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چکیده
برخی از تکیاختههای زئونوتیک بهراحتی از طریق موادغذایی و آب منتقل و باعث بیماریهای جدی در انسان و حیوان میشوند .این
عوامل بیماریزا بهعلت اینکه برخی از خصوصیات یک عامل بیولوژیک مؤثر از جمله دوره کمون و دوز عفونی پایین ،مقاومت باال در برابر
ضدعفونیکنندهها را دارا هستند .بنابراین میتوانند بهعنوان یک عامل بیولوژیک ناشناخته در بیوتروریسم ایفای نقش کنند .با تهدیدات فزاینده
بیوتروریسم و عوامل بیولوژیکی و استفاده آنها توسط برخی از کشورهای استعمارگر ،شناسایی و شناخت این عوامل ناشناخته و راههای
پیشگیری از آن امری ضروری بهنظر میرسد .بر اساس یک مطالعه سیستماتیک کلید واژههای بیوتروریسم ،بیولوژیک و زئونوزهای تک
یاختهای ،انگل ،اسامی انگلهای منتقله از آب و مواد غذایی در پایگاههای معتبر اطالعاتی جستجو و موضوعات مرتبط مطالعه گردید .نتایج

مطالعه حاضر نشان میدهد که تکیاختههای زئونوزتیک نظیر ژیاردیا اینتستینالیس ،انتاموبا هیستولیتیکا ،کریپتوسپوریدیوم پارووم و
توکسوپالسما گوندی که توانایی انتقال از طریق موادغذایی و آب را دارند ،بهعنوان عوامل بیولوژیکی در حمالت بیوتروریسم ایفای نقش
میکنند .از آنجایی که این تکیاختهها در برابر برخی از ضدعفونیکنندهها از جمله کلر و دماهای پایین مقاوم هستند ،بنابراین تنها راه مقابله
با آنها در زمانهای بحران ،جوشاندن آب در دمای  06درجه سلسیوس بهمدت  16-11دقیقه و نیز پختن کامل موادغذایی مشکوک به
آلودگی میباشد.
واژههای کلیدی :بیوتروریسم ،انگل ،زئونوز ،آب و مواد غذایی
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تکیاختههای زئونوتیک بهعنوان عوامل بیولوژیک بیوتروریسم

مقدمه

حاجیپور و قرهخانی

 1192مبنی بر منا استفاده از سالحهکای بیولوژیکک بکه

تکککیاختککههککای زئونوتیککک ،میکروارگانیسککمهککای

امضای بیش از  116کشور رسید ولیکن تولید و اسکتفاده

تکسلولی قابل انتقال بین انسان و حیوان مکیباشکند .در

از این جنگافزارها همچنان توسکط برخکی از کشکورها

حال حاضر بیش از  11گونه تکیاختهای و  16بیمکاری

ادامکه دارد ( .)Bidaki and Balalimood, 2015عمکده

انگلی دیگر وجکود دارد ککه ماهیکت زئونوتیکک دارنکد

مطالعات صکورت گرفتکه در حکوزه عوامکل بیولوژیکک،

( .)Hajipour and Esmaeilnejad, 2018طبق گکزارش

بیشتر برروی ویروس ،باکتری و توکسینها متمرکز شده

سازمان بهداشت جهکانی از تعکداد  111بیمکاری از 110

است در حالیکه اخیراً از کرمهای انگلی بهعنوان عوامل

بیماری نوپدید شناخته شده در انسان ،جزء بیماریهکای

بیولوژیک ناشناخته و جدید در بیوتروریسم یاد میشکود

مشترک بین انسان و حیکوان مکیباشکند (.)WHo, 1979

( ;Ryan, 2016; Rotz et al., 2002; Paterson, 2006

تکیاختههای زئونوتیک بکه لحکا تهدیکد سکالمت در

 .)Phills et al., 1972عوامل بیولوژیکک توانکایی آلکوده

انسان و حیوان ،بهداشت مواد غذایی و همچنین بهلحا

کردن از سه راه گوارشی ،استنشاقی و پوسکتی را دارنکد.

خسارات اقتصادی حائز اهمیت فراوانی هستند.

