




Gastro-enteritis 



این بیماری اساسا با دسترسی . یک عفونت اسهالی حاد است که به دنبال خوردن آب یا غذای آلوده به باکتری ویبریوکلرا ایجاد می شود (Cholera)وبا •

 .ناکافی به آب آشامیدنی ایمن و سیستم جمع آوری فاضالب نامناسب ارتباط دارد

 اگرچه اغلب افراد آلوده عالئم بالینی نداشته یا عالئم خفیف دارند. بیماری از سرایت پذیری باالیی برخوردار است•

 می توانند با موفقیت درمان شوند لیکن در مواردی نیز به دنبال بروز عالئم اسهال حاد آبکی شدید میتواند با مرگ و میر•

 و ناتوانی باالیی توام و در عرض چند ساعت منجر به مرگ بیمار شود، همچنین با توجه به شرایط جمعیت و منطقه•

 .درگیر این امکان را دارد که به سرعت گسترش یابد •

 .  بیماری هنوز در دنیا به عنوان یک تهدید برای سالمت عمومی جوامع محسوب می شود•



 
 

اولویت اول را  در میان بیماری  التور وبایشرایط  و در همه زمان ها پیشگیری  و کنترل بیماری  درهمه◄
.باشد دارامیواگیر دار   

 

و سرایت و مرگ و میر باال ، دارای جنبه های اجتماعی ،   ابتالءبیماری وبا عالوه بر سرعت  باالی ◄ 
.اقتصادی  و سیاسی است   

 

یکی از قدیمی ترین   التورن نظام  مراقبت  اکنوهمه ثبت می شود و هم   درکشورآمار وبا  1344از سال ◄
.ترین نظام های مراقبت بیماری در کشور  است ودقیق  

 



 

سال به ویژه درمناطق درتمام فصول این بیماری درتمام نقاط  کشورایران دلیل بومی بودن به • 

نظام مراقبت التور و .پرخطر،حتی در صورتیکه در سالهای گذشته مورد مثبت وجود نداشته باشد

.نمونه برداری از موارد مشکوک اسهال حاد آبکی باید با دقت و شدت بیشتري ادامه  پیدا کند  

 

همه ساله کلیه پزشکان و کارکنان خدمات  بهداشتی و درمانی در بخشهای  دولتی  و خصوصی باید • 

قرار گیرند و مسئولین سیاسی شهرستان و استان در مورد خطرات طغیان وبا  بازآموزیتحت 

و شهرستانی برای مقابله با التور کمیته های درون بخشی و بین  بخشی استانی حساس  باشند و 

.تشکیل شود  

 

 



از این بیماری جان خود را از  143000میلیون نفر در دنیا به این بیماری مبتال می شوند و 1.3-4سالیانه بین 

این شرایط در حالی است با درمان صحیح و مناسب میزان کشندگی بیماری. دست می دهند  

• کاهش یابد% 1می تواند حتی به کمتر از   



عدم توجه به سالمت و بهداشت و کم توجهی عامه مردم به مسائل بهداشتی در شیوع . یکی از مهمترین دالیل فوت زودرس افراد در ایران محسوب می شد طاعون وبا و•

در این دوران، ارتباطی تنگاتنگ میان وبا و طاعون تصور می شد، به صورتی که در کتب تاریخی و طبی، این دو بیماری توامان . این بیماری ها تأثیر فراوان داشته است

 [۲].دید گربه عالوه در این زمان، بر اساس گفتمان طِب اسالمی، دعاهای مختلفی از پیامبر و امامان برای پیشگیری و مقابله با وبا و طاعون نقل می. شده استاشاره 

در این دوران حکومت کار خاصی برای نجات جان مردم انجام نمی داد و تنها به مصون ماندن خود . و پیش از آن بارها وبا در ایران شیوع پیدا کرد قاجار در دوران•

 [3].اکتفا می کردند

وبا  همه گیری جهانی باال، خصوصاً در بین کودکان در ایران اتفاق افتاد که بخشی از نرخ مرگ و میر بزرگ وبا، با اپیدمی ۷میالدی،  1۹03تا  1۸۲0در بین سال های •

 [4].در آن دوران بود

تلفات . وبا در ایران بود که از هند به خلیج فارس و بوشهر رسید و شیراز، اصفهان و والیت آذربایجان بخصوص شهر تبریز را مبتال کرداولین اپیدمی ق .ه 1۲3۵سال •

 [۵].در شهر شیراز نیز بسیار زیاد بود و به قولی دو سوم جمعیت شهر تلف شدند
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CHOLERA 

