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چکیده
استفاده از عوامل بیولوژیکی زئونوز در بیوتروریسم برای ایجاد آسیب یا مرگ مفهوم جدیدی نیست .اصطالح بیوتروریسم که بهعنوان
حمله بیولوژیکی نیز شناخته میشود ،انتشار عمدی میکروارگانیسمهای بیماریزا در بین جمعیتهای انسانی ،دامی و حتی محصوالت
غذایی است که با ایجاد بیماری و مرگ باعث ایجاد رعب ،وحشت و خسارتهای گسترده اقتصادی میشود .بیوتروریسم به قرن چهاردهم
میالدی بازمیگردد ،زمانی که اجساد را در چاههای دشمن انداختند تا آب آشامیدنی را مسموم کنند .این عوامل طیف گستردهای از
جمله باکتریها ،ویروسها ،قارچها و سموم (با منشأ میکروبی ،گیاهی یا حیوانی) را تشکیل میدهند .بیش از  30جنگافزار بیولوژیک
شناسایی و بر اساس ویژگیها و کاربرد آنها طبقهبندی شدهاند که به استثنای آبله ،وبا و شیگلوز تماماً زئونوز هستند .عوامل بیولوژیک
در سه گروه  B ،Aو  Cطبقهبندی میشوند و سیاه زخم ،بوتولیسم ،طاعون ،آبله ،توالرمی و تبهای خونریزی دهنده ویروسی را
بهعنوان عوامل گروه  Aکه بزرگترین خطر برای امنیت ملی هستند ،فهرست میکنند .اخیراً پاندمی کووید 19-نیز سواالت بسیاری را
مبنی بر استفاده بیولوژیک از کروناویروسها مطرح کرد .هدف از این مقاله بررسی ارتباط عوامل بیولوژیک زئونوز مورد استفاده احتمالی
در بیوتروریسم و آمادگی در حل سریع بحرانهای محتمل است.
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كلمـات كلیدی :میکروارگانیسم ،بیوتروریسم ،زئونوز ،عوامل بیولوژیک ،کووید.19-

یس
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مقدمه
بیماریهای زئونوز 1به بیماریهایی گفته میشود که به طور طبیعی بین مهرهداران و انسان منتقل میشوند .اکثر بیماریهای
ویروسی نوظهور (تا  70درصد) باعث بیماری مشترک بین انسان و دام میشوند مانند :ویروس ایدز ،آنفوالنزا ،بیماری نیل غربی،
سندرم تنفسی حاد  ،2ابوال ،هاری ،کووید  19-و .)1( ...
بیوتروریسم بهعنوان انتشار عمدی عوامل بیولوژیک تعریف میشود .عوامل بیولوژیک شامل میکروارگانیسمهای بیماریزا
(ویروسها ،باکتریها و قارچها) یا سموم تولیدکنندهی آنهاست که میتواند به شکل طبیعی یا تغییر شکل یافته باشد ( .)2این
عوامل که خطرناکتر و ویرانگرتر از سایر سالحهای جنگی هستند میتوانند افراد ،دامها و محصوالت را بیمار یا از بین ببرند (.)3
هدف تروریسم تنها کشتن و نابودی نیست ،بلکه ایجاد ترس ،وحشت و ناامنی نیز است .تهدیدات تروریستی معاصر کل سیستم
روابط بینالملل را هدف قرار میدهد و میتواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر هر کشور تأثیر بگذارد ،زیرا رونق اقتصادی
بهشدت به ثبات و امنیت بستگی دارد (.)4
بیشتر عوامل بیوتروریسم ( 80درصد) منشأ زئونوز دارند و میتوانند بهعنوان سالح بیولوژیکی استفاده شوند ( .)5در طی سال
های متمادی ،عوامل ایجاد کننده بیماریهای زئونوز یکی از ابزارهای اصلی بیوتروریسم بوده و بهعنوان جنگ افزارهای بیولوژیک
آزمایش شدهاند .این عوامل شامل باسیلوس آنتراسیس ،3بروسال آبورتوس ،4فرانسیسال توالرنسیس ،5کلستریدیوم بوتولینوم،6
کوکسیال بورنتی ،7گونههای فوزاریوم ،8استافیلوکوکوس ،9موربیلی ویروس 10و ویروسهای عامل چندین تب خونریزی دهنده
مشترک (ابوال ،ماربورگ ،تب السا ،تب دره ریفت و  )...بوده است (.)6-9
گاهی عوامل بیماری زای کشت داده شده بر علیه حیوانات اهلی و وحشی نیز استفاده میشوند .بهعنوانمثال در سال 1889
گاوهای اوراسیایی در آفریقا بهصورت عمدی به ویروس طاعون آلوده شدند که مرگ و میری به میزان  95درصد ایجاد کرد و
گسترش زیادی یافت ،حتی با تالشها ی زیادی که برای کنترل این بیماری در آن مناطق در طی سالهای متمادی انجام شد
اما هنوز هم بیماری طاعون در این مناطق جزو بیماریهای واگیری است که حتی حیاتوحش را نیز درگیر کرده است .بعضی
از عوامل بیماریزا مانند کوکسیال بورنتی و گونههای بروسال بهآسانی در جمعیتهای حیوانی حتی با تماس مستقیم گسترش
مییابند و خطر بزرگی را برای انسانها ایجاد میکنند (.)10-12
گاهی اوقات بیوتروریسم بر علیه حیوانات اهلی به ارگانیسمهای بیماریزای کشت داده شده ،نیاز ندارد و بیماری میتوانند از
حیوانات بیمار یا الشهی آنها ایجاد شود .بیماریهای حاد در حیوانات اهلی بهآسانی انتقال مییابند و همهگیریهای مصیبت
باری را ایجاد میکند که گاهی در کشورهای مختلف گسترش مییابند.
دردسترسبودن و انتشار آسان در بین جمعیتهای حیوانی و انسانی ،برای تروریستها جذاب هستند ( .)13بنابراین ،نقش عوامل
مشترک بین انسان و دام در بیوتروریسم بهعنوان تهدیدات تروریستی بسیار مهم است و باید توسط همه ملتها جدی گرفته
شود.
1. zoonotic disease
2. Severe Acute Respiratory Syndrome
3. Bacillus anthracis
4. Brucella abortus
5. Francisella tularensis

