
 بیماری بوتولیسم 

 پس از مطالعه این فصل انتظار میرود بتوانید :

 بیماری بوتولیسم و عالئم بالینی شایع آنرا بشناسید. – 1

 روش های انتقال بیماری و راههای جلوگیری از ابتال به بیماری را بدانید. – 2
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 واژگان کلیدی :

 بوتولیسم ،بی هوازی ، کنسرو ، خانگی ،

 معرفي بیماري

کلستريديوم بوتولينوم ) بي هووازي    باکتري بيماري بوتوليسم ناشي از مسموميت با پروتئين نوروتوکسين ترشح شده از    

صورت عدم درمان بوا تواثير   و در ضعف عضالني  و فلج شل پايين رونده  بوده وبا تاثير بر اعصاب عضالت محيطي  سبب

 برعضالت تنفسي سبب وقفه تنفسي و مرگ  ميگردد.

اين باکتري درخاک و رسوبات دريايي در سراسر دنيا يافت مي شود و مي تواند در دستگاه گوارش ماهي هوا   پرنودگان   

مواهي و زيتوون و . .   و پستانداران تجمع پيدا کند در صورت آلوده شدن مواد غذايي  کمپوت هاي خانگي   کنسوروهاي  

 .وايجاد محيط بي هوازي توليد سم موثر براعصاب ميکند و عالئم بيماري به علت سم نوروتوکسين توليد شده است.

اي و کوزه اي و کشک خوانگي و  ترين علت بيماري در ايران  مصرف غذاهاي دريايي  پس از آن مصرف پنيرکيسهمهم

ترين علت بوروز بوتوليسوم در اسوتان گلسوتان     ي زيتون وارداتي است. شايعماهي و کنسروهاهاي تنسپس مصرف کنسرو

 ماهي شور و در استان گيالن اشپل ماهي است.

 عالئم باليني

روز نيز ممکن است در بدن باقي بماند. تهوع   63ساعت است؛ اما توکسين تا  63تا  21دوره کمون معمول بيماري    

ترين عالئم هستند. شکايات عصبي مشخصه بوتوليسم عبارتند از فلج عضالت خارجي و استفراغ و درد شکمي  زودرس

ها و عدم واکنش به نور  عدم ترشح بزاق شاد شدن مردمکشود   افتادگي پلک  گداخلي چشم )که منجر به دوبيني مي

و خشک شدن مخاط دهان  گرفتگي صدا هنگام حرف زدن  اشکال در بلع غذا  يبوست مداوم )ناشي از فلج اعصاب 

 اتونوم   اشکال در ادرار کردن و ضعف عضالت تنفسي.



قرار و مضطرب باشند. ارند؛ ولي ممکن است گيج  بيبيماران معموالً هوشيار هستند و نسبت به زمان و مکان آگاهي د   

هاي وتري عمقي ممکن است طبيعي و يا ممکن است از بين رفته باشد و رفلکس Gagمعموالً تب وجود ندارد. رفلکس 

 کاهش يافته باشد.

 چهار عالمت مشخصه بيماري عبارتند از: 

 .مسموميت غذايي بدون تب 

  دليل گرفتاري اعصاب جمجمه اي از چشم ها شروع و اولين عالمت افتادگي فلج شل پايين رونده قرينه که به

 دو طرفه پلک ها يا پتوز مي باشد.

  و اعصاب حسي . 1و  2درگيري اعصاب حرکتي کرانيال )بدون درگيري اعصاب 

 .گشاد شدن مردمک چشم ها 

 

  تشخيص

  ترشحات معده بيمار و در نمونه غذاي آلوده تشخيص قطعي با جدا کردن  توکسين بوتوليسم در مدفوع  نمونه خون   

و کروماتوگرافي در آزمايشگاه   PCRهاي آزمايشگاهي کشت  بيوشيمي  مصرف شده توسط بيمار با استفاده از روش

 .  مي باشد  مرجع کشوري )انيستيتو پاستور ايران

 

 اقدامات مورد نياز 

 درماني -الف   

  فهرست غذاهاي خورده شده توسط بيمار در اين مدت اخذ شود و  و ساعت قبل 84شرح حال دقيق بيمار از

هاي افتراقي موارد مسموميت قرار گيرد. در صورتي که فاصله زماني خوردن بيماري بوتوليسم در تشخيص

 تواند مفيد باشد.غذاي آلوده کم )فقط چند ساعت  باشد تجويز مواد استفراغ آور يا شستشوي معده مي

  ها به آزمايشگاه انستيتو فوري به شبکه بهداشت و هماهنگي براي ارجاع بيمار و ارسال نمونهگزارش تلفني و

 پاستور ايران با رعايت زنجيره سرما.  

