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 تعریف

 "و کلراویبری"وبا یک عفونت اسهالی حاد است که به دنبال مصرف آب و غذای آلوده به نوعی باکتری به نام 

 ایجاد می شود. 

 نابرابری و فقدان توسعه اجتماعی است. نشانگر وبا یک تهدید برای سالمت همگانی است و

هزار نفر  341هزار تا  13و نفر درجهان به وبا مبتال می شوند میلیون  4تا  3.1براورد می شود هر ساله 

 در اثر این بیماری می میرند.

شش میالدی وبا از مخزن اصلی آن در دلتای رود گنگ در هند به سراسر جهان انتشار یافت. 31در قرن 

) که جهانی هفتمین همه گیری  ر همه قاره های جهان قربانی کرد.د راهمه گیری جهانی میلیونها نفر 

به  3113به آفریقا و در  3193در که میالدی شروع شد  3193در جنوب آسیا در همچنان ادامه دارد ( 

 آمریکا رسید . اکنون وبا در بسیاری کشورها بومی است. 

باکتری وبا دارای دو زیرگونه است که به نام وبای التور و وبای کالسیک شناخته می شوند. زیرگونه التور 

میالدی در یک ایستگاه قرنطینه در صحرای سینای مصر شناسایی شد و امروزه عامل  3119اولین بار در 

دارد. از جمله در وبای التور  برخی جهات با وبای کالسیک تفاوت وبای التور ازغالب بیماری درجهان است. 

تا  13موارد عفونت بدون عالیم بالینی بیشتر است به طوریکه در همه گیری به ازای هر مورد عالمتدار 

 و سرایتوجود دارد. همچنین مدت بقای باکتری التور درمحیط ف یا با عالیم خفیمورد بدون عالمت  333

 بیشتر است. پذیری آن 

 می دهد.  رویی اردیبهشت تا آبان ماه بیشتر امرطوب و در ماههبیماری در مناطق گرم و

میکروب وبا عالوه بر میزبان انسانی در محیطهای آبی و ریزجانداران آبی در شرایط دما، اسیدیته و سختی 

بدون وابستگی به میزبان جاندار قابلیت بقا دارد. به عبارت دیگر هم دارای مخزن انسانی و هم آب  مناسب

  حیطی است.  مخزن م

 



 دوره نهفتگی

 روز طول می کشد تا پس از مصرف آب یا غذای آلوده عالیم بیماری نمایان شود.  5ساعت تا  31

اغلب افراد آلوده که میکروب وارد بدن آنها می شود عالیم بالینی ندارند یا عالیم خفیف مانند اسهال ساده 

ولی باکتری وبا به مدت یک تا ده روز پس از عفونت در مدفوع آنان وجود دارد و می توانند موجب دارند. 

اسهال آبکی شدید می تظاهربیماری با اندک درمواردی آلودگی محیط و انتقال بیماری به دیگران شوند. 

اعت طی چندساسب تواند در مدتی کوتاه به کم آبی شدید بدن منجر شود که درصورت عدم درمان فوری ومن

 موجب مرگ بیمار می شود. 

 . بومی بودنبه شکل بومی وجود دارد ) عراق، افغانستان و پاکستان ( ز کشورهای منطقه مااوبا در برخی 

 همان منطقهبه این معناست که هر ساله تعدادی از موارد بیماری در این مناطق شناسایی می شود که در 

 بیماری در این مناطق وجود دارد. محلی به بیماری مبتال شده اند به عبارت دیگر انتقال 

در مناطق بومی همه گیری می توند به شکل فصلی یا تک گیر بروز کند وموجب موارد ابتالی بیش از حد 

قال هد انتپیش بینی شده شود. در مناطق غیربومی، حتی وقوع یک مورد تایید شده بیماری همراه با شوا

 همه گیری است.بروز محلی به معنی 

 پیشگیری و کنترل

مهار وبا نیازمند رویکرد چندبعدی شامل تامین آب سالم، دفع بهداشتی فاضالب، پایبندی به بهداشت فردی 

 و محیط، مشارکت جامعه، درمان موارد بیماری و واکسن خوراکی وبا است. 