6. Clostridium botulinum
7. Coxiella burnetii
8. Fusarium
9. Staphylococcus
10. Morbillivirus
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عوامل بیولوژیکی با ویژگیهای منحصربهفردی مانند :تشخیص دشوار ،اثرگذاری با تأخیر ،تولید نسبتاً آسان و ارزان،
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مواد و روشها
دادههای مطالعه مروری حاضر با استفاده از مقاالت نمایه شده در پایگاههای علمی  SID ،Pubmed ،Google Scholarو Scopus

بهدست آمده است .برای جمعآوری دادهها از کلیدواژههای "بیوتروریسم"" ،بیماریهای زئونوز"" ،عوامل بیولوژیک" و بیماری
کووید  19استفاده شده است و در پایان  50مقاله بررسی و در مطالعه حاضر از آنها استفاده شد.
نتـایج
در مطالعه مروری حاضر پس از بررسی مقاالت بهدست آمده از پایگاههای عملی ،نتایج حاصل در چند قسمت تاریخچه،
بیوتروریسم ،طبقهبندی عوامل بیولوژیکی ،بیوتروریسم و حیاتوحش ارائه گردید.
تاریخچه بیوتروریسم

1. BCTW
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بشر از ماقبل تاریخ از فناوریها برای اهداف مخرب و همچنین سودمند استفاده میکرده است .اشکال ابتدایی جنگ بیولوژیکی
از دوران باستان وجود داشته است ( .)14در طول تاریخ موارد متعددی از بیوتروریسم به ثبت رسیده است .هایتیها اولین مورد
مستند استفاده از بیماریهای واگیر برای تضعیف دشمن هستند .آنها برای این منظور ،قوچهای بیمار که احتماالً آلوده به
باکتری فرانسیسال توالرنسیس (عامل بیماری توالرمی) بودند را به سمت دشمن میفرستادند .استفاده بومیان آمریکا از توکسین
کلستریدیوم بوتولینوم بهعنوان سم نوک نیزهها ،نمونه ای از حمالت بیوتروریستی در اعصار گذشته بوده است (.)15
قبل از میالد مسیح استفاده از صورتهای مختلف حملههای بیولوژیکی برای تضعیف دشمن رواج داشته است .بهعنوان مثال،
آتنیها در  600سال قبل از میالد منبع آب شهر  Kirrhaرا با توکسین مشتق شده از گیاه خربق (از خانواده آالله) آلوده کردند
( .)16در قرن ششم قبل از میالد ،آشوریها چاههای دشمن را با قارچی سمی آلوده میکردند که دشمن را دچار هذیان میکرد.
حدود  300سال قبل از میالد ،یونانیان از اجساد حیوانات برای آلوده کردن چاههای آب دشمنان استفاده میکردند .این استراتژی
توسط رومیان نیز مورداستفاده قرار می گرفت (.)17
اولین جنگ بیولوژیک در سال  1346میالدی در اوکراین ثبت شده است که باعث ایجاد اپیدمی ویرانگر طاعون شد (.)18
امپراتوری آلمان در جنگ جهانی اول ( )1914-1918از باسیلوس آنتراسیس (عامل ایجاد کننده سیاه زخم) در حملههای
بیولوژیکی استفاده کرد ( .)19در جنگ فرانسه و هند ( ،)1754-1767دستور توزیع پتوهای آلوده به آبله برای مقابله با جمعیت
قبایل هندی متخاصم صادر شد .این توزیع در تابستان  ،1763شیوع مجدد بیماری آبله را به دنبال داشت و باعث شد تا بیش
از  200سال این ویروس در بین جمعیتهای بومی هند حضور داشته باشد (.)20
پس از جنگ جهانی اول ،قطعنامه  1925ژنو برای ممنوعیت استفاده از سالحهای بیولوژیکی و شیمیایی ایجاد شد که توسعه و
تولید آنها را ممنوع میکند .در حال حاضر این قطعنامه توسط  65کشور از  121کشور امضا شده است .به همین منظور در
سال  ،1969ریچارد نیکسون ،رئیسجمهور وقت آمریکا دستوری اجرایی مبنی بر پایان بدون قیدوشرط برنامههای تسلیحات
بیولوژیکی آمریکا را صادر کرد .بهمنظور جلوگیری از گسترش سالحهای بیولوژیک کنوانسیونی به نام کنوانسیون منع توسعه،
تولید و ذخیره سالحهای بیولوژیکی و سمی 1تشکیل شده است که توسعه ،تولید ،دستیابی ،انتقال ،انباشت و استفاده از سالحهای
بیولوژیکی و سمی را ممنوع میکند ( .)21از حملههای بیولوژیکی در دهههای اخیر می توان به ارسال نامههای حاوی اسپورهای
سیاه زخم به تعدادی از سناتورها و مدیران رسانههای گروهی در آمریکا در سال  2001اشاره کرد (.)22
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بیوتروریسم