تکیاختههای زئونوتیک بکهطکور عمکده از راه گوارشکی

به انتشار عمدی عوامل بیولوژیک شدیداً بیمکاریزا بکا

وارد بدن انسان و حیوان میشوند .یکی از منابا آلودگی

هککدن نککابودی و ایجککاد خسککارت درجوامککا انسککانی،

از طریق گوارش ،آب و موادغذایی میباشکد ککه عکالوه

حیکککوانی و گیکککاهی بیوتروریسکککم گفتکککه مکککیشکککود

بککر ایجککاد مککرو و میککر درجوامککا انسککانی و حیککوانی،

(Hvarchanova and Georgieva, 2015; Balali-

خسارات اقتصادی جبرانناپکذیری را بکه یکک کشکور و

 .)Mood et al., 2013این عوامکل طکی  2166سکال بکه

ملت تحمیل میکند .آلودهسازی آب مصرفی بکا عوامکل

شکل جنگ افزارهکای بیولکوژیکی مکورد اسکتفاده قکرار

بیولوژیک و توکسینها (سموم میکروبی) بعد از تصکفیه

گرفته و هنوز هم تهدیدی جدی برای موجکودات زنکده

آب و قبککککل از توزیککککا آن در شککککهر بککککهراحتککککی

بکهشککمار مککیآینککد ( .)Diadoo, 1999جنککگافزارهککای

امکککانپککذیرمیباش کد (.)Rasco and Bledsoe, 2009

بیولوژیک بهلحا تأثیر و محکدوده عملککرد نسکبت بکه

عالوه بکر آب ،مکواد غکذایی از جملکه شکیر ،گوشکت و

عوامل شکیمیایی بسکیار خطرنکاک و مهلککتکر هسکتند.

فراوردههای گوشتی بکهویکهه اقکالم وارداتکی بیشکتر در

امروزه ،پیشرفت علوم نوین در رشکتههکای بیوشکیمی و

معککر

آلککودگی بککهعوامککل بیولوژیککک قککرار دارنککد

ژنتیک دستیابی به این اهدن را هموار سکاخته اسکت (

( .)Alberts, 2005با تهدیکدات فزاینکده بیوتروریسکم و

;2010, Bidaki Thavaselvam and Vijayaraghavan
and Balalimood, 2015; Venkatesh and Memish,
 .)2003استفاده مکرر از عوامکل بیولوژیکک توسکط دول

استفاده از عوامکل بیولکوژیکی در جهکت نکابودی افکراد

مختلف در طی اعصار گذشته به اثبکات رسکیده اسکت (
;Jernigan et al., 2002; Rasco and Bledsoe, 2009
 .)1996 Ryan et al., 1987; Hennessy et al.,قکرارداد
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نظامی و غیرنظامی و حتی نابودی حیوانات و گیاهان در
جهت آسیب به اقتصاد یک کشکور و یکا انتشکار عوامکل
بیماریزا به انسان از این طریق ،الزم و ضکروری اسکت
که عوامل بیولکوژیکی نوههکور و راههکای پیشکگیری و
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کنترلی آن شناسایی شکود (.)Tavakkoly et al., 2005a

بیولوژیک را برحسب میزان خطر در سه گکروه  B ،Aو

هکدن از ایکن بررسکی ،جمکاآوری اطالعکاتی جککاما و

 Cطبقهبندی کرده است ( .)Rotz et al., 2002همچنکین

جدید در زمینه عوامل بیولوژیکی ناشناخته انگلی بکویهه

عوامل بیولوژیک را به دو گکروه اصکلی میککروبهکای

تکیاختههای زئونوتیک میباشد.

بیمکککاریزا و بیوتوکسکککینهکککا تقسکککیم شکککده اسکککت

 -انواع عوامل بیولوژیک

( .)Tavakkoly et al., 2005در جکدول ( )1برخکی از

مرکککز کنتککرل و پیشککگیری از بیمککاریهککا در آمریکککا
( )CDCعوامل میکروبی مورد استفاده در جنگافزارهای

عوامل بیولوژیک و توکسینهکای قابکل انتقکال از طریکق
موادغذایی و آب نمایه شده است.