 قبل از شروع درمان و نگهداري در يخچال.  2هاتهيه نمونه 

  .ارجاع به بيمارستان مجهز داراي بخش مراقبت هاي ويژه 
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  .تهيه و تجويز آنتي توکسين بيماري طبق دستورالعمل کشوري و تحت نظر پزشک معالج 

 

 پيشگيري -ب   

 برداري در محل.زا و نمونهبررسي غذاهاي مشکوک به آلودگي با عامل بيماري 

 اند. معاينه کليه افرادي که از نظر بروز عالئم با بيمار  منبع غذايي مشترکي داشته 

 تنقيه و  اند  با شستشوي گوارشي وستگاه گوارش کساني که از غذاي مشکوک استفاده کردهتخليه محتويات د

 ها و درصورت لزوم استفاده از سرم پلي واالن جهت موارد تماس بدون عالمت.تحت نظر قراردادن آن

 ثبت شدن   و عدم استفاده از آنها و معدوم کردن آن ها پس از مدر شرايط ويژه  نگهداري مواد غذايي مشکوک

 نمونه هاي آزمايش شده و دفن قوطي هاي غذايي آلوده در عمق زياد.

  آموزش جمعيت عمومي براي 1داري مواد غذايي در پيشگيري از بيماريتوجه به اهميت رعايت شرايط مناسب نگهبا    

 ويژه در مناطقي که شيوع بيماري باال است.رعايت بهداشت مواد غذايي به

 

 هاي ارجاع به سطوح باالترانديکاسيون

هاي غذايي و انساني و گزارش فوري تلفني به مرکز بهداشت شهرستان پس از شک به بيماري بوتوليسم  گرفتن نمونه   

توکسين الزامي است. براي شروع درمان نيازي به تاييد و ارجاع به بيمارستان مجهز به بخش مراقبت هاي ويژه و آنتي

 ستور  نيست. تشخيص و جواب آزمايشگاه مرجع سالمت )انستيتو پا

متري )دستگاه سنجش اکسيژن بستري شوند و توسط اسپيرومتري  پالس اکسي ICUدر بيمارستان بيماران بايد در    

 NPOخون  و اندازه گيري گازهاي خون شرياني از نظر نارسايي تنفسي احتمالي مراقبت شوند و به مدت يک هفته 

شود.   انجام ميA.B.Eتوکسين اسبي پلي واالن )مايشگاهي  تزريق آنتيهاي آزباشند. بعد از اطمينان از گرفتن نمونه

هاي حساسيتي و عدم بروز سرم هستند. بعد ازانجام تست از نظر واکنشآنتي cc23توکسين حاوي هاي آنتيويال
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 تواند شرايط رشد اسپور کلستريديوم را فراهم کند.داري غذا در يخچال مييين  نمک کم  رطوبت باال  عدم وجود اکسيژن  عدم نگهشرايط اسيديته پا 2

 

 



به ميزان شود. براي برطرف شدن عالئم مسموميت  روز دوم  تزريق مي kgcc 5/3/حساسيت  آنتي توکسين به ميزان 
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روز اول و روز سوم
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 .  6شودروز دوم تجويز مي 1

 جداسازي 

 يمار براي اين بيماري وجود ندارد.نيازي به جداسازي ب   

 

 خالصه

بيماري است که در اثر آلودگي مواد غذايي و کنسرو هاي خانگي و انواع کنسروهاي ماهي ايراني و   بيماري بوتوليسم

و ... به باکتري کلستريديم بوتولينوم و توليد سم نوروتوکسين بوتولينوم  ايجاد وارداتي و کنسروهاي زيتون وارداتي 

حساس به حرارت است.بهترين راه جلوگيري از ابتال ميگردد اين سم از جنس پروتئين بوده و  بسيار کشنده وخطرناک و 

حرارت دادن مناسب قبل از مصرف مواد غذايي مشکوک  مي باشد.در صورت داشتن عالئم ابتال و حتي  مشکوک 

بودن به ابتال اقدام سريع سبب نجات بيمار ميگردد.در سير مراجعه به مراکز درماني اطالع رساني به کارشناسان شبکه 

 مان الزم و ضروري است.بهداشت در
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 ز روم  ارم.اد وا ال  لی وا   در رو

 


