclusion: Improving our knowledge of clinical syndromes and

diseases caused by bio-terrorism is helpful to differentiate from other neurological disorders.
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مقدمه :بیوتروریسم عمدي استفادة متعمدانه از باكتريها ،ويروسها ،سموم يا ساير عوامل زيستي (به
شكل طبيعي يا اشكال اصالح شده) است كه موجب نابودي يا خسارت در انسان ،حيوان ،گياه ،منابع طبيعي
و زيست محيطي ،زير ساختهاي صنعتي يا كشاورزي ميگردد .طيف گستردهاي از عوامل ميتوانند به
طور بالقوه بهعنوان سالح استفاده شوند ،با اين حال تنها برخي از آن مواد بهعنوان سالح استفاده ميشود.
وجود آيد.

عاليم عصبي مختلف ميتواند به واسطۀ در معرض قرار گرفتن با جنگهاي بيولوژيكي متفاوت به
زود هنگام به درمان
زود هنگام آلودگي زيستي اثرات مخرب آنها را كاهش ميدهد .دسترسي 
تشخيص 
مناسب جهت جلوگيري از آسيب به سيستم عصبي ضروري است .آموزش كاركنان پزشكي در مديريت
عاليم عصبي قربانياني كه در معرض جنگ بيولوژيكي قرار گرفتهاند ،جهت پيشآگهي مطلوب ضروري است.
بهبود آگاهي ما از سندرمهاي باليني و بيماريهاي ناشي از بيوتروريسم بهمنظور افتراق از

نتيجهگيري:
ساير اختالالت عصبي مفيد است.

مقاله مروري
مقدمه
تواننــد بهعنــوان ســاح

مــوادی کــه بــه طــور بالقــوه می
کشــتار جمعــی ( 1)WMDو یــا عوامــل تروریســتی مــورد
اســتفاده قــرار گیرنــد ممکــن اســت شــیمیایی ،بیولوژیکــی،
هســتهای و پرتــوی باشــند ( .)1اســتفادة عمــدی از ایــن مــواد
ایجــاد بیمــاری یــا مــرگ در انســان و یــا حیوانــات و

بــرای
یــا آســیبهای زیســتمحیطــی را بیوتروریســم گوینــد (.)2
حمــات زیســتی -تروریســتی از لحــاظ بهداشــت عمومــی
اد زیــادی از
بســیار مهــم هســتند .در صــورت حملــه ،تعــد 
قربانیــان در یــک دورة زمانــی بســیار کوتــاه تحــت تأثیــر قــرار
گیرنــد کــه فشــار زیــادی بــر روی سیســتم بهداشــت

می
و درمــان تحمیــل میکننــد ( .)3پرســنل بــا مشــکالت
لجســتیکی گســتردهاي مواجــه شــده و داروهــا و منابــع دیگــر
ـد بــود ( .)4از ديگــر داليــل
بــه احتمــال زیــاد کافــی نخواهنـ 
توجــه بــه تروريســم زيســتي بهعنــوان اولويــت بهداشــت
عمومــي ،همپوشــاني آمادگــي بــراي ظهــور بيماريهــاي
عفونــي و وقــوع طبيعــي بيماريهــاي مســري و غيــر مســري
اســت .وظيفــة اصلــي بهداشــت عمومــيدر ايــن خصــوص
ارزيابــي ،توســعة قوانيــن و ضمانــت اجــرا اســت (.)5

تولیــد بیمــاری ،نــرخ مــرگ و میــر ،تأثیــر احتمالــی آن بــر

ســامت عمومــی و پتانســیل ایجــاد وحشــت و اختــال
اجتماعــی صــورت گرفتــه اســت (.)11، 12
ارنــد و شــامل
دســتة عوامــل گــروه  ،Aبیشــترین خطــر را د 
ســیاهزخم ،طاعــون ،توالرمــی ،ویروسهــای آبلــه و تــب
هموراژیــک و ســم بوتولینــوم اســت ( .)11اکثــر کارشناســان
ـتند کــه
ـد کــه ســیاهزخم و آبلــه عواملــی هسـ 
بــر ایــن باورنـ 
بــه احتمــال زیــاد میتواننــد توســط تروریســتها اســتفاده
شــوند ( .)13اگــر چــه ایــن عوامــل بهشــدت کشــنده
ایجــاد بیمــاری در

هســتند ،تروریســتها بــه ســادگی بــا
تواننــد بــه اهــداف خــود برســند

مقیــاس بــزرگ نیــز می
( .)10عوامــل ردة  Bموجــب عــوارض کمتــر و مــرگ و میــر
پاییــن میشــوند .عوامــل ردة  Cپاتوژنهــای مربــوط بــه
ســمیت
هســتند (جــدول )10(-)1

یــد
بیماریهــای نوپد 
ّ
نســبی عوامــل انتخابشــده بــرای مقایســه در جــدول  2آورده
شــده اســت.
ســاحهای بیولوژیکــی میتوانــد مســبب طیــف گســتردهای
از آســیبهای سیســتم عصبــی و اثــرات عصبــی -رفتــاری
شــود .بنابرایــن آمادگــی در میــان متخصصیــن مغــز و اعصــاب
بــه انــدازة آمادگــی پرســنل مراقبتهــای ویــژه بــرای شــرایط
اضطــراری و بیماریهــای عفونــی مهــم اســت ( .)15چالــش
اصلــی ،شــناخت ســندرمهای بالینــی و قــدرت تشــخیص
بیمــاری ناشــی از بیوتروریســم از اختــاالت طبیعــی کــه
بــه طــور معمــول اتفــاق میافتــد ،میباشــد ( .)16عــوارض
سیســتم عصبــی در قربانیــان جنــگ شــامل آســیبهای نافــذ
مغــزی و ســتون فقــرات ،کوفتگــی و صدمــة بافــت عصبــی،
مننژیــت و آنســفالیت ،تشــنج ،میلوپاتیهــا ،رادیکولوپاتــی،
نوروپاتیهــای محیطــی ،آنســفالوپاتی پــس از ضربــه ،آســیب
هیپوکســیک مغــز و تغییــرات رفتــاری میباشــد ( .)17غالب ـاً،
بایــد از تظاهــرات اولیــة بیماریهــای عضــوی

عاليــم روانــی
تمییــز داده شــوند .عــاوه بــر ایــن ،واکســنهای برخــی
عوامــل طبقهبنــدی شــده ،عــوارض جانبــی عصبــی بــه دنبــال
دارنــد ،بهعنــوان مثــال ،آنســفالیت پــس از واکسیناســیون
آبلــه و یــا التهــاب عصــب بینایــی پــس از واکسیناســیون ســیاه
زخــم (.)18
بــه طــور کلــی در حمــات بیولوژیکــی در مقایســه بــا
ســاحهای شــیمیایی ،بیماریهــای عصبــی دیرتــر تمایــل بــه
آشکارشــدن دارنــد ( .)16بــا ایــن حــال ممکــن اســت پــس از
مواجهــه بــا ســم بوتولینــوم ،تترودوتوکســین ،ساکسیتوکســین
و عوامــل عصبــی ،مــرگ ســریع رخ دهــد.

مرکــز کنتــرل و پیشــگیری بیماریهــا ( 2)cdcعوامــل
بیوتروریســم بالقــوه را بــه  3دســته طبقهبنــدی میکنــد:
 .C )3 ،B )2 ،A)1ایــن طبقهبنــدی بــر اســاس تــوان عوامــل
بــرای اســتفاده بهعنــوان ســاح ،توانایــی انتشــار ،انتقــال و

مــورد اســتفاده قــرار

تواننــد

از بســیاری از عواملــی کــه می
کنندههــای
گیرنــد ،تظاهــرات عصبــی برجســته بــا ســیانید ،مهار 
کولیــن اســتراز ،ســم بوتولینــوم ،ســیاه زخــم ( )15و ســموم
ـد (جــدول .)3
فلجکننــده بهعنــوان عوامــل عصبــی رخ میدهـ 
Weapons of mass destruction
Centers for disease control and prevention

1
2
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طیــف گســتردهاي از عوامــل بیولوژیکــی یــا مــواد شــیمیایی
تواننــد بــه طــور بالقــوه بهعنــوان ســاحهای کشــتار

می
جمعــی اســتفاده شــوند .عامــل ایــدهآل میبایســت
قابلیتهــای در دســترس بــودن ،هزينههــاي كــم ،نبــود
تولیــد و ذخیــرة آســان ،روش انتشــار

آســيبهاي جانبــي،
ـاد بیمــاری و تلفــات
ســاده و بــه میــزان کافــی ،توانایــی ایجـ 
مــورد نظــر ،مقــاوم در شــرایط

در نســبت بــاال در جمعیــت
تغییــر محیــط و عوامــل زیس ـتمحیطی وتشــخیص پیچیــده
اد بســیار کمــی از عوامــل
را داشــته باشــد ( .)5، 9البتــه تعــد 
همــة ایــن ویژگیهــا را دارنــد (.)10
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تشــخیص زودهنــگام عوامــل و اقدامــات تروریســتی نقــش
کلیــدی در بــه حداقــل رســاندن تلفــات ،شــروع درمــان
مناســب و حفــظ منابــع دارد .بــا ایــن حــال ،عاليــم ناشــی
از ایــن عوامــل جنگــی اغلــب غیــر اختصاصــی هســتند و
تواننــد بــه راحتــی بــا تظاهــرات بیماریهــای شــایع

