
در مواقع بحران)BSE(یاBپیشگیري، تشخیص و درمان عامل آلودگی با انتروتوکسین تیپ

کارشناس ارشد بیوتکنولوژي پزشکی–علی چوپانی 

بار در عمر خود به این عارضه مبتال شده بشر از اول با معضلی به نام مسمومیت غذایی در گیر بوده و هر انسانی حد اقل یک
ترین عوامل مسمومیت غذایی در انسان سموم باکتریایی ازجمله انتروتوکسینهاي استافیلوکوك اورئوس است و یکی از مهم

.باشدمی

ها از حروف گذاري آنشود و در نامها افزوده میها شناخته شده است و دائماً به تعداد آنهنوع از این فراورد20بیش از 
ها مقاوم به ترین مشخصه آنوجود دارد و مهمE→Uو گروهA→Gها دو گروهگذاري آنشود و در نامانگلیسی استفاده می

کند زیرا با گرم کردن غذا از بین ذایی بسیار کمک میحرارت بودن است و این مشخصه به انتشار این سموم از طریق مواد غ
).3,5(روند نمی

).1,2,5(اش مورد توجه است باشد که به دلیل خصوصیات ویژهترین انترو توکسین ها میمهمBانترو توکسین تیپ

یک ناتوان کننده به بعد زمانی که آمریکا برنامه حمله بیولوژیکی را طراحی کرد این توکسین را 1960هاي طی سال
زیرا عالوه بر اینکه مانند . این توکسین به عنوان یک عامل بیولوژیکی خیلی جالب توجه است. بیولوژیکی مورد مطالعه قرار داد

ها از طریق تنفسی و به شود، بر خالف آنهاي انتروتوکسین استافیلوکوکوس اورئوس از طریق گوارشی جذب میسایر تیپ
.یابدتقال میصورت آئروسل نیز ان

.کندقدرت ناتوان کنندگی این انترو توکسین و انتشار آن توسط راه تنفسی این ماده را به عنوان یک عامل بیولوژیک مطرح می

.توانند آن را به صورت سالح بیولوژیک تولید کنندخیلی از کشورها داراي این صنعت و فناوري هستند و می

هست و متأسفانه این کشور ابر قدرت که داراي مناقشات با بعضی کشورها از PGدر کشور امریکا این فناوري با نام اختصاري
.جمله ایران هست چنین قدرتی را دارد که از آن استفاده نماید

.ها جذاب باشدستتواند براي تروریاین انتروتوکسین قدرت کشندگی چندانی ندارد ولی قدرت ناتوان کنندگی آن می

.باشدها میها جهانی هم امکان استفاده از این ماده توسط بین تروریستیکی از نگرانی

کشور 17نگرانی براي استفاده از سموم افزایش یافته است، و امروزه بالغ بر 1991البته بعد از جنگ خلیج فارس در سال 
.ها را دارندتوانایی تولید این گونه سالح

:بیوشیمیایی و ژنتیکیخصوصیات

نانو گرم بر 30برابر LD50آمینواسیدي و239دالتون و توالی 28.5توان به وزن مولکولی از خصوصیات عمومی آن می
).2,3,4(ساختار سه بعدي این انترو توکسین در شکل زیر آمده است . کیلوگرم اشاره کرد



Bساختار سه بعدي انتروتوکسین تیپ

).6(الی ژنتیکی ژن تولید کننده به قرار زیر است تو

1atgtataata gattatttgt ttcacgtgta attttgatattcgcactgat actagttatt

61tatacaccca acgttttagc agaaagccaa ccagatccta aaccagatgagttgcacaaa

121gcgagtaaat tcactggttt gatggaaaat atgaaagttt tatacgatgataatcatgta

181tcagcaataa acgttaaatc tatagatcaa tttctatact ttgacttaatatattctatt

241aaggacacta agttagggaa ttatgataat gttcgagtcg aatttaaaaacaaagattta

301gctgataaat acaaagataa atacgtagat gtgtttggag ctaattattattatcaatgt

361tatttttctg aaaaaacgaa tgatattaat tcacatcaaa ctgataaacgaaaaacttgt

421atgtatggtg gtgtaactga gcataatgga aaccatttag ataaatatagaagtattact

481gttagggtat ttgaagatgg taaaaattta ttgtcttttg acgtacaaactaataagaaa

541aaagtgactg ctcaagaatt agattaccta actcgtcact atttggtgaaaaataaaaaa

601ctctatgaat ttaacaactc accttatgaa acgggatata ttaaatttatagaaagtgag

661aatagctttt ggtatgacat gatgcctgca ccaggagata aatttgaccaatctaaatat



721ttaatgatgt acaatgataa taaattggtt gattctaaag atgtgaagattgaagtttat

781cttacgacaa agaaaaagtg a

SEBاثرات بیولوژیک

.اثرات گوارشی: 1
گیري معموالً ناگهانی است که با افزایش بزاق دهان، تهوع، استفراغ و سپس در فرم گوارشی شروع بیماري در حالت همه

بیماري اغلب در همه افرادي که از یک منبع .یابدکرامپ هاي شکمی و اسهال که ممکن است هموراژیک نیز باشد تظاهر می
ساعت از بین رفته و بهبودي خود به خودي 8عالیم مسمومیت در عرض. شودیاند دیده ممشترك غذایی آلوده استفاده کرده

