
 
 

ست که معموالً از طر ییایباکتر یماریب یوبا نوع شد یم منتقلآب آلوده  قیا سهال  و کم  دیشود. وبا باعث ا

 تواند کشنده باشد. یمت چند ساع ی، وبا در طشود. بدون درمان یبدن م یآب

 یای، آسالالقایبرده اسالالت. اما وبا  نوز در آفر نیاز ب یصالالنعت ی، وبا را در کشالالور اآب هیمدرن و تصالال  فاضالال ب

 یعیطب یایب  ای، جنگ و که فقر یوبا در  نگام ری مه گ یماریوجود دارد. خطر ب یتیو  ائ یجنوب شالالالر 

 شود. یبیشتر م، کند یم یشلوغ و بدون بهداشت کاف طیدر شرا یافراد را مجبور به زندگ

 وبا یماریب لیدال

Vi bri o chol eraeآب آلوده به مدفوع از فرد  ایشالالالود، معموال در   ا  یاسالالالت که باعث وبا م ی، باکتر

 عبارتند از: یباکتر نیشود. منابع متداول ا یم افتیمبت  به ع ونت 

 یآب شهر منابع 

 یساخته شده از آب شهر خی 

 شود. یفروخته م یابانیکه توسط فروشندگان خ یی ا یدنیو نوش   ا ا 

 کنند. یرشد م یانسان یزباله  ا یکه با آب حاو یجاتیسبز 

  آلوده به فاض ب گرفتار شده اند. یپز که در آبها مین ایخام  ییایدر یو   ا ا یما 

 وبا: عالئم

ساعت  یوبا م ع ئم سرعت چند  شود. ا لب ع ئم خ  ایتواند به  شروع  ست. اما  فیپنج روز بعد از ع ونت  ا

س ی گا ستند. حدود  یجد اریاو ات آنها ب شد 20ن ر از  کی  سهال حاد  ست راغ  دین ر مبت  به ا  مراه با ا

سرعت م ست که به  س یتواند منجر به کم آب یا شود. اگرچه ب ست ع ئم  از یاریبدن فرد  افراد آلوده ممکن ا

شان د ند و  یکم ص این شند، اما  نوز  م م یبدون ع ئم خا سترش ع ونت کمک کنند.توانند به  یبا به  گ

 وبا عبارتند از: مطور کلی ع ئ

 

 

 



 
 

 :اسهال

سهال   سرعت باعث از ب یو م دیآ یبه وجود م یناگهان به طورا  تریل  کیبه اندازه  - عاتیمارفتن  نیتواند به 

سهال ناش است که در آن  یآب هیاست که شب یریکم رنگ و ش یظا ر یاز وبا ا لب دارا یدر ساعت شود. ا

 شده است. یبرنج آبکش

 :و استفراغ تهوع

 تواند ساعت  ا ادامه داشته باشد. ید د و م یوبا رخ م هیدر مراحل اول ژهیاست راغ به و

 :یآب کم

از  شتریب ای ٪10. از دست دادن ودش جادیتواند ظرف چند ساعت پس از شروع ع ئم وبا ا یکمبود آب بدن م

 بدن است. دیشد آبی وزن بدن نشانگر کم

 بدن عبارتند از: یکم آب یو نشانه  ا ع ئم

 عی لب سر ضربان 

 شده( جادیحالت ا رییاز تغ هیبه مو ع اول عیبازگشت سر ییکشش )توانا کیدست دادن االست از 

 و پلک  ا ینی، از جمله داخل د ان، گلو، ب یمخاط یشدن  شا ا  خشک 

 نییخون پا فشار 

 یتشنگ 

 عض ت یگرفتگ 

 تیعدم تعادل الکترول

 شود، که این نشانه  ا عبارتند از: یجد یتواند منجر به ع ئم و نشانه  ا یم تیتعادل الکترول عدم

 :عض ت یگرفتگ

 است. میو پتاس دی، کلرمیسد عیرفتن سر نیاز ب به دلیل که

 



 
 

 :شوک

خون باعث افت فشالالار حجم کا ش د د که  یرخ م یبدن اسالالت.  نگام یعوارض کم آب نیتر یاز جد یکی

در عرض تواند  یم کیپوولمی  دی، شوک شدشود. در صورت عدم درماندر بدن  ژنیاکس زانیخون و افت م

 .شود باعث مرگ قهیچند د 

 تشخیص:

  ویبریو کلرا تشخیص این بیماری را  طعی میکند.یبه دنبال باکتررکتوم  پسوا کی اینمونه مدفوع  بررسی

 وبا: درمان

و با  یتوان به سالالادگ ی، وبا را مدفع شالالدهاسالالهال  قیکه از طرالکترولیت  ایی و  عاتیما یفور ینیگزیبا جا

آب  تریل یک باید با ORSپودر  .تحت درمان  رار داد، ORSتوان با محلول  یرا م مارانیدرمان کرد. ب تیموفق

 ازین ممکن است دیشود. موارد شد یدرمان اسهال است اده م یجهان برامحلول در سراسر  نی. اشودمخلوط 

میزان مرگ و میر بیماران ، عیسرو مناسب  ونیدراتاسی. با  شته باشنددار یدیداخل ور اتعیما ینیگزیبه جا

 .است ٪1کمتر از 

 مایعات افتی، اما به اندازه درکا ند یم یماریکرده و از شالالالدت ب تر را کوتاهبیماری  ا دوره  کیوتیب یآنت

 ندارند.  تیا م

           http://rasadmedlab.comگروه علمی شبکه آزمایشگا ی رصد                                 
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https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/cholera/symptoms-causes/syc-20355287
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