می
اشــتباه گرفتــه شــوند .تشــخیص الگــوی همهگیرشناســی
در افتــراق بیمــاری همهگیــر بــا منشــأ طبیعــی از حملــة
باشــد ( )6ســرنخهایی کــه

تروریســتی ،بســیار مهــم می
نشــان از یــک حملــه دارد شــامل توزیــع ســنی غیــر معمــول
و یــا خوشـهایِ یــک بیمــاری ( ،)7شــیوع بــا ســرعت در حــال
افزایــش یــک بیمــاری ( ،)8افزایــش وقــوع غیــر معمــول
بیمــاری و مــرگ در حیوانــات اســت.
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جدول  -1دستهبندی عوامل تروریسم زیستی (.)14
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سمیت نسبی عوامل انتخاب شده (.)14
جدول ّ -2

مقاله مروري
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جدول  -3تشخیص تفریقی عوامل با عاليم عصبی برجسته (.)14

عوامل بیولوژیکی
 -1باکتریایی
 1-1سیاهزخم (ردة )A

بیشــتر عفونتهــای انســانی کــه بــه طــور طبیعــی رخ
ـتند و از تمــاس بــا حیوانــات آلــوده یــا
ـد پوســتی هسـ 
میدهنـ 
مــواد آلــوده ناشــی میشــوند .ســیاهزخم استنشــاقی کــه بــه

هــد بهویــژه در جهــان صنعتــی ،نــادر
طــور طبیعــی رخ مید 
ـد نگرانــی
اســت ()27؛ بنابرایــن بــه هنــگام وقــوع ســیاهزخم بایـ 
از انتشــار عمــدی بــاال رود .در ايــران نيــز از ســاليان قديــم
همــواره مــواردي از بيمــاري در جمعيتهــاي دامــي و انســاني
گــزارش شــده و بــه علــت پــرورش دام بــه صــورت ســنتي ،راه
انتقــال بيمــاري ،بيشــتر تمــاس بــا حيوانــات و فــرآوري آلــودة
آنهــا بــوده اســت ( .)28البتــه فــرم گوارشــی ایــن بیمــاری از
چندیــن شــهر ایــران گــزارش شــده کــه در اثــر تمــاس بــا
گوســفند و بــز رخ داده اســت (.)22

گوشــتهای آلــودة
انتقــال جلــدی از طریــق دســتها ،بازوهــا و صــورت
بیشــترین راههــای شــیوع عفونــت بالینــی در انســان اســت.
ـد و در
شداری کــه بــه یــک زخــم تکامــل مییابـ 
پاپــول خــار 
Gastrointestinal
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ســیاهزخم تســلیحاتی را میتــوان بــه صورتهــای
نامحلــول ،دوغــآب مایــع و یــا پــودر خشــک تولیــد کــرد .اگــر
چــه روش اســتعمال آن بــه احتمــال زیــاد معلقســازی ذرات
اســپور خشــک (آيروســل) در هواســت ( ،)21آلودگــی مــواد
غذایــی و منابــع آب نیــز قابــل تصــور اســت ( .)23جدیتریــن
تهدیــد تروریســتی ناشــی از ســیاهزخم عفونــت از طریــق
استنشــاق اســت .در انســان ،دوز کافــی بــرای کشــتن نیمــی
از افــراد در معــرض قــرار گرفتــه ،حــدود  25000تــا 55000
اســپور استنشــاقی میباشــد ( .)19، 24بــر طبــق بــرآورد

ســیاهزخم چندیــن بــار در گذشــته در زمانهــای مختلــف
بهعنــوان ســاح بهکارگیــری شــده اســت ،اخیــرا ً در اکتبــر
و نوامبــر ســال  2002در ایــاالت متحــده بــوده کــه منجــر
مــورد مشــکوک بــه بیمــاری

مــورد تأییــد شــده و4

بــه 18
گردیــد ( .)26عفونــت بــا خــوردن ،استنشــاق یــا جــذب
اســپور از طریــق شــکافهای پوســتی و غشــاء مخاطــی
حاصــل میشــود .پوســت ،دســتگاه گــوارش  )GI(3یــا
استنشــاق ،راههــای انتقــال ایــن بیمــاری میباشــد.
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ایجــاد
بیمــاری ســیاهزخم توســط باســیلوس آنتراســیس
میشــود ،باســیلوس آنتراســیس غیــر متحــرک ،بــزرگ،
اســپوردار ،میلــهای شــکل و گــر م مثبــت میباشــد .ایــن
بیمــاری در میــان حیوانــات خانگــی شــیوع داشــته و میتوانــد
از طریــق تمــاس مســتقیم پوســتی یــا استنشــاق اســپور بــه
انســان منتقــل گــردد .بــا اينكــه فــرم رویشــی عامــل بیمــاری
مانــد (،)19

خــارج از بــدن میزبــان بــه ســختی زنــده می
توانــد بــرای چندیــن دهــه فعــال باقــی

فــرم اســپور آن مي
بمانــد ( .)20باســیلوس آنتراســیس بســیاری از ویژگیهــای

ـد آن ســاده و
ـدهآل را داراســت ،تولیـ 
یــک ســاح بیولوژیکــی ایـ 
کمهزینــه اســت و مــی تــوان آن را بــرای مــدت زمــان طوالنــی
ذخیــره نمــود .ایــن عامــل بیمــاری بــا نــرخ ابتــای  65تــا 80
ـد اســت
درصــد ،در صــورت عــدم درمــان فــوری ،بســیار کارآمـ 
( .)21دورة کمــون ایــن بیمــاری  ۲تــا  ۵روز بــوده و گاهــی تــا
یابــد (.)22
 ۱۵ســاعت هــم کاهــش می 

دولــت ایــاالت متحــده ،انتشــار  100کیلوگــرم باســیلوس
آنتراســیس در فضــای بــاز واشــنگتن دی ســی میتوانــد
موجــب کشتهشــدن ســه میلیــون و یکصــد و ســی هــزار
نفــر گــردد (.)25

دوره پنجم ،شماره سوم ،تابستان 1396

رد ميشــود.
پیشــروی منجــر بــه زخــم ســیاه بــزرگ و بــدون د 
پــس از  1تــا  2هفته اســکار خشــک و پوســته پوســته میشــود.
ـود دارد .در صــورت
امــکان لنفادنوپاتــی دردنــاک و عفونــت وجـ 
درمــان ســیاهزخم پوســتی موضعــی ،نــرخ مــرگ و میــر آن
کمتــر از  %1شــده و در صــورت همهگيــر شــدن ایــن بیمــاری،
برســد ( .)29ســیاهزخم

مــرگ و میــر ممکــن اســت بــه ٪20
گوارشــی ،اگرچــه شــایع نیســت امــا بــه طــور طبیعــی از
ـودهای کــه بــه انــدازة کافــی پختــه نشــده
خــوردن گوشــت آلـ 
باشــد ،ناشــی میشــود .زخــم در دهــان یــا مــری و یــا در
قســمتهای پایینتــر لولــة گــوارش ممکــن اســت ایجــاد
رد شــکم و یــا
ـود و عاليــم شــامل تهــوع ،اســتفراغ ،اســهال ،د 
شـ 
ـاد در حــال پیشــرفت بــا مــرگ و
ســندرم سپســیس شــکمی حـ 
میــر بــاال میباشــد.

بــرای تشــخیص ،باکتــری در نمونههــای خــون یــا
آسپیراســیون ضایعــات پوســتی بــا کمــک روشهــای کشــت
باکتریایــی و رنــگ آمیــزی گــرم قابــل شناســایی اســت.

از آنجــا کــه عاليــم بالینــی اولیــة ایــن بیمــاری بــه صــورت
سیســتمی و یــا ریــوی اســت ،بعیــد اســت کــه عاليــم اولیــة
عصبــی و یــا فقــط عاليــم عصبــی را نشــان دهــد ( .)16هــر
ســه فــرم ســیاهزخم بیشــتر در مرحلــة دوم بیمــاری بــا
شــود (.)33

مننژیــت تشــدید می
خطــر ابتــاء بــه مننژیــت هموراژیــک در مــوارد ســیاهزخم
استنشــاقی  50درصــد تخمیــن زده میشــود ( %20 .)19از
بیمــاران ســیاهزخم استنشــاقی ناشــی از حملــة نامههــای
آلــوده ،دچــار مننژیــت شــدند ( .)25شــایعترین تظاهــرات
رد و گیجــی هســتند ( .)32در مطالعــة دقیــق
عصبــی ســرد 
نمونههــای ســال  2001در ایــاالت متحــدة آمریــکا،
ناهنجاریهــای عصبــی در  ٪80مــوارد گــزارش شــده
اســت(.)32
مننژیــت بــا تــب ،ســردرد ،تهــوع ،اســتفراغ و تغییــر وضعیــت
ذهنــی خــود را نشــان میدهــد .عاليــم بالینــی شــامل عاليــم
مننــژ ،عاليــم طوالنــی دســتگاه هایپررفلکســی ،تشــنج،
میوکلونــوس ،فاسیکوالســیون ،ســفتی ،بیحســی یــا کمــا
میباشــد .در صــورت عــدم درمــان ،مــرگ و میــر بــاال خواهــد
بــود .امــا تشــخیص زودرس و اقــدام ســریع آنتــی بیوتیکــی
توانــد پیشــرفت بیمــاری را مهــار کنــد.

