مقاله علمی

آزاده مقربی ،دکتر طاهره ناجی

باسیلوس آنتراسیس
باسیلوس آنتراسیس یک باکتری گرم مثبت و عامل
بیماری سیاه زخم است .لویی پاستور برای اولین بار این
عامل را در گوسفندها مشاهده کرد و پس از چند سال
توانست واکسن آن را تهیه کند .باسیلوس آنتراسیس هوازی-
بی هوازی اختیاری است.
نامهای دیگر این بیماری در زبان انگلیسی آنتراکس
و به فرانسوی شاربن است .نام آنتراکس از کلمه یونانی
) (anthrakisبه معنی ذغال گرفته شده که به دلیل زخم
ی آید .از
سیاه رنگی هست که در این بیماری به وجود م 
بیماری های مشترک انسان و تعداد زیادی از حیوانات است
که البته در حیوانات شایع تر و در انسان کمتر است.

بزرگ نامنظم ومســطح ،بدون همولیز وخاکستری رنگ
اســت در خون معموالً فاقد اسپور هستند ولی در شرایط
هوازی در مجاورت ســرم و co2تولید اســپور میکنند
اسپور این باکتری به صورت بیضی و تقریب ًا مرکزی است.
اسپور با سیلوس آنتراسیس به فنول  ٪۱۵تا  ۱۵روز مقاوم
است و  ۶۰درجه ســانتی گراد را  ۳دقیقه تحمل میکند
و حتی حرارت مرطوب را تا ســه ساعت تحمل میکند.
اسپور شدیدا ً نسبت به پنی سلینها حساس است.
کپسول این باکتری بر خالف دیگر باکتریهای
پروتئینیاستو پلیمری از اسید گلوتامیک است.

طبقه بندی علمیbacillus anthracis

ساختار باسیلوس آنتراسیس

مقاومت باکتری

شکل و خصوصیات باکتری

باســیلوس آنتراسیس دارای شــکل خاصی است آنها
باسیلهای نامتحرک با انتهای صاف هستند زمانی که از خون
جدا میشــوند دارای کپسول هســتند ولی در محیط کشت
هیچگاه کپسول ندارند .برروی محیط کشت کلنیهای نسبت ًا

فرم رویشی و جوانهزدهی باکتری ،مقاومتی همانند
مقاومت سایر باکتریهای بدون هاگ دارد یعنی حساس
است و در گرمای ۶۰درجه و مواد ضدعفونی کنندهی
عادی ،به زودی از بین میرود ولی هاگ یا اسپور آن
سال ها در شرایط عادی باقی میماند و پس از این مدت
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اگر در شرایط مناسب قرار گیرد به فرم رویشی تبدیل میشود.
گزارش های مختلفی از دوام هاگ این باکتری وجود دارد
بهطوریکه بقای آن را در طبیعت تا  ۶۰سال گزارش کردهاند.
عواملی که باعث هاگگذاری ،تبدیل هاگ به فرم رویشی و
تبدیل فرم رویشی به هاگ میشود ،موجب بقای باکتری
است که در این مورد می توان به وجود زمینهای قلیائی
و حاوی آهک و مقداری ازت در اثر نباتات گندیده (که
این مناطق به مناطق گرمخانهای موسوم هستند) و همچنین
فصول بارانی و خشکسالیهای پی در پی و گرمای بیش از
۱۵درجه اشاره کرد که تناوب تبدیل هاگ به فرم رویشی و
بالعکس را تامین می کند (این تبدیالت به طور استثناء در
هاگ این باکتری وجود دارد یعنی با مساعد شدن شرایط به
فرم رویشی تبدیل میشود و با نامساعد شدن شرایط ،دوباره
به شکل هاگ برمیگردد) .اسپور باکتری در دمای ۱۲۰درجه
سانتیگراد در تحت فشار در اتوکالو به مدت ۱۵دقیقه از
بین میرود .عوامل دیگری که در از بین بردن هاگ این
باکتری موثر است :گرمای خشک ۱۴۰درجه به مدت بیش از
۳ساعت ،محلول  %۱۰فرمالین در دمای  ۴۰درجه به مدت
 ۱۵دقیقه( اما در دمای کمتر مدت زمان بیشتری مورد نیاز
است) ،محلول  %۵سود سوزآور .اما نور آفتاب و گندیدن
الشه بر هاگ باکتری اثر کمی دارد.

