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پيشگفتار
اسهال خوني ناشي از شيگال بيماري جوامع فقير و پرازدحام شناخته
شده كه هنوز هم با مرگ و مير و عوارض فراوان در مناطق گرمسير
همراه است .همهگيريهاي اسهالخوني با حركت جمعيتها در طي
قحطي ،خشكسالي و حتي جنگ همراه بوده و بسيار بيشتر از عامل
همـراه خـود آسيبزننـده بـودهاست .مـرگومـير فـراوان نـاشـي از
همهگيري كه بيشتر از همهگيريهاي وباست و عوارض طوالني مدت
كه به دنبال بيماري ديدهميشود چنان است كه توجه كافي را طلب
ميكند ،آنچه شايد تاكنون از نظرها دور مانده باشد .شايد اين
بيتوجهي ناشي از ناآگاهي نسبت به فراواني موارد ،عاليم و نشانهها،
ويژگيهاي آزمايشگاهي و الگوي همهگير شناختي بيماري باشد.
تشخيص ناصحيح و مراقبت ناقص از موارد نيز موجب بياطالعي از
بار بيماري شدهاست .همچنين درمانهاي نامناسب و ويژگيهاي
خاص باكتري به گسترش مقاومت دارويي دامنزده و درمان
ضدميكروبي را بهعنوان ابزار مهار همهگيري تهديد ميكند .اين كتاب

توسط كارشناسان بيماريهاي رودهاي سازمان جهاني بهداشت و با
هدف آشنايي با اسهالخوني همهگير ناشي از شيگالديسانتريتيپ 0
(شايعتـرين علت همهگيـري در منـاطق گـرمسير) ،هـمچنين شيـوه
مراقبت از موارد بيماري ،آمادگي مقابله با همهگيري و اقدامات مهار
همهگيري تهيه شدهاست .افزون بر اين ،اطالعات قابل توجهي در
رابطه با درمان و پيگيري موارد پس از درمان وجوددارد كه در رويكرد
به موارد تكگير شيگال ميتواند كمككننده باشد.
با توجه به نبود مرجعي اين چنين ،اميداست كتاب حاضر بتواند
مورد توجه عالقهمندان قرارگيرد.

دكتر محمدمهدي گويا
دكتر يوشيا پيــره
دكتر كامران حكيمزاده
تابستان 1931

مقدمه
شيـگال ديسـانتـري تيپ يك( )SD0عامل بيمـاريزاي رودهاست كـه
2
توان بيماريزايي فوقالعادهاي دارد و از عوامل اصلي بروز ديسانتري
همهگير 8و يا بومي 9با مرگومير زياد به حساب ميآيد؛ همچنين ،تنها
علت همهگيريهاي اسهالخوني در ابعاد وسيع در مناطق مختلف
دنياست .در سالهاي اخير،همهگيريهاي وسيع بيماري در امريكاي
مركزي ،جنوب آسيا ،آفريقاي جنوبي و مركزي گزارششدهاست.
همهگيري امريكاي مركزي در طي سالهاي  0363تا  0308ميالدي به
 511,111مورد بيماري و  21,111مورد مرگ منجرشد .همهگيري
جنوب و مركز آفريقا در سال  0303آغازشد و حداقل  3كشور منطقه
را تحتتأثير قرارداد .بهنظرميرسد اكثر كشورهاي درحال توسعه در
معرض خطر همهگيريهاي ناشي از  Sd0قرار داشتهباشند.
اين راهنما بهمنظور كمك به مسئولين بهداشت كشورها در سطح
ملي و ارايهدهندگان خدمات بهداشتي در سطح محيطي جهت پيشگيري
و يا درمان موارد بيماري ناشي از  Sd0تهيه و تنظيم شدهاست.
0

2

2. dysentery
4. endemic

1. Shigella dysenteriae type 1
3. epidemic

فصل اوّل
كليـّات

 .1تعريف Sd1

شيگالها از جمله عوامل اصلي بروز اسهالهاي حاد خوني محسوب
ميشوند .اين ارگانيسمها از طريق تهاجم به سلولهاي پوششي رودة
بزرگ سبب زخم مخاطي خونريزيدهنده همراه با ترشحات التهابي
ميشوند كه از نظر باليني عالوه بر اسهال خوني ،تب ،زورپيچ شكم و
درد ركتوم نيز مشهوداست .تقريبآ در نيمي از موارد ،اسهال حاد بدون
وجود خون در مدفوع بيمار ديده ميشود كه در اين موارد ،تفاوت
باليني با ساير انواع اسهالهاي حاد مشهود نيست.
شيگالي تيپ يك يا  Sd0در سه مشخصه عمده با ديگر گروههاي

سرمي 0شيگال ،يعني شيگال فلكسنري ،2شيگال سونيي 8و شيگال
2

بويدي 9تفاوت دارد:
الف) فقط

Sd0

همهگيريهاي طوالنيمدت و گسترده اسهالخوني

ايجادميكند؛
ب) بروز مقاومت دارويي در برابر  Sd0بيش از ديگر انواع شيگالهاست؛
2. S. flexneri
4. S. boydii

1. Serogroup
3. S. sonnei

ج) شــدت و وخامــت عفونــت بــا  Sd0از نظــر بــاليني بيشــتر،
طوالنيمدتتر و در مقايسه با ساير انواع شيگالها كشندهتراست.
افزون بر اين ،بيماري در كودكان خردسال ،بهويژه شيرخواران،
افراد مسن و مبتاليان به سوءتغذيه با شدت و وخامت بيشتري
تظاهرميكند و مرگومير بيشتري را به دنبالدارد .بيماري در اغلب
موارد طي  0روز بدون عارضه بهبودمييابد؛ ولي گاهي اسهال پايدار

0

مشاهدهميشود .عوارض عمده ناشي از ابتال به  Sd0عبارتند از:
 .0سندرم هموليتيك اورميك ،2HUS
 .2تشنج،
 .8سپتيسمي،8
8