می
مایــع مغــزی -نخاعــی( 5)CSFاغلــب پلئوســیتوز نوتروفیلــی
ـد کــه بــا افزایــش
بیشــتر از  500میلیلیتــر را نشــان میدهـ 
اد گلبولهــای قرمــز و بــاال رفتــن ســطح پروتئیــن همــراه
تعــد 
اســت ( .)15ایــن یافتههــا مشــابه مشــخصات مــورد انتظــار در
آنســفالیت ویــروس هرپــس ســیمپلکس ( 6)HSVیــا خونریــزی
ـتند (.)33
زیــر عنکبوتیــه هسـ 
رنگآمیــزی گــرم ،باکتریهــای میلــهای فــراوان گــرم
مثبــت بــزرگ همــراه یــا بــدون اندوســپور را نشــان میدهــد.
کشــت خــون در اکثــر بیمــاران مبتــا بــه منینگوانســفالیت
مثبــت اســت.
تصویربــرداری عصبــی ادم منتشــر مغــزی ،افزایــش
لپتومننژیــال برجســته ،خونریــزی داخــل کانــون مغــزی و زیــر
عنکبوتیــه و یــا داخــل بطنــی را نشــان میدهــد ( .)34نــوار
مغــز ممکــن اســت امــواج آهســتة آشــفته بــا دامنــة کــم (1
Polymerase chain reaction
Cerebrospinal fluid
6
Herpes simplex virus
4
5
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ســیاهزخم تســلیحاتی نیــز بــا همیــن یافتههــای استنشــاقی
ظاهــر میشــود .بــا ایــن حــال ،اپیدمیولــوژی ســیاهزخم
تســلیحاتی مشــابه مــوارد مواجهــة تکنقطــهای ســم اســت
کــه در آن کســانی کــه در طــول یــک دورة کوتــاه از زمــان
انــد بــه تعــداد نســبتاً زیــادی
در معــرض ســم قــرار گرفته 
بیمــار میشــوند .در ســال  1979در پــی انتشــار اتفاقــی در
یکاترینبــورگ ،بســیاری از  68نفــر از قربانیــان گــزارش شــده،
در عــرض  2هفتــه بیمــار شــدند ( .)31مــرگ حــدود  24تــا
 36ســاعت پــس از ظهــور دیســترس تنفســی رخ مــی دهــد،
امــا گاهــی اوقــات در کمتــر از یــک ســاعت رخ میدهــد
( .)29در صــورت عــدم درمــان ،مــرگ و میــر بــه  95درصــد
میرســد .در حملــة پاییــز  2001در ایــاالت متحــدة آمریــکا
فــرم استنشــاقی ســیاهزخم بــا نــرخ مــرگ و میــر  45درصــد
ـد شــد (.)32
تأییـ 

تظاهرات عصبی
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ســیاهزخم استنشــاقی متعاقــب رســوب ذرات حــاوی اســپور
بــه فضاهــای آلوئولــی (حفــرهدار) و انتقــال بــه غــدد لنفــاوی
مدیاســتن و ســپس جوانهزنــی در گرههــای لنفــی منجــر
بــه انتشــار گســتردة باکتریهــا و ســموم بــه جریــان خــون
میشــود .دورة کمــون معمــوالً کمتــر از  1هفتــه اســت ،امــا
ممکــن اســت تــا  6هفتــه نيــز طــول بکشــد .عاليــم اولیــة
ایــن بیمــاری 2 ،مرحلــة غیــر اختصاصــی نســبتاً پایــدار بــوده
و بــا تــب ،لــرز ،درد عضالنــی ،ســرفه و گلــودرد همــراه اســت
( .)26درد زیــر اســترنوم ســینه ،تنگــی نفــس ،درد شــکم،
تهــوع و اســتفراغ نیــز معمــول اســت .بــا پیشــرفت بیمــاری
بــه مــدت  2تــا  3روز ،پنومونــی شــدید ایجــاد شــده و در
پــی آن بــه طــور ناگهانــی ،عفونــت ،هیپوکســمی ،ســیانوز و
شــوک رخ میدهــد .تنگــی نفــس مشــخص ،نشــاندهندة
لنفادنیــت قفســة ســینه و مدیاســتینیت بــه جــای ســرفه
اســت .بــا ایــن حــال ،ســیاهزخم استنشــاقی گاهــی اوقــات
میتوانــد بــدون عاليــم معمــول شــامل درد قفســة ســینه و
تنگــی نفــس باشــد (.)30

خواهــد بــود چــرا

زیــاد منفــی

کشــت خلــط بــه احتمــال
کــه ســیاهزخم منجــر بــه عفونــت آلوئولــی نمیشــود .نتایــج
حاصــل از مطالعــات واکنــش زنجیــرهای پلیمــراز ( 4)PCRو
آزمایشهــاي آنتیژنــی منتشــر شــده و در دســترس قــرار
گرفتــه اســت .بررسـیهای آزمایشــگاهی لکوســیتوز شــاخصی
را نشــان میدهــد .رادیوگرافــی قفســة ســینه و یــا اســکنهای
توموگرافــی کامپیوتــری قفســة ســینه ،بهویــژه در ســیاهزخم
استنشــاقی غیــر طبیعــی بــوده و گشــاد شــدگی مدیاســتن و
ارتشــاح یــا افیــوژن در پيلــور را نشــان میدهنــد.

مقاله مروري
تــا  7هرتــز) را نشــان دهــد .اتوپســی مننــژ ،خونریزی گســتردة
ـد کــه گاهــي اوقــات بهعنــوان “کاله
تــازهای را نشــان میدهـ 
کاردینــال” توصیــف میشــود (.)35
کنترل و درمان
باســیلوس آنتراســیس بجــز در نمونههــای مهندســ 
ی
شــده بــه پنیســیلین ،آموکسیســیلین ،کلرامفنیــکل،
داکسیســایکلینها ،اریترومایســین ،استرپتومایســین،
سیپروفلوکساســین و ســایر کینولونهــا حســاس اســت
بــه ســفتری اکســون و دیگــر سفالوســپورینهای نســل
ســوم مقــاوم اســت .درمــان ســیاهزخم یــک رژیــم درمانــی
چنــد دارویــی متشــکل از سیپروفلوکساســین و حداقــل
یــک عامــل دیگــر ماننــد وانکومایســین ،کلرامفنیــکل و یــا
پنیســیلین اســت ( .)15بــرای ســیاهزخم استنشــاقی،
ترکیــب سیپروفلوکساســین یــا داکسیســیکلین بــه عــاوة
کلیندامایســین و ریفامپیــن توصیــه میشــود .هــر چنــد
اســتفاده از داکسیســایکلین و کلیندامایســین بــه علــت
ـد بایــد در
نفــوذ ضعیفــی کــه بــه مایــع مغــزی نخاعــی دارنـ 
مــوارد منینگوانســفالیت ســیاهزخم اجتنــاب شــود.


ـد برای فــرم پوســتی60،
نــرخ بــاالی مــرگ و میــر تــا  20درصـ 
ـد بــرای
ـد بــرای فــرم گــوارش و  90تــا  99درصـ 
تــا  80درصـ 
فــرم ریــوی ،درمــان فــوری را ضــروری کــرده اســت ( .)36بــا
رژیــم درمانــی چنــد دارویــی آنتیبیوتیکــی و مراقبتهــای
حمایتــی ،نــرخ زنــدهمانــدن بهبــود یافتــه اســت .در صــورت
تأخیــر بــه مــدت  2تــا  4الــي  8روز در شــروع درمــان ،انتظــار
رود مــرگ و میــر دو برابــر شــود (.)37
مـی 
واکسیناســیون پرســنل نظامــی و کارگــران غیــر نظامــی

وجــود احتمــال حملــة بیوتروریســمی و یــا پــس

در صــورت
از در معــرض قــرار گرفتــن ،پیشــگیری بــا  500ميليگــرم
سیپروفلوکساســین دوبــار در روز و یــا داکسیســایکلین
 100میلیگــرم دوبــار در روز بــرای جامعــة هــدف توصیــه
میشــود .طــول مــدت درمــان بایــد  4هفتــه باشــد؛ اگرچــه
اثــرات واکسیناســیون همزمــان نیــز مؤثــر اســت (.)39
مقاومــت بــه پنیســیلین و تتراســایکلین بایــد در نظــر گرفتــه
شــود تــا زمانــی کــه خــاف آن توســط تســت حساســیت بــه
اثبــات رســد (.)21
تشــخیص افتراقــی بــرای ســیاهزخم شــامل پنومونــی
مایکوپالســمایی ،بیمــاری لژیونــر ،ﭘﺴﻴﺘﺎﮐﻮزﻳﺲ (تــب طوطــی)،
توالرمــی ،تــب  ،Qپنومونــی ویروســی ،هیستوپالســموز
(مدیاســتینیت فیبــروزان) و کوکســیدیوئیدومایکوزیس
میباشــد.
اســپور در آب بــا دمــای نزدیــک جــوش ( 25دقیقــه در 95
درجــة ســانتیگراد) غیــر فعــال میگــردد .فرمالدهیــد و
توانــد بــرای از

