
 Anthrax(  آنتراکس=شاربن) سياه زخم 

بيماري ميكروبي حاد قابل انتقال بين انسان و حيوان است که معموالً بر پوست اثر مي کند  ويدي ممكدن    

. سياه زخم انتشار جهاني دارد . است بن رت دستگاه تنفسي و دستگاه گوارش را نيز تحت تأثير قرار ده  

. داراي احشام مانن  ايران ، سياه زخم جل ي معموييترين فدرم اسدت   در نواحي گرمسيري ، در کشورهاي 

سياه زخم بيماري عفوني حيوانات وحشي و اهلي است و انسان به طور اتفاقي و در اثدر تمداب بدا دام يدا     

باسيلوب آنتراسيس ، باکتري ميله اي شدكل کسسدول دار   . فرآورده هاي دامي آيوده ب ان مبتال مي شود 

 .يماري مي باش  هوازي عامل ب

 

 اهميت بيماري 

بيماري بيشتر بصورت سياه زخم صنعتي و کشاورزي مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد سدياه زخدم    نيا

صنعتي در افراد شاغل در سير تهيه و تويي  مواد حيواني يا محصوالت آنها ، که ممكدن اسدت در نتيجده    

ندون سدياه زخدم    مت اويترين منشدا  م  . اتفاق مي افت   حيوانات تلف ش ه از بيماري آيوده ش ه باشن  ،

 خون و گوشت تشكيل مي ده   صنعتي را پوست يا چرم و پشم يا موي گوسفن  ، بز و پودر استخوان ،

سياه زخم کشاورزي در افرادي که در تماب با حيوان آيوده در دام اري قرار دارن  ، اتفداق مدي افتد  بده     

افرادي هستن  که در تماب با عفونت  احتمال قوي کشاورزان ، چوپانان ، دامسزشكان و کارکنان آزمايشگاه

با توجه به مرگ و مير باالي اين بيماري در حيوان و خسدارات اقتصدادي فدراوان    .از اين منشا  مي باشن  

ناشي از آن ، مبارزه با اين بيماري در حيوان از اويويتهاي اول سازمان دامسزشكي کشدور اسدت و بهمدين    

ي را دارا مي باش  و خوشبختانه موارد بيماري در انسان بصورت دييل پوشش واکسيناسيون موثر و فراگير

 . پراکن ه و تك گير در کشور مي باش  

 

 :مخزن بيماري

 .حيوانات زوج سم مثل گوسفن ،گاو و بز بيشترين مخزن بيماري مي باشن و انسان ميزبان اتفاقي است

 

 .روز است  5تا  2روز به طور متوسط  7تا  1زمان کمون آن : آنتراکس جل ي

 

 :عالئم و نشانه ها 

در سياه زخم پوستي ، آن قسمت از پوست که تحت تأثير ميكروب قرار مي گيرد اول دچدار خدارش مدي    

در مرحلده بعد ي   . تب يل مدي گدردد   ( پاپول ) شود و بع  از آن ضايعه اي ايجاد مي شود که به سرخ انه 

ه سياهرنگي دي ه روز بصورت جوش فرو رفت 6 – 2مي شود و در فاصله ( وزيكول ) پاپول تب يل به آب انه 

 .سانتي متر است  3تا  1قطر آن . مي شود 

اطراف جوش را خيز متوسط يا ش ي ي فرا مي گيرد و بعضي اوقات طاويهاي کوچكتري نيز در اطدراف آن  



سدر ،  . معموالً درد احساب نمي شود و اگر باش  علت آن وجود خيزيا عفونت ثانوي است . دي ه مي شود 

محلهاي عفونت مي باشن  که اگر عفونت درمان نشود امكان دارد به گره هاي ينفي صورت و دستها عم تاً 

 .و جريان خون ناحيه سرايت کن  و باعث سستي سمي مي شود 

درص  موارد به مرگ مي انجامد  در حاييكده در صدورت     22تا  5موارد درمان نش ه سياه زخم پوستي در 

بيماران بسيار جزئي است ، حتي در صورت آغاز درمان بدا  درمان با آنتي بيوتيك هاي مناسب موارد مرگ 

 . آنتي بيوتيكها زخم پوستي مراحل پيشرفت موضعي خود را ادامه مي ده  

 

 .روز است  5تا  1دوره کمون آن : آنتراکس ريوي

 :  عالئم و نشانه ها

نشانه هاي اوييه سياه زخم ريوي غير اختصاصي و خفيف مشابه عفونتهاي معمويي قسمت بااليي دسدتگاه  

