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 تعریف

کولرا یک مرض باکتریایی است که باعث اسهال شدید و کم 

آبی در بدن شده و معموال ازطریق آب های آلوده پخش می 

 .شود

این مرض به شدت ساری می باشد که  ویژگی مشخص آن 

شروع ناگهانی اسهال آبکی است که به دنبال آن؛ استفراغات، 

کم آبی شدن سریع بدن، گرفتگی ماهیچه ها و کم ادراری را 

 .دارا می باشد



 عامیل کولرا

 .کولرا توسط باکتری های بنام ویبریو کلرا ایجاد می شود

 CTXاثرات کشنده این بیماری نتیجه یک سم قوی موسوم به 

 .است که توسط این باکتری ها در روده کوچک تولید می شود

CTX  هنگام اتصال به دیواره های روده، جریان سدیم و کلرید

 .را متخل می کند

هنگام که باکتری ها به دیواره روده کوچک متصل می شوند، 

بدن شروع به ترشح مقادیر زیادی آب می کند که منجر به 
 .اسهال و از بین رفتن سریع مایعات و نمک ها می شود



 منابع

 .آب های آلوده اصلی ترین منبع کولرا می باشد

هم چنان میوه ها، سبزیجات و غذاهای خام می توانند حاوی 
 .باکتری های عامل کولرا باشند



 عالیم و نشانو ىای کولرا

 شامل موارید ذیل می گردد؛

 .شروع ناگهانی اسهال1.

 .حالت تهوع و دلبدی2.

 .استفراغات شدید3.

 .کم آبی خفیف تا شدید4.

 .کم ادراری5.

کم آبی ناشی از کولرا معموال شدید است و می تواند؛ : نکته
خستگی، بد خلقی، گود افتادگی چشم، خشکی دهان و پوست، 

 .تشنگی شدید، ضربان قلب نا منظم و فشار خون پایین شود



 عالیم و نشانو ىای کولرا

کم آبی ممکن است منجر به از بین رفتن مواد معدنی در خون 

 .و عدم تعادل الکترولیت ها شود

اولین نشانه عدم تعادل الکترولیت، گرفتگی شدید عضالت 

 .است

این اختالل در نهایت می تواند منجر به شوک نزد فرد مصاب 
 .شود



 عالیم کولرا در اطفال 

عالیم کولرا در اطفال معموال همانند بزرگساالن است که 

 اطفال ممکن است موارید ذیل را نیز تجربه کند؛

 خواب آلودگی شدید•

 تب•

 تشنج•

 .کما•



 عوارض کولرا

 .کولرا می تواند کشنده باشد

در موارید شدید، از دست دادن سریع مایعات و الکترولیت ها می تواند 
 .حداقل دو یا سه ساعت باعث مرگ شود

حتی در موارد معمولی، در صورت عدم تداوی، احتمال مرگ فرد 
ساعت در اثر کمبود آب بدن و شاک بوجود می  18مصاب در کمتر از 

 .آید

شاک و اسهال شدید جدی ترین عوارض کولرا می باشد اما با این حال 
 ممکن مشکالت دیگر را نیز بوجود بی آورد؛

 .قند خون پایین•

 .کمبود پتاسیم•

 .نارسایی کلیه•



 راه ىای انتقال

 .انسان به انسان1.

 .آب های آلوده به مدفوع2.

 .خوردنی و آشامیدنی آلوده به کولرا3.

شیر دادن اطفال با شیرچوشک یک عامل خطر چشمگیر 4.
 .برای اطفال است



 پیشگیری

 .تامین آب سالم و تصفیه شده•

 .دفع فاظالب•

 .مراعات حفظ الصحه در قسمت تغذیه•

 .آموزیش حفظ الصحه فردی•

قبل از غذا و پس از رفتن تشناب دست های خود را با آب و صابون 1.
 .بشویید

از مصرف مواد غذایی، آب میوه و نوشیدنی های تهیه شده در بیرون از 2.
خانه و بخصوص غذاهای تهیه شده توسط فروشندگان، جدآ خود داری 

 .نماید

 .قبل از مصرف میوه جات و سبزیجات حتمی آنها را پاک بیشوید3.

در صورت عدم دسترسی به آب سالم و تصفیه شده حتمی آنها را 4.
 .بجوشانید
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