استفاده از بیماریهای زئونوز در بیوتروریسم که میتواند جمعیتهای انسانی و دامی را آلوده کند و تهدید جدی برای حیوانات
اهلی و وحشی باشد .هرچند تعدادی از جنگافزارهای بیولوژیک برای استفاده بر علیه حیوانات و انسانها در دهه جدید قرن
بیستم از عوامل ایجادکننده بیماریهای زئونوز نبوده است اما اکثر آنها شامل عوامل بیماریهای زئونوز بهشدت واگیردار و کشنده
بوده است که بهراحتی تولید شده و در مقابل درمان آنتیبیوتیکی مقاومت میکنند و در مواردی واکسنی هم بر علیه آنها وجود
ندارد .عوامل بیولوژیکی که بیشتر موردتوجه بودهاند شامل عوامل ایجادکننده توالرمی ،نیوکاسل ،تب برفکی ،تب نزلهای بدخیم،
آنفلوانزای طیور ،تب خوکی آفریقایی ،تب دره ریفت ،طاعون ،آنسفالومیلیت اسبی و ....بودهاند (.)6-9
برای اینکه یک عامل بیماریزا (پاتوژن) بتواند بهعنوان یک عامل بیولوژیکی مورداستفاده قرار گیرد بایستی پس از تأیید مناسب
بودن ،عامل جداسازی و کشت داده شود ،سپس امکان انتشار از طریق ذرات پایدار معلق در هوا (آئروسل) ایجاد شود .تعداد
زیادی عامل بیماریزا وجود دارد که برای این منظور قابلاستفادهاند ،اما فقط تعدادی از آنها قابلیت آمادهسازی و انتشار آسان
را دارند ( .)6در این گروه ،عوامل زئونوز ایجاد کننده ی سیاه زخم ،طاعون ،توالرمی ،تب کیو ،بروسلوز ،آبله ،آنسفالیت های اسبی
شرقی و غربی ،تبهای هموراژیک و همچنین توکسینها بهعنوان مناسبترین عامل جهت استفاده در جنگ افزارهای بیولوژیک
در نظر گرفته میشوند .طبق نظر کارشناسان سازمان بهداشت جهانی در حال حاضر  17کشور قابلیت تولید چنین جنگ
افزارهایی را دارند .این مواد بیولوژیک بهعنوان جنگ افزار در طی جنگهای مختلف استفاده شده و در زمان جنگ که نقص
خدمات پزشکی و دامپزشکی مشهود است صدمات اقتصادی فراوانی وارد نمودهاند .بطور مثال در جنگ ایران و عراق و یا جنگ
اعراب بیماری طاعون در بین حیوانات شیوع پیدا کرد .شیوع بیماری شاربن و هاری در زیمباوه در طی جنگ اتفاق افتاد و حتی
چهار سال بعد از اتمام جنگ نیز ادامه یافت و بیش از  10000نفر قربانی گرفت ( 6و .)23-26
مدلی از تأثیر سه عامل کالسیک جنگ بیولوژیکی (باسیلوس آنتراسیس ،بروسال ملیتنسیس و فرانسیسال توالرنسیس) ،هنگامی
که بهعنوان ذرات معلق در هوا در حومه یک شهر بزرگ منتشر شد ،نشان داد که تأثیر اقتصادی یک حمله بیوتروریسمی میتواند
از  477/7میلیون دالر آمریکا (بروسلوز) تا  26/2میلیارد دالر آمریکا (سیاه زخم) بهازای هر  100000نفر در معرض تماس،
متغیر باشد ( .)27الزم به ذکر است که باید بین پاتوژنهای زئونوزی که در یک منطقه وجود ندارند (مانند ویروس نیپا یا ویروس
تب دره ریفت در اروپا و آمریکا) یا ریشهکن شدهاند (مانند بروسلوز در شمال اروپا) اما امکان پخش دوباره آنها وجود دارد و
پاتوژنهایی که هنوز اندمیک هستند (مانند توالرمی یا سیاه زخم در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی) و میتوانند
بهعنوان سالحهای بیولوژیکی با آئروسلیزاسیون یا با انتقال حیوانات یا محصوالت آلوده به مناطق هدف مورداستفاده قرار گیرند
تفاوت قائل شد (.)28
طبقهبندی عوامل بیولوژیکی
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عوامل بیولوژیکی را میتوان بهصورت زیر طبقهبندی کرد (:)29
باکتریها :شامل عامل بیماریهای سیاه زخم ،طاعون ،بروسلوز ،وبا ،توالرمی ،مشمشه ،میلوئیدوز ،توکسین کلستریدیوم
پرفرنجنس و کلستریدیوم بوتولینوم ،انتروتوکسین  Bاستافیلوکوک.
ویروسها :شامل عامل بیماریهای تب خونریزی دهنده کریمه کنگو ،ابوال ،تبهای هموراژیک ویروسی ،آبله ،تب دره ریفت،
آنسفالومیلیت اسبی ،کووید .19
قارچ :مایکوتوکسین تریکوتسن
ریکتزیا :عامل تب کیو
متفرقه :ساکسی توکسین (مشتق شده از صدف فلجی) ،ریسین (سیتوتوکسین مشتق شده از دانه کرچک)
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مجله بیماریاهی اق ل انتقال بین انسان و حیوان
از انگلها (حشرات و کنهها) هم بهعنوان سالحهای بیولوژیک یا سیستم ارسال بیماریهای عفونی استفاده میشود .به طور مثال
زمانی که  Cochliomyia hominivortoxدر لیبی شیوع پیدا کرد ،سه سال دامپزشکان  FAOدرباره آن بررسی و تحقیق کردند
و  80میلیون دالر برای ریشهکنی آن هزینه صرف شد (.)30
عوامل بیولوژیکی بر اساس میزان خطر استفاده از آنها بهعنوان سالح بیولوژیکی توسط مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای
واگیر آمریکا ) (CDCدر سه گروه  B ،Aو  Cطبقهبندی شدهاند (:)31
عوامل بیماریزای گروه  :Aعوامل بیولوژیکی این گروه با توجه به سهولت انتشار ،انتقال از فردبهفرد ،میزان مرگومیر باال ،تأثیر
عمدهای بر سالمت عمومی داشته و باعث وحشت عمومی می شوند ،بنابراین برای جبران صدمات بهداشتی ناشی از آنها و
سازماندهی مجدد به عملیات ویژهای نیاز است (جدول  .)1در این گروه ،به جز یکی از آنها ،بقیه زئونوز هستند.
جدول  .1عوامل بیماریزای گروه A
عامل