 .9بيرونزدگي ركتوم،9
 .5مگاكولون توكسيك.5
ميزان مرگومير بيماري در صورت نبود درمان مؤثر و بهموقع 0 ،تا
01درصد موارد ابتال خواهدبود.
در جوامع پرجمعيت كه وضعيت بهداشـت آنهـا نامناسـباسـت و
دسترسي به امكانات بهسازي و منـابع مطمـئن آب نـدارنــد ،شيــوع
بيماري بيشتراست .بنابـراين ،بهويژه پناهنــدگان در مــعرض خــطر
قراردارند .در دورههـاي همهگيـري معموالً تـا يكســوم جامعــ در
معرض خطر ممكناست دچار عفونت شـود .اگرچـه بيمـاري تمايـل
3. Septicemia
5. Toxic megacolon

1. Persistent diarrhea
2. Hemolytic Uraemic Syndrome
4. Rectal prolapse

فصلي دارد و در هواي گرم و مرطـوب شـايعتراسـت ،ايـن سـيما در
كشورهاي افريقايي كمتر ديـدهمـيشـود .انتقـال  Sd0بيشـتر از طريـق
تمــاس فــرد بــا فــرد و همچنــين از طريــق مــواد غــذايي و آب
صورتميگيـرد .تعـداد ميكـروب الزم بـراي ايجـاد عفونـت 0بسـيار
كماست؛ بهطوري كه پژوهشگران توانستهاند افراد داوطلب را بـهطـور
تجربي با  01تا  011ميـكروب آلـودهكنند .تعداد ميـكروب دفــعي از
بيمار در زمان اسهال خوني ،زياد و بالغ بر  013ـ  016عدد بـاكتري در
هر گرم مدفوعاست .طول عمر عامل بيماريزا در آب شيرين  5تـا 00
روز ،در ملحفه چرك تا  0هفته ،در آب شور  02تا  81ساعت ،در گرد
و غبار با درجه حرارت اتاق تا  6هفته ،در شير ترشيده تا  9هفته و در
پسماندههاي آشـپزخانه  0تـا  9روزاسـت .طـول عمـر ميكـروب در
حـرارت كمتر از  25درجـه سـانتيگراد طـوالنيترمـيشـود .يـ زدن
موجب ازبينرفتن ارگانيسـم نمـيشـود؛ امـا ممكـناسـت از تــعداد
ميكروبهاي زنده بكاهد.

 .2ساير علل اسهالخوني
بهجـز  Sd0و سايـر شيـگالهـا ،اسهالخـوني بــه شــكل بــومي آن
ممكــناسـ ـت بـــه علـــت عوامـــل بيمــاريزاي ديگــر از جملــه
كامپيلوباكترژژوني ،2 2اشريشياكلي مهاجم ،8سالمونالها 9و بـه نسـبت
2. Compylobacter jejuni
4. Salmonella

1. Infectious dose
3. Enteroinvasive Escherichia coli

كمتري اِنتاميبا هيستوليتيكا 0باشد.
همـهگـيـريهـاي مـحـدود اسـهالخـوني نـاشي از آلـودگـي بـه
 Enterohaemorrhagic E.coli O050H:0از اروپــا و امريكــاي شــمالي
گزارششده كه معموال متعاقب مصرف گوشت نيمهپخته آلودة گاو يـا
مصرف شيرخام بودهاست؛ اگرچه انتقال فرد به فرد نيز در ابتال به ايـن
آلودگي مطرحاسـت .پـنج تـا  01درصـد مبتاليـان بـه اشـكال شـديد
اسهالخوني دچار  HUSميشوند .حدود  21درصد افــراد مبتــال بــه
 HUSميميرنـد و  81درصـد بقيـه نيـز گرفتـار نارسـايي مـزمن كليـه
مـيشـونـد .عـامـل بيـمـاريزاي ديـگـري از هـميـن گـروه بـه نـام
 E.coli O050 : H0نيز تاكنون دستكم موجب يك همهگيـري بـزرگ
اســهال خــوني در جنــوب افريقــا شــدهاس ـت .روشه ـاي تشــخيص
آزمايشگاهي اين ميكروب در پيوست  3مطرح شدهاست.
آميـب هيس ـتوليتيكا نيــز گــاهي بــهوي ـژه در بــالغين جــوان ســبب
اسهالخوني مـيشـود ولـي بـهصـورت همـهگيـر تظـاهر نمـيكنـد.
عفونتهاي بدون عالمت در كشورهاي درحـال توسـعه شايـعاست و
تا  01درصد افـراد جامعـه ممكـن اسـت آلـوده باشـند .در برخـي از
همهگيريهاي نـاشـي از  ،Sd0آميـب هيستوليتيكا جدا شـده و تـصور
اوليه اين بوده كه آميـب عامـل اصـلي بيمـارياسـت .ايـن تشـخيص
نادرســت موج ـب درم ـان اســهالخ ـوني بــا داروي ضــدآميب ماننــد
مـــترونيدازول شــدهاســت و در نتيجـــه ادامــه انتقـــال بيمـــاري،
1. Entamoeba histolytica

م ـرگوميرهــاي غيرقابــل پيش ـگيري ناش ـي از ديس ـانتري ش ـيگالي ـي
رُخدادهاست .يافتن كيست آميب در مدفوع مبتاليان به اسهال خوني در
زمان همهگيريهاي شيگاليي نميتواند بهعنوان علت همهگيري مطرح
شود و حتي نسـبت دادن آن بـه ديسـانتري در زمـانيكـه همـهگيـري
وجودندارد نيز بايد با احتياط انجام شود.
 .3اصول پيشگيري از عفونت با شيگال ديسانتري تيپ يك
انتشار عفونت ناشي از  Sd0ممكناست نتيجه تماس مستقيم با فرد
آلوده يا خوردن مواد غذايي يا نوشيدن آب آلوده باشد .اقدامات الزم
بهمنظور پيشگيري از ابتال عبارتند از:
 .1 .3آموزش بهداشت