یــا ســفیدکنندة کلــر  5تــا  10درصــد می
بیــن بــردن اســپور و پاکســازی ســطوح آلــوده مــورد اســتفاده
قــرار گیــرد ( .)40فیلتراســیون بــا انــدازة حفــرة کمتــر از 1
میکرومتــر میتوانــد اســپور را حــذف کنــد.
وجــود نــدارد،

فــرد

فــرد بــه
بــا توجــه بــه اینکــه انتقــال 
اقدامــات اســتاندارد احتیاطــی کنتــرل عفونــت کافــی اســت.
در صــورت تمــاس بــا اســپور ،شستشــوی شــدید بــا آب و
صابــون توصیــه میشــود و لبــاس آلــوده بایــد در یــک کیســة
پالســتیکی قــرار داده شــود.
 2-1طاعون (ردة )A
طاعــون توســط باســیلهای گــرم منفــی یرســینیا پســتیس
ایجــاد میشــود .ایــن عفونــت زئونــوز جونــدگان اســت کــه
فــرد بــه فــرد
میتوانــد از طریــق گــزش کک و نیــز انتقــال 
منتقــل شــود .اســتفاده از طاعــون بهعنــوان یــک ســاح
بیولوژیکــی از ســیاهزخم دشــوارتر اســت چــون یرســینیا
پســتیس تشــکیل اســپور نمیدهــد ،از ایــن رو بــه خشــکی،
گرمــا و نــور مــاوراء بنفــش حســاس اســت و بــه خوبــی در
خــارج بــدن میزبــان زنــده نمیمانــد .بنابرایــن تاکنــون ســاح
زیســتی مؤثــری بــا اســتفاده از آيروســل باکتــری وجــود
نداشــته اســت ( .)41بــر خــاف ســیاهزخم ،امــکان ســرایت
از فــردی بــه فــرد دیگــر در عفونــت ثانویــه وجــود دارد (،)10
اگرچــه نیــاز بــه تمــاس نزدیــک بــا بیمــار در مرحلــة نهایــی
نــد کــه خطــر
بیمــاری میباشــد ( .)42کارشناســان معتقد 
ـتی اســتفاده از ایــن ارگانیســم ممکــن اســت تــا حــد
تروریسـ ِ
زیــادی اغراقآمیــز جلــوه داده شــده باشــد (.)43
7

آخریــن گــزارش رســمی مبنــی بــر مشــاهدة طاعــون در
بیــن جونــدگان ،مربــوط بــه ســال  1978در شهرســتان
Yersinia pestis
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کــه در خطــر در معــرض قــرارگرفتــن میباشــند ،از جملــه
اقدامــات پیشــگیری اســت .دو نــوع واکســن انســانی در برابــر
آنتـیژن محافــظ باســیلوس آنتراســیس وجــود دارد و در برابــر
ســیاهزخم پوســتی و استنشــاقی ایمنــی ایجــاد میکنــد .ایــن
واکســن  6دوز  0/5میلیلیتــری و بــه مــدت  18مــاه و بــا
یــادآور ســاالنه تجویــز میشــود .عــوارض جانبــی آن بســیار
کــم اســت ( )19بــا ایــن حــال عــوارض جانبــی عصبــی ماننــد

نوریــت اپتیــک گــزارش شــدهاســت (.)38
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افــزودن ریفامپیــن بــرای پیشــگیری یــا درمــان تظاهــرات
مــوارد درمــان بــا داکسیســایکلین یــا

عصبــی ( )15در
کلیندامایســین اســتفاده میشــود .طــول مــدت درمــان
توانــد بــرای

طوالنــی اســت .بــا توجــه بــه اینكــه اســپور می
یــک مــدت طوالنــی خفتــه باقــی بمانــد ،یــک دورة 60
روزه درمــان غیــر معمــول نیســت .کورتیکواســتروئیدها
در تمــام بیمــاران مبتــا بــه ادم ریــوی ،نارســایی تنفســی
و مننژیــت توصیــه میشــود ( .)12در درمــان مننژیــت
ناشــی از ســیاهزخم ،اســتفاده از اســتروئیدها بــا اثــر بهبــود
بقــا گــزارش شــدهاند ()29؛ اگرچــه اســتفاده از آنهــا در
بزرگســاالن جــای بحــث دارد ،نتیجةدرمانــی آن در کــودکان
رضایتبخــش بــوده اســت.
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ســراب واقــع در اســتان آذربایجــان شــرقی اســت .پــس از
آن بــه مــدت ســه دهــه مطالعــه بــر روي طاعــون انجــام
نگرفــت .در ســال  2011تیــم تحقیقاتــی انســتیتو پاســتور
ایــران بهمنظــور مطالعــه بــر روي حیوانــات مخــزن طاعــون
در ناحیــة غــرب ایــران (محــدودة مــرز بیــن اســتانهاي
کردســتان و همــدان) ،منطقــهاي بــه مســاحت 2000
متــر مربــع را بررســیکرده و یــک قــاده ســگ آلــوده بــه
طاعــون شناســایی نمــود .در ادامــة تحقیقــات در ســال
 2012منطقــهاي در حــدود  1200متــر مربــع) منطقــهاي
کــه ســگ آلــوده مشــاهده شــده بــود) بررســی و ســه قــاده
ســگ و یــک جونــدة مبتــا بــه طاعــون مشــاهده شــد .نتایــج
آنهــا نشــان داد اگرچــه گــزارش رســمی از طاعــون انســانی
از ســال 1966ایــن منطقــه گــزارش نشــده اســت امــا ایــن
منطقــه همچنــان بهعنــوان یــک کانــون طاعــون خیــز فعــال
مطــرح میباشــد (.)44

تشــخیص زود هنــگام در شــروع درمــان در  24ســاعت اولیــه
از شــروع عاليــم بســیار حیاتــی اســت .آسپیراســیون خیــارک
و یــا آنالیــز خلــط و رنگآمیــزی گــرم تشــخیص بالینــی
ســریع فراهــم میکنــد .تشــخیص قطعــی توســط کشــت
صــورت میپذیــرد؛ کشــتها اغلــب بــه مــدت  24ســاعت
منفــی هســتند امــا در  48ســاعت مثبــت میشــود .تیتــر

تشــخیص افتراقــی بــرای طاعــون ریــوی از بیماریهــای
ناشــی از ســایر عوامــل بیوتروریســتی ،ماننــد ســیاهزخم،
توالرمــی و میلئوئیدوســیس (مشمشــه) و دیگــر پنومونیهــا
ید اکتســابی از جامعــه ،ســندرم ریــوی
ماننــد ذاتالریــه شــد 
ویــروس هانتــا  ،آنفلوآنــزا یــا لپتوســپیروز را شــامل میشــود.
طاعــون سپتیســمی میبایســت از مننگوکوکســمی،
تبخــال کوههــای راکــی ،دیگــر سپســیسهای گرممنفــی
و پورپورایترومبوتیــک ترومبوســیتوپنیک افتــراق داده شــود.
بایــد تــا درمــان

کســانی کــه نشــانههای بیمــاری را دارنــد
ید تنفســی شــوند
بــه مــدت حداقــل  3روز ،ایزولــة شــد 
( .)10درمــان انتخابــی استرپتومایســین اســت و در درمــان
جایگزیــن داکسیســایکلین ،جنتامایســین ،سفتریاکســون،
توانــد تجویــز گــردد.

کلرامفنیــکل یــا فلوروکینولــون می
طــول مــدت درمــان حداقــل  10روز اســت .پیشــگیری
بــا سیپروفلوکساســین ،داکسیســایکلین ،تتراســایکلین،
کلرامفنیــکل در صــورت قرارگیــری در معــرض آيروســل
طاعــون یــا بــرای بیمــاران مشــکوک بــه طاعــون ریــوی بایــد
انجــام پذیــرد (.)46
 3-1توالرمی (ردة )A
فرانســیال توالرنســیس 9کوکوباســیل غیــر متحــرک ،هــوازی،
گــرم منفــی اســت ( .)48چهــار زیرگونــه دارد .معمــوالً بــا
زئونــوز در مناطــق روســتایی در ارتبــاط اســت ( )8نــوع   A
خطرناکتریــن ســویه بــه شــمار میآیــد ( .)49فرانســیال
توالرنســیس بســیار عفونــی اســت؛ تنهــا  10تــا  50باکتــری
بــه صــورت استنشــاقی یــا تزریقــی بــرای ایجــاد بیمــاری
در انســان کافــی اســت ( .)8بلــع از طریــق دهــان نیــاز بــه
حــدود  108باکتــری بــرای ایجــاد بیمــاری دارد .انتقــال
انســان بــه انســان گــزارش نشــده اســت .بنابرایــن روش
اســتعمال بــه احتمــال زیــاد میتوانــد از طریــق ســاخت
آيروســل باشــد ،اگرچــه آلودگــی منابــع آب و غــذا نیــز
ممکــن بــه نظــر میرســد ( .)8در گــزارش ســازمان جهانــی
بهداشــت در ســال  ،1969در نتیجــة انتشــار  50کیلوگــرم
آيروســل فرانســیال توالرینســیس در منطق ـهای مســکونی بــا
جمعیــت  5میلیــون نفــر موجــب  19هــزار مــرگ و میــر
و  250هــزار بیمــاری شــدید گردیــد ( .)50فرانســیال
توالرینســیس میتوانــد هفتههــا در محیــط زیســت و بــرای
Bubo
Francisella tularensis

90
90
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طاعــون ریــوی معمــوالً پــس از  2تــا  3روز از دورة کمــون
بــه صــورت پنومونــی برقآســا ،ضعــف ،تــب بــاال ،ســرفه،
هموپتیــزی و سپتیســمی بــا اکیمــوز و نکــروز انــدام آشــکار
شــود .بــا پیشــرفت ســریع بیمــاری میتوانــد منجــر بــه تنگــی
نفــس ،اســتریدور تنفســی ،ســیانوز و شــوک ســپتیک شــود.
مــرگ بــه طــور معمــول ناشــی از نارســایی دســتگاه تنفســی و
فروپاشــی دســتگاه گــردش خــون اســت ( .)46طاعــون ریــوی
از طریــق استنشــاقی یــا انتشــار خونــی ثانویــه بســیار مســری
اســت و در نتیجــه فرمــی اســت کــه بــه احتمــال زیــاد ممکــن
اســت در یــک حملــة بیوتروریســم اســتفاده شــود .اگــر در روز
ـود بســیار کشــنده اســت.
اول درمــان نشـ 

تظاهــرات سیســتم عصبــی مرکــزی همــراه بــا تداخــات
مننــژ در حــدود  6تــا  7درصــد از مــوارد طاعــون رخ میدهــد
توانــد هــر یــک از اشــکال طاعــون را وخیمتــر کنــد.

