
مطمئن باشید که از تکنیک مناسب برای کنننونر            

کردن غذاها در منزل استفاده می کنید   هر گننهنه            

میکر ب بنتنلیوم در غذا هابند شده است.این غذاها         

درجه فارههاینت     052را استریل کرده با فشار پز در        

 022دقیقه. همچنین بنه مند            02برای حداقل   

دقیقه قبل از سر  آهها این غذاها را بجنشاهید . برای            

اطالعا  بیشتر در منرد کنور  کردن سالم با مراکز         

مرتبط تماس بگیرید که بنسیله بخش کشنا رزی       

 خیلی از داهشگاه ها مهیا شده اهد.

*از خنردن غذاهای آماده اگر قنطی آهها  رم کرده            

  یا اگر بنی ماهده می دهد. اگر شما سیب زمینی را             

داغ     قبل از پختن داخل فنیل بپیچید ، آهنهنا را             

مصرف کنید   یا آهها را در یخچال هگه دارید هه در             

 هنای اتاق.

*برای کاهش خطر بنتنلیوم اطنفنال، از دادن               

عول یا شربت ذر  به آهها خندداری کنید، حنتنی          

 سالگی.  های زیر سن یکدر مقدار رقیق آن به بچه

*برای جلنگیری از بنتنلینونم زخنم   دینگنر                  

های جدی از راه خنن هرگز از مناد تزریقنی          بیماری

 خیاباهی استفاده هکنید.

 پیشگیری
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سایت مرکز تحقیقات بیماری های عفونی دانشگاه علوم 

 پزشکی گلستان

 



 

 راهنانتقعلن یمعری

 

 مقدمه

بوتولیسم یک بیماری فلج کننده جدی و نادر است که به           

وسیله سم حاصل از باکتری کلستریدیوم بوتولینوم ایجاد 

 می شود..

وجود دارند  تمام نقاط جهان    و در     خاکهای باسیل در    هاگ  
جددا مد         عسلمحصوالت کشاورزی از جمله      و به وفور از   

دسدگدهداه     رسوبات دریای  و  ها در   شوند ، عالوه بر این هاگ     
 . وجود دارند هاگوارش حیوانات از جمله ماه 

 

 

 انواعن وتولیسم
  بنتنلیوم غذایی -

باکگری مضر در محیط کم اکسیژن پیشرفت و تولید سم مد              
کند، مانند غذاهای کنسرو شده . غذاهای خانه  کنسرو شدده            
در  ، مانند سبزیجات و گوشت، معموال منبع نوع غذای  است و          

در تهیه آنها حرارت کم  بکار رفگه و          اثر خوردن غذاهای  که   
سپس به هنهام    بعد از تهیه سم بوتولینوم در آنها ایجاد شده و         
  . مصرف حرارت کم  دیده اند ، ایجاد م  شود

  بنتنلیوم زخم -

اگر این باکگری وارد بریدگ  شود، قادر به ایجاد یک عفدوندت        
خطرناک است که تولید سم م  کند. افراد  بعدد از تدزرید                   

 داروهای غیر قانون  و مخدر نیز عفون  م  شوند.

  بنتنلیوم هنزادان -  

این نوع شایعگرین شکل بوتولیسم است. این بیماری بین سدن      
ها ممکن است باکگدری را    ماهه بارز است. بچه    6هفگه  و     6

اغلب به صورت هاگ شکل دریافت دارند. عفوندت بدعدد از                
مصرف غذای آلوده یا پس از تماس با خاک حاوی هاگ های            
باکگری وارد بدن م  شود. این ذرات در روده رشد کرده و سم              

و به عندوان    تمام اشکال بوتولیسم کشنده است      آزاد م  کنند.     

های پزشک  در نظر گرفگه م  شود. کلسدگدریددیدوم             اورژانس
بوتولینوم ارگانیسم میله ای شکل  است که در وضعیدت کدم             

 کند.اکسیژن )ب  هوازی ( بهگر رشد م 

 دوبینی 

 تاری دید 

 ها افتادگی پلک 

 بریده بریده سخن گفتن 

 اشکال در بلع 

 خشکی دهان 

 ضعف عضالت 

 یبوست 

        هدای     کاهش و یا عدم وجود واکنش تانددون

 عمیق مانند تاندون زانو

نوزادان مبگال به بوتولیسم دچار ب  حال ، ضعف، سدسدگد ،            
سوء تغذیه، یبوست، گریه ضعیدف و عضدالت ضدعدیدف                

بدداشددنددد. اولددیددن نشدداندده وجددود ایددن سددم در                  مدد 
 باشد. م  یبوست نوزادان،

تواند منجر به  فلج عضالت: اگر این عارضه درمان نشود، م       
 ها، پاها و عضالت تنفس  گردد. فلج دست

 

 دورهنواگیری

باسنینل بنا       علیرغم دفع مقدار بویار زیاد سم   هاگ   

مدفنع بیماران که هفته ها   ماهها بعد از ظهنر هشناهنه             

میلینن هناگ در گنرم          02 دارد )   های بیماری ادامه  

اهتقال آلندگی از فنردی بنه فنرد دینگنر                     مدفنع( ،  

بیماران مبتال به مومنمیت غذایی         هشده است ،   گزارش

مدفننع دفنع      بنتنلیوم به مقدار کمتری سم   هاگ با       

 . می کنند

 

    عالئمنشعی 


