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 چيست ؟ HUS ( Hemolytic Uremic Syndrome(سندرم هموليتيك اورميك -1

ميكروارگانيسمي است كه ميتواند ايجاد كوليت  توأم با  Enterohemorrhagic E.coliباكتري 
اين بيماري  ممكن است مبتال به عارضه شديدي نمايد كه بعضي از مبتاليان به ) اسهال خوني ( خونريزي 

      ك اورميك باعث آسيب كليه هايسندرم هموليت. شوند)  HUS(ك اورميك يتيعنوان سندرم همولتحت 
است  ) STEC(يا  Shigatoxin Producing E.coli  اين  باكتري كه نام ديگر آن. مي شود

مخزن اين باكتري در . ف استوهم معر)  Verotoxin Producing E.coli  )VTECهمچنين بنام  
 .روده حيوانات است و همه انواع آن براي انسان بيماري زا نيستند

2- E.Coli  كه يك باكتري شايع در روده انسان و حيوان است پس چرا اين بار اين قدر
 ؟نگراني  ايجاد كرده است

E.coli رم زندگي مي كنديك باكتري شايع است كه در روده انسان و حيوانات خونگ .E.coli  زنجيره
كه خيلي هم نادراست بسيار )  E.coli) E.Coli O104-H4 اما اين سروتايپ خاص  ختلفي دارد5مهاي

موارد اين بيماري . شديد بوده و درحال حاض در آلمان ايجاد يك همه گيري بزرگ اسهال خوني نموده است
ه است ولي همگي در مسافريني بوده كه  از دش هشاهدادا مو كانكشور ديگر اروپايي و همچنين امريكا 14در  

درميان كليه مبتاليان تنها يك مورد ديده شده كه نه مقيم شمال آلمان بوده و نه . شمال آلمان برگشته بودند
بروز موارد سندرم هموليتك اورميك بدنبال ابتالي به اين بيماري . ته استشسابقه مسافرت به آن منطقه را دا

اين بيماري بيشتر . گيري اين بيماري در گذشته بوده است يار قابل توجه و بيشتر از ساير موارد همه هم بس
وي اين رويدادها غير دكه هر ) بيماران خانم بوده اند% 68( سال و خانم ها را مبتال كرده است  20افراد باالي 
 .جوانه حبوبات منتقل شده است كه از طريق منبع آلودگي در اين همه گيري شناخته شده. معمول است

 آيا سروتايپ ويژگي خاصي دارد؟  -3
سوريه نادري از باكتري است  عامل ايجاد كننده اين همه گيري در آلمان)  E.Coli O104-H4( سروتايپ 

اين عامل توسط يك مركز تحقيقاتي ويژه . كه تاكنون هيچگاه در انسان ايجاد همه گيري نكرده است
كه مركز ارجاعي اروپا و  Statens Serum Instituteدر دانمارك بنام  E.coliمخصوص باكتري 

 .است شناسايي گرديد WHOهمكار مشترك 
جديد در ) EHEC) Entero Hemorrhagic Escherichia Coliطغيان بيماري  -4

 آلمان را چگونه توصيف مي نمائيد؟
از زير كه يك باكتري بسيار بيماريزا است،  EHECآلمان در حال تجربه يك طغيان مشخص و بارز از 

 .مي باشد عامل آن STECگروه
اده اند كه شامل يك سري بيماريهاي د را نشان HUSده و مخلوطي از ياد اندكي از بيماران عالئم پيچدتع

           ك، و كاهش تعداد پالكت ها ي، آنمي هموليت)ارومي ( ه حيات مانند نارسايي حاد كليه ها دتهديد كنن
 .باشند مي) ترومبوسيتوپني  (  
 



 اتفاق افتاد؟ يچه زمان EHECآخرين طغيان بيماري  -5
بعضي از مواقع  .مختلف جهان و از آن جمله اروپا رخ مي دهد در نقاط EHECهر ساله طغيان بيماري هاي 

يلي خيلي كمتر از اما تعداد مبتاليان خ. شده و با مرگ بيمار همراه است همراهك يبا سندروم اورميك هموليت
در ژاپن گزارش  1996ترين طغيان جهاني كه درسال گكه آلمان با آن درگير است رخ مي دهد در بزر هآنچ

 .نفر بوده است 10 000اد مبتاليان شامل دشده تع
 چه تعداد از كشور ها شامل اين طغيان شده اند؟ -6

 -دانمارك –جمهوري چك  –مل اطريش كشور شناسايي شده اند كه شا 15بيماران عالوه بر آلمان در 
-كانادا- ايالت متحده آمريكا  –انگلستان  –سويس  –سوئد  –اسپانيا  –لهستان  –نروژ  –هلند  –فرانسه 

 .لوگزامبورگ مي باشند-يونان
را  يعالئم يك بيمار مشخصابه عبارتي ياين گروه بيماران همگي عالئم مشخصه بيماران شمال  آلمان 

 .بوده است EHECاز شمال آلمان بوه اند كه مبتال به  ) بازارياب ( در تماس با يك ويزيتور  داشته اند كه
 آيا مردم خارج از آلمان بايستي  نگران باشند ؟ -7

اكثريت بيماران ارتباط با شمال آلمان داشته اند  و تحقيقات براي تعريف موقعيت هاي ژنوگرافيكال كه انتقال 
 .نجام استصورت پذيرفته در حال ا

بيمار وديگري در سوئد با يك بيمار شناخته  8در حال حاضر عالوه بر آلمان دو كانون جديد يكي در فرانسه با 
 .شده است كه با كانون آلمان ارتباط ندارد

       
  

 


