
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنگی نفسپپیاپیانهآنممممهندس فریبا امیری

 

 پیاضضضض

 

 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین 

 معاونت بهداشتی
 شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج

 

 سیاه زخم

 آنتراکس( –)شاربن 

 
 

 (11)  اجرایی آموزش و ارتقای سالمت -انتشارات کمیته علمی

 

تمییز کردن مرتب وسایل و تجهیزات و محل کار در  -
 صنایع مربوطه

 تهای ناشی از ترشحاضدعفونی کردن کلیه آلودگی -
یم هیپوکلرید سدضایعات جلدی یا ترشحات تنفسی )

 درصد ماده ضد عفونی کننده انتخابی است( 5/0
آتش زدن الشه حیوان معدوم نمودن الشه حیوانات ) -

حیوانات و پوشاندن آلوده و یا دفن کردن عمیق الشه 
 (سطح آن با آهک

عاری نمودن وسایل و تجهیزات از اسپورها با استفاده  -
 .از فرمالدئید

 
 

 منابع:

رکز م، انتشارات هااصول پیشگیری و مراقبت از بیماری -1
 .1831، سال اول، چاپ هامدیریت بیماری

های واگیر برای نظام مراقبت بیماری راهنمای جامع -2
و همکاران،  دکتر احمد رئیسی، پزشک خانواده

 .91 زمستان، چاپ اول اندیشمندانتشارات 
 تدوین:

سعععید قربععان پععور، کارشععناس واحععد پیشععگیری و مبععارزه      
 با بیماریها

 

 :های انتقال بیماریراه

 تماس مستقيم با حيوانات آلوده -
استخوان و ساير تماس با پشم، مو، پوست،  -

 دامی  هاي آلودهوردهفرآ
 هاي آلودهاستنشاق افشانه -
 اير مواد آلوده به باسيل شاربن خوردن گوشت و س -
بوسيله حشرات، در اثر گزش و انتقال خون آلوده  -

 به ساير حيوانات و انسان
 انتقال جنينی يا در حين زايمان -
 

 
 :پیشگیری از بیماریهای راه

و  (پشم ریسی )نساجی و آموزش کارکنان صنایعی -
، در خصوص استفاده از های در معرض خطرگروه

وسایل حفاظت فردی لباس مخصوص، ماسک، 
 ها وجود دارد.که احتمال آلودگی آندستکش و چکمه 

های سازمان ها مطابق برنامهواکسیناسیون دام -
 دامپزشکی
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 چیست؟ (آنتراکس-شاربن سیاه زخم )

 هاي عفونیبيماري سياه زخم يکی از بيماري
است  حيوان قابل انتقال بين انسان و حاد )ميکروبی(

ماس با در اثر ت صورت تصادفیکه انسان را به
پشم، مو، ها مانند هاي آنحيوانات آلوده يا فرآورده

 هاي آلودهيا استنشاق افشانه استخوان، سفيدآب
 کند.گير میدر

 
 

 :وضعیت بیماری در دنیا و ایران

بيماري در بسياري از کشورهاي آسيايی به ويژه شرق 
ير، جنوب اروپا و شمال آسيا، خاورميانه و آسياي صغ

 ينانيز . در ايران صورت بومی وجود داردآفريقا به
ربی غ مناطقويژه در تمام فصول سال و بهبيماري در 

ها در تماس نزديک کشور و در کسانی که با دام
 شود.هستند ديده می

 
 

 :عالئم بالینی و راه سرایت بیماری

 :ودشکل کلینیکی در انسان دیده میبیماری به سه ش

 :سیاه زخم جلدی -1

دوره کمون از  موارد بیماری به شکل جلدی است. 90%
 7تا  2اوت است، ولی اغلب هفته متف 2چند ساعت تا 

تماس با باشد. این شکل از بیماری از طریق روز می
 ، پوست و چرمشامل: پشم هاحیوانات آلوده و یا الشه آن

یابد جراحت اولیه به و موی آلوده به انسان انتقال می
ود بعد شولی در محل نفوذ میکروب تشکیل میصورت تا

 . معموالً جراحاتشودیل به زخم گود و سیاه رنگ میتبد
ممکن است  وده و به همین دلیلجلدی بدون درد ب

 .موقع به پزشک مراجعه ننمایدشخص مبتال به

 

 :سیاه زخم گوارشی -2

شکل بيماري سياه زخم گوارشی به دنبال خوردن باسيل 
م شود. عالئز طريق غذا يا آب آلوده ايجاد میآنتراسيس ا

امل حالت تهوع، تب، استفراغ خونی، سرفه، تنگی آن ش
 باشد. و توکسمی مینفس، اسهال خونی 

 
 

 :سیاه زخم ریوی -3

 و تشخيص فقط صورت فوق حاد بودهعالئم بيماري به

. پذير استشياري پزشک و سابقه بيماري امکانبا هو

ر به طو عالئم با تب، لرز، سردرد، درد عضالنی شروع و

ياري ، اختالل هوشنفس، سيانوزناگهانی بيمار دچار تنگی

 گردد.          و کما و مرگ می

 :های در معرض خطر بیماری گروه

 هاخان، چوپانان وکارگران کشتارگاهقصابان، سال -

دامداران، کشاورزان و کارکنان صنايع نساجی و پشم  -

 ريسی

 هاي لبنی محلیکنندگان گوشت و فرآوردهمصرف -

ها و ساير ان، پرستاران، کارکنان آزمايشگاهپزشک -

 هاي بهداشتی و درمانی در تماس با فرد بيمار گروه
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