آموزش بهداشت اساس آگاهسازي و جلب مشاركت جامعهاست.
مربيان با تجربه آموزش بهداشت در مهار همهگيري نقش مؤثر دارند.
گروههاي اجتماعي و سازمانهاي خدماتي نيز ميتوانند پيامهاي
آموزش بهداشت را ضمن ارايه برنامههاي خود انتشار دهند.
بايد افراد جامعه را با شيوه انتقال و انتشار شيگال و پيشگيري از
ابتال به آن آشنا كرد .الزماست پيامهاي آموزشي به شيوه رجوع به
منازل ،مراكز بهداشتي ـ درماني ،مدارس ،رهبران مذهبي و رسانههاي

گروهي ارايه شوند.
پيامهاي آموزشي بايد بهدقت تهيه و تنظيم شوند ،بهطوريكه با
اصطالحات محلي ،حساسيتهاي فرهنگي و باورها و آداب و رسوم
مردم منطبق باشند و فقط پيامهايي بهكار گرفته شوند كه بهطور جدي
در پيشگيري از انتشار بيماري مؤثر باشند .همچنين بر راهبردهايي كه
بر كاهش ابتال و مرگ و مير بهعلت اسهال خوني ناشي از شيگالي
بومي و ديگر اسهالهاي حاد مانند وبا مؤثر هستند ،توجه خاص شود.
نمونهاي از پيامهاي بهداشتي در پيوست  0آورده شدهاست.
 .2 .3شستوشوي دستها با آب و صابون

از آنجا كه شستوشوي دستها با آب و صابون مؤثرترين راه
پيشگيري از انتقال شيگالست ،بايد به افراد تمام خانوادهها توصيه
شود .شستن دست بهويژه پس از اجابت مزاج ،شستن و تميزكردن
كودكان پس از اجابت مزاج آنها ،دورريختن لگن مدفوع كودكان يا
دستزدن به لباسهاي آغشته به مدفوع آنان ،قبل از تهيه ،طب

يا

خوردن غذا اهميت ويژهاي دارد.
بيشـك ،شستـن دستهـا بهنحـو مطلوب ،زمـاني ميـسراست كه
آب بهمقـدار كـافي در دستـرس باشـد .درصـورت امـكان بهتـراست
آب الزم براي شستوشـو ،جـدا از آب آشاميـدني نگهـداري شـود.
در دوره همهگيري  ،Sd0بايد براي افراد مستمنـد صابـون تهيـه شـود.

اگر صابون مـوجـودنباشـد ،بـراي پاككـردن و زدودن آلودگيهـاي
دست در شرايط اضطراري ،ميتوان از خاكستر يا حتي خاك استفاده
كـرد .نكتـ مـهـم اينكـه دستهـاي شستـه را نـبـايـد بـا حــولـ
آلوده خشـك كـرد.
 .3 .3تغذيه با شير مادر

تغذيه شيرخواران و كودكان خردسال با شيرمادر بايد ترويج شود.
شيرخواران و ديگر كودكاني كه از شيرمادر تغذيه ميشوند ،در زمان
همهگيري كمتر به اسهال حاد يا اسهال خوني شيگاليي دچار ميشوند.
افزونبر اين ،درصورت ابتال ،شدت و وخامت بيماري آنها كمتراست.
اين نوع حفاظت در شيرخواراني كه  9تا  6ماه ابتداي تولد از شير مادر
تغذيه ميشوند ،مشخصتراست ولي اثرات آن حتي تا  8سالگي ،كه
بههمراه شير مادر غذا نيز داده ميشود ،قابلتوجهاست.
 .4 .3بهداشت مواد غذايي

در هم كشورها نظارت كافي بر تهيه و توزيع مواد غذايي طبق برنامه
ملي بهداشت مواد غذايي ضرورياست .كاركنان بهداشت محيط بايد
بر تهيه و توزيع مواد غذايي نظارت كامل داشته باشند و به آنها

اختيارات الزم براي تعطيلي رستورانهاي غيربهداشتي و جمعآوري
دورهگردهاي مواد غذايي داده شود.

آموزش بهداشت در سطح جامعه بايد در زمينه انتشار پيامهاي زير
كــه موضــوع آن نحــوه تهيــه غــذا بــراي بزرگســاالن ،كودكــان و
شيرخواراناست ،كوشا باشد(پيوست .)2
 هرگز موادغذايي خام نخوريد ،مگر ميـوههـاي سـالم كـه در ايـن
صورت الزماست پس از پوستكندن فوري خورده شوند؛
 غذا را بهگونهاي طب كنيد كه تمام قسمتهاي آن حرارت ببيند؛
 غذاي پخته را داغ و غذاي سرد را پس از گرمكردن مجدد بخوريد؛
 ظروف آشپزخانه و سفره را پس از استفاده كامالً بشوييد و خشك كنيد؛
 غذاهاي پخته را از نپخته و ظروف شسته را از نشسته و آلوده جدا كنيد؛

 پيش از تهيه غذا ،دستهاي خود را با آب و صابون بشوييد؛
 بااستفاده از توري ،از آلودگي غذاها توسط مگس جلوگيري كنيد.
 .5 .3بهداشت آب آشاميدني

بايد آب آشاميدني به اندازه كافي در دسترس باشد ،بهطوريكه تمام
نيازهاي جامعه را در طول سال برآورده كند .حداقل مقدار آب مصرفي
براي هر نفر روزانه  21ليتراست .در مراكز بهداشتي ـ درماني و
بيمارستانها حداقل مقدار آب مصرفي به ازاي هر بيمار روزانه  91تا
 61ليتر توصيهشدهاست .بهتراست فاصله محل سكونت افراد از منبع
آب بيش از  051متر نباشد .با توجه به مراتب فوق ،اصول راهنما در
تأمين آب سالم در زير ميآيد.

