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شدید و کم آبی  وبا سهال  شود. وبا باعث ا شر می  ست که معموالً از طریق آب آلوده منت یک بیماری باکتریایی ا

بدن می شود. در صورت عدم درمان، وبا می تواند در عرض چند ساعت کشنده باشد. این مقاله که  عالئم، علل، 

 قسمت نمونه گیری در منزل آزمایشگاه نیکوعوارض و راه های پیشگیری وبا را به تفصیل بیان می کند، در 

 تهیه شده است.

ست. اما وبا هنوز در آفریقا،  صنعتی از بین برده ا شورهای  صفیه آب مدرن عمالً بیماری وبا را در ک ضالب و ت فا

آسیییای ونوب شییر ی و هائیتی ووود دارد. خپر اپیدمی وبا زمانی باالتر اسییت که فقر، ونال یا بالیای ط یعی 

ا مج ور می کند در شرایط شلوغ و بدون بهداشت کافی زندگی کنند. وبا به راحتی درمان می شود. با یک مردم ر

 محلول آبرسانی ساده و ارزان می توان از مرگ ناشی از کم آبی شدید ولوگیری کرد.

 چیست؟ عالئم بیماری وبا

، بیمار نمی شیییوند و نمی دانند که (  رار می گیرندVibrio choleraeاکثر افرادی که در معرض باکتری وبا )

روز در مدفوع خود دفع می کنند،  14آلوده شیییده اند. اما از آنجایی که آنها باکتری های وبا را به مدت هفت تا 

 همچنان می توانند دیگران را از طریق آب آلوده کنند.

ل ناشی از سایر مشکالت اغلب می شوند که تشخیص آن از اسهادر اکثر موارد وبا باعث اسهال خفیف یا متوسط 

 دشوار است. برخی دیگر عالئم و نشانه های ودی تر وبا معموالً در عرض چند روز پس از عفونت ایجاد می شود.

 عالئم عفونت وبا می تواند شامل موارد زیر باشد:

دادن مایع اسییهال: اسییهال مرت ط با وبا به طور ناگهانی  اهر می شییود و می تواند به سییرعت باعث از دسییت 

لیتر در ساعت. اسهال ناشی از وبا اغلب  اهری رنال پریده و شیری دارد که ش یه آبی  1حدود  -خپرناک شود 

 است که برنج در آن شسته شده است.

 تهوع و استفراغ: استفراغ به ویژه در مراحل اولیه وبا رخ می دهد و می تواند ساعت ها ادامه یابد.

چند سییاعت پس از شییروع عالئم وبا ایجاد شییود و از خفیف تا شییدید مت.یر باشیید. کم آبی بدن: می تواند  رف 

 درصد یا بیشتر از وزن بدن نشان دهنده کم آبی شدید بدن است. 10کاهش 

شانه های فرورفته، خشکی دهان، تشنگی پذیری، خستگی، چشمآبی بدن وبا ع ارتند از تحریکهای کمعالئم و ن

شک و چروکید ست خ ستگی برمیشدید، پو ضربان ه که به آه شار خون پایین و  گردد، ادرار کم یا  پع ادرار، ف

  لب نامنظم است.
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شود که تعادل مایعات را در بدن حفظ می  سریع مواد معدنی در خون  ست رفتن  کم آبی می تواند منجر به از د

 کند. این امر عدم تعادل الکترولیت نامیده می شود.

 واند عالئم و نشانه های ودی را نشان دهد:عدم تعادل الکترولیت می ت

 گرفتگی عضالت: در نتیجه از بین رفتن سریع نمک هایی مانند سدیم، کلرید و پتاسیم ایجاد می شوند.

شوک: این یکی از ودی ترین عوارض کم آبی بدن است. زمانی اتفاق می افتد که حجم کم خون باعث افت فشار 

شدید می تواند در عرض  شوک هیپوولمیکشود. در صورت عدم درمان،  خون و کاهش میزان اکسیژن در بدن

 چند د یقه منجر به مرگ شود.

