
 باسمه تعالي

و با آشنايي با بيماري

اي) لراوك( بيماري وبا و شناخته شده ترين بيماريهاي مسري است كه در اثر گونه سم ميكروبيكي از قديمي ترين
و تظاهر اصلي آن اسهال شديد استدر روده باريك ايجاد زا و بيماري. شده طي دو قرن اخير بومي سرزمين هند بوده

اي) شبه وبا( بيماري التور. موجب هفت همه گيري جهاني شده است  به ميكروب عامل نزديك ميكروب در اثر گونه
دو عامل آن مقاومتر است يعني ايجاد شده آن ولي قدري متفاوت با وبا  و مدت بيشتري رمحيط آب زنده مي ماند

و مدت طوالني تري به وسيله بيماران در محيط منتشر مي موجب موارد بيشتري از عفونت بدون عالمت  يا خفيف شده
.شود 

 اهميت بيماري

:مهمترين داليل اهميت بيماري وبا عبارتند از

و توانايي ايجاد همه گيري.1  گسترده درمدت كوتاه هايانتشار سريع

و مير باالي بيماري در موارد شديد در صورت عدم درمان مناسب.2  مرگ

وح.3 و هراس عموميايجاد  شت

و اجتماعي.4 و گردشگري( پيامدهاي منفي اقتصادي )اختالل در بازرگاني

 مواردگزارش شده دركشور

و در برخي مناطق به ويژه در بيماري وبا همه ساله در بسياري از استانهاي كشور به طور تك گير گزارش مي شود
و استانهايي كه در مسيرتردد اتباع خارجي از مرزهاي شرقي  ، سيستان ، كرج ، قم قرار دارند مانند استانهاي تهران

و  ، قزوين ، اصفهان ، كرمان )بلوچستان .همه گيري هايي رخ داده است ...

 بيماريزايي

و در ميكروب عامل بيماري همراه با آب يا  روده باريك تكثير مي يابد در اليه مخاط رودهغذاي آلوده به بدن وارد شده
و دفع. نفوذ مي كنند و بازجذب آب در روده به دنبال آن ميكروب سمي ترشح مي كند كه موجب اختالل در ترشح

و حتي عده. به صورت اسهال شديد آبكي مي شود آب مقادير زياد  البته شدت عالئم باليني در همه افراد يكسان نيست
و درعده كمي  و مي تواند منجر به مرگ بيمار شود)درصد موارد10( زيادي بدون عالمت هستند .بيماري شديد بوده

 دوره نهفتگي

ور( دوره نهفتگي تا2حدود)د ميكروب به بدن تا بروز اولين عالئم ونشانه هاي بيماريوفاصله زماني بين 5ساعت
و به طور ميانگين .روز است3تا2روز



و نشانه ها  عالئم

يااغلب موارد ابتال به وبا بدون به طوري كه در التور به ازاي هر يك مورد باليني با عالئم باليني خفيف هستند عالمت
و سرو( اولين عالمت بيماري افزايش حركات روده.مي شود بيست تا صد مورد بدون عالمت ديده احساس پري

از است وسپس مدفوعو استفراغ بدون حالت تهوع) صداي شكم   چند بار دفع مدفوع آبكيشل ظاهر مي شود كه پس
به علت دفع زياد.و بوي ماهي پيدا مي كند) به علت وجود تكه هاي بلغم( نماي سوپ برنجي به خود مي گيرد

رابطه دارد به طوري بيماري با شدت كم آبي سير طبيعي. پتاسيم در مدفوع گرفتگي ماهيچه ساق پا نيز ديده مي شود 
حاكه موارد خفيف بيماري طي يك  بهلهفته بهبود مي يابد در دري كه در موارد شديد ميزان دفع مايعات يك ليتر

آب6تا4و درعرض ساعت نيز مي رسد  و شوكيساعت به كم ساعت تا چند18طي صورت عدم درمانرودشديد
. به مرگ بيمار منجر مي شود روز 

 روند زماني

در.و هواي مرطوب يافت مي شودآببيماري وبا بيشتر درمناطق گرمسير به ويژه در همچنين در مناطق معتدل
ولي شيوع بيماري بيش بيماري بيشتر استو گسترش ماههاي گرم سال از ارديبهشت ماه تا اواخر آبانماه احتمال بروز 

و آلودگ ، نامناسب بودن وضعيت بهداشتي و هواي خاصي مربوط باشد با ازدحام جمعيت و آب ي آبهااز آن كه به فصل
.رابطه دارد

و راه انتقال  مخزن

ن انسان درآب زنده انسان مخزن اصلي بيماري وبا است ولي عامل بيماري در شرايط خاص مي تواند در خارج از بد
ميدرم. بماند و با توجه به هزار تا يك ميلي10لي ليتر مدفوع رحله حاد بيماري در هر ارد ميكروب وبا دفع مي شود

ب بيماران مبتال به وباي خفيف. كندهيمار مبتال به وبا مي تواند تعداد زيادي ميكروب را در محيط پراكنداسهال شديد
و به علت توانايي حركت حتي در انتشار عفونت سهم بيشتري دارند  . به اندازه موارد شديد ميكروب را دفع مي كنند

:راههاي اصلي انتقال بيماري عبارتند از

به.1  مدفوع يا استفراغ مبتاليان به وبا يا افراد بدون عالمت دفع كننده ميكروبآب آلوده

