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مقدمه کمیته تدوین دستورالعملهای پزشکی گروه کودکان:
گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران قدیمی ترین گروه کودکان در دانشگاههای علوم پزشکی کشور می باشد و با دارا بودن
اساتید مجرب در رشته های فوق تخصصی مختلف ،سابقه طوالنی در طراحی دوره های آموزشی مختلف و تربیت متخصصین رشته
های مختلف کودکان دارد و همچنین با دارا بودن مراکز آموزشی -تحقیقاتی و درمانی متعدد محل ارجاع کودکان با مشکالت
تشخیصی و درمانی مختلف می باشد .مجموعه این ویژگی ها سبب شده در طب کودکان در ایران دارای مرجعیت علمی بوده و
نمایندگی کشور را در سطح مجامع علمی بین المللی برعهده داشته باشد .بدین جهت در راستای رسالت علمی ملی و بین المللی
خود اقدام به تدوین دستورالعملهای پزشکی مرتبط با طب کودکان مورد نیاز کشور ،با لحاظ شرایط بومی کشور ایران و برای
پزشکان ارائه دهنده خدمت در سطوح مختلف درمانی نموده است.
با توجه شیوع عفونتهای گوارشی و شک به وبا و تائید موارد ابتال در برخی از مناطق کشور خصوصا استانهای مرزی و افزایش شیوع
ابتالء به وبا در کشورهای منطقه ،کمیته تدوین دستورالعمل های پزشکی گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران نسخه اول
"دستورالعمل بالینی مدیریت تشخیصی – درمانی کودکان مشکوک به وبا" را به عنوان سومین دستورالعمل پیشنهادی
گروه کودکان دانشگاه تهیه و منتشر می کند .هر چند دسورالعمل های مشابهی در این زمینه از سوی مراجع علمی دیگر از جمله
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تدوین شده ولی هیچ یک اختصاصا برای کودکان و برای گروه هدف متخصصین کودکان
تدوین نشده است .در تدوین این دستورالعمل که حاصل اجماع نظر صاحب نظران رشته های مختلف در دانشگاه می باشد سعی
شده اقدامات عملی متناسب با امکانات تشخیصی -درمانی در دسترس ارائه گردد .امید آنکه این دستورالعمل نیز مورد استفاده
پزشکان به ویژه متخصصین کودکان کشور قرار گرفته و موجب ارائه خدمات مناسب تر به بیماران نیازمند شود.
از همکاران محترم درخواست میشود با انتشار این فایل در گروههای مجازی وابسته ما را در ایفای نقش علمی خود و کمک رسانی
به کودکان بیمار یاری نمایند .همچنین از صاحب نظران حوزه سالمت کودکان و انجمن های علمی مرتبط درخواست می گردد با
ارائه بازخوردها و بیان تجارب خود ما را در در تکمیل این مستند یاری نمایند .همکاران محترم می توانند نظرات و پیشنهادهای
خود را از طریق ای میل برای کمیته ارسال نمایند.
E-mail: pediatrics@tums.ac.ir

مقدمه:
بیماری وبا یک اسهال ترشحی ناشی ازتوکسین باکتری ویبریو کلرا می باشد.دوره بالینی از یک بیماری خود محدود شونده
خفیف تا یک بیماری شدید تهدید کننده حیات متغییر می باشد.بیماری وبا می تواند بصورت اپیدمیک و اندمیک رخ دهد .تقریبا
از هر  01نفری که به وبا مبتال می شوند ،یک نفر دچار عالیم شدیدی مانند اسهال آبکی ،استفراغ و گرفتگی عضالت پا می
شوند .در این بیماران از دست سریع مایعات بدن می تواند منجر به کم آبی بدن و شوک شود .بدون شروع درمان ،مرگ ممکن
است در عرض چند ساعت رخ دهد.
با توجه به گزارش هائی از کشورهای منطقه که افزایش شیوع بیماری وبا درکشورهای افغانستان ،پاکستان و عراق را نشان می
دهد و گزارش موارد تائید شده ای از ابتال در برخی مناطق ایران به ویژه استانهای مرزی و همچنین افزایش بیماری اسهال حاد
آبکی در کشور ،اهمیت شناخت و درمان بیماری وبا به ویژه در کودکان بسیار حائز اهمیت است .این راهنمای بالینی برای کمک
بیشتر به همکارن محترم در برخورد با کودکان مشکوک به ابتالء تدوین شده است.
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 -1تعاریف
 -1-1اسهال حاد  :Acute diarrheaاسهال حاد شایع ترین اختالل گوارشی و عامل اصلی کم آبی در دوران کودکی
است .این حالت با وقوع ناگهانی سه یا بیشتر مدفوع آبکی یا شل در روز به مدت هفت تا  01روز و حداکثر  04روز ظاهر می
شود.
 -2-1مورد مشکوک وبا ):(Suspected cholera case


در مناطقی که طغیان وبا ) (outbreakاعالم نشده هر بیمار  2ساله یا بیشتر که با اسهال آبکی حاد و کم آبی شدید
مراجعه کند یا در اثر اسهال آبکی حاد جان خود را از دست بدهد.



در مناطقی که طغیان وبا ) (outbreakاعالم شده هر فردی که با اسهال آبکی حاد مراجعه می کند یا می میرد.