و می
تجزیــه و تحلیــل مایــع مغــزی -نخاعــی پلئوســیتوز نوتروفیلــی
را نشــان میدهــد (.)47
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طاعــون میتوانــد در  3شــکل عمــدة مختلــف ظاهــر شــود1 :
خیارکــی 2- 8ریــوی و  3-ســپتی ســمی .طاعــون خیارکــیبــه صــورت آدنوپاتــی دردنــاک  2تــا  10روز پــس از گــزش
کک آلــوده معمــوالً در کشــالة ران ،زیــر بغــل ،گــردن رحــم
شــروع میشــود ( .)45انــدازة خیــارک  1تــا  10ســانتیمتر،
بهشــدت متــورم ،قرمــز ،بســیار دردنــاک و اطــراف غــدد
لنفــاوی بــا ادم و گرمــا همــراه اســت ( .)46تــب ،لــرز ،ســردرد
ـد بــه فــرم ســپتی ســمی
و ضعــف حــاد رخ میدهــد و میتوانـ 
طاعــون در یــک چهــارم از بیمــاران تبدیــل گــردد ( ،)46در
 80درصــد از بیمــاران مبتــا بــه طاعــون خیارکــی ،باکتریمــی
رصــد از قربانیــان طاعــون بــه

دیــده میشــود 5 .تــا  15د
مرحلــة طاعــون ریــوی رســیده و از ایــن رو مســری میگــردد.
میــزان مــرگ و میــر کلــی  60درصــد تخمیــن زده میشــود،
امــا میتوانــد بــا شــروع ســریع درمــان بــه کمتــر از  5درصــد
کاهــش یابــد.

آنتــییرســینیا پســتیس چهــار برابــر یــا بیشــتر بــاال مـیرود.
در آزمایــش شــمارش خــون ،لکوســیتوز بــا شــیفت بــه چــپ
نشــان میدهــد و ســطح بیلیروبیــن و آمینوترانســفراز بــاال
میباشــد.

مقاله مروري
ســالها در دمــای انجمــاد و دمــای کمتــر از آن زنــده بمانـ 
ـد
()10؛ بــا ایــن حــال ،بــه راحتــی توســط گرمــا ( 55درجــة
ســانتیگراد بــه مــدت  10دقیقــه) و یــا مــواد ضدعفونــی
کننــدة اســتاندارد ،ماننــد ســفید کننــدة  ٪10از بیــن مـیرود
(.)8
تظاهــرات بالینــی بــه طریــق انتقــال عفونــت بســتگی دارد.
ممکــن اســت از طریــق نیــش بندپایــان آلــوده و یــا تمــاس بــا
ـواد غذایــی و یــا آب آلــوده و
الشــة حیــوان آلــوده ،مصــرف مـ 
ـود ( )48و بــه
یــا استنشــاق قطــرات حــاوی باکتــری منتقــل شـ 
ـد بــا زخــم غــدد ،10آمــاس غــدهای،
ترتیــب بیمــاری میتوانـ 
ضایعــات چشــم ،11اوروفارنکــس ،حصبــه و یــا توالرمــی ریــوی
تظاهــر کنــد ( .)49دورةکمــون معمــوالً  3تــا  6روز اســت.

توالرمــی حصبــهای ،شــکل سیســتمیک بیمــاری اســت کــه
ـوارد از هریــک از راههــای انتقــال رخ میدهــد،
در 30درصــد مـ 
بعــد از استنشــاق ذرات عفونــی معلــق در هــوا
امــا معمــوالً 
ایجــاد میشــود .ازگرههــای لنفــاوی هــر ناحیــه ،باکتریهــا
بــه ارگانهــای مختلفــی از جملــه کبــد ،طحــال ،ریههــا،
کلیــه ،روده و  CNSگســترش مییابــد ( .)48، 49ایــن شــکل
محتملتریــن حالتــی اســت کــه پــس از اســتفاده از فرانســیال
توالرمــی بهعنــوان یــک ســاح زیســتی ممکــن اســت بــا
آن روبــهرو شــویم کــه توســط تــب بــاال ،ســردرد ،میالــژی،
کوفتگــی ،اســتفراغ ،اســهال ،نارســایی کلیــه ،رابدومیولیــز،
پریکاردیــت ،مننژیــت ،و اریتــم نــدوزوم مشــخص میگــردد
رصــد از بیمــاران بــه پنومونــی مبتــا

( .)51حــدود  85د
هســتند.

ـوارد درمــان نشــدة بیمــاری تیفوئیــدی
نــرخ مــرگ و میــر مـ 
ً
کــه بــه طــور طبیعــی انتقــال یافتــه تقریبــا  35درصــد در

تشــخیص معمــوالً بــا آزمايشهــاي ســرولوژی انجــام
توانــد بــه وســیلة

میپذیــرد .تیتــر آنتیبــادی بــاال می
آزمايــش االیــزا شناســایی شــود ،امــا در هفتــة اول ایــن آزمايــش
ارد ( .)53تیتــر در هفتــة دوم عفونــت در50
حساســیت کمــی د 
ـود و پــس از  4تــا  8هفتــه
ـوارد مثبــت میشـ 
ـد مـ 
تــا  70درصـ 
ـد ( .)54همچنیــن میتــوان
ـود میرسـ 
بــه باالتریــن ســطح خـ 
بــا کشــت نمونــة اوروفارنکــس یــا مایــع معــدة ناشــتا تشــخیص
جداکــردن باکتــری از خــون دشــوار اســت
قطعــی داد ،اگرچــه 
رصــد حســاس و  96درصــد
( PCR .)52از ســواب زخــم  78د 
اختصاصــی اســت (.)55
رژیمهــای درمانــی بــا توجــه بــه کار گــروه دفــاع زیســتی
غیــر نظامــی استرپتومایســین (1گــرم بــه صــورت داخــل
عضالنــی دوبــار در روز و بــه مــدت  10روز) و یــا جنتامایســین
( 5ميليگــرم بــر كيلوگــرم) بــه صــورت داخــل وریــدی
یــا داخــل عضالنــی هــر روز و بــه مــدت 10روز) بــرای
مــوارد جــدا شــده و سیپروفلوکساســین ( 500میلیگــرم
از طریــق خوراکــی دوبــار در روز و بــه مــدت 10روز) و یــا
داکسیســایکلین (100میلیگــرم از راه خوراکــی دوبــار
در روز و بــه مــدت  10تــا  14روز) در صــورت ســوانح
عظیــم مــی باشــند .پیشــگیری پــس از مواجهــه بــه وســیلة
سیپروفلوکساســین یــا داکسیســایکلین بــه مــدت  2هفتــه
انجــام میپذیــرد (.)52
ـرد نــادر اســت،
ـرد بــه فـ 
بــا توجــه بــه اینکــه امــکان انتقــال فـ 
ارد کفایــت ميكنــد.
اقدامــات احتیاطــی اســتاند 
 4-1تب ( Qردة )B
تــب  Qتوســط کوکوباســیل داخــل ســلولی كوکســيال بورنتي
( )56پــس از تمــاس بــا گوســفند ،گاو ،بــز یــا دیگــر دامهــای
آلــوده ناشــی میشــود ( .)8فــرم شــبیه بــه اســپور باکتــری در
ـد بــرای ماههــا
برابــر گرمــا و خشــکی مقــاوم اســت و میتوانـ 
ـد (.)8
فعــال باقــی بمانـ 
12

ـود ( .)8ایــن
ـاد پخــش میشـ 
ایــن فــرم بــه راحتــی توســط بـ 
فــرم بســیار عفونــی بــوده و تنهــا  ۱تــا  100باکتــری بــرای
ـاد بیمــاری کافــی ( )52میباشــد .ایــن باکتــری نمیتوانــد
ایجـ 
ـرد منتقــل شــود ،امــا تمــاس بافتــی ممکــن
ـرد بــه فـ 
از طریــق فـ 
ـد ( .)10ســطوح آلــوده را میتــوان بــا
اســت خطــر داشــته باشـ 
ـد بــه
ـد یــا الــکل اتیلیــک  70درصـ 
ـید هیــدروژن  5درصـ 
پراکسـ 
ـرد (.)56
مــدت  30دقیقــه پــاک کـ 
چنــد هفتــه طــول میکشــد.