بیماری

باسیلوس آنتراسیس

سیاه زخم

کلستریدیوم بوتولینم

بوتولیسم

یرسینیا پستیس

طاعون

واریوال ماژور

آبله

فرانسیسال توالرنسیس

توالرمی

ویروسهای عامل تبهای هموراژیک

ابوال ،تب هموراژیک ژونین ،ماربورگ و تب السا

عوامل بیماریزای گروه  :Bعوامل بیولوژیکی این گروه انتشار نسبتاً آسان ،قابلیت انتقال از طریق آب و غذا ،شدت بیماریزایی
متوسط و مرگومیر پایین دارند (جدول .)2
جدول  .2عوامل بیماریزای گروه B

گونههای بروسال

بروسلوز

بورخولدریا پسومالئی

میلوئیدوز

اشریشیاکلی ،سالمونال و شیگال

تهدیدات ایمنی غذایی

کالمیدیا پسیتاسی

سیتاکوز یا تب طوطی

کوکسیال برونتی

تب کیو

ریچینوس کومونیس

سم ریسین

ویبریو کلرا

وبا

کریپتوسپوریدیوم پارووم

تهدید ایمنی آب

5

سال دوم /شماره دوم /تابستان  - 1401صفحات  1تا 12

] [ Downloaded from zoonosis.ir on 2022-12-05

عامل

بیماری

یس
سوءاستفاده از عوامل بیولوژیکی زئونوز رد بیورتور م :تهدیدی بالقوه

6

سال دوم /شماره دوم /تابستان  - 1401صفحات  1تا 12

] [ Downloaded from zoonosis.ir on 2022-12-05

همچنین عوامل مسبب مشمشه ،کلی باسلیوز ،کریپتوسپوریدیوز ،آنسفالیتهای ونزوئالیی اسبی شرقی و غربی و همچنین
توکسینهای اپسیلون (کلستریدیوم پرفرنجنس) و آنتروتوکسین  Bاستافیلوکوک ،در این گروه قرار گرفتهاند.
عوامل بیماریزای گروه  :Cعوامل بیولوژیکی این گروه شامل پاتوژنهای نوظهور است که میتوانند برای انتشار انبوه در آینده،
مهندسی شوند ،زیرا بهآسانی قابل تولید و انتشار بوده ،قابلیت بالقوهای در ایجاد بیماری در سطح وسیع با کشندگی زیاد دارند،
بنابراین میتوانند اثرات مخرب عظیمی بر بهداشت عمومی برجای بگذارند .حدود  75درصد آنها زئونوز هستند .دانش کافی از
راههای انتشار این عوامل وجود ندارد ،بنابراین باید برای مواجه احتمالی ،پژوهشهای الزم در حوزههای تشخیص ،درمان و
پیشگیری از بیماریهای ایجادکننده توسط آنها توسعه یابد .ویروسهای نیپا ،هانتا ،عوامل ایجاد تبهای هموراژیک،
آنسفالیتها ،تب زرد ،باسیل سل مقاوم به چند دارو و  ...در این گروه قرار میگیرند.
بهدلیل اهمیت بیماریهای زئونوز در مبحث بیوتروریسم ،چند عامل بیولوژیک مشترک بین انسان و دام در زیر بررسی میشود:
سیاه زخم
بهواسطه استنشاق آسان و پراکندگی وسیع باسیلوس آنتراسیس (عامل ایجاد سیاه زخم) توسط باد ،استفاده از آن برای آلوده
کردن انسانها و حیوانات همیشه یک خطر است ( ،)32حتی در مناطق بومی که در آن بیماری معموالً باعث تعداد محدودی از