 .1 .3 .9توزيع آب

آب لولهكشي بايد كلرزني شود .مقدار كلر مناسب براي آب لولهكشي
در پيوست  8ذكر شدهاست .الزماست هرگونه نشت آب از محل
اتصاالت اصالح شود و نيز براي جلوگيري از ورود آب آلوده از ساير
منابع به شبكه توزيع ،فشار آب داخل شبكه ثابت نگهداشته شود.
اگر از آبهاي در معرض آلودگي مانند رودخانه ،بركه و چاههاي
حفاظتنشده بهعنوان منابع آب آشاميدني استفاده ميشود ،بايد با
ايجاد موانع مناسب از آلودگي آنها توسط افراد و حيوانات جلوگيري
شود .توالتها و محل دفن مدفوع بايد حداقل بيش از  01متر از منابع
آب فاصله داشته باشد و هميشه در سطحي پايينتر از سطح آبگيري
احداث شوند .تمام چاهها بايد سرپوش داشته باشند و آب توسط
قرقره ،چرخ چاه يا پمپ خارج شود .بهتراست بهمنظورحمامكردن،
شستوشو و ساير نيازها از منابع ديگر آب استفاده شود.
در موارد احتمال آلودگي آب آشاميدني و نبود امكانات حفاظتي
آن ،بهتراست آب را بهوسيله تانكرهاي سيّار به محل مصرف منتقل و
در ظروف مناسب نگهداري كرد .البته اين شيوه توزيع آب پرهزينه و
به مدت طوالني غيرقابل اجراست؛ بنابراين ،آب سالم براي جامعه بايد
بهسرعت و با روشي مناسب تأمين شود.

 .2 .3 .9گندزدايي و ذخيره آب توسط خانوارها

بايد به افراد آموزش داد تا آب را در ظروف دَرداري كه روزانه
شستوشو ميدهند ،نگهداري كنند .همچنين مصرفكنندگان بايد
بياموزند كه آب را به اندازه نياز روزانه ذخيره و نگهداري كنند ،ظرف
آب را در دسترس كودكان و حيوانات قرار ندهند و درصورت امكان
از ظروف با گلوگاه باريك جهت نگهداري آب آشاميدني استفاده
نمايند تا امكان ورود دست به داخل آن وجود نداشته باشد.
اگر از ظروفي بزرگ استفاده ميشود كه امكان نصب شـير آب بـه
آنها وجودندارد ،بههنگام برداشت ،براي جلوگيري از تماس دست بـا
آب بايد از مالقههـاي دسـته بلنـد اسـتفاده شـود .در مـواقعي كـه بـه
بهداشتي بودن آب مصـرفي شـك داريـد ،الزماسـت آب در خانـه بـا
استفاده از كلر مادر ،كلرزني(پيوست  )8يا جوشانده شود .حرارت آب
در حال جوشيدن براي كشتن شيگال و سـاير بـاكتريهـاي بيمـاريزا
كافياست .نگهداري آب جوشيده در ظروف جداگانه كامال دربسـته و

يا دَردار ضرورياست .جوشاندن آب غيرآشاميدني نياز نيست.
 .6 .3دفع بهداشتي فضوالت انساني

دفع بهداشتي فضوالت انساني اهميت زيادي دارد .سامانههاي بهسازي
بايد منطبق با شرايط محلي و مشاركت جامعه ساخته شود .اصول
توالتسازي با توجه به انواع خاك و شرايط گوناگون جوي در هر

منـطقـه تفـاوت دارد(در پيـوست  9شيـوة سـاخت چـاهك تـوالت
تهويهدار آمـدهاست).
پيامهاي آموزش بهداشت بايد بر استفاده از توالت بهويژه در مورد
كودكان تأكيد كند .در اين پيامها ،خطرات ناشي از اجابت مزاج بر روي
زمين يا نزديك منابع آب آشاميدني بايد مورد تأكيد قرار گيرد .همچنين
كودكان بايد به اجابت مزاج در توالت ترغيب شوند .درصورتيكه دفع
در خارج از توالت صورت گرفتهباشد بايد مدفوع با خاكانداز يا
بيلچه از زمين برداشته و در توالت ريخته يا در خاك دفن شود.
در مواردي كه افراد زيادي به مناسبت شركت در مراسم مذهبي
(زيارت) يا عزاداري و يا نمايشگاهها و بازارمكاره جمع شدهاند كسب
اطمينان از دفع بهداشتي فضوالت انساني اهميت بيشتري دارد .در
زماني كه امكان دسترسي به توالت بههيچوجه ميسر نيست ،بايد محل
مناسبي براي اجابت مزاج درنظر گرفت و افراد براي دفن مدفوع در
خاك با استفاده از خاكانداز يا بيلچه آموزش الزم ببينند.
 .7 .3اصول پيشگيري از انتشار شيگال ديسانتري تيپ يك

بهكارگيري مراحل زير در تسهيالت بهداشتي 0ميتواند از انتشار
عفونت با  Sd0در درمانگاهها و بيمارستانها پيشگيري كند:
 به اندازة كافي آب و صابون در محـلهـاي قابـلديـد و دسـترس

1. Health facilities

مراجعان به درمانگاهها و بيمارستانها قرار دهيد؛
 پيش و پس از معاينه بيماران ،دستها را بـهطـور كامـل بـا آب و
صابون بشوييد؛
 مطمئن شويد مراقبان بيماران اسهالي مراكـز بهداشـتي در تهيـه و
توزيع غذا فعاليت ندارند؛
 مدفوع بيماران مبتال به اسهال خوني حتمآ در توالت دفع شـود(در
صورت نبود اين امكان ،مدفوع در خاك دفن شود).
 البسه و ملحفه بيماران مبتال به اسهال خوني بايد بهطور مرتب
شسته و گندزدايي شود.
 .8 .3گندزدايي البسه و دفن جنازه

ضدعفوني كردن كامل البسه ،وسايل شخصي و نيز محيط بيمار مبتال
به اسهالخوني در پيشگيري از انتشار عفونت بين افراد خانواده او
بسيار مؤثراست .ارزانترين و مؤثرترين گندزداها عبارتند از:
الف .محلول كلر 2درصد،
ب .شيرآهك،
ج .محلول فنل  0تا 2درصد.
البسه بايد به دقت بهوسيله آب و صابون شسته و سپس جوشانده
يا توسط گندزدا ضدعفوني شود .خشككردن البسه در نور مستقيم