جدول ( -)1عوامل بیولوژیک و توکسینهای قابل انتقال از طریق آب و موادغذایی

()Tavakkoly et al., 2005b

مقاومت

ردیف

عامل بیولوژیک

دوز عفونی

دوره کمون

دوره بیماری

1

باسیلوس آنتراسیس

16666-8666

 0-1روز

 1-3روز

زیاد

2

بروسال

 166-16عدد

چند روز تا چند ماه

چند هفته تا چند ماه

زیاد

3

ویبریو کلرا

 166-16عدد

 3-1روز

 1هفته

زیاد

1

فرانسیسال توالرنسیس

 16-16عدد

 16-2روز

 2هفته

متوسط

1

سالمونال تیفی

166-16

 2-1هفته

چند روز تا چند هفته

متوسط

0

اشریشیاکولی آنتروهموراژیک

 166عدد

 1-3روز

 16-2روز

متوسط

9

شیگال دیستانتری

 166عدد

 1-2روز

 1هفته

کم

8

توکسین بوتولینیوم

 6/61میکروگرم درکیلوگرم

 30-12ساعت

 3-1روز

زیاد

1

توکسین کلیستریدیوم پرفرنجنس

 6/661میلی گرم در کیلوگرم

 3-1روز

 1-2روز

کم

16

آنتروتوکسین استافیلوکوک

 6/63 -1/9میکروگرم در

 1-1ساعت

 21ساعت

متوسط

11

تریکوتسن

کیلوگرم

 3-1ساعت

چند روز تا چند هفته

باال

12

ریسین

 121میلی گرم در کیلوگرم

 21-18ساعت

 3-1روز

کم

13

ساکسی توکسین

 1-3میلی گرم در کیلوگرم

 1-1ساعت

 3-1روز

کم

11

تتردوتوکسین

 2-1میلی گرم در کیلوگرم

 16-1ساعت

 2-1روز

کم

عامل

 8میلی گرم در کیلو گرم

عامل بیولوژیک برای ایکنککه بتوانکد در نقکش خکود

نیروهای خودی ،اقتصادی بودن تولید آن و امکان پخش

بککهعنککوان بیوتروریسککم مککوثر واقککا شککود بایککد دارای

آن بکهروشهکای مختلکف باشکند ( Tavakkoly et al.,

یکسری خصوصکیات و ویهگیهکایی از جملکه قکدرت

 .)2005البتککه دارا بککودن یکککی از شککرایط مککذکور بککرای

کشندگی و بیماریزایی بکاال ،دوز عفکونی ککم ،قابلیکت

عوامل بیولوژیکک در نقکش بیوتروریسکم ککافی اسکت.

سرایت زیاد ،دوره کمون کوتاه ،عدم امکان ایمنکیزایکی

شاخص مهکم عوامکل بیولوژیکک منتقلکه از آب و مکواد

بر علیه آن ،عدم امککان تشکخیص سکریا ،ایمکن بکودن

غککذایی مککدت زنککدهمککانی و مقاومککت در برابککر عوامککل
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تکیاختههای زئونوتیک بهعنوان عوامل بیولوژیک بیوتروریسم

ضدعفونی میباشد؛ بهعنوان مثال سکالمونال تکا  3مکاه و

باقی مکیمانکد .جکدول ( )2مکدت زمکان بقکای عوامکل

اسپور باسیلوس آنتراسیس تا چندین سکال در آب فعکال

بیولوژیک منتقله از آب و مواد غذایی را نشان مکیدهکد.

جدول ( -)2مدت زمان بقای عوامل بیولوژیک در آب
عوامل بیولوژیک
مدت

زمان

اشریشیا

سالمونال

کولی

تیفی

202-2

13-2

ویبریوکلرا
28-1

()Tavakkoly et al., 2005b

شیگال

باسیلوس

ویروسهای

ویروس

دیسانتری

آنتراسیس

کوکسایی

هپاتیت

29-11

چندین

286-10

08-10

زندهمانی در آب

اکوویروس
196

آدنوویروس
08-10

سال

تولید در دامها میشود (.)Dwight, 2009; Xiao, 1994

مواد و روشها
بر اساس یکک مطالعکه سیسکتماتیک کلیکد واژههکای

ژیاردیازیس شیوع جهانی داشته و در بیشکتر کشکورهای

بیوتروریسم ،بیولوژیک ،زئونوزهای تکیاختکهای ،انگکل

توسکعهیافتکه و درحکال توسکعه بکویهه در منکاطق آب و

و انگلهای منتقلکه از آب و موادغکذایی در پایگکاههکای

هوای گرمسیری یافت مکیشکود ( ;Singh et al., 2008

اطالعککاتی ،Elsevier ،Science Direct ، Pub Med

 .)Thompson, 2004دوز عفونی بکرای ژیاردیکازیس را

 Iran doc ،Magiran ،SIDو  Google Scholarجستجو

خوردن یک عکدد کیسکت بیکان مکیکننکد ( Tavassoli,

و موضوعات مرتبط مطالعه گردید.