موارد بیماری حیوانی و به ندرت انسانی می شود .به دلیل ویژگی های فیزیکی و بیولوژیکی منحصر به فرد این میکروارگانیسم،
ممکن است در آینده بیشتر از سایر عوامل میکروبی بهعنوان یک سالح مورداستفاده قرار گیرد (.)33
بروسلوز
انتقال بروسلوز از طریق هوا عمدتاً در میان کارگران کشتارگاه اتفاق میافتد .انتقال بهوسیله ذرات معلق در هوا ،بهویژه بروسال
سوئیس ،پتانسیل آن را بهعنوان یک سالح بیولوژیکی احتمالی تأیید میکند .در سالهای اخیر ،باتوجه به تهدیدات در حال
ظهور حمالت تروریستی ،احتمال استفاده از بروسال افزایشیافته است .بروسال ،انتشار نسبتاً آسانی دارد و میتواند باعث عوارض
متوسط و مرگومیر کم شود .رهاسازی عمدی حیوانات آلوده به بروسال ،بهویژه در حیاتوحش ،میتواند منبع آلودگی حیوانات
اهلی و احتماالً انسان نیز باشد که منجر به خسارات اقتصادی بزرگ ،محدودیتهای تجاری و برنامههای پرهزینه ریشهکنی شود
(.)34
طاعون
در سال  ،1970سازمان بهداشت جهانی ( )WHOگزارش جامعی در مورداستفاده بالقوه از سالحهای بیولوژیکی در مناطق
پرجمعیت منتشر کرد .این گزارش حاکی از آن است که رهاسازی عمدی  50کیلوگرم یرسینیا پستیس به شکل آئروسل در یک
شهر پنج میلیونی میتواند منجر به  150000مورد طاعون ریوی یا پنومونیک شود .احتماالً حدود  36000نفر بر اثر این بیماری
جان خود را از دست خواهند داد .عالوه بر این ،باسیلهای طاعون حداقل برای یک ساعت ،در فاصله  10کیلومتری در منطقه
زنده میمانند ( .)31نگرانی اضافی این بود که افرادی که به دنبال فرار از صحنه بودند ،باسیلها را با خود حمل کنند و در نتیجه
باعث گسترش بیشتر شود ( .)35نگرانی در مورد پراکندگی و تداوم عفونت در مخازن جوندگان شهری یا حیات وحش نیز باید
در نظر گرفته شود.
تب دره ریفت
گروهی از مشاوران سازمان جهانی بهداشت تخمین زدهاند که اگر  50کیلوگرم ویروس تب دره ریفت از یک هواپیما در امتداد
یک خط دو کیلومتری و مخالف باد در یک جمعیت  500000نفری منتشر شود 400 ،نفر میمیرند و  35000نفر بیمار میشوند
( .)19این ویروس توسط کارگروه دفاع بیولوژیکی غیرنظامی (هیئت تخصصی که توسط دانشکده بهداشت عمومی جانز هاپکینز
بلومبرگ تشکیل شده است) در میان عواملی که احتماالً می تواند بهعنوان یک سالح بیولوژیکی مورداستفاده قرار گیرند ،گنجانده
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1. Procyon lotor
2. Nyctereutes procyonoides