 علل بیماری وبا چیست؟

باکتری به نام وی ریو کلرا باعث عفونت وبا می شییود. اارات مرگ ار این بیماری نتیجه سییمی اسییت که باکتری در 

قادیر زیادی آب ترشییک کند که منجر به اسییهال و از روده کوچک تولید می کند. این سییم باعث می شییود بدن م

 دست دادن سریع مایعات و امالح )الکترولیت ها( می شود.

شود، اما آنها باکتری ها را در  ست در همه افرادی که در معرض آنها  رار دارند باعث بیماری ن باکتری وبا ممکن ا

 لوده کند.مدفوع خود دفع می کنند که می تواند مواد غذایی و آب را آ

 آب آلوده من ع اصلی عفونت وبا هستند. این باکتری را می توان در موارد زیر یافت:

چاه های عمومی آلوده منابع اصلی شیوع وبا هستند. افرادی که در شرایط شلوغ و بدون سرویس بهداشتی کافی 

 زندگی می کنند در معرض خپر هستند.

یژه صیییدف، که از مکان های خاصیییی می آیند می تواند شیییما را در خوردن غذاهای دریایی خام یا نیم پز، به و

 معرض باکتری های وبا  رار دهد. 

شورهای در  ستند که وبا ووود دارد. در ک ست کنده من ع عفونت وبا در مناطقی ه س زیجات خام و پو میوه ها و 

 والت مزرعه را آلوده کنند.توانند محصحال توسعه، کودهای کمپوست نشده یا آب آبیاری حاوی فاضالب خام می

در مناطقی که وبا شیوع زیادی دارد، غالتی مانند برنج و ارزن که پس از پختن آلوده شده و برای چند ساعت در 

 دمای اتاق نگهداری می شوند، می توانند باکتری وبا را رشد دهند.

 عوامل خطر ابتال به وبا چیست؟



 

 146 پالک - هشتم بوستان خیابان - پاسداران خیابان - تهران

www.nikoolab.com 

      

اسییتثنای نوزادانی که از طریق شیییر مادری که   الً م تال به وبا بوده، همه افراد مسییتعد ابتال به وبا هسییتند، به 

پذیرتر کنند یا توانند شییما را در برابر این بیماری آسیییبمصییونیت پیدا می کنند. با این حال، برخی عوامل می

 های شدید را افزایش دهند.احتمال بروز عالئم و نشانه

 عوامل خپر ابتال به وبا ع ارتند از:

شتی احت شرایپی که حفظ محیط بهدا سالم  -مال بروز وبا در  ست.  -از ومله تامین آب  شتر ا ست بی شوار ا د

چنین شیییرایپی در اردوگاه های پناهندگان، کشیییورهای فقیر، و مناطقی که به  حپی، ونال یا بالیای ط یعی 

سیدی زند شود.   باکتری وبا نمی تواند در محیط ا شتر دیده می شده اند، بی سید معده اغلب به م تال  ه بماند و ا

سید معده  سد دفاعی در برابر عفونت عمل می کند. اما افراد با سپوح پایین ا مانند کودکان، افراد مسن  -عنوان 

فا د  -یا مهارکننده های پمپ پروتون اسیتفاده می کنند  H-2و افرادی که از آنتی اسییدها، مسیدودکننده های 

 ر معرض خپر بیشتری برای ابتال به وبا هستند.این محافظت هستند، بنابراین د

 اگر با فردی که این بیماری را دارد زندگی کنید، در معرض خپر ابتال به وبا هستید.

دو برابر بیشییتر از افراد با  Oبه دالیلی که کامالً مشییخص نیسییت، احتمال ابتال به وبا در افراد دارای گروه خونی 

 گروه های خونی دیگر است.