آفتاب نيز در نابودي شيگال مؤثراست .ظروف آشپزخانه بايد با آب
جوش يا محلولهاي گندزدا شسته و خشك شوند .همچنين در مورد
پرهيز از شستن البسه در رودخانه ،بركه يا ساير منابع قابلشرب،
آموزش همگاني داده شود.
مراسم غسل و كفن و دفن اجساد بيماران مبتال به اسهالخوني يا
هر نوع اسهال حاد ،بهسرعت در نزديكترين محل انجام شود.
انجامدهندهگان غسل و كفن و دفن نبايد در طب  ،تهيه يا توزيع
موادغذايي فعال باشند.
 .9 .3پيشگيري با آنتيبيوتيك

مصرف آنتيبيوتيك در پيشگيري از انتقال

Sd0

بههيچوجه توصيه

نميشود .موثربودن آنتيبيوتيك بر پيشگيري ديدهنشدهاست و با ظهور
سوشها مقاوم به دارو ،درمان بيماري در آينده دشوارتراست.
 .4آمادگي مقابله با همهگيري شيگال ديسانتري تيپ يك
بهترين روش ايجاد آمـادگي در بـرابـر همهگيـري نـاشي از

Sd0

برخورداري از برنـامه فعـال  2CDDدر سـطح مـلي است .در جـوامع
اجراكننده آن ،نظام مراقبت از بيماريها فعالاست؛ همچنين افراد
آموزشديده ،وسايل و تسهيالت كافي در مراكز بهداشتي درماني
وجـود دارنـد و آمـوزش بهـداشت بهنحـو مطلوب درحـال اجراست.
1. Prophylaxis
2. Ciontrol of Diarrheal Disease

بهاين ترتيب ،برنامههـا در وزارتخانههـا و دفـاتر مختـلف در راستـاي
بهبود توزيع آب ،بهسازي محيط و بهداشت مواد غذايي بسيار
هماهنگ عمل ميكنند.
زمانيكه همهگيري اسهالخوني در منطقهاي رخ دهد يا در مناطق
مجاور ديده شود ،اين فعاليتها بايد در جهت مهار بيماري تقويت
شوند .اگر چنين اقداماتي تا آن زمان انجام نشدهاست ،بايد هرچه
زودتر انجام شود .اقدامات اختصاصي آمادگي در شرايط همهگيري در
زير مطرح ميشوند.
 .1 .4كميته هماهنگكننده

كميتـه هماهنگكننـده متـشكل از وزارتخـانـههـاي مـرتبـط بـا مهـار
همهگيري بيماريهاي واگير از جـمله اسهالخـوني بـايـد طراحي و
تشكيل شود .مسئول برنامه  CDDبايد يكي از اعضاي فعال اين كميته
باشد .در ضمن ،اين كميته بايد در تشكيل كميتههايي در سطوح
پايينتر با همين عملكرد فعال باشد .هدف كميتهها اجراي سريع و
مؤثر اقدامات مهار همهگيري است .از جمله فعاليتهاي اختصاصي
اين كميته عبارتند از:
 تهيه برنامهاي فراگير براي آمادگي در برابر همهگيري؛
 هماهنگكردن فعاليت همه بخشهاي دولتي؛
 مشاركت با تشكيالت منطقهاي و جهاني؛

 جمعآوري اطالعات مربوط به موارد ابتال به اسهالخوني و مرگومير؛
 برنامهريزي براي آموزش؛
 تهيه ،نگهداري و توزيع ملزومات اساسي؛
 اجرا ،نظارت ،پايش و ارزيابي فعاليتهاي مهار.
 اگر در زمان وقوع همهگيري چنين كميتهاي وجود ندارد ،بايد
بهسرعت ايجاد شود.
 .2 .4مراقبت و گزارش موارد

تعريف ديسانتري يعني "اسهال همـراه بـا خـون مشـهود در مـدفوع"

بـايـد با هـدف انجام مراقبت و گـزارش مـوارد موردتـوجــه قــرار
گـيـرد .بهمنظور كشف همـهگيـريهــاي اسهــال خــوني ،مـراكــز
درمـاني بايـد تـمـام مـوارد اسهـالخـوني مـراجعهكننـده را بـهطـور
مـنظم ثبت و بازبيني كنند .اطالعات ثبتشده هر بيمـار بـايـد شـامل
نـام و نامخانوادگي ،سـن ،تـاريـ مراجـعه ،نشاني ،تـشخيص بـاليني
و داروهاي تجويزشده باشد .كمال مطلـوب آناسـت كـه ايـن دادههـا
بهصورت خالصه و هفتـگي بـه مـراكـز بهـداشت گـزارش شود تــا
كشف بهموقع همهگيري امكانپذير باشد .در موارد افزايش نامعمول در
تعداد موارد اسهالخوني يـا وقـوع مـرگ ناشـي از آن ،احتمـال بـروز
همهگيري مطرحاست.
پس از كشف هر همـهگيـري ،بايـد مسـئولين بهداشـت در سـطح

منطقه ،استان و يا كشور بيدرنگ مطلـع شـوند .گـزارش بايـد شـامل
تعداد بيماران ،سن مبتاليان ،تاري شروع عاليم(بروز بيمـاري) و نـام
شــهرها و روستـاهـــاي گـرفـــتار باشـــد .اقـدامـــات تشــخيص
آزمايشگاهي جهت اثبات احتمالي عامل بيمـاري كـه ميتـوانــد
باشد بايد بيدرنگ اعمال گـردد(پيـوست  .)0مسئـول بـرنامــه

Sd0

CDD

يا واحد مبارزه با همهگيريها در وزارت بهداشت بايـد بـهسـرعت از
نتايج باكتريشناختي بهدست آمده آگـاه شـود تـا اقـدامات مناسـب و
مطلوب بهموقع انجام شود .گـزارش همـهگيـري بايـد بـه كشـورهاي
همجوار نيز داده شـود؛ زيـرا همـهگيـري اسـهالخـوني بـه مرزهـاي
جغرافيايي محدود نميماند.
 .3 .4آزمايشگاه