3. COVID-19
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شده است .این کارگروه به این نگرانی اشاره می کند که در صورت استفاده از تب دره ریفت ،دام های خانگی مستعد ممکن است
آلوده شوند و در نتیجه بیماری در محیط ایجاد شود (.)36
توالرمی
فرانسیسال توالرنسیس یکی از بیماریزاترین باکتریهای شناخته شده است که برای شروع بیماری در انسان ،استنشاق حداقل
 10ارگانیسم از آن کافی است .اگر از این باکتری بهعنوان یک سالح استفاده شود ،احتماالً نحوة انتشار آن بهصورت استنشاقی
خواهد بود .افرادی که یک آئروسل آلوده را استنشاق میکنند ،در صورت عدم درمان ،معموالً دچار بیماری تنفسی شدید ،از
جمله پنومونی کشنده و درگیری سیستمیک میشوند .یکی دیگر از راههای آلودگی در انتشار عمدی میتواند از طریق آب باشد.
استرپتومایسین و جنتامایسین در حال حاضر بهعنوان درمان انتخابی برای توالرمی در نظر گرفته میشوند .استرپتومایسین،
جنتامایسین ،داکسیسایکلین یا سیپروفلوکساسین برای پروفیالکسی پس از مواجهه توصیه میشوند ( .)37فرانسیسال
توالرنسیس بهطور گسترده در طبیعت وجود دارد و به راحتی قابل جداسازی و کشت در آزمایشگاه است ( .)28انتقال فرد به
فرد این بیماری غیرمعمول است ،بنابراین بهعنوان یک عامل بیولوژیک ،انتشار از طریق ابتالی ثانویه و بقا آن در جمعیت هدف
بعید به نظر می رسد.
آنسفالیت اسب ونزوئالیی
ویروس آنسفالیت اسبی ونزوئال ( )VEEنسبت به سایر ویروسهای آنسفالیت اسبی (غربی یا شرقی) به دلیل توانایی ایجاد بیماری
در انسان با دزهای کم ویروس ،بهعنوان یک کاندید جنگ بیولوژیک محتملتر است .به طور قابلتوجهی ،ویروس آنسفالیت اسبی
ونزوئال حداقل  150عفونت آزمایشگاهی انسانی را ایجاد کرده است که نشاندهنده سهولت انتقال ویروس از طریق استنشاقی
است و منجر به طبقهبندی سطح ایمنی زیستی سه برای این عامل شده است (.)36
هاری
تا حدی کمتر ،هاری را میتوان در میان عوامل بالقوه بیوتروریسم مشترک بین انسان و دام قرار داد ،زیرا جابهجایی عمدی
ممکن است عواقب منفی متعددی داشته باشد .افزایش تنش و مرگومیر حیوانات در حمل و نقل ،اثرات منفی بر حیوانات ساکن
در مکانهای رهاسازی ،افزایش تضاد با منافع انسانی ،گسترش بیماری ،هزینههای هنگفت درمان هاری پس از در معرض
قرارگرفتن ،واکسیناسیون حیوانات اهلی (عمدتاً حیوانات خانگی شامل سگ و گربه) و کنترل شیوع بیماری در جمعیتهای
بسیار مستعد ،از جمله مواردی است که میتواند بار اقتصادی سنگینی را به جامعه وارد کند ( .)38انتقال راکونهای 1هار در
ایاالت متحده در اواخر دهه  )38( 1970و رهاسازی گونههای غیر بومی ،مانند سگ راکون 2در غرب روسیه در نیمه اول قرن
بیستم وگسترش بیماری در شرق و شمال شرق اروپا ،اگرچه اقدامات بیوتروریسمی نبود ،به وضوح عواقبی را که می تواند از
چنین رویدادهای نامطلوبی حاصل شود ،نشان می دهد (.)39
کووید 19
ویروس کرونا در سالهای  2005 ،1997 ،1975 ،1968 ،1918و  ،2019بیش از  100سال ارتباط حیوانی و انسانی همچنان
در حال انتقال است .در دسامبر  ،2019یک بیماری حاد تنفسی در ووهان چین رخ داد و بهسرعت به مناطق دیگر گسترش