•Greek = bilious  

•Ebrie  = bad diseases  
•  Guide line for cholera control World health organization1992 80.4 REV.4 



HISTORY  

•  in 1845 Filipo Pacini  in Italia  

in intestine of diarrhea pt. 

 find comma shaped  bacillus 

 named vibrio cholera  

• But khok find  called kommabazillen  

                 academic vibrio comma 

• Than again called vibrio cholera  

• Guide line for cholera control World health organization1992 80.4 REV.4 



CHOLERA 



DISCOVERY 

• Robert Koch (1843-1910) 

 

• 1884:  Rediscovers Vibrio cholerae 

 

 











HISTORY 

•  Origins in India, cases reported as early as 1563 

• About 8 pandemics to date 
• 1817-`23:  First Pandemic 
• 1829-`50: Second Pandemic 
• 1852-`60: Third Pandemic* Pacini 
• 1863-`79: Fourth Pandemic 
• 1881-`96:  Fifth Pandemic * Koch 
• 1899-`1923: Sixth Pandemic 
• 1961-?:   Seventh Pandemic 
• 1992-?:  Eighth Pandemic 



HISTORY 

• First pandemic spreads from India to South, Central Asia, Middle East and Russia 

• Second pandemic reaches England 

• Pandemics in 1800’s deadly 

• All pandemics reach Africa 

• First pandemic reaches Latin America in 1991 

 



DISTRIBUTION 



 

برآورد می شود که مجموعاً پانصدهزارنفر از . جمعیت گیالن و مازندران به شدت کاهش یافت. همزمان در گیالن و مازندران طاعون نیز شایع شد. ق وبا در گیالن شایع شد و به تهران رسید.ه 1۲44در سال •

 .ق هر تابستان دوباره در گیالن و مازندران و تهران شایع شد.ه 1۲۵0وبا تا سال . جمعیت ایران در این سال تلف شدند

در تهران حتی حرمسرای محمدشاه نیز مبتال شدند و دو همسر و یک دختر و پسر شاه . تلفات شهرهای همدان و نائین بسیار زیاد بود. ق بار دیگر وبا در فارس، تهران، همدان و نائین شایع شد.ه 1۲۶0در سال •

 .مردند

 [3.]ناصرالدین شاه، حدود یکصدهزار نفر به خاطر ابتال به وبا درگذشتند ژوزف دزیره تولوزان، پزشک مخصوص طبق برآورد. ق وبای شدیدی در همه شهرهای ایران همه گیر می شود. ه 1۲۸4درسال •

 [3.]ق وبا همراه قحطی پدیدار شد. ه 1۲۸۷درسال •

 [3.]هزار نفر را تلف کرد 1۲تا  10پدیدار گشت و  گیالن ق وبای سختی در. ه 1۲۹4درسال •

 [3.]وارد ایران شد کرمانشاهان ق وبا از. ه 130۷درسال •

 

 



در تابستان . رسید رشت به( آستراخان)را گرفت و به اندک زمانی از شهرحاجی ترخان  روسیه آغازشد و بادکوبه ق از. ه 130۹در ایران، در  ژوزف دزیره تولوزان ساله حضور 30سخت ترین وبا در دورٔه •

 [3.]شیوع یافت تهران در 1310زد و در اوایل محرم سال دامغان و سمنان وبا به 130۹

یدن آب نوشیدنی شانبگفته یحیی دولت آبادی باعث بیماری دانش آموزان و تعطیلی معدود مدارس تازه تاسیس در تهران گشت با اینحال توصیه افراد آگاه برای جو. قمری همه گیری وبا رخ داد  13۲۲در سال •

 [۶...]وی میگوید شهرتهران از نظر بهداشت و وجود آبهای روان که به همه جا بیماری را گسترش میدهند دستکمی از جاهای دور افتاده نداشته است...مورد مالمت عوام قرار میگرفت

 .بود سروتایپ اوگاوا شناسایی شده در ایران سروتایپ رخ داد و ایران منطقه آندمیک وبا شد اولین ایران وبا در( اپیدمی)همه گیری  1344سال •

 .بوداوگاوا  تقریباً تمام موارد در ایران 13۵۶پس از سال . اینهابا و اوگاوا در ایران دیده می شد 13۵۶در ایران دیده شد و سپس به طور متناوب تا سال  ۵0اوایل سالسروتایپ اینهابا •