دورة کمــون از چنــد روز تــا
عاليمــی کــه بــروز میکننــد غیــر اختصاصــی هســتند؛ بیشــتر
بیمــاران یــک بیمــاری شــبه آنفوالنــزای تــبدار همــراه یــا
Ulceroglandular
Oculoglandular
12
Coxiella burnetii
10
11

9191
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تظاهــرات عصبــی بــه شــکل مننژیــت یــا آنســفالیت شــد 
ید
نــادر اســت و تنهــا در صــورت انتشــار گســترده و سپســیس
رخ میدهــد (.)52

ـد بــرای مــواردی کــه درمــان مناســب
مقایســه بــا  1تــا  3درصـ 
دریافــت کردهانــد (.)10
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د کــه رایجتریــن شــکل بــوده و ٪80
توالرمــی بــا زخــم غــد 
گیــرد بــا ضایعــات چرکــی پوســت

از بیمــاران را در بــر می
بیشــتر در نواحــی دســتها و لنفادنوپاتــی موضعــی شــروع
میشــود .ضایعــة پوســتی اصلــی فــوران کــرده و بــا لبههــای
بــاال آمــده زخــم میشــود .توالرمــی غــدهای بــه لنفادنوپاتــی
محــدود میشــود ( .)51ضایعــات چشــمی توالرمــی بــه
دنبــال تلقیــح ارگانیســم از طریــق ملتحمــه بــا ورم ملتحمــة
دردنــاک و لنفادنوپاتــی گردنــی ،جلــوی گوشــی ،تحــت
فکــی اتفــاق میافتــد .توالرمــی اوروفارنکــس پــس از مصــرف
غــذای آلــوده ،بــا فارنژیــت اگزوداتیــو دردنــاک و التهــاب
لوزههــا رخ میدهــد ( .)49-51توالرمــی ریــوی شــبیه بــه
پنومونــی آتیپیــک بــا شــروع ناگهانــی عاليــم اصلــی و ســرفه
بــدون خلــط رخ میدهــد (.)52

دوره پنجم ،شماره سوم ،تابستان 1396

دوره پنجم ،شماره سوم ،تابستان 1396

کننــد کــه در عــرض  1تــا 2

بــدون ســرفه را تجربــه مي
هفتــه بهبــود مییابــد ( .)8تظاهــرات عصبــی در یــک چهــارم
ید رتروبولبــار،
بیمــاران رخ میدهــد و شــامل ســردرد شــد 
مننژیــت و آنســفالیت میشــود (.)57
رصــد گــزارش شــده اســت (.)58

نــرخ مــرگ و میــر  4/2د
عــوارض مزمــن نیــز کــم میباشــد ()8؛ بــا ایــن حــال،
اندوکاردیــت ،عفونــت داخــل عروقــی ،هپاتیــت ،یــا
اســتئومیلیت ممکــن اســت باقــی بمانــد.
تشــخیص میتوانــد بــا تســت االیــزا صــورت پذیــرد.
گزینههــای درمانــی شــامل تتراســایکلین ،داکسیســایکلین
و یــا ماکرولیدهــا اســت .فلوروکینولــون بهعنــوان درمــان در
بایــد بــه

مننژیــت در نظــر گرفتــه ميشــود ( .)59درمــان
مــدت  1هفتــه تــا فروکــش کــردن تــب ادامــه یابــد (.)56
پروتــکل پیشــگیری بــرای افــرادی کــه در معــرض قــرار
انــد شــامل یــک دورة  5روزة تتراســایکلین و یــا
گرفته 
داکسیســیکلین اســت کــه اگــر در  5تــا  12روز پــس از قــرار
گرفتــن در معــرض آغــاز شــود مؤثــر اســت (.)56
( 5-1بروسلوز) تب مالت (ردة )B

92
92

افــراد آلــوده وخیمتــر

اوضــاع را بــرای کمتــر از  5درصــد
مــی کنــد ( )62ایــن شــکل از بیمــاری ممکــن اســت بــه
صــورت مننژیــت یــا منینگوســفالیتیس ،دمیلینــه شــدن،
نوروپاتــی کرانیــال (جمجمــه) ،میلورادیکولیــت ،آرتریــت
مغــزی و نوروپاتــی فشــارنده (گیرافتادگــی عصــب) محیطــی
یــا نخاعــی تظاهــر کنــد (.)63
تشــخیص شــامل کشــت خــون ،آسپیراســیون مغــز اســتخوان
و یــا آزمايشهــاي ســرولوژی میشــود .در بیمــاران دارای
عاليــم عصبــی ،تجزیــه و تحلیــل  CSFپلئوســیتوز لنفوســیتی
و افزایــش ســطح پروتئیــن را نشــان میدهــد .کشــتهای
ـوارد مثبــت هســتند (.)64
ـد از مـ 
 CSFدر 13درصـ 
اگرچــه بیشــتر بیمــاران بــدون درمــان بهبــود مییابنــد ،بــا
ایــن وجــود آنتیبیوتیــک ،شــدت و طــول مــدت ایــن بیمــاری
را کاهــش میدهــد .معمولتریــن رژیــم دارویــی شــامل
داکسیســیکلین ریفامپیــن بــه مــدت  6هفتــه تــا  3تــا 4
مــاه اســت .جنتامایســین یــا استرپتومایســین گاهــی اوقــات در
عفونتهــای شــدیدتر اضافــه میشــود ( .)10اســتروئیدها
ممکــن اســت در بیمــاران مبتــا بــه آنســفالیت یــا مننژیــت
کمــککننــده باشــد.
وجــود نــدارد .نــرخ

هیــچ واکســن انســانی بــرای بروســلوز
مــرگ و میــر در بروســلوز درمــان نشــده  5درصــد تخمیــن
ید بــا مننژیــت یــا
مــوارد شــد 

زده میشــود؛ مــرگ در
اندوکاردیــت رخ میدهــد.
 6-1مشمشه (ردة )B
مشمشــه (ملیوئیدوزیــس) 13توســط بورخولدریــا مالئــی
ـود کــه یــک باســیل غی ـر متحــرک گــر م منفــی
ایجــاد میشـ 
اســت .بــا توجــه بــه توانایــی بورخولدریــا مالئــی در ایجــاد
عفونــت جــدی و امــکان پخــش آن از طریــق آيروســل ،ایــن
باکتــری بهعنــوان یــک ســاح زیســتی بالقــوه محســوب
میشــود ( .)10انتقــال عفونــت بــا تلقیــح از طریــق شــکاف
پوســتی معمــوالً منجــر بــه جوشهــای حســاس و آمــاس
رگهــای لنفــی 14موضعــی میگــردد .اگــر عامــل بیمــاری
از طریــق مخــاط چشــم ،بینــی یــا اوروفارنکــس منتقــل
شــود ترشــحات چرکــی مخاطــى (موکوپورولنــت) بــا زخــم
Melioidosis
lymphangitis

13
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بیشــتر عفونتهــا بــدون عالمــت باقــی میمانــد .بســته بــه
ارگانیســم ،عاليــم ممکــن اســت بــه ســرعت و  ۲هفتــه پــس
از مواجهــه آغــاز شــود ،امــا ممکــن اســت تــا ماههــا پــس
از قــرار گرفتــن در معــرض بــه طــول انجامــد .باکتــری بــه
ماننــد ریــه ،طحــال ،کبــد،

زیــاد

بافتهــای دارای ماکروفــاژ
دســتگاه عصبــی مرکــزی ،مغــز اســتخوان و مایــع میــان
مفصلــی تمایــل دارد .ایــن بیمــاری اغلــب بــا یــک عاليــم
اولیــة غیــراختصاصــی همــراه اســت هــر چنــد در مــوارد
وجــود نــدارد.

عفونــت بــا بروســا ملیتنســیس ایــن عاليــم
ایــن عاليــم کــه بــه دنبــال مرحلــة باکتریمــی رخ میدهــد،
چنــد هفتــ ه فروکــش میکنــد و

بــا تــب متنــاوب پــس از
ســپس همــراه بــا ســایر عاليــم دوبــاره عــود میکنــد .ایــن
الگــوی امــواج دورهای تبهــا و ســپس بهبــودی ممکــن
اســت بــرای ماههــا یــا حتــی ســالها ادامــه داشــته باشــد.
تظاهــرات رایــج در ایــن بیمــاری اگــر بــه طــور طبیعــی ایجــاد
ـود کــه اغلــب ناتــوان
ـد شــامل درد مفاصــل میشـ 
شــده باشـ 
کننــده اســت و بیشــتر مفصــل ســاکروایلیاک و همچنیــن مــچ
پــا ،زانــو و لگــن را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .کمــر درد در

نروبروســلوز (تــبمالــت عصبــی) بــا تهاجــم مســتقیم CNS
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تــب مالــت توســط گونــة بروســا( کوکوباســیلهای کوچــک،
رشــد آهســته) ایجــاد میشــود.