 :لتور در سالهای اخیر عبارتند ازعوامل موثر در افزایش موارد ابتال به ا

 لی و کاهش بارش بروز خشکسا

 جابجایی جمعیت

 کاهش دسترسی به آب سالم

 



 گروههای پرخطر

 ایهکودکان خردسال، سالمندان، زنان باردار، افراد مبتالبه سوء تغذیه و بیماریهای زمینه ای مانند بیماری

شدیدتر و عوارض بیماری هستند و باید به طور در معرض خطر عالیم و کاهش ترشح اسید معده کلیه 

 فوری مایع درمانی خوراکی با محلول او آر اس دریافت کنند.

  

 مناطق در معرض خطر

 مناطق پرجمعیت حاشیه شهرها

 اردوگاههای جمعیتهای داخلی جابجا شده ) در بالیا و بحرانها (

 وپناهندگان اردوگاههای جمعیتهای مهاجر

 خانگی فاضالبمناطق بدون دسترسی به امکانات دفع و تصفیه مناسب 

 مناطق فاقد آب لوله کشی سالم 

  لانتقا راه های

 الف ( راه تماس مستقیم
بیماری می تواند از طریق دست های آلوده ، تماس بامواد دفعی و استفراغ بیماران و یا وسایل و لوازم 

  .آلوده به مدفوع بیمار منتقل شود

 ( راه تماس غیرمستقیمب 

فاضالب( برای آشامیدن ،  غیربهداشتیدفع مانند  )یا استفراغ بیماران مصرف آب آلوده به مدفوع  -1

نابع آب حفاظت ازمحمام کردن به ویژه  لوازم آشپزخانه و وتهیه غذا یا شست و شوی سبزیها ومیوه ها 

 ، دریاچه ها ، استخرها و جوی ها نشده مانند چاهها 

  صید شده از آبهای آلوده یمصرف صدف دریایی و میگو. 2

 مصرف غذای آلوده به میکروب به ویژه سبزیها ومیوه های پرورش یافته با آب آلوده  .3



 

 تشخیص

نین د و همچدن شود مشکوک به وبا ست. این موارهر مورد اسهال شدید آبکی که موجب کم آبی شدید ب

 یا سواب مقعدی و مشاهده مستقیم با میکروسکوپ نمونه مدفوع تازهموارد اسهال خفیف یا متوسط با تهیه 

 ند.  هستآزمایشگاهی یی و تایید ط کشت مخصوص باکتری وبا قابل شناسار دادن آن در محیایا قر

 زایی بیماری

موجب اختالل در جذب آب و با ترشح نوعی سم و اتصال آن به گیرنده های مخاط روده میکروب وبا 

می شود و روده ها مقادیر زیادی آب و امالح ) سدیم و پتاسیم ( را دفع می کنند. کم  هادر روده امالح 

اسیدی شدن محیط داخلی بدن می شود و کمبود نارسایی حاد کلیه و آبی شدید منجربه بروز شوک و 

یشتر بپتاسیم موجب فلج روده ها، بی نظمی ضربان قلب و ضعف ماهیچه ها می شود. کودکان خردسال 

  دچار می شوند.  و کاهش هوشیاری به عوارضی مانند افت قند خون و تشنج 

 عالئم بالینی

اه با دفع مدفوع شل و آبکی همر که بعد از مدتی کوتاهساس پری و غرغر شکم است اولین شکایت بیمار ، اح

. عالیم پیدامی کندیا گاهی با بوی ماهی برنج و بدون بو  لعابشبیه نمای ، مدفوع دفع است وپس از چند بار 

   ونشانه های مه مبیماری عبارتنداز :

 

 زیاداجابت مزاج اسهال آبکی حجیم ، با دفعات ▪

 دل پیچهاسهال بدون تب و بدون ▪

 استفراغ بدون حالت تهوع قبلی▪

 گرفتگی ) اسپاسم ( و درد عضالت پشت ساق پا▪

 عطش و تشنگی فراوان▪

 ادرارکم شدن یا قطع ▪



تا  ۵۲( …پتاسیم و مایعات و الکترولیت های بدن ) سدیم ، کلر ، در صورت عدم جایگزینی سریع