روز نشانه ناراحتي حاد دستگاه تنفس ، تنگي تنفس ، تدب بداال ، صد اي     5تا  3تنفس هستن  ويي بع  از 

ئم مرگ فدرا مدي   ساعت بع  از ظهور اين عال 22معموال ظرف .خشن و عرق فراوان و شوك ظاهر مي شود 

 . رس  

 

 : (روده اي ) آنتراکس گوارشي 

 . ساعت پس از مصرف گوشت آيوده مي باش   11تا  12دوره کمون آن 

 

 :  عالئم و نشانه ها

و تب با درد شكمي و اسدهال  ( وجود خون در خلط ) اين بيماري با تهوع ، استفراغ گاهي اوقات هموپتزي 

که گاهي اوقات خوني است ، شروع مي شود در اکثريت موارد بهبودي بع  از چن  روز صورت مدي گيدرد   

 . مي پذيرد ويي برخي موارد بيماري ادامه پي ا کرده تا سستي سمي آنتراکس ايجاد و مرگ صورت 

 :تشخيص 

تشخيص بيماري با دي ن عامل بيماري در آزمايش مستقيم خون ، زخم و ترشحات بيمار و يا کشت عامدل  

 .بيماري و يا تزريق آن به موش ، خوکچه هن ي و يا خرگوش صورت مي گيرد 

 

 

 :  راههاي انتقال

انسان در اثر تماب با پوست و پشم دامهاي آيوده نيز مبتال مي شود و براي ورود ميكدروب از پوسدت    – 1

 .حتي خراشهاي کوچك و جزئي کافي است 

 .مصرف شير و گوشت آيوده مي توان  موجب سياه زخم گوارشي گردد -2 

 ام صورت مي پذيرد گاهي تلقيح اسسور در پوست توسط گزش حشره آيوده و يا از طريق کيسه حم – 3



در بعضي از شهرهاي ايران مصرف کيسه حمام تهيه ش ه از پشم و موي دامها و سفي  آب در حمام شرايط 

در انسان سياه زخم بده فدرم جلد ي ، ريدوي و     . الزم جهت ابتال  به سياه زخم پوستي را فراهم مي کن  

 .گوارشي مشاه ه مي شود 

درص  موارد بيماري را تشكل مي ده  از طريق ورود اسسور از  02ش از ابتال  به نوع جل ي سياه زخم که بي

 .راه زخم يا بري گي و حتي خراش کوچك موجود در پوست ب ن صورت مي پذيرد 

 انتقال از طريق خاك آيوده  – 2

 .استنشاق هواي آيوده که باعث سياه زخم ريوي مي گردد  – 5

 

 درمان 

باسيل شاربن نسبت بده  . اشكال خفيف بيماري ب ون درمان بهبود يابن   بن ر مي رس  که بيماران مبتال به

اريترومايسين و استرپتومايسين حساب  کلرامفنيكل ، تتراسيكلين ، اکثر آنتي بيوتيك بويژه پني سيلين ،

 .داروي انتخابي پني سيلين مي باش  . مي باش  

 عوارض بيماري 

يك پلك چشم باش  سبب به خارج کشي ن پلك مدي  باقي مان ن اسكار و در صورتيكه اسكار نزد

ورم در محل زخم که حتي بع  از بهبدودي تدا مد تي    . شود که در اينصورت احتياج به عمل ترميمي است 

 .باقي مي مان  که گاهي با قرمزي همراه است 

 مراقبت و پيشگيري

 آموزش به اشت در مورد نحوه استفاده از پوست ، گوشت و پشم حيوانات  – 1

 ( توسط اداره دامسزشكي ) واکسيناسيون حيواناتي که در معرض خطر ابتال هستن   – 2

 ارجاع و گزارش موارد مشكوك به مرکز به اشتي درماني و ن ارت بر مصرف داروها  – 3

 جلوگيري از فروش گوشت حيوانات آيوده  – 2

جلوگيري از دستكاري و يا مصرف الشه دامهايي که ناگهاني تلف ش ه ان  و دفد  به اشدتي آنهدا در     – 5

 .متر زير زمين و ريختن آب آهك روي آن 6-5عمق 

 .کنترل گردو خاك و تهويه مناسب در کارخانهايي که احتمال آيودگي وجود دارد  -6 

 .همكاري با اکيپ هاي مرکز به اشتي درماني و اداره دامسزشكي که جهت بررسي مراجعه مي کنن   – 7
  

                

 


