مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران

چکیده مقاالت اولین همایش سراسری دوساالنه
طب پیشگیری و بهداشت دریایی بر روی شناورهای سطحی و زیر سطحی
 3تا  6اسفند  1389-بندرعباس  -هرمزگان

سخنراني

سل سويه آبزيان ) ،(Tuberculosisبيماري مشترك باكتريايي بين انسان و ماهي
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سل ) ،(Tuberculosisيكي از بيماريهاي عفوني باكتريايي خطرناك

با آكواريوم كار ميكنند ،شناگرها ،افراد شاغل در بخش حمل و نقل

است كه هم قدرت واگيري باال داشته و هم مرگ و مير زيادي به

ماهي و کشتي راني و به ويژه آنهايي كه در عمل آوري ماهي فعاليت

همراه دارد.گونههاي مختلفي از مايكوباكتريومها عامل سل هستند،

دارند بيشتر در معرض آلودگي هستند .اين آلودگي در زماني رخ

برخي ،سويه انساني هستند كه سل تنفسي (ريوي) را ايجاد ميكنند

ميدهد كه دماي پوست هم دما با دماي محيط شود در اين شرايط

(مايكوباكتريوم توبركلوزيس) ،برخي به دستگاه گوارش متمايلند

است كه آلودگي به اين باكتري ،موجب بيماري ميشود .در شناگرها

كه به سل سويه گاوي يا مايكوباكتريوم بوويس معروف است .اما

اين بيماري

برخي ديگر ،گونههاي  Atypicalهستند ،از جمله آنها ميتوان به

به قطع انگشتان دست منجر ميشود .آلودگي از انسان به انسان

سل سويه آبزيان اشاره كرد كه قابل انتقال به انسان بوده و به يك

قابل انتقال نيست ،عالئم اين بيماري  2-4ماه (بدليل كندرشد بودن

نمونه آن ميتوان ،مايكوباكتريوم مارينوم )(Mycobacterium marinum

باكتري) طول ميكشد و معموأل روند ايجاد آن با يك ندول شروع

اشاره داشت.

و به زخم ختم ميشود و ممكن است تورم غدد لنفاوي دستي را

اين باكتري يك باكتري كند رشد است كه ميتواند در ماهي و

بدنبال داشته باشد و ضايعه به استخوان برسد .آندسته از افرادي كه

انسان باعث بيماري شود .در ماهي باعث تلفات سنگين شده و با

ضعف سيستم ايمني بدن دارند بيشتر در خطر آلودگي قرار دارند.

ايجاد سپتيسمي ،مرگ و مير را به دنبال دارد ،هم در آب شور و هم

معموأل آلودگي از طريق خوردن ماهي پخته يا بلعيدن آب شور و

در آب شيرين در اكثر نقاط دنيا گزارش شده است .برخي ديگر از

شيرين اتفاق نميافتد .با توجه به حضور توريست و انبوه شناگران

گونههاي  Atypicalمثل  M. chelonaeو  M. pisciumنيز ميتوانند در

در فصل تابستان در تفرجگاههاي ساحلي ،انبوه صيادان ،پرورش

آب حضور داشته باشند و ماهي و انسان را درگير كنند.

دهندگان ماهي و آكواريوميستها ضروري است كه براي پيشگيري

هرچند سل سويه آبزيان در انسان نادر است اما افرادي كه داراي

از ابتال به اين باكتري ،نكات بهداشتي رعايت شود.

ضايعات پوستي مثل بريدگي ،زخم و خراش هستندو يا افرادي كه

واژگان كليدي :توبركلوزيس ،سويه آبزيان ،بيماري مشترك ،انسان.

3 ،2 ،1ـ پژوهشكده اكولوژي آبزيان درياي خزر ،يخش بهداشت و بيماريهاي آبزيان

بهSwimming pool granuloma

معروف است كه گاهي