مورد وبا در ایران گزارش گردید؛ که تقریباً در تمام موارد میکروب از  11000حدود  13۷۷در اپیدمی . )مورد بیماری وبا گزارش گردیده است 100ساالنه نزدیک به  ۸4تا  ۷۹در ایران از سال •

 .و باعث مرگ می شود( بوده استسروتایپ اوگاوا  التور نوع

سازمان ملل متحد در بیانیه مشترکی اعالم کردند که نوع  صندوق کودکان و سازمان بهداشت جهانی .به بیماری وبا مبتال گشته اند یمن هزار نفر در۲00ژوئن اعالم کرد که بیش از  ۲۵سازمان ملل متحد در تاریخ •

 [۷.]نفر جان خود را از دست داده اند و آمار تلفات رو به افزایش است 1300بیماری وبا رایج در یمن از بدخیم ترین نوع آن است و در نتیجه این بیماری تاکنون بیش از 

 [ویرایش]قربانیان نامی وبا•



 .ساعت ۲4طی ( غیر خونی)بار یا بیشر مدفوع شل یا آبکی  3عبارت است از دفع آبکی 1اسهال حاد •

 : مورد مشکوک به وبا•

 سال یا باالتر مبتال به اسهال حاد آبکی و کم آبی شدید یا مرگ ۲هر بیمار با سن : وبا نباشند در مناطقی که درگیر طغیان •

 .خواهد بودمشکوک به وبا ناشی از اسهال حاد آبکی به عنوان مورد •

 .هر مورد اسهال حاد آبکی یا مرگ ناشی از آن به عنوان مورد مشکوک به وبا می باشد: درگیر طغیان وبا در مناطق •

 



 : مورد قطعی وبا•

 1هر مورد مشکوک به وبا که ویبریو کلرا  O 13۹یا  O1به روش کشت یا  PCRاز نمونه وی جدا شده باشد به عنوان •

 مورد قطعی وبا طبقه بندی می گردد ،•

در کشورهایی که موردی از وبا وجود ندارد یا حذف شده است ، جداسازی سویه توکسیژنیک ویبریو  O 13۹یا  O1به •

 1کلرا 

 



 : بومی وبا(مناطق آندمیک•

 این مناطق. سال گذشته به عنوان مناطق اندمیک یا بومی وبا می باشند  3مناطق دارای انتقال محلی موارد قطعی وبا طی •

 .ممکن است شامل یک استان ، منقطه یا نواحی کوچکتر باشد•

ناحیه آندمیک وبا طبق تعاریف فوق باشد ، به عنوان کشور اندمیک وبا /منطقه/ هر کشوری که دارای یک یا بیشر استان: نکته•

 .در نظر گرفته خواهد شد

 



 : طغیان وبا•

وبا همراه با مستندات مبنی بر انتقال محلی بیماری ، به عنوان طغیان وبا در نظر گرفته می یک مورد تایید شده  وقوع حداقل•

 شود

رخ می دهد ، افزایش غیر منتظره از نظر تعداد یا ( در تمام طول سال )پایداردر مناطقی انتقال موارد این بیماری به طور •

 در صورتی که تعدادی از این موارد دارای تایید آزمایشگاهی باشند ،هفته متوالی  ۲موارد مشکوک به وبا طی )زمان 

 در چنین شرایطی باید با انجام اقدامات مازاد پاسخ دهی و کنترل طغیان ، افزایش موارد بیماری. طغیان وبا خواهد بود•

 .به درستی ارزیابی و پاسخ داده شوند•

 



HOT SPOT منطقه 

به عنوان مثال شهر ، یا مناطق تقسیم بندی شده از نظر اداری یا تقسیم بندی شده در )محدود جغرافیایی / عبارت است از منطقه •

را تسهیل می کند و به صورت دائم انتقال وبا اقتصادی آن  -یا اجتماعی/ که شرایط محیطی ، فرهنگی و(حوزه خدمات سالمت

 .یا با تناوب زمانی منظم ، موارد بیماری وبا در این مناطق مشاهده و گزارش می شود

•Hot Spot مناطق نقش مهمی در انتشار بیماری به مناطق دیگر دارند  . 