بحث مربوط به فعاليتهاي آزمايشگاهي در جريان همهگيري در
بخش  8فصل دوّم بهطور كامل مطرح شدهاست .اصول اقدامات الزم
بهمنظور آمادگي در برابر بروز طغيان موارد  Sd0در زير آمدهاست:
 حداقل يك آزمايشگاه بايد بهمنظور جداكردن شيگال وجود داشته
بـاشـد و بـرخـورداري از اين امكانـات در تمـام آزمـايشـگاههـا
ضروري نيست .يك آزمايشگاه مجهز با پرسنل آموزشديده براي
ارسال سريع نمونهها از چندين آزمـايشگاه بـا لـوازم و كـارمندان
ناكافي بهتـراست؛

 محيط انتقال 0به اندازه كافي تأمين شود(.پيوست )5


امكانات الزم جهت انتقال نمونههاي مدفوع در شرايط سرما فراهم

شود؛ نمونههاي تهيهشده جهت كشت از نظر شيگال بايد در درجه
حرارت  9درجه سانتيگراد بهسرعت به آزمايشگاه منتقل شوند
(پيوست  5را ببينيد)؛
 ملزومات ضروري در آزمايشگاه تخصيص يافته فراهم شود(،به
پيوست  6مراجعه شود)؛
پس از دريافت گزارش همهگيري ،تعيـين فـوري عامـل مسـبب و
آنت ـيبي ـوگرام آن جهــت تعي ـين حساســيت دارويــي ضــرورياس ـت.
دستورالعمل شـيوه نمونـهگيـري ،تشـخيص  Sd0و تعيـين حساسـيت
دارويي آن در پيوستهاي  5و  0و  3مطرح شدهاست.
 .4 .4خطمشي درمان

اساس درمان بيماري ناشي از  ،Sd0تجويز آنتيبيوتيك مناسباست كه
از عوارض وخيم و مرگ بيماران ميكاهد .افزونبر اين ،ساير اقدامات
حمايتي مورد استفاده در درمان اسهالهاي حاد نيز بايد اجرا شود.
خطمشي كشوري درمان كه بايد بـراي همهگيـري ديسانتـري ناشي از

1. Transport media

Sd0

تهيه شود ،شامل موارد زيراست:

 تجويز آنتيبيوتيك مؤثر بر Sd0؛
 تجويز  0ORSو ساير مايعات براي پيشگيري يا درمان كمآبي2؛
 تغذيه مداوم بيماران؛
 پيگيري بيماران و ارجاع موارد پرخطر بهمنظور جلوگيري از بروز
عوارض وخيم و مرگومير.
 .1 .4 .4انتخاب آنتيبيوتيك مؤثر

مبناي انتخاب آنتيبيوتيك منـاسب ،در اخــتيارداشتن نتيجــه آزمـون
حساسيت دارويي سوشهايياست كه به تـازگي از مناطق مجـاور يـا
پس از وقوع همهگيري در همان منطقه بهدست آمـدهاسـت .راهنمـاي

روشهاي بررسي حساسيت دارويي در پيوست  3مطرح شدهاسـت.
آنت ـيبيوتيــكه ـاي توص ـيهش ـده در جــدول  0فهرســت شــدهان ـد.
آنتيبيوتيكهاي انتخاب شده بايد مراتب زير را دربرداشته باشند:
 حداقل بر 31درصد سوشهاي محلي  Sd0مؤثر باشند .اگر بهترين
داروي دردسترس اثر كمي دارد(براي مثال 51درصد) ميتوان تا
زمان تهيه دارويي مؤثرتر از آن استفاده كرد؛
1. Oral Rehydration Solution
2. Dehydration

 از راه خوراكي قابلتجويز باشد؛
 ارزان باشد؛
 تهيه آن در محل ميسر باشد يا آن را بهسرعت بتوان فراهم كرد.
متأسفانه ،مقاومت

Sd0

به آمپيسيلين و كوتريموكسازول فراگير

شدهاست .اسيد ناليديكسيك 0كه پيش از اين داروي پشتوان درمان
موارد مقاوم به شيگال بود و بهطور معمول مصرف نميشد،
درحالحاضر داروي انتخابياست .متأسفانه مصرف اين دارو نيز در
مواردي با مقاومت همراهاست .ساير داروها مانند فلوروكينولونها 2و
پيومسيلينام 8يا آمدينوسيلين پيووكسيل 9كه هنوز روي بيشتر سوشهاي
 Sd0اثر دارند ،بسيار گرانقيمت هستند و بهراحتي تهيه نميشوند.
در شرايطي كه

Sd1

بهعنوان عامل مسبب همهگيري به اثبات نرسيده يا

حساسيت دارويي آن مشخص نباشد بايد تا حصول نتايج آزمايشگاهي
دقيقتر از اسيد ناليديكسيك استفاده كرد.
آنتيبيوتيكهايي كه بر  Sd0مؤثر نيستند ،عبارتند از(:جدول )2
 .1داروهايي كه بهطور معمول سوشهاي  Sd0به آنها مقاوماست،
 .2داروهــايي كــه ميكــروب در شــرايط آزمايشــگاهي 8بــه آنهــا
3. Pivmecillinam
4. Amdinocillin pivoxil

1. Nalidixic acid
2. Fluorquinolone
3. In vitro

حساساست ولي به محـل تهـاجم شـيگال در مخـاط روده نفـوذ
نميكنند .اين داروها و ساير داروهاي ضدميكروبي كه سوشهاي
 Sd0در شرايط آزمايشگاهي به آنها مقاومند ،نبايد انتخاب شوند.
 .2 .4 .4محدودبودن موجودي آنتيبيوتيك

در مواردي كه به اندازه كافي داروي مؤثر براي درمان بيماران در

دسترس نيست ،اولويت تجويز دارو به بيمارانياست كه در معرض
بيشترين خطر مرگ قرار دارند(به اين موارد در بخش  2.2فصل دوّم
اشاره شدهاست) .درضمن بايد براي تأمين آنتيبيوتيك الزم براي
درمان تمام مبتاليان به اسهال خوني تالش شود.