حساسیت

در دام ها در شرایط طبیعی ،تمام علفخواران نسبت به
این بیماری حساسیت زیادی دارند .نشخوارکنندگان به ویژه
گوسفند ،گاو و بز بسیار حساسند و در صورت ابتال بیماری
بیشتر به شکل فوق حاد بوده و تلف میشوند .حساسیت
دامهای تکسمی نیز زیاد است اما از نظر حساسیت بعد
از نشخوارکنندگان قرار دارند .گوشتخواران حساسیت کمی
دارند و به طور استثناء ممکن است مبتال شوند .پرندگان به
این بیماری مقاومت دارند به استثنای شترمرغ که حساس
است .نژاد در حساسیت دامها موثر است به طوریکه
گوسفندان آفریقا نسبت به سایر نژادها مقاومت بیشتری
به شاربن دارند همچنین حیوانات مسن بهدلیل ایمنی
اکتسابی و تدریجی بیش از حیوانات جوان مقاومت دارند.
انسان به بیماری شاربن حساس بوده و با تماس با حیوانات
مبتال و یا فراوردههای آلوده به این بیماری مبتال میشود.
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راه انتقال و انتشار باکتری و بیماری

بیماری شاربن در انسان در نتیجه تماس مستقیم با
حیوانات بیمار و یا فرآوردههای حیوانات مثل پوست،
مو و پشم ایجاد میشود بنابراین دامپزشکان ،دامداران،
میکروب شناسان ،کشاورزان ،چوپانان ،کارگران کشتارگاهها
و کارگرانی که در صنایع پوست و پشم کار میکنند بیشتر
در معرض ابتالء به این بیماری هستند .در حیوانات
میکروب شاربن به طور مستقیم از حیوان آلوده به حیوان
سالم منتقل نمیشود بلکه میکروب در بافتهای حیوانات
مبتال وجود داشته و کمی قبل از مرگ از راه ترشحات
مختلف به خارج دفع میشود .همچنین اگر الشه حیوانات
تلف شده کالبدگشایی شود و یا در دسترس پرندگان و یا
حیوانات شکاری قرار گیرد ،ممکن است ب ه طور وسیع و
خطرناکی میکروب را در خاک پراکنده کند .بنابراین انتشار
میکروب در یک منطقه ممکن است به وسیلهی جریان
آب ،حشرات ،سگها و سایر گوشتخواران ،پرندگان
وحشی و یا مدفوع دامهای مبتال تامین شود .ورود عفونت
به یک منطقه غیرآلوده همواره به وسیله مواد آلوده حیوانی

مانند پودر استخوان ،کود ،پوست ،روده ،پشم و مواد کنسانتره
و یا علوفه آلوده صورت میگیرد.
میکروب شاربن در انسان و حیوان ممکن است از راه
خراشهای پوستی ،راه گوارشی و یا از طریق تنفس ایجاد
آلودگی نماید .گرچه در بیشتر مواقع طرز ایجاد آلودگی به
درستی معلوم نیست اما غالبا تصور میشود که دامها در
نتیجه خوردن غذاها و یا آبهای آلوده مبتال میشوند و در
انسان میکروب بیشتر از راه خراشهای پوستی وارد بدن
میشود ولی به ندرت ممکن است از راه مخاط دستگاه
تنفس و یا گوارش افراد را مبتال کند .بنابراین بسته به راه
ورود میکروب سه نوع شاربن ایجاد میشود :شاربن پوستی،
شاربن تنفسی و شاربن گوارشی.
بیماریزایی

باسیلوس آنتراسیس از طریق تولید سم یا زهرابه به میزبان
حمله میکند به طور دقیقتر بیماریزایی باسیلوس آنتراسیس
به دو عامل مربوط است :کپسول و زهرابه .به این ترتیب که
کپسول باکتری را در برابر بیگانهخوارها و فاگوسیتها و سایر
عوامل دفاع غیر اختصاصی بدن محافظت میکند و زهرابه یا
سم از سه جزء مهم پروتئینی تشکیل شده است.
کپسول این باکتری (برخالف کپسول سایر باکتریها)از جنس
پلی پپتیدی متشکل از اسیدآمینهی دیگلوتامیک اسید است.

فرم اشتراک ماهنامه

پیشگیری و درمان

 سوزاندن یا دفن الشه های آلوده در گودال هایعمیق دارای آهک
 ضدعفونی محصوالت حیوانی (بوسیله اتوکالو) استفاده از دستکش و پوشاک محافظت کننده درافرادی که در خطر باالی ابتالء قرار دارند
 ایمن سازی فعال دام ها به کمک واکسن زنده ضعیفشده (تخفیف حدت یافته) در این مورد واکسنی که وجود
دارد حدود  9ماه به دام ایمنی می دهد
 واکسینه کردن افرادی که در خطر شغلی باالییهستند .این واکسن بدون سلولی و حاوی آنتی ژن
محافظت کننده ( ) PAخالص شده است .درمان به
وسیله پنی سیلین  Gانجام می شود که موثرترین درمان
است .سویه های مقاوم تاکنون از بیمار جدا نشده است.
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