 ابتال به وبا چیست؟عوارض 

وبا می تواند به سرعت کشنده شود. در شدیدترین موارد، از دست دادن سریع مقادیر زیادی مایعات و الکترولیت 

شود. در مو عیت ساعت منجر به مرگ  شدید، افرادی که تحت درمان  رار ها می تواند در عرض چند  های کمتر 

 د ساعت تا چند روز پس از اولین بروز عالئم وبا بمیرند.آبی بدن و شوک چنتوانند از کمگیرند مینمی

 اگرچه شوک و کم آبی شدید بدترین عوارض وبا هستند، مشکالت دیگری نیز ممکن است رخ دهد، مانند:

ممکن  -من ع اصییلی انر ی بدن  - ند خون پایین )هیپوگلیسییمی(. سییپوح پایین خپرناک  ند خون )گلوکز( 

ست زمانی اتفاق بیفتد ک شترین خپر ابتال به ا شوند. کودکان در معرض بی ه افراد برای خوردن بیش از حد بیمار 

 این عارضه هستند که می تواند باعث تشنج، بیهوشی و حتی مرگ شود.

ست  سیم را در مدفوع خود از د سیم افراد م تال به وبا مقادیر زیادی از مواد معدنی از ومله پتا سپوح پایین پتا

 یار پایین پتاسیم با عملکرد  لب و اعصاب تداخل می کند و تهدید کننده زندگی است.می دهند. سپوح بس
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دهند، مقادیر اضیییافی مایعات، برخی از ها توانایی فیلتر کردن خود را از دسیییت مینارسیییایی کلیه. و تی کلیه

 ه اغلب با شوک همراه است.یابند. در افراد م تال به وبا، نارسایی کلیها و مواد زائد در بدن تجمع میالکترولیت

 راه های پیشگیری از بیماری وبا چیست؟

سفر می ستند، اگر این ا دامات احتیاطی را رعایت کنید، خپر ابتال به این اگر به مناطقی  کنید که به وبا م تال ه

 بیماری بسیار کم است:

ستفا ده از توالت و   ل از دست زدن دست های خود را به طور مکرر با آب و صابون بشویید، به خصوص بعد از ا

 به غذا. اگر آب و صابون در دسترس نیست، از ضدعفونی کننده دست م تنی بر الکل استفاده کنید.

فقط آب سالم بنوشید، از ومله آب بپری یا آبی که خودتان ووشانده یا ضد عفونی کرده اید. حتی برای مسواک 

 زدن از آب بپری استفاده کنید.

شیدنی شیدنیرم معموالً بیهای گنو ستند، مانند نو شده یا بپریخپر ه سرو  شده، اما   ل از باز کردن های کن

ستفاده از  ضافه نکنید مگر اینکه خودتان آن را با ا شیدنی های خود ا سپک خاروی آنها را پاک کنید. یخ را به نو

 آب سالم درست کنید.

امکان از غذاهای فروشندگان خیابانی خودداری کنید. اگر در منزل غذاهای کامال پخته و داغ بخورید و در صورت 

 شود.خرید، مپمئن شوید که در حضور شما پخته شده و گرم سرو میاز یک فروشنده خیابانی غذا می

شده در منزل و غذاهای دریایی از هر نوع خودداری  ست پخته  شی و همچنین ماهی خام یا نادر سو صرف  از م

 کنید.

که می توانید خودتان در منزل پوست بگیرید، مانند موز، پرتقال و آووکادو، مصرف کنید. از  میوه ها و س زیجاتی

 ساالدها و میوه هایی که پوست آنها را نمی توان ودا کرد مانند انگور و انواع توت ها دوری کنید.

 واکسن وبا:

در ایاالت  Vaxchoraواکسنی به نام  برای بزرگساالنی که از ایاالت متحده به مناطق م تال به وبا سفر می کنند،

ست که حدا ل  صورت یک دوز مایع خوراکی ا سن به  ست. این واک سفر از طریق  10متحده مووود ا روز   ل از 

 دهان مصرف می شود.

 حتی با ووود واکسن، رعایت ا دامات احتیاطی باال برای ولوگیری از وبا بسیار مهم است.
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 منابع:

https://www.mayoclinic.org/ 

https://www.cdc.gov/ 

 

https://www.nhs.uk/conditions/cholera/ 

AC%D8%AD%D8%C%D2%80%8E9%85%D9%https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A

9%86D9%88%DD%D8%DD%D8%DD9%85% 
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