هــوازی ،گــرم منفــی دارای
ارد (بروســا آبورتــوس،
 4تــا  6گونــه از ايــن ســرده وجــود د 
بروســا ملیتنســیس ،بروســا ســوئیس و بروســا کنیــس) کــه
میتواننــد موجــب بیمــاری انســان شــوند .گونههــای باکتــری
بروســا بــرای هفتههــا در آب و خــاک زنــده میماننــد و
میتواننــد بــه صــورت یــک آيروســل خشــک و یــا در
بمبهــای کوچــک زیــر خوشـهای پخــش شــوند ( .)8عفونــت
اغلــب پــس از مصــرف محصــوالت لبنــی غیــر پاســتوریزه و
یــا تمــاس بــا گوشــت یــا حیوانــات آلــوده رخ میدهــد (.)60

ـراد آلــوده دیــده میشــود و ممکــن اســت بــا اســتئومیلیت
افـ 
مهــرهای ،دیســک بیــن مهــرهای یــا عفونــت ســاکروایلیاک یــا
آبســة پاراورتبــرال همــراه باشــد اگــر چــه ذاتالریــه از عــوارض
شــایع تـب مالــت نیســت ،بــا ایــن حــال  20درصــد از بیمــاران
دچــار ســرفه و درد قفســة ســینه ذات الجنــب (برســامی)
ـد از بیمــاران
میباشــند .عاليــم دســتگاه گــوارش در  70درصـ 
بزرگســال دیــده میشــود .هپاتومگالــی یــا اســپلینومگالی
نتیجــة تشــکیل گرانولومــا اســت و در 45تــا  63درصــد از
مــوارد رخ میدهــد ( .)61اندوکاردیــت در کمتــر از  2درصــد
مــوارد رخ میدهــد.

مقاله مروري
گرانولــوم ممکــن اســت ایجــاد شــود .در صــورت استنشــاق
و ایجــاد تهاجــم سیســتمیک ،ســپتی ســمی پــس از  1تــا
 2هفتــه ایجــاد میشــود و بیمــاری معمــوالً بــه شــکل
پنومونــی تظاهــر میکنــد ( .)65شــایعترین تظاهــرات
بیمــاری شــامل تــب ،میالــژی ،ســردرد و درد قفســةســینه
ذاتالجنــب میباشــد .لنفادنوپاتــی یــا اســپلینومگالی اغلــب
بــه چشــم میخــورد .بثــورات گســترشیافتــة پاپولــر (دارای
زايدههــاي نــوك تیــز) یــا پوســچولر (کــورکدار) بــه فراوانــی
دیــده میشــود .فــرم سپتیســمی غالب ـاً در  7تــا  10روز بــه
مــرگ میانجامــد.
تظاهــرات عصبــی متمایــز انتظــار نم ـیرود ،امــا عاليــم غیــر
رد بهعنــوان بخشــی از نشــانههای
اختصاصــی ماننــد ســرد 
رایــج وجــود دارد.
باکتــری بــه ســختی قابــل شناســایی اســت .کشـتها معمــوالً
منفــی باقــی میماننــد .آنتیبیوتیکهایــی کــه بــرای درمــان
مشمشــه در انســان اســتفاده میشــوند شــامل :تتراســایکلین،
تریمتوپریــم ،سولفامتوکســازول ،کالوالنــات آموکسیســیلین
و کلرامفنیــکل میباشــد .قرنطینــه کــردن بیمــاران آلــوده بــا
ـرد الزامــی اســت.
ـرد بــه فـ 
توجــه بــه امــکان انتقــال فـ 
 -2عوامل ویروسی
آبلــه توســط یــک  DNAویــروس از خانــوادة ارتوپاکــس 15
ایجاد
ـد توســط ذرات معلــق در هــوا،
میشــود .ویــروس آبلــه میتوانـ 
قطــرات ،تمــاس مســتقیم بــا ضایعات پوســتی آلــوده و لبــاس یا
ـد ایــن ویــروس بــه راحتی
ملحفــة آلــوده انتقــال و گســترش یابـ 
شــود ( .)66انســانها

فــرد دیگــر منتقــل می

از فــردی بــه
ـتند ( WHO .)8در ســال 1980
تنهــا مخــزن ایــن ویــروس هسـ 
شــد ( )66و واکسیناســیون
کــرد کــه آبلــه ریشــهکن 

اعــام
بــه ســرعت متوقــف گردیــد .ویــروس بــه طــور رســمی در 2
آزمایشــگاه  WHOدر ایــاالت متحــده و روســیه ذخیــره شــد
( ،)8اگــر چــه ممکــن اســت کــه نمونههــای مخفــی در جــای
دیگــر نگهــداری شــوند .آبلــه بــه صــورت آيروســل دارای دوز
ـرد دیگــر
عفونــی کــم بــوده و امــکان انتقــال آن از فــردی بــه فـ 
حتــی در مراحــل بــدون عالمــت آســان اســت از ایــن رو یکــی
ـد در یــک حملــة
از ترســناکترین عواملــی اســت کــه میتوانـ 
ـود (.)66، 67
بیولوژیکــی اســتفاده شـ 

فــرم برقآســا ،آبلــة هموراژیــک یــا آبلــة ســیاه ،تقریب ـاً در 3
تــا  10درصــد از مــوارد رخ میدهــد .دورة کمــون کوتاهتــر
اســت و بثــورات مشــخصی بــه صــورت یــک اریتمــای تیــره
بــه دنبــال ضایعــات خونریــزی پتشــی (لکههــای قرمــز ناشــی
از خونریــزی زیــر جلــدی) و خونریــزی واضــح در پوســت و
داخــل دســتگاه گــوارش رخ میدهــد .ایــن فــرم تقریبــاً
همــواره کشــنده اســت ( ،)68مــرگ  5تــا  6روز پــس از شــروع
راش واقــع مــی شــود ( .)66ایــن بیمــاری ممکــن اســت بــا
حــاد اشــتباه گرفتــه شــود .در

مننگوکوکســمی یــا لوســمی
طــول مرحلــة بــروز بثــورات جلــدی ،بیمــاران بــه دلیل انتشــار
ذرات ویــروس از ضایعــات و یــا مخــاط آلــوده بســیار عفونــی
ـتند و بیمــاری بیشــتر قابــل ســرایت اســت ( .)66بیمــاری
هسـ 
تــا زمــان جــدا شــدن همــة دلمههــا مســری اســت (.)66
انتقــال عفونــت در طــول دورة کمــون و  2روز اول تــب و در
طــول دورة تــب افزایــش مییابــد .حتــی ناقــان ممکــن اســت
بــدون عالمــت باشــند ،یعنــی بــدون نشــان دادن تظاهــرات
بیمــاری ویــروس را منتقــل میکننــد ( .)8عــوارض عفونــت
آبلــه شــامل کراتیــت ،التهــاب تمــام ســاختمانهای چشــم،16
زخمهــای قرنیــه ،کــوری ،اســتئومیلیت ،ورم مفاصــل ،ورم
بیضــه و آنســفالیت میباشــد (.)69
رصــد از بیمــاران رخ مید 
هــد

هذیانگویــی در حــدود  15د
ـورد آبلــة مــاژور و 1
( .)8آنســفالیت1 ،مــورد در هــر  500مـ 
در  2000آبلــة مینــور گــزارش شــده اســت کــه معمــوالً در
مراحــل بــروز بثــورات افزایــش مییابــد .روانپریشــی و تشــنج
ممکــن اســت رخ دهــد ( .)70مــرگ و میــر گــزارش شــده
Orthopox
Panophthalmitis

15
16

9393
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عفونــت آبلــه بــه شــکل اصلــی و فرعــی (آبلــة مــاژور ،آبلــة
مینــور) رخ میدهــد .شــکل مــاژور دارای  3فــاز بالینــی)1 :
ـد بیمــاری (نشــانههای اولیــه) و
دورة کمــون )2 ،پیــش درآمـ 
بــه دنبــال آن  )3عفونــت برقآســا ( )67دورة بــدون عالمــت 7
تــا 17روز (معمــوالً  12تــا  14روز) پــس از تمــاس اولیــه ()66
طــول میکشــد .ویرمــی بــدون عالمــت  3تــا  4روز پــس از
عفونــت ایجــاد میشــود .پــس از تکثیــر ویــروس در طحــال،
د لنفــاوی ،یــک ویرمــی ثانویــه تقریب ـاً
مغــز اســتخوان و غــد 

روز هشــتم عفونــت بــروز میکنــد ( )66در طــول ایــن مرحلــة
ـد ضعــف ،ســردرد،
پیــش درآمــد ،عاليــم غیــر اختصاصــی ماننـ 
کمــر درد ،میالــژی ،تــب و اســتفراغ ایجــاد میشــود .ســندرم
آبلــه آشــکار 2تــا  3روز بعــد ایجــاد میشــود ،در حالــی
کــه عالیــم پیــش درآمــد در حــال فروکــش کــردن اســت.
لکوســیتهای آلــوده ویــروس را بــه مخــاط پوســتی ،دهــان
و حلــق ميفرســتند و منجــر بــه ضایعــات پوســتی خاصــی
میشــوند ( )66ظــرف  2تــا  3روز ،یــک راش ماکولوپاپولــر
ظاهــر میشــود .بیشــترین تمرکــز ایــن ضایعــات در صــورت
و انــدام تحتانــی اســت .راش (بثــورات) بــا یــک الگــوی گریــز
از مرکــز توســعه مییابــد ( )8ماکولهــا بــه پاپــول و ســپس
وزیکــول و بعــد جوشهــای چرکــی تبدیــل میشــوند ،هــر
مرحلــه  1تــا  2روز طــول میکشــد .وزیکولهــا و پاســتولها
(دملهــای چرکــی کوچــک) ضایعــات عمیــق ،ســفت ،گــرد،
بــا محــدودة مشــخص هســتند؛ آنهــا بــه شــدت بــاال آمــده
ـرد تعبیــه شــده در زیــر
و احساســی شــبیه شــیء کوچــک گـ 
پوســت ایجــاد میکننــد .در نهایــت ،ضایعــات پوســته پوســته
د و حفــرة زخــم عمیقــی کــه مختــص
شــده و دلمــه میبنــد 
آبلــه هســت بــه جــای میگــذارد .بــر خــاف آبلــه مرغــان،
تمــام ضایعــات آبلــه در یــک مرحلــه از توســعه هســتند.
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عوارض عصبی ناشی از واکسیناسیون آبله