 -3-1مورد تایید شده وبا (:)Confirmed cholera case
یک مورد مشکوک با  Vibrio cholera O1یا  O139که توسط کشت یا  PCRتأیید شده است و در کشورهایی که وبا
وجود ندارد یا ریشه کن شده است

 -2اپیدمیولوژی:
سالیانه بیماری وبا می تواند نزدیک به سه میلیون نفر را مبتال کند ودر حدود  05111مرگ سالیانه گزارش می شود .سرو گروه
های زیادی از V. Choleraوجود دارد ،اما تنها دو گروه  O1و  O139باعث شیوع بیماری می شوند.
) V. Cholera (O1باعث همه شیوع های اخیر شده استV. cholera O139 .اولین بار در بنگالدش در سال 0002
شناسایی شد و در گذشته باعث شیوع بیماری می شد ،اما اخیراً فقط در موارد پراکنده شناسایی شده است .هرگز در خارج از
آسیا شناسایی نشده است .هیچ تفاوتی در بیماری ناشی از دو سروگروه وجود ندارد.
انتقال وبا ارتباط تنگاتنگی با دسترسی ناکافی به آب سالم و تأسیسات بهداشتی دارد .مناطق در معرض خطر معمولی شامل
محله های فقیر نشین حومه شهری و کمپ هایی برای افراد آواره داخلی یا پناهندگان است که در آن حداقل الزامات آب تمیز و
بهداشت رعایت نمی شود.
ترکیبی از نظارت ،آب ،بهداشت ،بسیج اجتماعی ،درمان و واکسن های خوراکی وبا یک رویکرد چند وجهی کلیدی ،برای کنترل
وبا و کاهش مرگ و میر است.
مفاهیم اپیدمیولوژیک:


مناطق اندمیک وبا :وبا می تواند بومی یا اپیدمی باشد .منطقه بومی وبا منطقه ای است که در آن موارد تایید شده وبا
در طول  3سال گذشته با شواهدی از انتقال محلی شناسایی شده است(.به این معنی که موارد از جای دیگری وارد نشده
اند) و این مناطق میتواند شامل یک کشور ،استان یا منطقه جغرافیایی خاص باشد.



طغیان وبا :طغیان وبا ،با وقوع حداقل  0مورد تایید شده وبا ،در همراهی با وجود شواهدی از انتقال محلی در منطقهای
که معموالً وبا وجود ندارد ،تعریف میشود .در کشورهای بومی وبا ،طغیان می تواند فصلی یا پراکنده باشد و تعداد موارد
بیش از حد انتظار را نشان دهد.
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هشدار وبا ) :(Cholera Alertبر طبق نظر سازمان جهانی بهداشت) ، (WHOدر صورت بروز هر یک از موارد زیر
باید برای وبا هشدار داده شود:
الف) ابتالی دو یا بیشتر از افراد  2ساله و باالتر (مرتبط از نظر زمان و مکان) به اسهال آبکی حاد و کم آبی شدید یا
مرگ ناشی از اسهال آبکی حاد از همان مناطق با فاصله یک هفته از یکدیگر.
یا
ب) یک مورد مرگ در اثر اسهال شدید آبکی حاد در یک فرد حداقل  5ساله.
یا
ج) یک مورد اسهال آبکی حاد که با آزمایش تشخیصی سریع مثبت ) (Rapid Diagnostic Testدر منطقه ای
(شامل مواردی که در معرض خطر گسترش ناشی از طغیان فعلی هستند) که هنوز مورد تایید شده ای از وبا شناسایی
نشده است.



تأیید هشدار ) :(Alert verificationصرف نظر از منبع ،هشدارها باید تأیید شوند (به طور کلی از طریق تلفن) و در
صورت معتبر بودن هشدار ،تحقیقات در محل انجام شود.

پیامدهای یک بحران انسانی (مانند اختالل در سیستمهای آب و فاضالب ،یا جابجایی جمعیت به کمپهای نامناسب و پر
ازدحام) میتواند خطر انتقال وبا را در صورت وجود یا ورود باکتری افزایش دهد .اجساد غیر عفونی هرگز به عنوان منبع
اپیدمی گزارش نشده است.

 -3عالئم بالینی:
اکثر افراد آلوده به  V. Choleraهیچ عالمتی ندارند ،اگرچه باکتری را به مدت  01-0روز پس از عفونت در مدفوع آنها وجود
دارد و دوباره وارد محیط می شود و به طور بالقوه افراد دیگر را آلوده می کند .در میان افرادی که دچار عالئم بالینی می شوند،
اکثریت عالئم خفیف یا متوسط دارند ،در حالی که  0نفر از هر  01نفر مبتال به وبا ،عالئم شدیدی را تجربه می کنند .این امر در
صورت عدم درمان می تواند منجر به مرگ شود.
در میان افراد مبتال به بیماری شدید ،بیشتر عوارض مربوط به کاهش حجم قابل توجه و اختالل الکترولیتی ناشی از اسهال است.
تب غیر معمول است.
 -1-3دوره کمون :دوره کمون :وبا یک دوره نهفتگی معمولی یک تا دو روزه دارد .با این حال ،دوره کمون وبا با حساسیت میزبان
و اندازه تلقیح متفاوت است و می تواند از چند ساعت تا سه تا پنج روز متغیر باشد.
 -2-3عالئم شایع عفونت وبا:


اسهال :در حالی که موارد خفیف عفونت  V. Choleraممکن است از نظر بالینی از سایر علل بیماری اسهالی قابل
تشخیص نباشد ،از دست دادن زیاد و سریع مایعات و الکترولیت ها وبا شدید را به عنوان یک تابلو بالینی متمایز نشان
می دهد .مدفوع وبا ممکن است حاوی مواد مدفوع و صفرا در مراحل اولیه بیماری باشد.
با این حال ،عالمت مشخصه وبا شدید ("وبا گراویس") دفع مدفوعی است که اغلب ظاهری رنگ پریده و شیری دارد که شبیه
آبی است که برنج را در آن آبکشی کرده اند و معموالً بوی ماهی دارد .اسهال معموال بدون درد و بدون تنسموس است .در
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بزرگساالن ،خروجی مدفوع می تواند در شدیدترین موارد به  0لیتر در ساعت برسد .در کودکان ،حداکثر سرعت دفع مدفوع در
وبا شدید معموالً بین  01تا  21سی سی در کیلوگرم در ساعت است .عالوه بر این ،مدفوع بیماران مبتال به وبا در مقایسه با
سایر علل بیماری اسهالی در دوران کودکی دارای غلظت باالتری از سدیم و همچنین مقادیر قابل توجهی پتاسیم و بی کربنات
است.
نکته :این میزان از دست دادن مایعات معموالً در سایر علل بیماری اسهالی مشاهده نمی شود.
در بیمارانی که به صورت مناسب درمان می شوند ،اسهال در دو روز اول شدیدترین است و پس از چهار تا شش روز پایان می
یابد.


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



بی اشتهایی و ناراحتی شکمی :ناراحتی شکمی ،صدای قار و قور شکم (بوربوریگمی) به ویژه در مراحل اولیه بیماری دیده
می شوند.



کم آبی بدن ( )Dehydrationو عوارض ناشی از آن :کم آبی بدن می تواند ظرف چند ساعت پس از شروع عالئم وبا
ایجاد شود و از خفیف تا شدید متغیر باشد .کاهش  01درصد یا بیشتر از وزن بدن نشان دهنده کم آبی شدید بدن است.



بیماران وبا مبتال به هیپوولمی شدید ممکن است چشمهای فرورفته ،دهان خشک ،پوست سرد سرد ،تاخیر تورگور پوستی یا
دستها و پاهای چروکیده داشته باشند .بیماران اغلب بی تفاوت و بی حال هستند.



اسیدوز :ناشی از از دست دادن بی کربنات مدفوع و همچنین اسیدوز الکتیک ناشی از پرفیوژن ضعیف ممکن است منجر به
تنفس کوسمول شود (تنفس های عمیق که منعکس کننده هایپرونتیالسیون جبرانی است) .نبض محیطی در ابتدا سریع و
نخی است و ممکن است با کاهش فشار خون ،لمس آن دشوار شود.



گرفتگی و ضعف عضالنی :کم آبی می تواند منجر به از دست دادن سریع مواد معدنی و عدم تعادل الکترولیت در بیمار شود
و عالئم و نشانه های جدی ایجاد کند .گرفتگی و ضعف عضالنی به دلیل از دست دادن پتاسیم و کلسیم شایع است.

 -3-3عالئم خطیر عفونت وبا:


کاهش حجم ادرار و نارسایی کلیه :کاهش برون ده ادرار می تواند باعث نکروز حاد توبوالر و نارسائی کلیه شود.



هیپوگلیسیمی :در کودکان ،کاهش ذخایر گلیکوژن و گلوکونئوژنز ناکافی می تواند منجر به عالئم هیپوگلیسمی شدید یا
حتی کما شود.



شوک :یکی از جدی ترین عوارض کم آبی بدن است و زمانی اتفاق می افتد که کاهش حجم خون باعث کاهش فشار خون و
اکسیژن رسانی در بافت ها شود .در صورت عدم درمان ،شوک هیپوولمیک شدید می تواند در عرض چند دقیقه منجر به مرگ
شود.

 -0تشخیص:
در صورت وجود اسهال آبکی و آب برنجی باید روش های تشخیصی درخواست شود .روشهای تشخیصی شامل موارد زیر است:


تست های تشخیصی سریع ( :)RDTsاین تست فقط جنبه بررسی اپیدمیولوژیک دارد و درصورتی که یک یا چند نمونه
مثبت دیده شود باعث هشدار وبا می شود.
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کشت و جداسازی ویبریوکلرا از نمونه مدفوع ،مواد مستفرغه و سواب رکتال در محیط کشت اختصاصی ( TCBSآگار
تیوسولفات سیترات بایل سوکروز) که در این محیط کشت فلور نرمال مهار می گردد.



دیدن ویبریوکلرا در زیر میکروسکوپ زمینه تاریک و مشاهده حرکات دارتی شکل که با اضافه کردن آنتی بادی ویبریوکلرا
 O1و O139حرکت ناپدید می شود.



روش  PCRاختصاصی ویبریوکلرا از نمونه مدفوع.

نکته :موارد وبا بر اساس ظن بالینی در بیمارانی که با اسهال شدید آبکی حاد مراجعه می کنند ،شناسایی می شود و
انجام تستهای تشخیصی قطعی در نمونه های بیماران مشکوک صرفا جنبه بررسی اپیدمیولوژیک دارد و عدم در
دسترس بودن این تستها و یا منفی بودن آنها نباید مانعی برای شروع درمان شود.
با شناسایی  V. Choleraدر نمونه های مدفوع بیماران مبتال ،صرفا ظن بالینی تأیید می شود .نمونه های مثبت تست های
تشخیصی سریع ( )RDTsباید برای تایید با کشت یا  PCRبه آزمایشگاه فرستاده شوند.