جدول  1:آنتيبيوتيكهاي مورد استفاده در درمان
اسهالهاي ناشي از
مقاومت دارويي

نام دارو

آمپيسيلين

0

كوتريموكسازول

2

dS1

سايرشيگالها

سيپروفلوكساسين
نورفلوكساسين
12

انوكساسين

5

9

8

قيمت

قابلدسترس

بودن

شايع

متغير

درحد متوسط

زياد

شايع

متغير

ارزان

زياد

ناشايع

درحد متوسط

كم وبيش

ناشايع

نادر

گران

كم

نادر

نادر

گران

كم

نادر

نادر

درحدمتوسط

كم

نادر

نادر

گران

كم

اسيدناليديكسيك روبهافزايش
پيومسيلينام
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 همه داروهاي فوق بايد بهمدت  5روز تجويز شوند.
 بهمنظور محاسبه مقدار دارو براي كودكان ،مقدار دارو به ازاي هر
كيلوگرم وزن را در وزن كودك ضرب كنيد ولي در كل از دوز
بزرگساالن نبايد تجاوز كند.
 تجويز كينولونهاي جديد در كودكان كوچكتر از  02سال توصيه
نميشود ،اگرچه در موارد مقاومت به تمام داروهاي در دسترس و
خطر مرگ بيمار ،توسط برخي پزشكان تجويز ميشود.
4. Norfloxacin
5. Enoxacin

1. Ampicillin
2. Trimethoprim-Sulfamethoxazole
3. Ciprofloxacin

جدول  2:آنتيبيوتيكهاي بياثر بر

Sd1

 .0داروهايي كه سوشهاي شيگال در شرايط آزمايشگاهي معموالً به
آنها مقاومند:

 مترونيدازول

0

 استرپتومايسين
 تتراسايكلينها
 كلرامفنيكل

2

8

9

 سولفوناميدها

5

 .2داروهايي كه ممكناست در شرايط آزمايشگاهي شيگال به آنها
حساس باشد ولي تأثير آنها پس از تجويز اثبات نشدهاست:

 نيتروفورانها(6مانند نيتروفورانتويين ،0فورازوليدون)3
 آمينوگليكوزيدها(3مانند جنتاميسين ،01كانامايسين)00
 سفالوسپورينهاي 02نسل اول و دوم(مانند سفالكسين ،08سِفامَندول)09
 آموكسيسيلين

05

11. Kanamycin
12. Cephalosporin
13. Cephalexin
14. Cefamandole
15. Amoxycillin

6. Nitrofuran
7. Nitrofurantion
8. Furazolidone
9. Aminoglycoside
10. Gentamicin

1. Metronidazole
2. Streptonmycin
3. Tetracyline
4. Chlorampheniciol
5. Sulfonamide

 .5 .4مجموعهاي از ملزومات ضروري

كليه مراكز بهداشت بايد امكان دسترسي به مقدار كافي از ملزومات
ضروري موردنياز در همهگيري اسهال خوني

Sd0

را داشته باشند.

اين مجموعه شامل موارد زيراست :
 .0آنتيبيوتيكهاي مؤثر؛
ORS .2؛
 .8محلولهاي وريدي.
در زمان همهگيري ديسانتري ممكناست اين ملزومات بهسرعت و
بيش از معمول نياز باشند .حداقل ملزومات و داروهاي الزم جهت
همهگيري بايد در هر يك از تسهيالت بهداشتي نگهداري شود .در
سطح شهرستان واستان ذخيره بيشتري نيازاست و باالخره در سطح
مركزي دارو و ساير ملزومات ضروري بايد به اندازه كافي جهت مقابله
احتمالي با همهگيريها ذخيره شود .بايد توجه داشت كه داروهاي
انبارشده تاري مصرف گذشته بهطور منظم با داروهاي تاري دار جايگزين
گردند تا هرگز داروي تاري گذشته مصرف نشود .تهيه و تأمين دارو و
ملزومات مناسب از منابع مختلف و جلوگيري از تكرار درخواست جزء
وظايف كميته ملي هماهنگكنندهاست(به بخش  0.9رجوع كنيد).
وجود نظامي مركزي بهمنظور ثبت كليه اقالم ملزومات وارده و
توزيع آن در داخل كشور توصيه ميشود .ملزومات موردنياز پيشبيني
شده براي رسيدگي به  011مورد ديسانتري در پيوست  01آمدهاست.

 .6 .4آموزش كاركنان

كاركنان پزشكي و پيراپزشكي بايد بهمنظور آشنايي كافي با روشهاي
مؤثر درمان مبتاليان به اسهالهاي حاد از جمله اسهالخوني آموزش
مداوم ببينند .سازمان جهاني بهداشت در اين مورد جزوههاي راهنمايي
تهيهكرده است كه هدف آنها حفظ آمادهباش كاركنان در برابر
همهگيرياست 0و. 2
 .7 .4گروههاي سيّار مهار همهگيري

هنگاميكه مراكز محيطي ارايهدهنده خدمات بهداشتي آمادگي الزم
براي مقابله با همهگيري اسهال خوني را نداشته باشند يا به دليل زيادي
مراجعان ،ارايه خدمات ممكن نباشد ،الزماست گروههاي سيّار تشكيل
شوند .وظايف گروهها بهشرح زيراست:
 نمونهگيري مدفوع و ارسال آن به آزمايشگاه باكتريشناسي؛
 استقرار و فعال كردن مراكز موقت درماني؛
 انجام آموزشهاي الزم براي رسيدگي به موارد ابتال؛
 سرپرستي برنامههاي بهسازي و دفع بهداشتي فاضالب؛
 اجراي آموزش بهداشت در سطح جامعه؛
1. Diarrhea management training course: guidelines for conducting training courses
at health centers and small hospitals. Geneva, World Health Organization,
1990(WHO document (CCD/ SER/90.2).
2 The management and prevention of diarrhoea; practical guidelines, 3rd ed.
Geneva, World Health Organization, 1993 (ISBN 924 154446).