 .)2006در یک آزمایش داوطلبانه مشکخص شکد ککه بکا
خوردن ده عدد کیست میکزان شکدت آلکودگی در افکراد
 166درصد بود ( .)Lujan and Svard, 2011کیستهای

یافتهها
 نقش برخی از تکیاختههای زئونوتیک و غیرزئونوتیککبهعنوان عوامل بیولوژیک

 -ژیاردیا اینتسکتینالی

(intestinalis

 ()Giardiaژیاردیکا

دئودنالی  ،ژیاردیا المبلیا)
ژیاردیا یک تکیاخته زئونوتیک منتقله از مواد غذایی
بهویهه آب میباشد که ژنوتیک هکای زئونوتیکک  Aو B

آن در گاو و سایر سکمداران آسکیبهکای جکدی ایجکاد
میکنند ( .)Thompson, 2004ژیاردیازیس بکا بلکا فکرم
کیست انگل توسط انسان و حیوان ایجاد شکده و باعکث
اسهال ،نفخ ،درد شکم ،تهوع و کاهش اشکتها در انسکان
( )Neva and Brown, 1994و اسکهال ،ککاهش رشکد و
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ژیاردیا در مقابل کلر در  pHباال و دمای کم نسبتاً مقکاوم
میباشد .حاصلضرب غلظت (میلیگکرم در لیتکر) یکک
ماده ضدعفونیکننده در مدت زمکان تمکاس (دقیقکه) در
دمای  1درجه سلسیوس که  11درصد میکروارگانیسمها
را از بکین ببکرد )concentration × contact time( CT
گفته میشود .مقادیر  CTژیاردیا برای دماهای  6/1تکا 1
درجه سلسیوس و  0 pHتا  8در جدول ( )3نمایه شکده
است .همچنین جدول ( )1تأثیر کلکر در غلظکت ،دمکا و
pHهای مختلف بر روی زنکدهمکانی کیسکت ژیاردیکا را
نشان میدهد.
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جدول ( -)3مقادیر  CTژیاردیا در دماهای  6/1تا  1درجه سلسیوس و  0 pHتا8

()Hibler, 1987

pH
دما

6

6/ 5

7

7/ 5

8

6/1

181

239

281

310

312

1

191

229

286

362

321

1/1

101

219

291

288

361

2

113

269

201

291

289

2/1

112

119

212

206

208

3

113

188

231

212

296

3/1

111

186

210

211

293

1

111

191

119

239

291

1/1

111

103

191

221

298

1

110

111

101

221
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جدول ( -)1تأثیر کلر در غلظت ،دما و pHهای مختلف بر روی زندهمانی کیست ژیاردیا

()Jarroll et al., 1981

غلظت کلر()mg/L

دما) ) °C

زمان( دقیقه)

pH

تأثیر بر روی کیستها

1/1

21

16

 9 ،0و 8

مرو تمام کیستها

2/1

11

16

0

مرو تمام کیستها

2/1

11

16

9

 1/8درصد زنده

2/1

11

36

9

 6/1درصد زنده

2/1

11

16

8

 2درصد زنده

2/1

11

36

8

 6/1درصد زنده

2/1

11

06

9و8

مرو تمامی کیستها

3

11

16

 9 ،0و 8

مرو تمامی کیستها

کیستهای ژیاردیا قادرند بکهمکدت  2-3مکاه در آب

درجککه سلسککیوس در مککدت  3-8دقیقککه 16 ،درصککد

سرد زنده بمانند ولی آنها در برابر خشکی و یخبندان و

غیرفعککال و در دمککای  2-1درجککه سلسککیوس در مککدت

نیز اشعهماورای بکنفش از بکین مکیرونکد ( Tavassoli,

 11-113روز 16 ،درصد غیرفعال میشوند ( Rose and

 .)2006کیستها در  11درجه سلسیوس از بین میروند

 .)Slifko, 1999این مقدار بکرای ژیاردیکا در برابکر کلکر

و قرصهای یددار با  2/1درصد فنل میتواند کیستهکا

 ،13-121کلرآمین 1196و کلردی اکساید  19میلکیگکرم

را در  36دقیقه در دمای  11درجکه سلسکیوس و یکا 11

بر لیتر در دقیقه میباشد (.)Rose and Slifko, 1999

دقیقککه در دمککای  26درجککه سلسککیوس از بککین ببککرد

 -انتاموبا هیستولیتیکا()Entamoeba histolytica

( .)Marquardt et al., 2000کیسککتهککای ژیاردیککا

انتاموبا هیستولیتیکا و انتاموبکا پکولکی دارای اهمیکت

اینتستینالیس در آبهکای رودخانکهای در دمکای 12-26

زئونوتیک مکیباشکند ( Hajipour and Esmaeilnejad,
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 .)2018آمیبیازیس ناشی از انتاموبکا هیسکتولیتیکا توزیکا