 -5تشخیص های افتراقی:
هر گونه اسهال باکتریال از جمله ای کوالی انتروتوکسیکوژنیک و یا اسهال ویروسی از جمله عفونت روتاویروس که با تابلو اسهال
شدید و آبکی مراجعه می کند ،در تشخیص افتراقی وبا قرار می گیرد .سایر علل اسهال باکتریال یا پروتزائی کمتر در تشخیص
افتراقی وبا قرار خواهند گرفت.

 -6درمان:
وبا یک بیماری به راحتی قابل درمان است .اکثر افراد را می توان از طریق تجویز سریع سرم های محلول خوراکی ) (ORSبا
موفقیت درمان کرد .رویکرد درمانی کاربردی در کودک با اسهال حاد آبکی و شک به وبا در الگوریتم یک خالصه شده است.
 -1-6مایع درمانی:
اساس درمان در وبا تجویز مایعات با حجم و محتوای الکترولیتی متناسب با ماهیت بیماری می باشد که براساس تخمین
دهیدرتاسیون فرد مبتال محاسبه می شود .جایگزینی مایعات به صورت اگرسیو اساس درمان در وبا است .به جز در مواردی که
همراه با از دست دادن شدید حجم و یا شوک همراه باشد جایگزینی مایعات می تواند به صورت خوراکی) (ORTداده شود.
مدیریت مایعات در بیمار مشکوک و یا مبتال به وبا از طریق محاسبه مایعات نگهدارنده ) ،(Maintenanceکمبود)،(Deficit
دفع مایعات در حال از دست رفتن ( )Ongoing lossانجام میپذیرد .وضعیت حجمی از طریق معاینات ساده به راحتی قابل
ارزیابی است .وضعیت هوشیاری ،چشم ها ،مخاط دهان ،پوست و نبض ها را می توان معاینه کرد و میزان کمبود مایعات را بر
اساس جداول تخمین میزان دهیدریشن برآورد نمود.
رویکرد عمومی به جایگزینی حجم برای بیمار مبتال به وبا با اسهال آبکی و شدید مشابه اسهال با سایر علل می باشد.
ویژگی های مدیریت مایعات برای وبای شدید لحاظ کردن کاهش مایعات شدید (معموالً بیشتر از  01درصد) و از دست دادن
مایعات به شکل سریعتر (معموالً بیشتر از  01تا  21میلی لیتر /کیلو/ساعت) و همچنین از دست دادن الکترولیت های بیشتر
نسبت به اسهال غیر وبایی است.
 -1-1-6درمان شامل دو مرحله است:
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مرحله رهیداتاسیون ( :)Rehydration Phaseکه کمبود مایعات در مدت  3تا  4ساعت به سرعت جایگزین میشود
تا بیمار را به وضعیت یوولمیک برگرداند ORS .خنک به صورت مکرر با مقادیر کم با قاشق یا سرنگ تجویز می شود .یک
قاشق غذاخوری معادل  5میلی لیتر هر یک تا دو دقیقه تجویز میشود که در نهایت  051تا  311میلی لیتر در ساعت داده
می شود .از لوله نازک گاستریک در کودکانی که از نوشیدن اجتناب میکند میتوان استفاده کرد .اگر بیمار شیرخوار هست
شیر دادن در طی این مرحله و مرحله نگهدارنده با احتیاط ادامه مییابد.



مرحله نگهدارنده ( :)Maintenance Phaseبعد از کامل شدن مرحله رهیدریشن با هدف برقراری رژیم بدون
محدودیت و متناسب با سن بیمار تغذیه عادی به سرعت شروع میشود .در مرحله نگهدارنده باید مایعات و کالری تامین
کننده احتیاجات نگهدارنده تجویز شود.

 -2-1-6جایگزینی مایعات در حال از دست رفتن ( :)Ongoing Lossدر طی هر دو مرحله ،مایعات در حال از دست رفتن
ناشی از اسهال و استفراغ با  ORSجایگزین می شود.
-

اگر میزان اسهال میتواند به طور دقیق اندازه گیری شود یک میلی لیتر از محلول  ORSبه ازای یک گرم از مدفوع
اسهالی باید جایگزین شود.

-

در صورت عدم امکان اندازه گیری وزن مدفوع به طور جایگزین  01میلی لیتر/کیلو از وزن به بدن به ازای هر بار مدفوع
اسهالی شل یا آبکی و  2میلی لیتر/کیلو به ازای هر بار استفراغ باید جایگزین شود.

-

در صورتی که بیمار به علت استفراغ یا افت سطح هوشیاری قادر به نوشیدن  ORSنباشد ،جبران مایعات در حال از
دست رفتن باید از طریق وریدی انجام شود .توصیه می شود الکترولیت ها این مایع وریدی ،به الکترولیت های دفع شده
از طریق مدفوع نزدیک باشد (سدیم 031:میلی اکی واالن/لیتر ،پتاسیم  21میلی اکی واالن/لیتر ،بی کربنات  45میلی
اکی واالن/لیتر).

