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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  
 ۲۱/۰۴/۲۰۲۱  ایناصراورداکتر 

 « در قاموس کبیر افغانستان کولرا  » یمرض مکروبمعرفی و تشریح  
 

سیاسی و طبیعی، به مسائل صحی نیز توجه  اقتصادی،   قاموس کبیر افغانستان در کنار ارائهٔ بسی مطالب مهم اجتماعی،
سال اخیر بر اثر ادامۀ جنگ، بیماریهای مختلف    40کرده، امراض و عالئم آنها را معرفی می نماید، مخصوصاً که طی  

در افغانستان گسترش یافته و مردم را دچار مشکالت فراوان کرده. ازینرو کوشش به عمل می آید تا راههای پیشگیری و  
ن ناجوریها از طریق تداوی طب مکتبی و طب یونانی به دسترس هموطنان گذاشته شود. در این سلسله به معرفی  معالجۀ ای 

 .شود پراخته می کولرا بیماری 

 

 
 

 
 

یک مرض مکروبی است که (Cholera)  کولرا

نزد انسان ها باعث اسهال بسيار شدید مشابه به  

اعراض ناشی  بی آبی وجود و    آب برنج، استفراغ، 

به شکل   به موقوع و  دیهایدریشن شده و اگر  از 

می تواند عواقب خطرناک    ٬درست تداوی نگردد 

  .داشته و حتی می تواند باعث مرگ شود 

مکروب از طریق تماس مواد غایطٔه منتن با آب 

  .و مواد غذایی به انسان ها سرایت می کند 

ا( یاد می شود و این مرض تنها انسان ها را مصاب  عامل کولرا مکروبی است که بنام )ویبریو کولر **

  .می سازد 

در  کولرا  ولی  گردیده  محو  بکلی  تقریباً  آستراليا  و  اروپایی  کشورهای  کانادا،  امریکا،  در  مرض 

موجود بوده    ( -Endemic کشورهای جنوب شرق آسيا، افریقا و امریکای التين بصورت )اندیميک

 .هزارها انسان می شود  دنش  ساالنه باعث بيماری و مصاب و 

فيصد مریضان به    ۱۰ميليون انسان مصاب مرض شده که از این جمله حدود    ۵الی    ۳ساالنه تقریباً  

فيصد مریضان یا اعراض ندارند و یا اعراض بسيار   ۹۰شکِل شدیِد مرض مبتال می گردد. متباقی  

 .خفيف دارند ولی این اشخاص می توانند ناقل مرض باشند که خيلی خطرناک است 

 .هزار انسان می گردد   ۱۴۰هزار الی  ۴۰کولرا ساالنه باعث مرگ 
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در هنگام وقوع حوادث طبيعی مخصوصاً سيالب ها، شيوع مرض بسيار زیاد شده که از طریق  **

مرض بصورت سریع سرایت    آلوده شدن آب و مواد غذایی که به تماس مواد غایطٔه شخص منتن ميآید 

 .نموده و باعث مریضی هزاران انسان بصورت همزمان می گردد 

ردن مواد خو  ٬انسان ها از طریق نوشيدن آبی که به تماس مواد غایطٔه منتن با مکروب کولرا آمده

 .قال می نماید نت ستان آلوده و ناشسته به دیگران اریق مگس ها و یا د از ط غذایی منتن که عامل مرض 

د، نيز می  نهمچنان این مکروب می تواند از طریق غذاهای بحری که بصورت مکمل پخته نشده باش

 .تواند انتقال نماید 

  مقابل تيزاب معده مقاومت نداشته و تلف می شوند. ولی در صورتی که مکروب   مکروب کولرا معموالً 

بسيار قوی باشد و یا مقادیر مکروب بسيار زیاد باشد، ميتواند از معده گذشته و در روده های کوچک،  

جایی که محيط القلی است، تکثر می نماید. مکروب کولرا در روده های کوچک مکانيزمی را بوجود  

شکل اسهاالت   می آورد که باعث می شود که مقادیر زیاد مایعات به داخل جوف روده ها جذب شده و به

 .شدید، باعث بی آبی وجود گردد 

همچنان اشخاصی که ادویٔه ضد تيزاب معده مانند )اوميپرازول( می گيرند چون این دوا تيزابيت معده  

رسيده و    باریکرود و می تواند به روده های   مکروب کولرا در معده از بين نمی  ٬را پائين می آورد 

 .باعث مرض شود 

 :مواد غایطٔه منتن به انسان ها از طریقچون مکروب کولرا از 

 آب  -

 موای غذایی منتن )که توسط مگس ها و یا دستهای آلوده به مکروب آلوده شده(  -

 مگس ها  -

 دستهای ناشسته  -

 گردد. تا از انتقال مکروب جلوگيری شکستانده شدهباید این حلقه  ٬به دیگران انتقال پيدا می کند 