).1,2,4(شود و عوارض خاصی براي آن ذکر نشده است حاصل می

ولی ناتوان کردن فرد در این مدت اهمیت . شودعوارض گوارشی این سم خیلی مهم نیست چون بیمار خود به خود خوب می
).1,2,3,4. (اندها در طول عمر خود چنین مسمومیتی را تجربه کردهانمعموالً اکثر انس. کندپیدا می

.عوارض تنفسی: 2
شود در فرم استنشاقی به هاي بدون خلط، درد پشت جناغ و دیسپنه میتماس استنشاقی منجر به عالیم تنفسی از قبیل سرفه

شود، ممکن است عالیم گوارشی نیز به میعلت عملکرد سیستم موکوسیلیري دستگاه تنفسی که موجب بلعیده شدن توکسین
).1,2,4(زمان دیده شود صورت هم

باشد و معموالً درجه فارنهایت می103—106روز طول بکشد که میزان آن5در فرم استنشاقی یا تنفسی، تب ممکن است تا
).1,2,4(با درجاتی از لرز همراه است 

).1,2,4(هفته از انجام کار و فعالیت ناتوان شود 2بیمار ممکن است تاهفته تداوم داشته باشد و 4سرفه ممکن است تا

.اثرات ضد توموري: 3
باشد لذا قادر است که لنفوسیتها را شدیداً تحریک کند و نقش عمده از آنجایی که انتروتوکسین یک سوپر آنتی ژن قوي می

نانوگرم بر میلی لیتر ان لمفوسیتها 1000بسیار پایین است و ایی در جلوگیري از تومور داشته باشد، مقدار الزم براي این کار
).3,4(نماید را به حد مطلوب تحریک می

:هاکاربرد و محدودیت

و آلوده ساخت انسان از طریق استنشاق، که معموالً براي این کار حجم زیادي از مواد آلوده کننده SEBتهیه افشانه آلوده به
).7. (شودها به عنوان ابزار جنگی بیولوژیکی محسوب میهاي استفاده از این نوع سماز محدودیتالزم است و این مسئله یکی 

روند که هاي انتقال براي ابتال به این بیماري بشمار میاحتمال آلوده ساختن منبع غذایی و آب مورد استفاده نیز از دیگر راه
).1,8. (گیردمیعمد تا در طی عملیات بیوتروریستی مورد استفاده قرار 



:پیشگیري
باشد، و در حال حاضر امکان ایمونیزاسیون براي ها بهداشتی به افراد در معرض خطر میترین راه پیشگیري افزایش آگاهیمهم

).1,8,9. (پیشگیري از مسمومیت با این عامل وجود ندارد ولی چند نوع واکسن در حال بررسی و مطالعات حیوانی هستند

. ساعت بعد از استنشاق تجویز شده باشد8-4ومیر را کاهش داده به شرطی که ایمونوتراپی پاسیو در مطالعات حیوانی مرگ
)8.(

).8. (کنددقیقه توکسین را نابود می3دقیقه و دماي جوش به مدت 10- 5درصد به مدت 5هیپوکلریت 

:تشخیص

:تشخیص بالینی-1
هاي بیماري شدت بیشتري شود و هرچه قدر این میزان باال باشد، نشانهبودن فرد مربوط میعالیم بیشتر به میزان در معرض

.برددارد و حتی تا شوك و مرگ نیز پیش می

گیرد و بیمار داراي پرخونی ساعت بعد از استنشاق صورت می12- 3درست بعد از ) تب، سردرد، میا لژي(عالئم شبه آنفوالنزا 
شود ولی معاینه ریه به جز در موارد ادم سرفه بدون خلط، دیسپنه، افزایش لکوسیت و هایپوکسی میمحتلمه، هیپوتانسیون، 

).8,9. (باشدنرمال میCXRریوي نرمال و

هاي آنفلوانزایی و آدنو ویروسی ومایکوپالسمایی دارد، تشخیص اولیه سختی دار دو فرم تنفسی چون شباهت زیادي به عفونت
12-3است که تعداد افراد آلوده به این سم زیاد و مدت زمان آن خیلی کوتاه است ومعموال در عرض تنها تفاوت در این 

).7,8. (ساعت قبلی اتفاق افتاده است

:تشخیص آزمایشگاهی-2
اده هایی چون االیزا و رادیو ایمنو اسی و ژل دیفیوژن مورد استفتشخیص بیشتر بر بالین و اپیدمیو لوژي استوار است، ولی روش

گردد، آزمایش ادرار ها دفع میرود و چون مقداري از سم هم از کلیهگیرد و ترشحات تنفسی به عنوان نمونه به کار میقرار می
).9. (ساعت باید صورت بگیرد12نیز ضروري است ولی این آزمایش بعد از 

).9. (تواند در تشخیص آن مهم باشدبه ویژه بعد از ادم ریوي میESRلکوسیتوز و افزایش

:درمان
العاده ایی دارد و در صورت هاي بیولوژیک، تجویز اکسیژن و مایعات اهمیت فوقمحدود به اقدامات حمایتی است و در جنگ

).1,8. (ادم ریوي ونتیالسیون و تجویز داروهاي وازوپروسور و دیورتیک ضروري است

.گردداي تب بر مثل استامینوفن و داروهاي ضد سرفه هم به چنین بیمارانی تجویز میداروه
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