، مدفوع يا دستهاي آغشته به خاك آلوده.2  مواد غذايي آلوده به آبهاي كثيف

 با مواد غذايي مگس تماس.3

 صيد شده از آبهاي آلودهو ماهي هاي خوردن خرچنگها.4

مدبسياري از موا . آلوده شوند ولي دراغلب موارد منبع اصلي آلودگي آب است مكن است به ميكروب بيماري غذايي



 تشخيص

ازولي تشخيص موارد خفيف. تشخيص موارد شديد وبا از روي عالئم باليني به ويژه در همه گيري ها آسان است
مبتال به اين منظور الزم است از همه موارد. ممكن استديگر علل شايع اسهال تنها از طريق آزمايشهاي اختصاصي

.به اسهال باالي دوسال مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني يا بيمارستانها نمونه مناسب تهيه شود 

 درمان

و امالح از دست رفته است مهمترين بخش درمان وبا تام كه به جز در موارد شديد بيماري از طريق محلول ين آب
او. پذير است خوراكي امكان سي سي به ازاي هر كيلوگرم وزن 100تا50اس بايد به ميزان.آر. محلول خوراكي

را سي سي از اين محلول 1000تا 500كيلوگرمي بايد10به طور مثال يك كودك. روز تجويز شودهن در شبابدن 
ران مبتال به در بيما. در بزرگساالن اين ميزان ممكن است به يك ليتر در ساعت نيز برسد. ساعت مصرف كند24طي 

و بدحال بايد مايعات از دست رفته از طريق  .جبران شود) سرم( تزريق سياهرگيكم آبي شديد

و حتي زيان آور است ولي در مورد ابتال به وبا اگرچه مصرف آنتي بيوتيك دراغلب موارد اسهالهاي ميكروبي الزم نبوده
و حجم اسهال  در صورت شروع.و بايد با تجويز پزشك مصرف شود شدهو دوره سرايت بيماري موجب كاهش مدت

و در حدود يك درصد است  .سريع درمان احتمال مرگ بيماران بسيار كم

 توصيه هاي پيشگيري

، بطري شده يا جوشانده براي نوشيدن استفاده كنيد.1 . تنها از آب لوله كشي
م.2 و ميوه هاي خام در اماكن عمومي .انند غذاخوريها خودداري كنيد حتي االمكان از مصرف سبزيها
ر.3 و ميوه هاي خام و ضد عفوني سبزيها .كنيدا پيش از مصرف به روش درست گند زدايي
و رودخانه ها خودداري كنيد.4 .از شنا كردن يا شستشوي ظروف در بركه ها
و اماكن غير مجاز خودداري كنيد.5 ، دكه ها و آشاميدني از دستفروشان .از خريد مواد غذايي
و صابون.6 و پس از رفتن به توالت دستهاي خود را به روش درست با آب پيش از غذا خوردن يا آماده كردن غذا

و به مدت( بشوييد .ثانيه60تا40همراه با كف زياد (
و فضاهاي سبز جداً خودداري كنيد.7 .از نوشيدن آبهاي مشكوك در پاركها، باغها
و سوسك نگهداري كنيد مواد خوراكي را در ظروف سر بسته.8 .و دور از دسترس مگس
و معابر خودداري كرده وآن را دركيسه هاي پالستيكي دربسته ومقاوم.9 ازريختن پسماند هاي غذا درجوي آب

.قرارداده ودرسطل زباله بياندازيد 
.از نگهداري مواد غذايي پخته به مدت بيش از دوساعت در بيرون يخچال خودداري كنيد.10

و خام در كنارهم در يخچال خودداري كنيد از قرار.11 .دادن مواد غذايي پخته
و پيش ازمصرف به اندازه كافي.12 ) درحدداغ شدن( باقيمانده مواد غذايي پخته را پس ازسردشدن دريخچال قرارداده

. گرم كنيد



ش( هرگونه بروز طغيان مسموميتهاي غذايي.13 ، اسهال ودرد ) كم در دونفر يا بيشتر بروز عالئم مشابه مانند استفراغ
به دنبال مصرف غذا يا نوشيدني مشترك را فوري به نزديكترين مركزبهداشتي درماني يا خانه بهداشت اطالع دهيد

.
توصيه مي شود هنگام مسافرت براي كاهش ابتال به اسهال حتي االمكان همراه باغذاي اصلي از ماست يا آب ليمو.14

.استفاده كنيد ترش
.هنگام سفر ميوه ها وسبزيها را به شكل پخته يا پوست كنده استفاده كنيد حتي الامكان.15
و به پزشك مراجعه كنيد.16 .در صورت ابتال به اسهال مايعات زياد مصرف كنيد
.در صورت ابتال به اسهال از مصرف خودسرانه داروهاي ضد اسهال يا آنتي بيوتيك خودداري كنيد.17
دا.18 استفاده) كمتر آبكي( شتن غذاهاي پخته شده از غذاهاي با فساد پذيري كمتر هنگام مسافرت در صورت همراه

. كنيد

الزم به توضيح است با وجود بروز چند نوبت همه گيري بيماري وبا دركشور در سالهاي اخير هيچ مورد
ي وبا ناشي از انتقال آلودگي در ي تاييد شده . شناسايي نشده است) انتقال محلي( استان محدوده