یافت .عامل این بیماری یک ویروس کرونای جدید بود که همسانی باالیی ( 80درصد) با عامل بیماریهای سارس و مرس داشت
( 40و  .)41این بیماری زئونوز است زیرا انتقال آن از حیوان به انسان تایید شده است .شیوع آن در ابتدا به صورت انتقال از یک
سخت پوست در بازار غذاهای دریایی ووهان چین آغاز شد .بعد ها مشخص شد که انتقال انسان به انسان نقش مهمی در شیوع
های بعدی دارد ( .)41بیماری ناشی از این ویروس بیماری کووید 319-نام گرفت و سازمان بهداشت جهانی ( ،)WHOآن را یک
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بیماری همه گیر اعالم کرد که تعداد زیادی از مردم را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار داده است ( 42و  .)43بسیاری از سؤاالت
هنوز در مورد پتانسیلهای کووید 19-بهعنوان سالح بیولوژیکی مطرح هستند (.)44-46
بیوتروریسم و حیاتوحش
در چند دهه گذشته ،تعداد و نسبت بیماریهای زئونوز که بهویژه از حیوانات حیاتوحش منشأ میگیرند ،حتی پس از گزارشهای
افزایش بیماریهای عفونی نوظهور جدید ،به طور قابلتوجهی افزایشیافته است ( .)23این روند و همهگیری های اخیر بیماری-
های عفونی با منشأ حیات وحش (مانند  ،HIVسندرم حاد تنفسی) نشان می دهد که تالشهای نظارتی هدفمند باید بر
فعالیتهایی متمرکز شود که انسان و حیات وحش را در تماس نزدیک قرار می دهند ( 23و .)47
انقراض جمعیت راسوی پاسیاه شمال آمریکا و سگ وحشی آمریکایی بهوسیله دیستمپر مثالهای بارزی از انقراض حیوانات
وحشی در خطر بهوسیله بیوتروریسم است .دیستمپر یک بیماری رایج ویروسی در سگهای اهلی است که میتواند به حیاتوحش
هم منتقل شود .چیتا ،شیرها و سگسانان وحشی از سایر قربانیان این بیماری هستند .عالوه بر این گاهی اوقات برای کنترل و
ریشهکنی بیماریهایی که توسط جنگافزارهای بیولوژیک ایجاد شده است ،تعداد زیادی از حیوانات وحشی کشته میشوند (48
و  .)49شاید یکی از سادهترین مداخالت عملی برای به حداقل رساندن خطر بیماری مشترک بین انسان و دام ،کاهش فرصتهای
انتقال از حیات وحش به انسان باشد.
پیشرفتهای جدید در بیوتکنولوژی همزمان با افزایش ایجاد تنوع ژنتیکی و انتقال ژنها حتی به گونههای نامرتبط باعث افزایش
خطرات ناشی از بیوتروریسم شده است .این تهدید احتمال ایجاد سالحهای بیولوژیک جدید با استفاده از روشهای پیشرفته را
روزبهروز افزایش میدهد .ت ولید مواد بیولوژیک به نسبت ارزان بوده و به همین دلیل بهعنوان بمب اتمی فقرا 1نامیده شده است
( . )50تهدید اصلی دیگر بیوتروریسم رها شدن تصادفی یک عامل بیماری با همه گیری باال در حین کار است که ممکن است
در اثر کافی نبودن ایمنی در زمان تولید یا ذخی ره سازی آن ارگانیسم اتفاق افتد .یک مثال از این شیوع غیر عمدی در بریتانیا
بیماری تب برفکی و ویروس تب خوکی 2بود ،که تعدادی از کشورهای اروپایی را درگیر کرد .همچنین شیوع تب برفکی در تایوان
( )1997و انگلستان ( )2001اتفاق افتاد که حیوانات اهلی و حتی وحشی را نیز درگیر کرد و ضایعات و خسارات اقتصادی زیادی
به بار آورد .در مالزی و سنگاپور بیماری نیپا که عامل آن یک ویروس مشترک است بهصورت تصادفی از گرگها به خوک و نهایتاً
به انسان انتقال یافت و  40درصد مرگ و میر در بیماران مبتال ایجاد کرد (.)6
بحث