 -3-1-6درمان کم آبی :جزئیات درمان کم آبی در بیماران با شدت مختلف در جدول یک آورده شده است .با توجه به غیرقابل
پیش بینی بودن شدت دفع در روزهای اول بیماری ترجیح بر مایع درمانی تحت نظر مستقیم پزشک می باشد ولی این الزاما به
معنی مایع درمانی تزریقی نیست .برای موارد خفیف دهیدریشن پس از آنکه تکنیک های رهیدریشن مناسب به مراقبین بیمار
آموزش داده شد ،مراقبت از بیمار را می توان در منزل ادامه داد ولی بیمار باید دسترسی آسان به مراکز درمانی داشته باشد.
دهیدریشن شدید یک اورژانس پزشکی است و نیاز به درمان وریدی اورژانسی و انفوزیون سریع مایع دارد و مراقبت از بیمار باید
زیر نظر پزشک در مطب ،بیمارستان و یا درمانگاه انجام شود .سرعت جایگزینی مایعات در شیرخواران آهسته تر از کودکان بزرگتر
است.
چند نکته:


بیماران دچار کم آبی شدید در معرض خطر شوک هستند و نیاز به تجویز سریع مایعات داخل وریدی دارند .بنابراین یک یا
دو رگ مناسب باید برای تجویز مایعات ایزوتونیک دراسرع وقت گرفته شود.



در بیماران وبایی رینگر الکتات وریدی بهترین مایع تجاری در دسترس است و حاوی بی کربنات سدیم و پتاسیم می باشد
که هر دو در مدفوع اسهالی به میزان قابل مالحظه ای دفع میشود.



بیماران مبتال به وبا شدید به طور معمول نیاز به  211میلی لیتر/کیلو مایعات ایزوتونیک خوراکی و یا وریدی در  24ساعت
اول دارند و ممکن است بیشتر از  351میلی لیتر/کیلو مورد نیاز باشد.



زمانی که شرایط بالینی بیمار پایدار شد و سطح هوشیاری به حالت عادی بازگشت ،درمان باید به صورت خوراکی تغییر و
ادامه یابد.
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جدول یک -جزئیات درمان کم آبی در بیماران با شدت مختلف

میزان دهیدراتاسیون
نحوه مراقبت
روش جایگزینی مایع
میزان تجویز مایع

کم آبی خفیف تا متوسط

کم آبی شدید

Mild to Moderate Dehydration

Sever Dehydration

 3تا  0درصد

 01درصد و بیشتر

در منزل

زیر نظر پزشک و در مرکز درمانی

خو.راکی ()ORT

درمان وریدی

 51تا  011میلی لیتر/کیلو

انفوزیون سریع  20cc/kgنرمال سالین و
یا رینگر الکتات

ORS

(حجم ابتدایی  011میلی لیتر/کیلو در
مدت سه ساعت با سرم رینگر الکتات یا
نرمال سالین)
مدت جایگزینی مایع

چهار ساعت

کودکان بزرگتر در مدت سه ساعت
شیرخواران در مدت پنج ساعت

فواصل ارزیابی هیدریشن



هر چهار ساعت

هر ساعت

از  NG tubeبرای بیمار هوشیار که دچار ضعف شدید است و قادر به نوشیدن حجم کافی از مایعات مورد نیاز نیست می
تواند استفاده شود.



 IV lineتا زمانی که گذر موفقیت آمیز مایع درمانی وریدی به  ORTقطعی شود حفظ می شود.



تغذیه عادی بیمار بعد از کامل شدن جایگزینی اولیه مایعات باید شروع شود.



ارزیابی مجدد هیدریشن بیمار و جایگزینی  Ongoing Lossباید هر ساعت انجام شود و به حجم مایعات دریافتی ساعت
بعدی اضافه شود.



در بیماران با کم آبی شدید که نیاز به درمان وریدی دارند ،حجم و میزان الکترولیت های مایع وریدی تجویز شده در ساعات
بعدی ،بر اساس نتایج الکترولیت های سرم و وضعیت بالینی و میزان کم آبی بیمار تعیین می شود.

 -0-1-6خطاهای رایج در مایع درمانی بیماران وبایی:
 دست کم گرفتن ) (Underestimatingمقادیر مایعات مورد نیاز برای جبران کاهش حجم مایعات از دست رفته
 استفاده نادرست از مایعات غیر ایزوتونیک برای جایگزینی مدفوع
 -5-1-6اندیکاسیون های دیگر برای جایگزینی وریدی مایعات بدون دهیدریشن شدید عبارتند از:


عدم توانایی در نوشیدن مایعات به دلیل استفراغ شدید یا مکرر



عدم تحمل مایعات خوراکی متناسب با میزان دهیدریشن



بروز عالئم نورولوژیک مانند کاهش سطح هوشیاری و تشنج



بروز ایلئوس
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بعد از تبدیل مایع درمانی وریدی به خوراکی ORS ،اضافی همچنان باید در صورت وجود  Ongoing lossداده شود ORS .باید
 25میلی لیتر /کیلو /ساعت و یا  011میلی لیتر /کیلو در مدت چهار ساعت شروع شود.
چهارچوب کلی  ORTبر اساس گایدالین های  AAPو  CDCمی باشد .در بیماران  ORTبه اندازه درمان وریدی و حتی بیشتر از
آن کاربردی می باشد .استفاده از محلول  ORSجدیدتر ( WHOبعد از سال  )2112که بر پایه سیترات و هایپو اسموالرتر از
محلول قبلی می باشند ممکن است هیپوناترمی ایجاد کند ،اما معموالً هایپوناترمی عالمت دار قابل مالحظهای ایجاد نمی کند.
محلول های  ORTبر پایه برنج ،آمینواسید ،مالتودکسترین و یا حاوی ریز مغذی ها گرانتر هستند ولی نتایج قطعی و بهبودی قابل
مالحظه ای در مقایسه با WHO ORSایجاد نمی کنند.
 -6-1-6اندیکاسیونهای ارزیابی آزمایشگاهی:
در بیمارانی که در بالین به مایع درمانی مناسب پاسخ داده اند و عالمت دار نیستند نیازی به ارزیابی آزمایشگاهی بیشتر نیست.
ارزیابی الکترولیت ها و گلوکز سرم و اختالالت اسید و باز و تستهای عملکرد کلیوی در موارد زیر الزم می باشد:
 در بیمارانی که پاسخ مناسب درمانی ندارند
 وجود ایلئوس
 اختالالت هوشیاری و گیجی
 بروز تشنج
 کاهش حجم ادرار و یا عدم وجود ادرار که به مایع درمانی اولیه پاسخ ندهد.
 -2-6درمان آنتی بیوتیکی:
تجویز آنتی بیوتیک مناسب به بیماران برای کاهش مدت اسهال ،کاهش حجم مایعات مورد نیاز ،و کاهش مقدار و مدت دفع V.
 Choleraدر مدفوع الزم است .یک دوره کوتاه مدت آنتی بیوتیک برای کودک با بیماری متوسط تا شدید وبا ضروری است.
انتتخاب درمان ضد میکروبی باید بر اساس سن بیمار همچنین الگوهای مقاومت ضد میکروبی باشد .در جدول دو خالصه درمان
انتی بیوتیکی در کودکان آورده شده است .درالگوهای مقاومت ضد میکروبی در مواردی که الگوهای غالب مقاومت ناشناخته
هستند ،آزمایش حساسیت ضد میکروبی باید انجام و نظارت شود.
 خط اول درمان آنتی بیوتیکی برای کودکان تک دوز آزیترومایسین یا اریترومایسین برای 3روز می باشد.
 درکودکان باالی  8سال ازتک دوز داکسی سایکلین می توان استفاده کرد.
 در موارد گونه های مقاوم تا بدست آمدن تست حساسیت آنتی بیوتیکی باید درمان را براساس مقاومت آنتی بیوتیکی رایج
در منطقه شروع کرد و نباید درمان را به تاخیر انداخت.
 -3-6اندیکاسیون بستری:


بیماران با دهیدراتاسیون متوسط تا شدید



بیماران با عدم تحمل خوراکی و استفراغ شدید



بیماران نقص ایمنی



اختالل سطح هشیاری



کودکان کم سن (کمتر از پنج سال)



کودکان مبتال به نارسائی رشد شدید



کودک بدون حمایت کافی خانوادگی
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جدول  -2درمان آنتی بیوتیکی وبا درکودکان
نوع آنتی بیوتیک
اریترومایسین

آزیترومایسین

کودکان کمتر از  8سال

کودکان بزرگتر از  8سال

12.5 mg/kg/dose

250-400 mg

 4بار در روز به مدت  3روز

 4بار در روز به مدت  3روز

 20 mg/kg/doseتک دوز واحد

یک گرم به صورت تک دوز واحد

--

 511میلیگرم دو بار در روز به مدت

ولی در بعضی منابع زیر 07

( 20/mg/kgبه صورت تک دوز هم

سه روز

سال توصیه نشده است.

توصیه شده)

یا یک گرم بصورت تک دوز

4.4 mg/kg/dose

حداکثر  311میلی گرم (تک دوز

هرچند در کودکان زیر  8سال

تک دوز واحد

واحد)

توصیه نمی شود ولی استفاده

سیپروفلوکساسین  15 mg/kgدو بار در روز برای  3روز

داکسی سایکلین

مالحظات
--

کوتاه مدت بدون توجه به سن
بالمانع است.
کوتریماکسازول



8-10 mg/kg

درکودکان مبتال به فاویسم

در دو دوز منقسم برای  3روز

توصیه نمی شود.

چنانچه بیمار در ارزیابی اولیه کاندیدای مایع درمانی خوراکی بوده ولی طی مایع درمانی اولیه کم آبی وی برطرف نشده و
یا دچار عوارض کم آبی ذکر شده در بند  6-1-6شده باشد.

 -0-6شرایط ترخیص از بیمارستان یا درمانگاه:
در شرایط زیر بیماران میتوانند با درمان خوراکی مرخص شوند:
 )0دریافت مقادیر کافی ORSمتناسب با میزان کم آبی (دهیدریشن)
 )2نرمال شدن عالئم حیاتی ،اصالح وضعیت هوشیاری و فعالیت بیمار و برقراری حجم ادرار مناسب و برطرف شدن عالئم کم
آبی شدید
 )3عدم وجود استفراغ مختل کننده مایع درمانی خوراکی و یا اجتناب یا مقاومت کودک در برابر نوشیدن ORS
 )4هیچ نگرانی از بابت بیماری همزمان دیگری که سیر بیماری را عارضه دار کند وجود نداشته باشد.
 )5هیچ نگرانی عقالنی و اجتماعی ( )Child abuse, Neglected Child,..که منجر به عدم مراجعه بیمار در صورت نیاز به
ارزیابی مجدد بشود وجود نداشته باشد.
 )6در صورتی که مراقبین کودک به اندازه کافی در مورد مایع درمانی خوراکی در منزل آموزش دیده باشند و بتوانند در صورت
لزوم مجدداً برای ادامه درمان مراجعه نمایند.
 -5-6درمان های تکمیلی:
مکمل روی باید به عنوان درمان کمکی در کودکان در نظر گرفته شود.
 -6-6درمان پروفیالکتیک:
آنتی بیوتیک پروفیالکسی برای پرسنل درمانی که از بیمار وبا مراقبت می کند ،توصیه نمی شود.
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 -7عوارض بیماری:
عوارض عفونت وبا عبارتند از:


پنومونی به عنوان یک بیماری همراه بین کودکان مبتال به وبا دیده می شود که در اثر آسپیراسیون به علت استفراغ است،
و با مرگ و میر همراه است.



تهاجم به جریان خون توسط ارگانیسم نادر است ،تب نیز نادر است ،بنابراین در صورت درجه حرارت باال بررسی از نظر
عفونت یا عارضه همزمان توصیه میشود.



کلرا سیکا ( )Cholera siccaشکل غیرمعمول بیماری است که در آن مایع در مجرای روده تجمع می یابد .کالپس
گردش خون و حتی مرگ می تواند در غیاب اسهال رخ دهد.



سوء تغذیه :به طور کلی ،زمانی که وبا به طور مناسب درمان شود ،عوارض طوالنی مدتی وجود ندارد .با این حال ،مانند
سایر علل بیماری اسهالی در دوران کودکی ،وبا ممکن است در ایجاد آنتروپاتی مزمن و سوء تغذیه در کودکان خردسال
نقش داشته باشد.



مرگ و میر :مرگ و میر وبا در بیماران درمان نشده ممکن است به  51تا  71درصد برسد .تجویز درمان مناسب آبرسانی
مجدد می تواند مرگ و میر وبا شدید را به کمتر از نیم درصد کاهش دهد.

 -8پیشگیری و کنترل بیماری:
داشتن یک رویکرد چند وجهی کلیدی جهت کنترل وبا و کاهش مرگ و میر ناشی از آن ،ضروری است .ترکیبی از سیستم نظارتی
مناسب ،آب بهداشتی ،رعایت اصول بهداشتی ،همکاری اجتماعی ،درمان مناسب و واکسن های خوراکی وبا،برای کنترل و
پیشگیری وبا بسیار ضروری است.
 -1-8مراقبتهای بهداشتی:


ضد عفونی آب آشامیدنی از طریق کلرزنی یا جوشاندن از انتقال وبا جلوگیری می کند.



خرچنگ ها ،صدف ها و سایر آبزیان قبل از غذا خوردن برای کاهش احتمال انتقال وبا باید کامال پخته شوند.



غذاهایی مانند ماهی ،برنج یا غالت باید به سرعت و به طور کامل در یخچال نگهداری شوند.قبل از خوردن دوباره گرم شوند
و میوه ها و سبزیجات باید قبل از خوردن پوست کنده شوند.



استفاده از توالت یا خاک کردن مدفوع توصیه می شود و باید از اجابت مزاج نزدیک هر آب بهداشتی مناسب خودداری شود.



شستشوی دست ها با آب وصابون بعد از اجابت مزاج و قبل از آماده سازی یا خوردن غذا برای جلوگیری از انتقال وبا مهم
است.

 -2-8نظارت:
نظارت بر وبا باید بخشی از یک سیستم یکپارچه نظارت بر بیماری باشد که شامل بازخورد در سطح منطقه و به اشتراک گذاری
اطالعات در سطح جهانی است .ظرفیت منطقه ای برای تشخیص و نظارت (جمع آوری ،گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها)
وقوع وبا ،نیازمند یک سیستم نظارت موثر و برنامه ریزی اقدامات کنترلی مرکزی می باشد .کلیه موارد مشکوک به وبا باید به
مرکز بهداشت و معاونت بهداشتی منطقه گزارش شود.
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 -9واکسیناسیون:
 -1-9انواع واکسن :در حال حاضر سه واکسن خوراکی غیرفعال وجود دارد که دو نوع آن مورد تایید سزمان بهداشت جهانی
است.
 واکسن Dukoralیک واکسن تک ظرفیتی مورد تایید  WHOاست .واکسن غیرفعال مبتنی بر سلولهای کامل از بین رفته
توسط گرما از سروگروه  O1به اضافه نوترکیب زیرواحد  Bتوکسین وبا است که اثر پیشگیرانه آن از ابتال به وبا تا  85درصد
تزریق کنندگان گزارش شده است .این واکسن ممکن است محافظت در برابر عفونت انتروتوکسیژنیک  E coliحساس به
حرارت نیز داشته باشد.
تعداد دوزهای واکسن مورد نیاز در کودکان بین  2تا  6سال به سه دوز و بزرگساالن و کودکان  6سال و باالتر دو دوز تزریق
با فاصله حداقل  0هفته می باشد.
 واکسن دو ظرفیتی ( O1و  ،)O139موجود به عنوان  ORCVaxو ( mORC-Vaxویتنام) و شانچول (هند) همچنین
دارای مجوز برای استفاده هستند.
 یک واکسن خوراکی تک دوز و زنده ضعیف شده ،)Vaxchora [PaxVax Inc( ،توسط سازمان غذا و داروی ایاالت متحده
تایید شده است .که یک واکسن باکتریایی زنده و ضعیف شده حاوی نژاد  CVD 103-HgRویبریو کلرا مشتق شده از
سروگروپ  O1ویبریو کلرا است.

