


اپیدمیولوژی و كنترل بیماری های 
 اسهالي



 بار در سال مبتال به   3/3سال  5بطور متوسط هر كودک زیر
 .اسهال مي شوند

80 % سال اول زندگي اتفاق مي   2مرگ های ناشي از اسهال در
 .افتد



 تعریف

  یا بار سه دفع صورت به اسهال معموال اپیدمیولوژیك، مطالعات در
 .شود مي تعریف ساعت 24 در شل یا و آبكي مدفوع بیشتر



 انواع

اسهال حاد آبكي 
اسهال خوني 
اسهال پایدار 



 اسهال حاد آبكي

 

  معموال) كشد مي طول روز 14 از كمتر و شده شروع ناگهاني بطور
  زیاد دفعات به آبكي یا و شل دفع شامل و ( كمتر یا روز 7 حدود
 .باشد استفراغ و تب با همراه است ممكن .است آشكار خون بدون
  كوالی اشریشیا روتاویروس، آبكي حاد اسهال علّت ترین مهم

 و كریپتوسپوریدیوم ژژوني، كامپیلوباكتر شیگال، آنتروتوكسیژنیك،
  آنتروپاتوژن كوالی اشریشیا و سالمونال ،O1 نوع ویبریوكلرای گاه
 .باشد مي



 اسهال خوني

 

  مخاط صدمه به منجر و مدفوع در آشكار خون با است اسهالي
 اشتهایي بي با همراه و گردد مي مهاجم باكتری توسط روده

  سپتي روده، شدن سوراخ گاه وزن، شدید دادن دست از شدید،
 .است شيگال آن اصلي عامل .شود مي غیره و توكسمي سمي،



 اسهال پایدار

 

 طول روز 14 از بیش و شده شروع حاد صورت به كه است اسهالي
  شایعي نحو به و باشد خوني یا آبكي تواند مي آن شروع . بكشد
  و است زیاد معموال مدفوع حجم .گردد مي نیز وزن كاهش باعث

  وجود واحدی علت هیچ .شود عارض است ممكن نیز آبي كم
  و شيگال روده، به چسبنده كوالي اشريشيا حال، این با .ندارد

 نقش آن در سایرین از بیش است ممكن كريپتوسپوريديوم
 كه مزمن اسهال با را پایدار اسهال كه كرد دقت باید .باشند داشته

  مثل عفوني علت بدون كشیده طول یا و راجعه است اسهالي
 .نشود اشتباه ارثي، متابولیك اختالالت یا و گلوتن به حساسیت



 عوامل مساعدكننده

 :رفتارهایي كه انتقال پاتوژن های روده ای را افزایش مي دهند

 (ماهگي4-6در )دوری از تغذیه انحصاری با شیر مادر 

 استفاده از بطری شیر 

 نگهداری غذا در درجه حرارت اتاق 

 استفاده از آب آلوده 

 عدم شستشوی دستها پس از دفع مدفوع 

 عدم دفع بهداشتي مدفوع 

 



 عوامل مساعدكننده

عواملي كه حساسیت میزبان را افزایش مي دهند: 
 سال شیر مادر خوردن2كمتر از 

 سوتغذیه 

 ابتال به سرخك 

 كمبود ایمني یا كاهش ایمني 



 عوامل مساعدكننده

oسن  : 

 سال اول2اكثر حمالت در 

 ماه11تا 6بیشترین شیوع در گروه سني   

 



 عوامل مساعدكننده

فصل: 
 سال گرم فصول در بیشتر باكتریایي اسهال معتدل، هوای و آب در

 بخصوص ویروسي، های اسهال شیوع كه حالي در شود مي حادث
 مناطق در .رسد مي حداكثر به زمستان فصل در روتاویروسي
  عارض سال طول تمام در روتاویروسي های اسهال گرمسیری

  برخوردار بیشتری شیوع از سرد، و خشك فصول در ولي میشود
 و گرم فصول در باكتریایي های اسهال وفور كه حالي در . باشد مي

  نیز پایدار اسهال فصلي شیوع و رسد مي اكثر حد به سال باراني
 .است آبكي حاد اسهال مشابه



 مكانيسم هاي اسهال آبكي

  ترشح 
عمل اسموتیك 



 مكانیسم های پاتوژنیك

چسبندگي: ویروس ها 
چسبندگي: باكتری ها 

 ترشح سم
 تهاجم مخاطي

چسبندگي: پروتوزوآ 
 تهاجم مخاطي



 درمان

جانشیني آب و امالح بدون درنظرگرفتن اتیولوژی 
تغذیه مناسب 
  عدم استفاده از مواد ضد میكربي و ضد پریستالتیسم مگر در

  :  موارد زیر
اسهال خوني؛ 
مشكوک به وبا با كم آبي شدید؛ 

اسهال مقاوم وقتي كیست آمیب یا ژیاردیا در مدفوع باشد. 



 تشخیص

 نگاه 
وضعیت کودک 

چشم ها 

اشک 

دهان و زبان 

تشنگی 

لمس 
تورگور پوستی 

 
 .عالیم کلیدی با رنگ قرمز نشان داده شده اند



Treatment 

Fluid 

Feeding 

Fast referrals 



   ORSتركیب 

 میلي مول در لیتر 90  سدیم 

  میلي مول در لیتر 20  پتاسیم 

  میلي مول در لیتر 30  بیكربنات 
 میلي مول در لیتر 10  سیترات 
 میلي مول در لیتر 80  كلراید 
 میلي مول در لیتر 111  گلوكز 

 
 .یا سیترات یا بیكربنات استفاده مي شود ORSالزم به ذكر است در تركیب 



     ORS محدودیت های

نامناسب 
درمان اولیه دهیدراتاسیون شدید 
ایلئوس پارالیتیك و نفخ شدید شكمي 
قادر به نوشیدن نبودن 

بي تاثیر 
  میلي لیتر به ازای هر كیلوگرم وزن بدن در  >15دفع خیلي سریع

 ساعت
استفراغ شدید و تكرارشونده 
سوء جذب گلوكز 



 پیشگیری

قطع انتقال پاتوژن 
تغذیه انحصاری با شیر مادر 
عدم استفاده از بطری شیر و پستانك 
بهسازی اعمال مربوط به تهیه و نگاهداری غذا 
استفاده از آب آشامیدني سالم 
شستن دست ها 
دفع صحیح مدفوع 

افزایش دفاع میزبان 
 سالگي 2ادامه تغذیه با شیر مادر تا 
بهبود وضع تغذیه ای 

واكسن سرخك 