1. The poor man’s Atom bomb

2. Classical swine fever

8

سال دوم /شماره دوم /تابستان  - 1401صفحات  1تا 12

] [ Downloaded from zoonosis.ir on 2022-12-05

بیوتروریسم یک تهدید فزاینده در جهان است .از دالیل اصلی این افزایش تهدید میتوان به رشد و پیشرفت مستمر در عرصه
تحقیقات بیولوژیک و خصومتهای فزاینده بین کشورهای همسایه اشاره کرد ،که به دولتها انگیزه میدهد تا برای ساخت این
مکانیسم تسلیحاتی ارزان تالش کنند (.)4
نظر به اینکه عوامل بیولوژیک زئونوز مورداستفاده احتمالی در بیوتروریسم بسیار متنوع هستند ،آمادگی الزم بهمنظور حل سریع
بحرانهای محتمل بسیار ضروری است .کشف سریع اینگونه حمالت ،مستلزم آگاهی همهجانبه در زمینه این بیماریها و
روشهای مبارزه با آنهاست که اصول کلی مبارزه شامل موارد زیر است:
• آمادهباش و پیشگیری :کشف ،تشخیص ماهیت بیماری و آسیب ناشی از جنگافزار بیولوژیک روند پیچیدهای دارد که
فعالیت گروههای مختلف و آمادهباش اقشار گوناگون را میطلبد.
• کشف و نظارت :کشف زودرس اینگونه حوادث بهمنظور ارائه پاسخ بهموقع از اهمیت زیادی برخوردار بوده و اقدامات
مناسب نظیر واکسیناسیون یا پیشگیریهای دارویی را میطلبد.
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•

•
•

واکسیناسیون :واکسنهایی بر علیه بعضی از بیماریها مانند سیاه زخم ،طاعون و آبله و همچنین فراوردههایی برای
پرسنل آزمایشگاهی در معرض خطر بر علیه توالرمی ،تب کیو ،آنسفالیت اسبی ونزوئالیی ،بوتولیسم ،آنسفالیت اسبی
غربی و شرقی ،تب دره ریفت و  ...وجود دارد .از واکسنهای خاصی نظیر آبله و سیاه زخم میتوان بهعنوان پیشگیری
بعد از تماس نیز استفاده نمود.
تشخیص و تعیین ماهیت عوامل بیماریزا :از طریق ایجاد آزمایشگاههای زنجیرهای و همکاری نزدیک بخشهای
دامپزشکی ،پزشکی و آزمایشگاههای از پیش تعیین شده قابلاجرا خواهد بود.
سیستم ارتباطی :مستلزم همکاری سازمانها یی چون تشکیالت مرتبط به بهداشت عمومی ،مراکز تحقیقات پزشکی،
دامپزشکی ،ارائهدهندگان خدمات بهداشتی و سازمانهای بهداشت منطقهای و بینالمللی خواهد بود.

نتیجهگیری كلـی و پیشنهادها
باتوجهبه تهدید روزافزون بیوتروریسم ،باید در نظر داشت که پس از یک حملة بیوتروریسمی مدیریت بیماری منتشره (بهویژه
بیماریهای زئونوز) بسیار چالشبرانگیز و پیچیده است .این امر مستلزم وجود یک تیم حرفهای متشکل از متخصصان مراقبتهای
بهداشتی در حوزههای مختلف که شامل پزشکان در تخصصهای مختلف ،دامپزشکان ،پرستاران ،تکنسینهای آزمایشگاهی،
داروسازان و احتماالً سازمانهای دولتی میشود .بدون شناسایی سریع عامل ایجادکننده و به دنبال آن مدیریت مناسب ،عوارض
و مرگومیر ممکن است باال باشد ،بنابراین توصیه میشود جهت کاهش هرچه بیشتر خسارتهای جانی و اقتصادی ،تیم مذکور
در هر کشوری تشکیل شود و آموزشها ی الزم را فراگیرد تا در صورت بروز هر حمله آمادگی و سرعت عمل الزم در کنترل
بیماری ایجادکننده وجود داشته باشد.
تقـدیر و تشـکر
بدینوسیله از تمامی افرادی که در این پژوهش ما را یاری نمودند ،تقدیر و تشکر میشود.
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Abstract
The use of zoonotic biological agents in bioterrorism to cause injury or death is not a new concept. The term
"bioterrorism", also known as biological attack, is the deliberate release of pathogenic microorganisms among
human populations, livestock, and even food products, which leads to terror, and extensive economic damage
by causing disease and death. The world has been involved in bioterrorism for hundreds of yearswhich dates
back to the 14th century when corpses were thrown into enemy wells to poison drinking water. These agents
include various bacteria, viruses, fungi, and toxins (with microbial, plant, or animal origin). More than 30
biological warfare agents have been identified and classified based on their characteristics and use, all of which
are zoonotic except smallpox, cholera, and shigellosis. The Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
classifies biological agents into three groups; A, B, and C, and designates anthrax, botulism, plague, smallpox,
tularemia, and viral hemorrhagic fevers as the group A agents, which pose the biggest risk for national security.
Recently, the Covid-19 pandemic also raised many questions about the biological use of coronaviruses. This

[ Downloaded from zoonosis.ir on 2022-12-05 ]

article investigates the relationship between biological agents of zoonosis that may be used in bioterrorism to
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prepare for the quick resolution of possible crises.
Keywords: Microorganism, Bioterrorism, Zoonosis, Biological agents, Covid-19.
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