 -2-9مکانیسم اثر واکسن خوراکی:
واکسن کلرا حاوی باکتری های زنده و تضعیف شده وبا است که در دستگاه گوارش گیرنده تکثیر می شوند تا ایمنی ایجاد
کنند.
 -3-9فارماکودینامیک واکسن:
آنتی ژن زنده  Vibrio cholerae CVD 103-HgRبرای ایمن سازی فعال با مصرف خوراکی ،در برابر عفونت ناشی از
سروگروپ O1ویبریو کلرا در بیماران بین  08تا  64سال مورد استفاده قرار می گیرد.
 -0-9مقدار و زمان مصرف واکسن کلرا خوراکی:
صد میلی لیتر خوراکی به عنوان یک دوز واحد است که باید حداقل  01روز قبل از قرار گرفتن در معرض وبا تجویز شود.
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 -5-9توصیه های واکسیناسیون:
سفر به مناطقی که وبا در آنها خطرآفرین است .عالوه بر رعایت غذا و آب سالم اقدامات احتیاطی ،کمیته مشورتی ایمن سازی
 CDCتوصیه می کند واکسن وبا برای مسافران بزرگسال ( 08تا  64سال) به منطقه فعال ازنظر وبا تجویز شود .مطالعه اطفال
این واکسن در کودکان و نوجوانان  2تا  07سالگی ازجوالی  2107شروع شده است .سازمان بهداشت جهانی دیگر ایمن
سازی علیه وبا رابرای سفربه مناطق آندمیک وبا یا سفر ازاین مناطق به سایرکشورها را توصیه نمی کند.
 -6-9عوارض واکسن:
سردرد ,کاهش اشتها ,خستگی ,درد شکمی ,تهوع و استفراغ می تواند از عوارض جانبی واکسن وبا باشد.
 -7-9موارد منع مصرف:
 واکنشهای شدید آلرژیک :سابقه واکنش آلرژیک شدید (به عنوان مثال آنافیالکسی) به هر جزیی از واکسن
 واکنش الرژیک به دوز قبلی هر نوع واکسن وبا
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الگوریتم یک -برخورد با کودک مراجعه کننده با اسهال حاد آبکی مشکوک به وبا

دااگشنه لوم زپشکی تهران
گروه کودکان

کودک مبتال به اسهال حاد آبکی

مواردی که باید به فکر وبا بود:
 کم آبی شدید
 دفع اسهالی با ظاهری رنگ پریده
و شیری (شبیه لعاب برنج)
 کودکی که در مناطق طغیان وبا
زندگی می کند

گزارش به مراکز
بهداشتی استان

-

عمل طبق
دستورالعمل
مانا

+
اقدام جهت تائید تشخیص:
 تست های تشخیصی سریع ()RDTs
 کشت مدفوع ،مواد مستفرغه و سواب
رکتال (در محیط کشت اختصاصی
)TCBS
 دیدن ویبریوکلرا در زیر میکروسکوپ
 PCR اختصاصی ویبریوکلرا از نمونه ها









بیماران با دهیدراتاسیون متوسط تا شدید
بیماران با عدم تحمل خوراکی و استفراغ شدید
بیماران نقص ایمنی
عالئم شوک (اختالل سطح هشیاری ،افت
فشارخون و)...
کودکان مبتال با سن کمتر از پنج سال
کودکان مبتال به نارسائی رشد شدید
کودک بدون حمایت کافی خانوادگی

-

+

سرپائی

بستری

درمان

قطع فالوآپ

 مایع درمانی خوراکی
 oمدت جایگزینی مایع
چهار ساعت
 oفواصل ارزیابی هیدریشن
هر چهار ساعت
 تجویز آنتی بیوتیک


 هیدریشن کافی
 قطع اسهال
 اتمام دوره آنتی بیوتیک تراپی

 مایع درمانی وریدی
 oمدت جایگزینی
مایع 3تا  5ساعت
 oفواصل ارزیابی
هیدریشن هر ساعت
 تجویز انتی بیوتیک

 عدم برطرف شدن
دهیدریشن
 بروز عوارض بیماری
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اندیکاسیونهای ارزیابی آزمایشگاهی:
 عدم پاسخ مناسب به مایع درمانی
 وجود ایلئوس
 اختالالت هوشیاری و گیجی
 بروز تشنج
 کاهش حجم ادرار و یا عدم وجود ادرار
که به مایع درمانی اولیه پاسخ ندهد.

شرایط ترخیص بیمار:
 ORT کافی متناسب با میزان کم آبی
 نرمال شدن عالئم حیاتی
 اصالح وضعیت هوشیاری
 برقراری حجم ادرار مناسب و برطرف
شدن عالئم کم آبی شدید
 عدم وجود استفراغ
 عدم اجتناب یا مقاومت کودک در
برابر نوشیدن ORS
 عدم وجود عوارض بیماری یا عارضه
همزمان که سیر بیماری را مختل کند
 آموزش کافی مراقبین کودک در مورد
مایع درمانی خوراکی در منزل

