
باسیلوس آنتراسیس

و به ) Anthrax(آنتراکسنامهاي دیگر این بیماري در زبان انگلیسی. استسیاه زخمباکتري باسیلوس آنتراسیس عامل بیماري
.استشاربنفرانسوي

به معنی ذغال گرفته شده که بدلیل زخم سیاه رنگی هست که در این بیماري بوجود ) anthrakis(نام آنتراکس از کلمه یونانی 
است که البته در حیوانات شایعتر و در انسان کمتر هستاز بیماریهاي مشترك انسان و تعداد زیادي از حیوانات. آیدمی

:شکل و خصوصیات باکتري
یاري است از خصوصیات مهم این جنس یعنی هوازي اختاي شکل و غیرمتحرك و داراي کپسول بوده و هوازي ـ بیمیلهباکتري

است به همین دلیل، مقاومت محیطی زیادي دارند و اکثرا در آب هوا و ) Spore(ها و این باکتري، تولید هاگ یا اسپور باسیلوس
.بخصوص خاك حضور دارند

:مقاومت باکتري
60هاي بدون هاگ دارد یعنی حساس است و در گرماي ي باکتري، مقاومتی همانند مقاومت سایر باکتريزدهفرم رویشی و جوانه

ماند و پس از رود ولی هاگ یا اسپور آن سالها در شرایط عادي باقی میي عادي، بزودي از بین میدرجه و مواد ضدعفونی کننده
ن باکتري وجود دارد گزارش هاي مختلفی از دوام هاگ ای. شوداین مدت اگر در شرایط مناسب قرار گیرد به فرم رویشی تبدیل می

گذاري، تبدیل هاگ به فرم رویشی و تبدیل فرم عواملی که باعث هاگ. اندسال گزارش کرده60بطوریکه بقاي آن را در طبیعت تا 
هاي قلیائی و حاوي آهک و مقداري شود، موجب بقاي باکتري است که در این مورد می توان به وجود زمینرویشی به هاگ می

و همچنین فصول بارانی و خشکسالیهاي پی در پی ) اي موسوم هستندکه این مناطق به مناطق گرمخانه(اتات گندیده ازت در اثر نب
این تبدیالت بطور استثناء (درجه اشاره کرد که تناوب تبدیل هاگ به فرم رویشی و بالعکس را تامین می کند 15و گرماي بیش از 

شود و با نامساعد شدن شرایط، مجددا به اعد شدن شرایط به فرم رویشی تبدیل میدر هاگ این باکتري وجود دارد یعنی با مس
. روددقیقه از بین می15درجه سانتیگراد در تحت فشار در اتوکالو به مدت 120اسپور باکتري در دماي ). گرددشکل هاگ برمی

%10ساعت، محلول 3درجه به مدت بیش از 140گرماي خشک : عوامل دیگري که در از بین بردن هاگ این باکتري موثر است
اما . سود سوزآور%5، محلول )اما در دماي کمتر مدت زمان بیشتري مورد نیاز است( دقیقه15درجه به مدت 40فرمالین در دماي 

.نور آفتاب و گندیدن الشه بر هاگ باکتري اثر کمی دارد

:حساسیت
نشخوارکنندگان بویژه گوسفند، گاو . بت به این بیماري حساسیت زیادي دارنددر دام ها در شرایط طبیعی، تمام علفخواران نس

سمی نیز ي تکهاحساسیت دام. شوندباشند و در صورت ابتال بیماري بیشتر به شکل فوق حاد بوده و تلف میبسیار حساس میبزو
گوشتخواران حساسیت کمی دارند و بطور استثناء ممکن است . زیاد است اما از نظر حساسیت بعد از نشخوارکنندگان قرار دارند

ها موثر است نژاد در حساسیت دام. پرندگان به این بیماري مقاومت دارند به استثناي شترمرغ که حساس است. مبتال شوند
ا نسبت به سایر نژادها مقاومت بیشتري به شاربن دارند همچنین حیوانات مسن بدلیل ایمنی اکتسابی و بطوریکه گوسفندان آفریق



.تدریجی بیش از حیوانات جوان مقاومت دارند
.شودهاي آلوده به این بیماري مبتال میانسان به بیماري شاربن حساس بوده و با تماس با حیوانات مبتال و یا فراورده

:انتشار باکتري و بیماريراه انتقال و 
شود ، مو و پشم ایجاد میپوستهاي حیوانات مثلبیماري شاربن در انسان در نتیجه تماس مستقیم با حیوانات بیمار و یا فرآورده

ها و کارگرانی که در صنایع پوست و پشم ان، دامداران، میکروب شناسان، کشاورزان، چوپانان، کارگران کشتارگاهبنابراین دامپزشک
در حیوانات میکروب شاربن بطور مستقیم از حیوان آلوده به حیوان سالم .کنند بیشتر در معرض ابتالء به این بیماري هستندکار می

حیوانات مبتال وجود داشته و کمی قبل از مرگ از راه ترشحات مختلف به خارج دفع هايبافتشود بلکه میکروب درمنتقل نمی
یوانات شکاري قرار گیرد، ممکن همچنین اگر الشه حیوانات تلف شده کالبدگشایی شود و یا در دسترس پرندگان و یا ح. شودمی

ي جریان بنابراین انتشار میکروب در یک منطقه ممکن است بوسیله. است بطور وسیع و خطرناکی میکروب را در خاك پراکنده کند
ورود عفونت به یک منطقه . هاي مبتال تامین شودها و سایر گوشتخواران، پرندگان وحشی و یا مدفوع دام، سگحشراتآب،

، روده، پشم و مواد کنسانتره و یا علوفه آلوده صورت پوست، کود،استخوانغیرآلوده همواره بوسیله مواد آلوده حیوانی مانند پودر
.گیردمی

. شی و یا از طریق تنفس ایجاد آلودگی نمایدهاي پوستی، راه گوارمیکروب شاربن در انسان و حیوان ممکن است از راه خراش
ها در نتیجه خوردن غذاها و یا شود که دامگرچه در بیشتر مواقع طرز ایجاد آلودگی به درستی معلوم نیست اما غالبا تصور می

ممکن است از راه شود ولی ندرتا هاي پوستی وارد بدن میشوند و در انسان میکروب بیشتر از راه خراشهاي آلوده مبتال میآب
شاربن : شودبنابراین بسته به راه ورود میکروب سه نوع شاربن ایجاد می. مخاط دستگاه تنفس و یا گوارش افراد را مبتال کند

.پوستی، شاربن تنفسی و شاربن گوارشی

:زاییبیماري
آنتراسیس به دو عامل بطور دقیقتر، بیماریزایی باسیلوس. کندباسیلوس آنتراسیس از طریق تولید سم یا زهرابه به میزبان حمله می

ها و سایر عوامل دفاع به این ترتیب که کپسول، باکتري را در برابر بیگانه خوارها و فاگوسیت. کپسول و زهرابه: مربوط است
.کند و زهرابه یا توکسین که از سه جزء مهم پروتئینی تشکیل شده استغیرآختصاصی بدن محافظت می
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