 

• )Cholera Alert(  هشدار وبا 

 مبتال بیه) مرتبط از نظر زمانی و مکانی(سال یا باالتر ۲مورد یا بیشتر فرد با سن  ۲هشدار وبا عبارت است از شناسایی •

 یک هفته ازاسهال حاد آبکی همراه با کم آبی شدید یا مرگ ناشی از اسهال حاد آبکی از همان مناطق به فاصله زمانی •

 یکدیگر•

 یا•

 .ساله ۵ناشی از اسهال حاد آبکی شدید در یک فرد حداقل یک مورد مرگ •

 یا•

• )Positive Rapid Diagnostic Test( یک مورد اسهال حاد آبکی با تست تشخیص سریع مثبت از نظر کلرا 

 که هنوز مورد ققعیی وبیا کشید نگیده) از جمله مناطق در خطر گسترش بیماری ناشی از طغیان اخیر(در منققه ای •

 .است•

 



•( Cholera Eradication )  حذف وبا 

 متوالی هیچ مورد قطعی وبا ناشی از انتقال محلی بیماری نداشته باشید و دارای نظامسال  3 هر کشوری که حداقل•

 کلرامراقبت اپیدمیولوژیک و آزمایشگاهی کارآمدی باشد که قادر به شناسایی و تایید موارد وبا است ، به مرحله حذف •

 .دست یافته است•

 



اما از . قرار می گیرند، بیمار نمی شوند و نمی دانند که آلوده شده اند (Vibrio cholerae)اکثر افرادی که در معرض باکتری وبا•

روز دفع می کنند، هنوز هم می توانند دیگران را از طریق آب آلوده  14تا  ۷آنجایی که آنها باکتری وبا را در مدفوع خود به مدت 

 .بیمار کنند

اکثر موارد وبا که عالئم ایجاد می کنند باعث اسهال خفیف یا متوسط می شوند که تشخیص آن از اسهال ناشی از سایر مشکالت اغلب •

در کشور شیوع زیادی پیدا کرده و همزمانی آن با  ویروس اسهال و استفراغ جدید به خصوص اینکه در حال حاضر. دشوار است

 شیوع وبا کار را دشوارتر میکند

 

https://keyvanlab.com/blog/viral-gastroenteritis/


 عوامل خطر وبا•

همه افراد مستعد ابتال به وبا هستند، به استثنای نوزادانی که از مادران شیردهی که قبالً مبتال به وبا بوده اند، •

با این حال، برخی از عوامل می توانند شما را در برابر این بیماری آسیب پذیرتر کنند یا . مصونیت پیدا می کنند

 .احتمال بروز عالئم و نشانه های شدید را افزایش دهند

 :عوامل خطر ابتال به وبا عبارتند از•

 



.  دشوار است، بیشتر رشد می کند –از جمله تأمین آب سالم  –وبا در شرایطی که نگهداری از یک محیط بهداشتی  :شرایط بد بهداشتی•

چنین شرایطی برای اردوگاه های پناهندگان، کشورهای فقیر، و مناطقی که به دلیل قحطی، جنگ یا بالیای طبیعی آسیب دیده اند، 

 .مشترک است

باکتری وبا نمی تواند در محیط اسیدی زنده بماند و اسید معده معمولی اغلب به عنوان دفاعی در برابر عفونت  :اسید معده کاهش یافته•

 H-2مانند کودکان، افراد مسن، و افرادی که از آنتی اسیدها، مسدودکننده های )اما افرادی که سطح اسید معده پایینی دارند . عمل می کند

بنابراین در معرض خطر بیشتری برای ابتال به وبا قرار . فاقد این محافظت هستند( یا مهارکننده های پمپ پروتون استفاده می کنند

 .دارند

 .زندگی با فردی که این بیماری را دارد، باعث می شود که در معرض خطر ابتال به وبا قرار داشته باشید :مواجهه خانگی•

 



در مقایسه با افراد با گروه های  O به دالیلی که کامالً مشخص نیست، احتمال ابتال به وبا در افراد دارای گروه خونی  :  Oگروه خونی •

 .خونی دیگر دو برابر بیشتر است

اگرچه کشورهای صنعتی دیگر شیوع وبا در مقیاس بزرگ ندارند، اما خوردن صدف های موجود در آب های  :صدف خام یا نیم پز•

 .شناخته شده به عنوان پناهگاه این باکتری، خطر ابتال به آن را تا حد زیادی افزایش می دهد

 



 و تسهیالت دفعآب سالم انتقال این بیماری کامال با شرایط بهداشتی نامناسب شامل عدم دسترسی کافی و مناسب به •

 نواحی پر جمعیت حاشیه شهر ، کمپ های تعبیه شده برای جمعیت های داخلی جا. بهداشتی فاضالب مرتبط می باشد•

 و یا کمپ های جمعیت های مهاجرین در صورت عدم( به عنوان مثال در شرایط وقوع بالیای طبیعی)به جا شده •