 :اعراض و عالیم مرض  **

 .که حاوی خون و بلغم نمی باشد  (رنگ برنج اسهال بسيار شدید و آنی )به شکل -

 استفراغ  -

 .تشوشات الکتروليت ها مخصوصاً سودیم و پتاسيم که باعث دردها و تشنجات عضلی می شود  -

 ضعف و بيحالی شدید  -

 سقوط فشار خون  -

 شاک  -

 فرورفتگی چشم ها  -

 ی در روی جلد سرد  -

 ریع نبض س -

 چملک شدن جلد مخصوصاً پوست دست ها و پاها  -

 کبود شدن جلد  -

 .به وجود می آیند   تمام این اعراض و عالیم از اثر ضياع مایعات و الکتروليت ها
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در صورت عدم تداوی و حاالت پيشرفته، مرض می تواند باعث عدم کفایٔه گرده ها و دیگر اختالطات  

 .کشنده شود 

 معرض خطر قرار دارند؟   کدام اشخاص بيشتر در **

 اسخاص مسن و سالخورده -

 سؤتغذی اند  به اشخاصی که مصاب  -

 اطفال  -

 خانمهای حامله  -

 .اشخاصی که سيستم معافيتی ضعيف دارند  -

 

 :اهتمامات الزم جهت جلوگيری از سرایت به دیگران **

 )غيرمنتن(  تميزشستن دست ها با صابون و آب  -

 ؟؟   تصفيه آب از تکه ها -

 استفاده از کلورین در آب  -

 جوش دادن آب )حداقل برای یک دقيقٔه مکمل آب باید جوش بخورد(  -

استفاده از تشناب های که مواد غایطه در محيط مناسب ذخيره می شوند و به محيط آزاد راه ندارد و   -

 .تشار مرض نشود یا حداقل مگس ها  بصورت آزاد به تماس مواد غایطه آمده نتواند تا باعث انتقال و ان

اعادٔه مایعات و الکتروليت های ضایع شده )از طریق دادن مایعات از طریق دهن و در صورتی که   -

 (.دادن مایعات از طریق وریدی ٬بی آبی بسيار شدید باشد 

 .مکروبی استفاده نمود  وقایع شدید می توان از انتی بيوتيک ها یا دواهای ضد  در صورت  -

باید یادآور شد که دادن مایعات در تداوی مرض به مراتب مهمتر و نجات دهنده است نسبت به دادن   *

 .انتی بيوتيک ها

 :د چه اهتماماتی گرفته شو د اگر شخصی در فاميل به این مریضی مصاب شو **

ن مواد فاضلٔه مریض در جای مصئون که به تماس آب و مواد غذایی نيامده و مگس ها  جابجا کرد  -

 .نيز نتواند باالی آن نشسته و باعث انتقال مرض گردد 

  ٬شستن دست ها  ٬استفاده از آبی که حداقل برای یک دقيقه جوش داده شده باشد )غرض نوشيدن -

 شستن دهن و دندان ها( 

 .ميوه ها باید پوست شود  -

*** 

 :مایعاتی که برای مریض داده می شود می توان آنرا طور ذیل در خانه آماده ساخت 

دقيقه) یک  برای  شده  داده  آب جوش  ليتر  قاشق    ٬یک  و شش  نمک  چایخوری  قاشق  نيم  ان  در  که 

 (چایخوری بوره اضافه شده باشد 

مقادیر زیاد مایعات در  ٬ساعت ضایع نمایند  ۲۴ليتر آب در  ۳۰الی  ۱۵چون این مریضان می توانند 

 .وقت نسبتاً کم برای شان داده شود 
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*** 

اگر وضع مریضان بهبود نمی یابد باید به اسرع وقت بصورت مصؤن به مراکز صحی انتقال داده  -

 .شوند 

ا باز  استفاده از انتی بيوتيک ها در واقعات شدید کولرا می تواند مدت زمان اسهال را کاهش دهد ام -

یادآوری است که تداوی اصلی و نجات دهندهٔ  حيات همانا اعاده مایعات و الکتروليت های    هم قابل 

 .وجود است که در اسرع زمان باید صورت بگيرد 

مایعات به شکل درست آن صورت گيرد تعداد وفيات را می    در صورتی که تداوی مخصوصاً اعادهٔ 

لی در صورت تأخير در تداوی یا تداوی ناقص و یا عدم تداوی  توان به کمتر از یک فيصد تخفيف داد و

 .یا بيشتر باشد  ٪۶۰الی  ٪۵وفيات می تواند از 

اده می شود و یا  برای وقایه و جلوگيری کولرا واکسين هم وجود دارد که در بعضی کشور ها استف

باید   تطبيق می گردد.،  لرا در آن شایع است، سفر می کنند به کشورهای که کوکه    واکسين به کسانی

 .یادآورشد که معافيت واکسين دوامدار و طوالنی نيست 

 ناصراوریا  

 

مرض کلمه اندميک هم در دکشنری وجود دارد. دقيق نميدانم که با پندیميک چه فرق دارد. پندیميک  

 کولرا نيز مرض فراگير است. . در حقيقت  فراگير را گویند 
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