رودهای شامل مدفوع شل یا آبککی ،نکاراحتی شککمی و

جهککانی دارد ( .)Hugh-Jones et al., 2008اکثککر ایککن

دل پیچه ،اغلب اسهال آمیبی شکدید بکوده و باعکث درد

عفونتها در کشورهای در حال توسعه ،مرکز و جنکوب

معده ،مدفوع خونی و تب میباشکد .در مکوارد نکادر در

آمریکا ،آفریقا و آسیا گزارش شکده اسکت .بلکا کیسکت

فرم خارج رودهای ،این انگل به کبد ،ریه ،مغکز و دیگکر

انگل بههمراه غذا و آب بکهعنکوان منکابا مهکم آلکودگی

اندامها رسیده و آبسههایی را تشکیل میدهنکد .بیمکاری

محسوب میشوند ( .)Acha and Szyfres, 2003تقریبکاً

ناشی از انتاموبا هیستولیتیکا میتواند در پستانداران غیکر

 166میلیون نفر به عفونتهای آمیبی انتاموبا هیستولیتیکا

انسان نیز رخ دهد .این انگل از سگ ،موش ،گربه ،بکز و

مبتال بوده که حکدود  16درصکد از نظکر پزشککی دارای

گاو نیز گزارش شکده اسکت ( .)Levine, 1985انتاموبکا

عالئم بالینی هستند .طبکق گزارشکات سکازمان بهداشکت

پولکی معمکوالً از بکز گکزارش شکده اسکت ( Pakandl,

جهانی سکاالنه  18میلیکون نفکر بکه مکوارد شکدید مبکتال

 .)1994دوره کمون بیماری  2-1هفته میباشکد (Hugh-

میشوند که 9666نفر بر اثر این نوع عفونکت مکیمیرنکد

 )Jones et al., 2008و نسبت به باکتریهای روده اى و

( .)Kirk et al., 2015عالیم بیمکاری در انسکان در فکرم

ویروسها مقاومت بیشترى در برابرکلر دارد (نمودار .)1

نمودار ( -)1نمودار اثر کلر در دما و  pHهای مختلف بر روی کیست انتاموبا

هیستولیتیکا ()Chang and Fair, 1941

مدت زندهمانی کیستهکای انتاموبکا هیسکتولیتیکا در

 .)Fair, 1941درصکد مقاومککت انتاموبکا هیسککتولیتیکا و

درجه حرارتهای  36 ،26 ،16و  16درجکه سلسکیوس

ژیاردیا دئودنالیس بکه درجکه حکرارتهکای مختلکف در

بهترتیب  3 ،16 ،28/1و  1روز می باشکد ( Chang and

جدول ( )1نمایه شده است.
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جدول ( -)1درصد مقاومت انتاموبا هیستولیتیکا و ژیاردیا دئودنالیس به درجه حرارت در زمانهای مختلف

()Mtapuri‐Zinyowera et al., 2009

زمان (ساعت)

درجه حرارت ()°C

مقاومت انتاموبا هیستولیتیکا(درصد)

1

31

10/1

18/1

2

11

11/3

18/2

3

10

06

21/9

1

11

13/1

21/3

1

12

11/9

13/2

0

11

21

16/0

9

10

1

1/1

-کریپتوسپوریدیوم پارووم ()Cryptosporidium parvum

مقاومت ژیاردیا دئودنالی

(درصد)