 دسترسی به حداقل ملزومات مورد نیاز شامل آب سالم و فاضالب بهداشتی ، مناطقی هستند که به طور قابل توجهی در•

 .معرض خطر این بیماری قرار دارند•

 طی چند سال اخیر همچنان باال بوده•



 

 

VIBRIO CHOLERAE HAS A STRONG CONNECTION TO WATER 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/114078/cholera# 



Cholera can easily be spread through contaminated food and water ( the 

major rout of transmission) but also person to person spreads  

























 شیوع وبا در ایران•

از بین موارد ( 1401مرداد  ۲)تاکنون : طبق گزارش سرپرست اداره بیماری های منتقله از آب و غذای وزارت بهداشت

که از میان آن ها . مبتالی قطعی به بیماری وبا در داخل کشور شناسایی شدند و هیچ فوتي در این زمینه نداشتیم نفر 60 مشکوک،

مورد نیز در استان آذربایجان  ۲مورد در استان کرمانشاه و  1۵مورد در استان کردستان  4۲وبا تا کنون در سه استان شامل؛ 

 80 .افراد مبتال به خاطر سفر به کشورهای همجوار به این بیماری مبتال شده اند. مورد در بوشهر دیده شده است 1غربی و 

درصد بیماران،  1۵تا  10حدود . داشته باشند اسهال خفیف و یا فقط عالئم بالینی نداشته باشند بیماران مبتال ممکن است درصد

 .آنان اسهال خیلی شدید را تجربه خواهند کرددرصد  ۵اسهال متوسط و حدود 

مورد رسیده است و کارشناسان، این کشور را در وضعیت  1۶0به  عراق مبتالیان به وبا در کشور همسایه ایران، یعنی

نفر مشکوک و مبتال به این  30با توجه به هم مرز بودن ایران و عراق، در شهرهایی مثل کردستان حدود . خطرناکی می دانند

 .بیماری شناسایی شده اند که آمار باالیی است و باید اقدامات پیشگیرانه هرچه سریعتر اعمال شود









 در نظام مراقبت کشوری ) تهیه نمونه سوآپ رکتال (اندیکاسیون های نمونه گیری از نظر التور •

 میزان حساسیت نظام مراقبت بیماری وبا در کشور در قالب اجرای نظام مراقبت سندرمیک ، همچنین ارتقیاباال بردن •

 .نمونه گیری از موارد مشکوک به وبا از جمله مهم ترین اقدامات در برنامه مراقبت وبا محسوب میگردند شاخص•

 :در نظام کشوری مراقبت وبا ، در موارد زیر باید نمونه گیری از نظر التور انجام شود•

 سال و باالتر مبتال به اسهال حاد آبکی با کم آبی شدید یا متوسط در تمام فصول سال ۲هر فرد  1-•

 تهیه نمونه سوآپ رکتال از فرد فوت شده و همچنین از موارد تما های نزدیک فیرد( مرگ از اسهال با هر سنی ۲-•

 )متوفی •

 3تهییه (وقوع هر مورد طغیان بیماری اسهال حاد آبکی در منققه صرف نظر از سن و یا شدت بیماری 3- -سیوآپ  ۲•

 .درصد موارد عالمت دار نمونه تهیه شود ۵در مواقع مواجهه با طغیان عموما توصیه می شود از ). رکتال•

 مشکوک شدن به بیماری وبا توسط پزشک معالج 4-•

 



رسیده است و کارشناسان، این کشور را در وضعیت مورد  1۶0به  عراق مبتالیان به وبا در کشور همسایه ایران، یعنی•

نفر مشکوک و مبتال به این  30با توجه به هم مرز بودن ایران و عراق، در شهرهایی مثل کردستان حدود . خطرناکی می دانند

 .بیماری شناسایی شده اند که آمار باالیی است و باید اقدامات پیشگیرانه هرچه سریعتر اعمال شود

 



 19ب      ا توجه به اینکه همه گیری  -COVID کهههنوز خاتمه نیافته است ، تاکید می گردد که در مواجهه با بیمارانی •

 طبق تعاریف فوق اندیکاسیون نمونه گیری از نظر التور دارنهد ، تهیهه نمونهه رکتهال سهوا و همچنهی انتقهال•

•COVID-  19نمونههای اخذ شده با رعایت احتیاط های توصیه شده برای پیشگیری و کنتهرل عفونهت در وبها و 

 .انجام شود•

 