 درصد از موارد مبتال به بیماری وبا منجر به مرگ می شوند.  ۲۵

 

 درمان

ران امان کرد. بیمی توان با محلول خوراکی او آر اس درا ماست. بسیاری از بیماران روبا به آسانی قابل درمان 

 بزرگسال ممکن است تا شش لیتر او آر اس برای درمان کم آبی متوسط در روز اول نیاز داشته باشند

یک بسته از پودر او. آر. اس باید در یک لیتر ) چهار لیوان معمولی ( آب تمیز حل شود و به دفعات پس  .

 محلول تهیه شده باید درخورده شود. ( نصف تا یک لیوان)از هر بار دفع مدفوع و به میزان تمایل بیمار 

 ساعت قابل استفاده است. ۴۲یخچال نگهداری شود. محلول تهیه شده فقط برای 

 

در شرایط زیر الزم است بیمار برای مایع درمانی وریدی ) از طریق سرم تزریقی (  به واحد درمانی ارجاع 

 شود: 

 ناتوانی در مصرف مایعات خوراکی به علت استفراغ شدید

 ضعف و بیحالی به علت کم آبی شدید

 شکم ورم

 موارد کم آبی شدید در معرض خطر شوک هستند و نیازمند مایع درمانی وریدی هستند.

م می مدت و میزان دفع میکروب در مدفوع ک، آنتی بیوتیکهای مناسب مدت اسهال را کاهش می دهند

 جایگزینی کم آبی را کاهش می دهند.  کنند و میزان مایع الزم برای

 با درمان زودهنگام و مناسب کمتر از یک درصد بیماران جان خود را ازدست می دهند. 

مکمل روی در کودکان زیرپنج سال دوره اسهال را کوتاه می کند و از ابتال به اسهال در آینده نیز تا حد 

 زیادی پیشگیری می کند. 



 ار ادامه تغذیه با شیر مادر مهم است. در کودکان شیرخو

 توصیه ها

 وف اطمینانها و سبزیها و ظرشستشوی میوه ورد مصرف برای آشامیدن، پخت و پز، همیشه از سالمت آب م

 د.یداشته باش

 بطری شده استفاده کنید. از آب لوله کشی یا همیشه

وان و آب ویژه آبیاری در پارکها خودداری ازشنا کردن در رودخانه ها، نهرها و برکه ها یا نوشیدن آبهای ر

 کنید. 

ا ی) به مدت یک دقیقه در حال جوشیدن باشد (  بجوشانید سالمت آب آن را درصورت نداشتن اطمینان از

 کلرزنی کنید.

تعویض نظافت و از توالت رفتن، بعداز  غذا، بعد آماده سازیاپیش از غذاخوردن، پیش از ر دستهای خود

 .به روش مناسب بشویید و گوشت خام مانند میوه ها و سبزیهاغذایی بعداز تماس با مواد  پوشک شیرخوار و

ستها به با صابون پرکف و مالش همه سطوح د ثانیه ( 93تا  43شوی دست باید به مدت کافی ) و شست

 . انجام شوده نوک انگشتان، الی انگشتان، کف و پشت دست و مچ دست ژوی

نبودن آلودگی قابل دیدن روی دست از مالنده های  و به شرطبه آب و صابون نداشتن درصوت دسترسی 

 ثانیه ( استفاده کنید.  13الکلی دست به مدت مناسب ) 

در شرایط نداشتن دسترسی به ازمواد اسیدی مانند ماست، دوغ یا سرکه استفاده کنید و درصورت امکان 

 کنید. افزودهی تازه چند قطره آب لیمو مشکوکبه آب آشامیدنی آب سالم، 

یا پوشش مناسب قرار دهید و از دسترس حشرات مانند مگس و سوسک دربسته وف مواد غذایی را در ظر

 دور نگه دارید.

از یک ساعت در دمای  ) یا بیشباقیمانده مواد غذایی پخته را بیش از دوساعت در دمای کمتر از سی درجه 

 سی درجه و باالتر ( قرار ندهید.