شیر کافی است ( John and Petri, 2013; Markell and

کریپتوسپوریدیوم پارووم یکک تک یاختک زئونوتیکک

 .)Voge, 1965اووسیستهکای ایکن انگکل در آبهکای

بوده و بیماری ناشی از آن بهعنوان یک بیماری منتقله از

سطحی در دمای  1-16درجه سلسکیوس در مکدت 190

آب بهصورت نوپدید و نوههور در سطح جهکان مطکرح

روز 10-11 ،درصد غیرفعال و در آبهکای رودخانکهای

اسکت ( .)Hayes et al., 1989کریپتوسکپوریدیوزیس در

در همان دما و مدت 81-11 ،درصد غیرفعال مکیشکوند

افراد دارای نقص ایمنی باعث بروز اسهال مزمن مهلکک

( .)Rose and Slifko, 1999مقدار  CTاووسیست ایکن

میشود و میتواند باعکث بیمکاری معکدی  -رودهای در

انگل در برابر کلر ،کلکرآمین ،کلکردیاکسکاید بکهترتیکب

طیککف وسککیعی از پسککتانداران از جملککه انسککان ،گککاو،

 98 ،9266 ،9266میلیگرم بر لیتکر در دقیقکه مکیباشکد

گوسفند ،بز ،خوک و اسبها گکردد ( Tavassoli et al.,

(.)Rose and Slifko, 1999

 .)2007دوره کمکون ایکن بیمکاری  3-9روز مکیباشکد

 -توکسوپالسما گوندی()Toxoplasma gondii

( .)Hugh-Jones et al., 2008درجه حکرارت بکاالی 01

توکسوپالسما گوندی باعث ایجاد بیماری در انسان و

درجه سلسیوس اووسیستهای ایکن انگکل را در مکدت

حیوان شده و انسان از طریق خوردن گوشت خام و ککم

 26-36دقیقه از بین میبرد (.)Marquardt et al., 2000

پخته حیوانات خونگرم آلوده به فکرم عفونکتزای انگکل

اووسیستهای کرپیتوسکپوریدیوم پکارووم در تمکاس بکا

(تاکیزوئیت) و نیز از طریق خکوردن موادغکذایی ماننکد

سفیدکنندههای قوی (هیپوکلریکت سکدیم  1درصکد) یکا

شیر و آب آلوده به اووسیسکت دفکا شکده عفکونی ایکن

آمونیاک با غلظت مصارن خانگی  1-16درصکد از بکین

انگل توسط گربکه و سکایرگربه سکانان آلکوده مکیشکود

میبرند ولی کلرزدن بکه آب آشکامیدنی در غلظکتهکای

( ;Gharekhani, 2014; Tavassoli et al., 2013a

معمکول بکر اووسیسکتهکا تکأثیری نکدارد ( Neva and

 .)Tavassoli et al., 2013bآلودگی بهصورت مادرزادی

 .)Brown, 1994پاستوریزاسیون بکا دمکای بکاال و زمکان

و همچنین از راه جفت و تنفسی نیز در انسکان گکزارش

کوتاه ( 91/9درجه سلسیوس برای  11ثانیه) برای از بین

شده است .ایکن بیمکاری در افکراد سکالم عمومکاً بکدون

بردن اووسیستهای کریپتوسپوریدیوم پکارووم در آب و

عالمککت مککیباشککد ( .)Tavasoli et al., 2012عالئککم
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بیماری عمدتاً  9-11روز پس از مواجهه با انگکل هکاهر

در خاک به مدت یک سال زنکده بمانکد ( Markell and

میشوند .سردرد ،تب ،بزرو شکدن عقکدههکای لنفکاوی

.)Voge, 1965; John and Markell, 2006

بهویهه در گردن ،گلو درد و درد عضالت از مهکمتکرین

 -نگلریا فاولری ()Naegleria fowleri

عالیم بیماری هستند .در توکسوپالسموزیس مادرزادی،

آلودگی انسان با این انگکل غیکر زئونوتیکک از طریکق

عفونکککت چشکککم میتوانکککد باعکککث ککککوری گکککردد.

بینی و مخاط آن و نیکز از طریکق پوسکت آسکیب دیکده

توکسوپالسککموز مککادرزادی ممکککن اسککت منجککر بککه

اتفککام مککیافتککد .ایککن تککک یاختککه باعککث بیمککاری

عقککبمانککدگی نهنککی ،نارسککاییچندگانککه ارگککانهککا،

مننگوانسفالیتآمیبی مکیشکود .ایکن آمیکب در آبهکای

هیدروسفالوس یا مرو جنکین شکود ( Hohlfeld et al.,

طبیعی منکاطق گرمسکیر و حکاره هکم حضکور داشکته و

 .)1989انسککفالیت توکسوپالسککمی شککایاترین علککت

احتمال ابتال به آن در فصول گرم سکال بیشکتر اسکت .از

اختالل سیستم عصکبی اسکت ککه در بیمکاران بکا نقکص

دیگر منابا میتوان به خاک ،گرد و غبار و بیکوفیلمهکای

سیستم ایمنی مانند ایدز دیده میشود ککه عالیکم شکامل

بیمارستانی اشاره کرد .نگلریا فکاولری ترموفیکل بکوده و

سردرد ،خواب آلودگی ،فلج ناقص یک طرفکه و تشکنج،

قادر به تحمل دمای  16درجه سلسیوس و باالتر اسکت.