Guanarito
Sabia
22
Disseminated intravascular coagulation

94
94

ویروسهایــی کــه موجــب تــب هموراژیــک شــده و در
طبقهبنــدی  CDCدر دســتة عوامــل  Aهســتند شــامل ابــوال،
ماربــورگ ،الســا ،خونیــن ،18ماچوپــو ،19گواناریتــو 20و ویــروس
ســابیا 21میباشــند ( .)74کــه بــه طــور گســترده در طبیعــت
اند و انســان نســبت بــه آنهــا بســیار حســاس
پخــش شــده 
باشــد ( .)75بســیاری از آنهــا توســط هــوا پخــش

می
شــود و اگــر چــه انســان میزبــان طبیعــی هیــچ یــک از
می 
تبهــای خونریــزی دهنــدة ویروســی نیســت ،امــا انســان
ـد بیمــاری را از فــردی بــه فــرد دیگــر منتقــل
آلــوده میتوانـ 
نمایــد (.)12
همــة ایــن ویروسهــا موجــب تــب ،ضعــف و اســتفراغ
میشــوند و ممکــن اســت بــه خونریــزی منتشــرشــونده
و حساســیت خونریــزی ( )10پیشــروی کنــد ،امــا هــر یــک
فــرد از عــوارض

از ویروسهــا یــک مجموعــة منحصــر بــه
نماینــد (.)75

بالینــی را ایجــاد می
دورة کمــون بیــن  4-21روز تــا بــروز عاليــم اولیــة غیــ ر
اختصاصــی ،متغیــر اســت .در عــرض چنــد ســاعت یــا چنــد
روز پــس از تظاهــرات اولیــه ،بــه دلیــل تمایــل ویــروس
بــه سیســتم عروقــی ،وضعیــت بالینــی بهســرعت وخیــم
میشــود .افزایــش نفوذپذیــری عــروق منجــر بــه گرگرفتگــی،
خونریــزی پتشــیال ،خونریــزی غشــاء موکــوس و شــوک ،اغلب
بــا درگیرکــردن اعصــاب ،ریــه ،یــا کبــد میگــردد (.)68
تظاهرات عصبی
نشــانههایی از درگیــری  ،CNSماننــد هذیــان ،تشــنج یــا
کمــا ،معمــوالً پیشآگهــی کمــی نشــان میدهنــد .بیمارانــی
کــه جــان ســالم بــه در مــی برنــد ممکــن اســت بینایــی یــا
ـود را از دســت بدهنــد ،هماهنگــی حرکتــی اختالل
شــنوایی خـ 
داشــته باشــند ،میلیــت سراســری ،یووئیــت (تــورم رنگينــة
د بناگوشــی،
چشــم) ،پریکاردیــت ،ورم بیضــه ،التهــاب غــد 
هپاتیــت و یــا پانکراتیــت از دیگــر عــوارض بازمانــدگان اســت.
ارزیابــی آزمایشــگاهی ،ترومبوســیتوپنی ،انعقــاد داخــل عروقــی
منتشــره ( ،22)DICافزایــش آنزیمهــای کبــدی و کراتینیــن
بــاال را نشــان میدهــد .آزمايــش االيــزا در آزمایشــگاههای
تخصصــی روش تشــخیصی اســت .درمــان عمدتــاً حمایتــی
اســت .کنتــرل عفونــت شــامل اقدامــات احتیاطــی تماســی
و رعایــت احتیــاط کامــل در کار کــردن بــا همــة مایعــات
بــدن اســت .ریباویریــن 23در برابــر آرنــا ویروسهــا (الســا و
آرنــا ویروسهــای دنیــای جدیــد) و بونیــا ویروسهــا (تــب
درة ریفــت ،تــب خونریــزیدهنــدة کریمــة کنگــو و ویــروس
هانتــا) مؤثــر اســت (.)68

20

17

21

18

Cidofovir
Junin
19
Machupo
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باشــد
ترســناکترین عــوارض مربــوط بــه عــوارض  CNSمی
کــه شــامل آنســفالیت و آنســفالوپاتی ( )73اســت کــه یــک
ـورد در هــر  100000یــا  500000رخ میدهــد .آنســفالیت
مـ 
پــس از واکسیناســیون بــا ســردرد ،مننژيســموس ،تــب،
خوابآلودگــی و اســتفراغ تظاهــر میکنــد؛ برخــی از مــوارد
بــا فلــج اسپاســتیک همــراه اســت .در حالــت دوم ،پــس از
واکسیناســیون ممکــن اســت آنســفالومیلیت ،در  11تــا 15
روز پــس از واکسیناســیون رخ دهــد کــه شــبیه بــه آنســفالیت
همــراه بــا تــب ،تغییــر وضعیــت ذهنــی ،نشــانههای مننــژ،
تشــنج و اختــاالت بیشــتر در عملکــرد نخــاع تظاهــر میکنــد.
مــرگ و میــر ناشــی از ایــن عــوارض بــه  25درصــد ()66

دة ویروسی
 2-2تب خونریزی دهن 
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ـراد واکســینه
ـد بــرای آبلــة مــاژور در بیــن افـ 
حــدود  30درصـ 
نشــده در تاریخچــه ثبــت شــده اســت .مــرگ و میــر در فــرم
مینــور کمتــر از  1درصــد اســت ( .)70بیمارانــی کــه از پیــش
اند یــک بیمــاری خفیفتــر بــا دورة کوتاهتــر
واکســینه شــده 
و میــزان مــرگ و میــر پایینتــر را تجربــه میکننــد.
تشــخیص معمــوالً بــه صــورت بالینــی صــورت میگیــرد امــا
تأییــد شــود،PCR .

بایــد توســط روشهــاي آزمایشــگاهی
تشــخیص آنتیبــادی و یــا جداســازی ویــروس امکانپذیــر
اســت .کار کــردن بــا نمونههــا در صــورت مفــروض بــودن آبلــه
ـد بــا رعایت ســطح ایمنــی زیســتی  4انجام گــردد .درصورت
بایـ 
مشــکوکشــدن بــه بیمــاری ،مهمتریــن نکتــه ،پیشــگیری از
گســترش بیشــتر آن بــا قرنطینــة بیمــاران و قرنطینــة عایــق
تنفســی افــرادی کــه بــا بیمــاران تمــاس مســتقیم داشــتهاند
بــه مــدت  17روز میباشــد .در بیمــاران مبتــا بــه اختــاالت
عصبــی ،مایــع مغــزی -نخاعــی معمــوالً پلئوســیتوز نوتروفیلــی
هــد کــه بعدهــا بــه
را در روز دوم تــا چهــارم نشــان مید 
پلئوســیتوز لنفوســیتی تبدیــل میشــود .درمــان عمدتــاً
حمایتــی اســت .ســیدوفوویر 17در شــرایط آزمایشــگاهی
ـد ویروســی نشــان داده اســت ،امــا بــرای اســتفاده
فعالیــت ضـ 
تأییــد نشــده اســت ( .)71بــر خــاف بســیاری از

در انســان
واکســنهای دیگــر ،واکســن آبلــه میتوانــد در پیشــگیری
یــا کاهــش شــدت بیمــاری ،حتــی در صــورت تجویــز  4روز
ـد ( .)66از آنجــا کــه
پــس از قــرار گرفتــن در معــرض مؤثــر باشـ 
واکســن آبلــه دارای ویــروس زنــده میباشــد ،امــکان انتقــال
ثانویــه پــس از واکسیناســیون وجــود دارد .واکســن ،حفاظــت
رصــد بــه مــدت حداقــل  3ســال فراهــم میکنــد.

 90-97د
واکسیناســیون آبلــه بــدون خطــر نیســت .وقــوع عــوارض
جانبــی قلبــی ممکــن اســت ،بنابرایــن واکســن بــرای افــراد
ـاد جماهیــر
مبتــا بــه بیمــاری قلبــی توصیــه نمیشــود .اتحـ 
ـد کــرده اســت
شــوروی ســابق فــرم تســلیحاتی آبلــه را تولیـ 
کــه در آن دورة شــروع بیمــاری و احتمــال واکسیناســیون
مؤثــر پــس از قــرار گرفتــن در معــرض ویــروس را کاهــش
داده اســت (.)72

میرســد و  25درصــد از بازمانــدگان اختــاالت مداومــی را
نشــان میدهنــد.
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