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 E.Coli O104-H4  يكي از سويه هاي شناخته شده باكتريE.Coli    است كه قبل از اين بنـدرت ديـده

واقعه اي كه رخ داده يك واقعه غيرمعمول بوده و همـه گيـري بـا     .شده كه ايجاد همه گيري اسهال خوني نمايد

اين وسعت در درجه اول نشان دهنده گستردگي عامل بيماريزا و در درجه دوم تعداد زياد و روزافزون مبتاليان و 

روز تـا   WHOآخرين آمـار مبتاليـان براسـاس گـزارش     . تعداد زياد مبتاليان به عنوان اين بيماري استباالخره 

شـامل   كشور رسيده است كـه  16نفر در  4022به  ) سال ميالدي جاري June بيست وهشتمروز( 1390هفتم تير

تـا  شده انـد    HUSنفر مبتال به سندروم   881كشور اروپائي و دو  كشور امريكا وكانادا مي باشد از اين تعداد 14

مـورد   47نفر جان خود را از دست داده اند كه  49تاكنون . شده اند HUSمبتال به  نفر در آلمان 838تاريخ فوق 

 .درآلمان ويك نفر درسوئد ويك نفر در امريكا بوده است

مـي شـوند ولـي تـاكنون تعـداد       HUSسـندروم  دچار  E.Coli  اسهال هاي خوني ناشي از % 10معموالً  

 .مبتاليان به اين عارضه بسيار بيشتر از حد انتظار بوده است

كه باعث اسهال خوني  E.Coliويژگي متفاوت اين همه گيري با ساير همه گيري هاي ناشي از باكتري  

در حـالي كـه در   %) 88(مي شوند اين است كه در اين همه گيري بالغين اكثريت مبتاليان را تشـكيل مـي دهنـد    

 .راتب بيشتر از بالغين استاين ميزان در كودكان به م E.Coliساير موارد همه گيري اسهال خوني با باكتري 

 .اين نشان مي دهد كه خانم ها با عامل بيماريزا بيشتر سروكار دارند . مبتاليان خانم هستند% 68 

پاسخ انسان به اين عفونت طيف گسترده اي از عالئم باليني را شامل مي شود كه از يك عفونت بـدون   

 .و مرگ مي باشد) HUS(هموليتيك اورميك عالمت تا ابتالي به اسهال خوني و عارضه شديد سندرم 

روز پس از خـوردن مـاده    3-2روز است ولي بيماري معموًال ظرف  8دوره نهفتگي اين بيماري يك تا  

به پزشكان توصيه مي شود از مصرف آنتي بيوتيك در زمان شك به اين نوع اسهال .غذايي آلوده ايجاد مي شود

 . اند موجب بدتر شدن وضعيت بيمار شودخوني خودداري كنند چرا كه حتي  مي تو

بسـياري از مـوارد بيمـاري در    . موارد بيماري همچنين در دانش آمـوزان مـدارس هـم زيـاد بـوده اسـت       

تقريبا تمامي موارد بيماري در آلمـان و سـاير   . ه انتقال يافته اندژوي هاي بيمارستان بستري شده و به بخش مراقبت



كشورهاي اروپايي و امريكا كساني بوده اند كه يا ساكن شمال آلمـان بـوده و يـا بـه آن منطقـه مسـافرت كـرده        

نشان ميدهد كه اكثريـت   E-EColiاطالعات بدست آمده از همه گيري هاي قبلي اسهال خوني با باكتري . بودند

صورت مستقيماً تهيـه شـده از قصـابي و    موارد اين همه گيري ها مربوط به استفاده از گوشت گاو و گوساله چه ب

امـا  . بوده اسـت  )گاو و گوسالهكنسرو و ساير انواع مواد غذايي تهيه شده از گوشت (چه بصورت فرآوري شده 

 جوانه هاي انواع حبوباتدر اين طغيان مشخص شد كه راه انتقال بيماري از طريق 

 )locally- grown bean or seed  sprouts( بوده است. 

سـازمان جهـاني   . مان جهاني بهداشت تاكنون هيچگونه محدوديتي براي مسافرت به آلمان قائـل نشـده اسـت   ساز

بهداشت هنوز هيچگونه توصيه درماني جديـدي بـراي ايـن بيمـاري نداشـته اسـت و تـالش مـي كنـد تـا شـبكه            

شـود تشـخيص دقيـق    آزمايشگاهي ويژه اي براي تشخيص اين بيماري راه اندازي كند و الزم است توضيح داده 

 .ملكولي اين باكتري به سادگي ميسر نبوده و بسيار دشوار و گران قيمت است

سازمان جهاني بهداشت از مسـئولين مقـررات بهداشـتي كشـورها خواسـته اسـت اطالعـات مربـوط بـه           

هموليتيك  رويدادهاي اين بيمار بطور منظم در اختيار پزشكان قرار گرفته و بروز هرگونه اسهال خوني و سندرم

سويه جديد تلقي نموده و به محض تشـخيص   E.EColiاورميك را بالقوه بعنوان ابتالي به بيماري اسهال باعامل 

 .به نظام سالمت كشور خود اعالم كنند تا بررسي دقيق و فوري بعمل آيد

لت دارند توصيه مي شود كساني كه در امر تهيه غذا چه در منزل و چه در رستوران و اغذيه فروشي دخا 

  . قبل از تهيه غذا، قبل از خوردن غذا و پس از بازگشت از دسـت شـويي دسـتهاي خـود را دقيـق شستشـو دهنـد       

خانم هايي كه فرزند كوچك دارند درخواست شده كه نكات بهداشت فردي را بيشتر از هميشه رعايت كننـد و  

سيستم دفـاعي بـدن شـان تضـعيف شـده اسـت       شانس ابتالي كساني كه . مراقب باشند تا فرزندانشان مبتال نشوند

بيشـتر اسـت و امكـان    ...) و HIVمبتاليـان بـه عفونـت     -مبتاليان به نارسايي كليه -مبتاليان به سرطان -ديابتي ها(

 .اينكه مبتال به فرم هاي شديدتر بيماري هم شوند افزون تر مي باشد

بخصوص گـاو و گوسـفند تمـاس داشـته و      احتمال ابتالي بيماري با كساني كه مستقيم با حيوانات اهلي 

 .رعايت بهداشت فردي را نمي كنند هم بيشتر است



 -خانم مارگارت چان از كليه كشورها خواسـته در مقطـع كنـوني نظـارت هـاي خـود بـر مـواد غـذايي          

سازمان جهاني بهداشت شاخته اروپا هـم يـك برنامـه عمليـاتي بـراي      . ميوه، سبزيجات را تشديد نمايند -گوشت

شديد نظارت بر مواد غذايي ظرف چند روز اخير تهيه كرده و از همه آنها خواسته با نهايت تالش خود را براي ت

 .اين امر بكار بگيرند