کما و متعاقب آن مکرو مکیباشکد (.)Tavassoli, 2006

این آمیب از چشمههای آب گکرم بکا دماهکای بکاال نیکز

این بیماری در گوسفندان و بکز اهمیکت ویکههای دارد و

گزارش شده است ( Baig and Khan, 2015; John and

می تواند باعث بروز سقط جنین در دامهای آبستن شود

.)Markell, 2006

( Gharekhani et al., 2018, Hajian-Bidar et al.,

 .)2014, Heidari et al., 2013عفونکتهکای مکادرزادی
میتواند در حیوانات جوان نیز روی داده و مشکالتی را
در هماهنگی عضکالت ایجکاد نماینکد ( Gharekhani et

 .)al., 2015اووسیستهای این انگل در برابکر اسکیدها،
بازها و گندزداهای معمکول مقکاوم بکوده ،امکا در درجکه
حرارت  11درجه سلسیوس در مدت  36دقیقکه از بکین
میروند .اووسیستهای اسکپوردار درجکه حکرارت -21
درجککه سلسککیوس را بککرای  28روز تحمککل مککیکننککد
( Markell and Voge, 1965; John and Markell,

 .)2006کیسککتهککای آن در دمککای انجمککاد  -0درجککه
سلسیوس برای  1روز و در دمای  -21درجه سلسکیوس
بالفاصله از بین میروند .اووسیست این انگل مکیتوانکد

بحث و نتیجهگیری
اخیراً استفاده از عوامل بیولوژیکی بهعنکوان سکالح و
جنگافزارهای بیولوژیکی در قالب بیوتروریسم یککی از
برنامههای اصلی کشکورهای اسکتعمارگر و سکلطهطلکب
بوده و مطالعه سکابقه تکاریخی برخکی از ایکن کشکورها
حاکی از تولید و استفاده از ایکن عوامکل بیولکوژیکی در
جنگهای ناجوانمردانه خود با هدن نابودی بشکریت و
یککا فلککج کککردن اقتصککاد یککک کشککور و ملککت مککیباشککد
( .)Hvarchanova and Georgieva, 2015پیشرفتهای
روز افزون علمی بهویکهه در رشکتههکای بیوتکنولکوژی،
مولکولی ،بیوشیمی و ژنتیک دستیکابی بکه ایکن سکالح
کشتار جمعی را فراهم و تسهیل نمکوده اسکت ( Bidaki
and
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Vijayaraghavan, 2010; Venkatesh and Memish,
 .)2003اثرات تخریبی این عوامل بیولکوژیکی بکرخالن

جنگافزارهای کالسیک و شیمیایی بهصکورت تکدریجی
و خاموش ،ههکور و بکروز مکیکنکد ()Karamy, 2002؛
بنابراین شناخت ایکن عوامکل بکهویکهه تککیاختکههکای
زئونوتیک منتقله از آب و مکواد غکذایی الزامکی اسکت و
بایستی مورد توجه مسئولین امر بکهخصکوص در مراککز
نظامی قرار گیرد .عوامل بیولوژیکی از جمله باکتریهکا،
قارچها و توکسینهای مختلف میتوانند از طریکق مکواد
غذایی و آب آشامیدنی باعث آلکودگی انسکان و حیکوان
شوند .عالوه بر این عوامل ،تککیاختکههکای زئونوتیکک
منتقله از مواد غذایی ،آب آشامیدنی نیز به اندازه عوامکل
بیولوژیکی نکر شده مهم بوده و باعث بروز بیماریهای
جدی و مهمی در انسان و حیوان می شکوند .هکمچنکین
باعث مرو افراد شده و یا اینکه باعث ککاهش ککارآیی
نیرویهای نظامی و غیرنظکامی در برابکر متخاصکمان بکه
یک کشور گردد .از آنجایی که تکیاختههای زئونوتیک
منتقله از موادغذایی و آب دارای آثار فیزیککی از جملکه
تغییر رنگ ،بو و طعم نبوده و مصکرنکننکده متوجکه آن
نمیشود بنابراین در مواقا بکروز جنکگ و غیرجنکگ در
درجه اول میبایستی مراکز و نقاط احتمالی خرابککاری،
تحت مراقبت و حفاهت جدی قرار گرفته و در صورت
تجاوز و تسخیر این نقاط ،احتمکال خرابککاری و جنکگ
بیولوژیکی را محتمکل دانسکته و بکا آمکوزش و رعایکت
موازین بهداشتی از جمله جوشاندن چند دقیقهای آب و
پختن کامل مواد غذایی از عواقب این پدیده مقابله شود.
از آنجایی که برخکی از تککیاختکههکای زئونوتیکک در
برابر کلر مقاوم بکوده و از طرفکی اوزن ،بکهعنکوان یکک
گنککدزدای عککالی ( )Von Gunten, 2003در دسککترس
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عموم نمیباشد ،لذا تنها راه از بین بردن این تکیاختهها
جوشاندن آب میباشد .در بعضی از کشورها ،سکتادهایی
بککرای کنتککرل عوامککل بیولککوژیکی منتقلککه از آب و مککواد
غذایی در زمکانهکای بحکران وجکود دارد ککه آنهکا بکا
سیاسککتگککذاری ،بککرآورد و تخمککین اثککرات عوامککل
بیولوژیکی ،آموزش همگانی و کنترل دقیق نقاط حساس
احتمال خرابکاری و مبادی واردات مواد غکذایی و نیکز
مجهز کردن آزمایشگاههای تشخیصکی پیشکرفته در ایکن
نقاط و مجهز ککردن مراککز بهداشکت نظکامی خکود بکه
دستگاههایی جهکت تشکخیص نکوع عوامکل بیولکوژیکی
آلوده کننده احتمالی مواد غذایی و آب و درمان افراد در
معر