 میوه های خام را پیش از مصرف به روش درست گندزدایی و شست و شو کنید. سبزیها و



ازمصرف خوراکیها و نوشیدنیهای بدون بسته بندی عرضه شده توسط دستفروشان و فروشندگان غیر مجاز 

 و دوره گرد خودداری کنید.

 .دهید مواد غذایی خام و پخته را در یخچال به طور جداگانه و بدون تماس با یکدیگر قرار

 شیر آالت و سطوح درمعرض آلودگی توالت را با مواد ،درصورت ابتالی یکی از اعضای خانواده به اسهال

 مایع سفید کننده رقیق شده به طور روزانه تمیز کنید. یابتادین رقیق شده  گندزدا مانند الکل،

 ستفاده کنید.تا حد امکان از صابونهای مایع ادر توالت برای جلوگیری از انتقال آلودگی 

 کمتر آبکی مانند کتلت، کوکو،های پختنی سفر و پیک نیک تا حد امکان از غذاهمراه بردن غذا درحین 

. زیرا میکروبها در غذاهای آبکی و مخلوط شده مانند آبگوشت، انواع آشها و ماکارونی و برنج استفاده کنید

 . تکثیر می شوند خورشت ها و ساالد اولویه سریعتر

در حد دقیقه و  13تا  35تقریبا به مدت غذاهای پخته شده را پیش از مصرف به اندازه کافی )باقیمانده 

 .داغ شدن ( گرم کنید

هنگام خرید موادغذایی بسته بندی شده و کنسروها به سالم بودن بسته یا قوطی، تاریخ انقضای مصرف، 

 توجه کنید. و نشان استانداردبهداشتی پروانه بهره برداری، پروانه 

پیش از مصرف کنسروهای گیاهی یا گوشتی محتوای قوطی را در یک ظرف دیگر بریزید و به اندازه کافی 

 .دقیقه( گرم کنید 13تا  35تا حد جوشیدن )تقریبا به مدت 

سبزیهای خام مانند سبزی خوردنی و ساالد در اماکن عمومی مانند رستورانها و جشنها  صرفتاحدامکان از م

 .ری کنیدخوددا

و مشاهده کپک ، داشتن بو یا مزه ناخوشایند و ظاهر  از مصرف هرگونه ماده غذایی در صورت تغییر رنگ

 روی آن خودداری کنید.

و گوشت در سینک  ها ، میوههاقرار دادن مواد غذایی خام مانند سبزی از محیط سینک به علت آلودگی

آلودگی میکروبی سینک آشپزخانه از کاسه توالت بیشتر ) جالب است بدانید ظرفشویی خودداری کنید. 

 است( .



 به طور روزانه سینک ظرفشویی را با مایع شوینده تمیز کنید.

، از پر کردن بیش از حد یخچال  طلوبو حفظ دمای م برای اطمینان از کارکرد مناسب خنک سازی

 خودداری کنید. 

ال برای پیشگیری از انتق ه تمیز کنید ودبا مایع شوینرا پس از هر بار استفاده آشپزخانه  تخته خرد کن

 استفاده نکنید.  ی خامد کردن گوشت و سبزیهاودگی به طور همزمان از آن برای خرآل

از شستن گوشت خام ) شامل گوشت قرمز، مرغ یا ماهی ( پیش از پختن خودداری کنید ) زیرا این کار 

  تا شعاع یک متر در محیط آشپزخانه می شود (. موجب پراکنده شدن میکروبهای موجود روی گوشت

نند آب، ( مایعات بیشتر ما در شبانه روز بار یا بیشتر مدفوع شل یا آبکی سهدر صورت ابتال به اسهال ) دفع 

 دوغ، چای کمرنگ و دمنوش و محلول او. آر. اس استفاده کنید.

 شک مراجعه کنید. درصورت ابتال به اسهال آبکی شدید یا اسهال خونی حتما به پز

 درصورت ابتال به اسهال از مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک یا داروهای ضداسهال خودداری کنید.

 

)کارشناس نظام مراقبت سندرمیک بیماریهای واگیر معاونت بهداشت دکتر محمدساکیتهیه و تنظیم: 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان(

 

  