آلکودگی مکیباشکند ( .)Guidotti, 2000امکروزه

آلودگی عمدی مواد غذایی و آب با تکیاختههای انگلی

بککهویککهه تکککیاختککههککای زئونوتیککک ماننککد ژیاردیککا
اینتیسککتینالیس ،انتاموبککا هیسککتولیتیکا ،کریپتوسککپوریدیوم
پککارووم و توکسوپالسککما گونککدی بککهعنککوان عوامککل
بیولوژیک نوههور وجود داشته ککه در انسکان و حیکوان
بیماریهای جدی ایجاد کرده و گاهی باعث مرو انسان
و حیوان شده و یا از لحا اقتصکادی ،امنیتکی خسکارات
جبران ناپذیری را بکه کشکور وارد مکیکننکد .منکابا آب،
انبارهککای مککواد غککذایی ،کارخانجککات تولیدکننککده مککواد
غذایی بهویهه فراوردههای گوشتی ،شیر و نیز محلهکای
ورودی حیوانات زنده و اقالم وارداتی میبایسکتی نقکاط
حساس و کلیدی در تهدیدات بیولوژیکی قلمداد شده و
تدابیر امنیتی دوچندانی برای آنها اندیشیده شود .نتکایج
مطالعککه حاضککر نشکان از مقاومککت کککمتککر کیسککتهککای
انتاموبا هیستولیتیکا در برابر کلر و درجه حرارت نسکبت

بکه ژیاردیککا بککوده و اووسیسکتهککای کریپتوسککپوریدیوم
پککارووم در برابککر درجککه حککرارت و کلککر نسککبت بککه
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 میتوانکد از اثکرا،دارد

توکسوپالسککما گونککدی مقاومککت بککیشتککری را نشککان

.پیشگیری نماید

 علیرغم اینکه تکیاختههای زئونوتیک منتقلکه.میدهند

سپاسگزاری

 بسکیار،از آب و مواد غذایی بهعنوان عوامل بیولکوژیکی

از تمامی افرادی که در انجکام ایکن مطالعکه همککاری

خطرناک بوده و میتواند نیروهای نظامی و غیرنظامی را

سکوء ایکن عوامکل بیولکوژیکی

.داشتهاند تشکر و قدردانی میشود

 رعایکت، آمکوزش بهداشکت.تحت تأثیر خود قرار دهکد
 کنترل،اصول و موازین بهداشتی از جمله جوشاندن آب

تضاد منافع

نقاط حساس که احتمال خرابککاری بیولکوژیکی وجکود

.نویسندگان هیچگونه تضاد منافا برای اعالم ندارند
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Abstract
Some zoonotic protozoa can be easily transmitted through food and water and cause serious illnesses in
humans and animals. Because these pathogenic agents have some characteristics of an effective
biological agent for example, latent period, low infectious doses, high resistance to disinfectants, they
can play a role as an unknown biological agent in bioterrorism. Considering the increasing threats of
bioterrorism, biological agents and their use by some colonial countries, it is necessary to identify and
recognize these unknown agents and ways to prevent them. Based on a systematic study some keywords
such as” bioterrorism”, “biologic”, and “protozoa zoonosis”, parasite” and names of some waterborne
and foodborne parasites were searched in reliable information databases and then the related topics were
studied carefully. The results of this study show that in addition to bacteria, viruses and their toxins,
zoonotic protozoa such as Giardia intestinalis, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium parvum, and
Toxoplasma gondii which can be transmitted through food and water, can act as biologically hazardous
agents in bioterrorism. Because these zoonotic protozoa are resistant to some disinfectants, for example,
chlorine and low temperatures, so the only way to deal with these biological agents at times of crisis is to
boil the water for 10-15 min at 60 ° C as well as to cook completely those food materials with the
probability of contamination.
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