 تأمين تداركات فوري مانند رساندن ملزومات موردنياز به

تسهيالت بهداشتي.
گروه سيار ممكناست از پزشك ،پرستار ،كاركنان پيراپزشكي،
مربي بهداشت وتكنيسين تشكيل شده باشد .در هر صورت ،وظايف
هر يك از اعضاي تيم بايد مشخص باشد و افراد تيم براي انجام

وظايف محوله آموزش كافي ديده باشند.

فصل دوّم
اصول مقابله با همهگيري










 .1اصول رسيدگي به مبتاليان اسهالخوني ناشي از Sd1

درمان مؤثر مبتاليان به اسهالخوني طي همهگيري

Sd0

شامل مراحل

زير است:
 افرادي را كه دچار سوءتغذيه شديد ،بدحالي يا ساير حاالت
پُرخطر هستند بهسرعت به بيمارستان ارجاع دهيد؛
 تمام مبتاليان را با آنتيبيوتيك خوراكي مؤثر بر سوشهاي محلي
 Sd0درمان كنيد؛
 تمام بيماران را بهمنظور پيشگيري يا درمان كمآبي با محلول
خوراكي

ORS

يا محلولهاي وريدي(در موارد كمآبي شديد)

درمان كنيد؛
 رژيم غذايي مبتاليان ،همان غذاي معمولاست و فقط بايد به

دفعات مكرر و با حجم كمتر ميل شود .در مورد شيرخوران و
كودكان خردسال تغذيه با شيرمادر را ادامه دهيد.
 .2جزئيات درمان مبتاليان به اسهالخوني ناشي از Sd1

پيامهاي آموزش بهداشت بايد مشوق مردم به مراجعه فوري به
تسهيالت بهداشتي در زمان ابتال به اسهال خوني باشد .افزونبر اين،
كاركنان بهداشتي بايد در هنگام بازديد از خانوارها ،بيماريابي و ارجاع
مبتاليان را به مراكز درماني بهمنظور درمان درنظر بگيرند .راهبرد
درمان بهشرح زيراست:
 .1 .2تشخيص اسهال خوني

تشخيص بر مبناي مشاهده خون در مدفوع تازه يا پرسش از خودِ
بيمار يا مادر كودك درباره وجود خون در مدفوع فرزندنش ميباشد.
معموال حساسيت و دقت اين روشها يكساناست .با وجود اين ،اگر
با گرفتن تاريخچه بيمار به وجود خون در مدفوع شك كرديد ،مشاهده
مدفوع تازه ضرورياست.
 .2 .2شناسايي بيماران پُرخطر)(high- risk

مبتاليان اسهالخوني كه خطر مرگ ناشي از

Sd0

در آنها بيشتراست،

عبارتند از :

 كودكان كوچكتر از  5سال(شيرخواران ،كودكان دچار

سوءتغذيه شديد ، 1و كودكاني كه در طي  6هفته گذشته به
سرخك مبتال شدهاند)؛
 بزرگساالن  51ساله يا مسنتر؛
 بيماران مبتال به كمآبي ،تشنج يا بدحال در زمان مراجعه؛
 كودكان و بزرگساالن دچار سوءتغذيه واضح.
 .3 .2اعزام به بيمارستان

تمام كودكان دچار سوء تغذيه(كه پيش از اين به آنها اشاره شد) يا هر
بيمار با حال عمومي بد در زمان مراجعه ،بايد بيدرنگ به بيمارستان
اعزام شود .ساير بيماران پُرخطر نيز درصورت وجود تخت خالي ،بهتر
است در بيمارستان درمان شوند و درصورتيكه به اجبار سرپايي درمان
ميشوند ،ضرورياست بهطور منظم پيگيري شوند و پاس باليني آنها
به آنتيبيوتيك تجويز شده ارزيابي شود.
 .4 .2درمان ضدميكروبي

آنتيبيوتيك خوراكي كه بر سوشهاي محلي

Sd0

مؤثر باشد بهمنظور

درمان مناسب بيماران نيازاست(جدول  .)0درصورت امكان،
 .0ايـن مـوارد بــه كـودكـانـي اطـالق مـيشـود كـه نسبت وزن بـه سـن آنـهـا كـمتـر از
 61درصد ،يــا وزن بــه قـد آنـهـا كـمتـر از  01درصــد مـيـانـه ارايـه شــده تــوســط
) ،NCHS(National Center for Health Statisticsتورم هر دو ساق پا يا اندازه دور بازوكمتر از
 5/02سانتيمتر باشد .

آنتيبيوتيكي انتخاب شود كه بر تمام سوشهاي

Sd0

مؤثر باشد .اگر

آنتيبيوتيك مؤثر در دسترس نبود يا مقدار آن محدود بود،
دستورالعملهاي درماني بايد بازنگري شوند .هر دو شرايط باال در زير
بحث شدهاست.
 .1 .4 .2دسترسي كافي به داروي مؤثر

بيماران بايد به مدت  5روز درمان شوند .تمام بيماران سرپايي بايد
داروي كافي دريافت كنند و به بيمار(يا مادر كودك) طرز استفاده از دارو
آموزش داده شود .هنگاميكه داروي ضدميكروبي مؤثر باشد ،بهبود باليني
(احساس بهبود ،كاهش دفعات اجابت مزاج و مقدار خون در مدفوع،
كاهش تب ،دردهاي شكمي و بهبود اشتها) معموال ظرف  93ساعت ظاهر
ميشود .اين مشخصه نمايانگر پاس به آنتيبيوتيك تجويز شدهاست.
تمام بيماران درمعرض خطر كه سرپايي درمان ميشوند بايد پس از
 2روز مورد معاينه و بازبيني قرارگيرند .اگر نشانههاي بهبود در بيمار
ديده نشد بايد فوري به بيمارستان اعزام شود .تمام بيماراني كه سرپايي
درمانشدهاند نيز بايد حداقل پس از  2روز درمان ،معاينه و در صورت
بهبودنيافتن به بيمارستان اعزام شوند .اگر آنتيبيوتيك تجويز شده بر
تمام سوشهاي محلي

Sd0

مؤثر نباشد و دسترسي به داروي مؤثر بر

كليه سوشهاي محلي ميكروب ممكن باشد ،اين دارو بايد جايگزين
داروي اول شود و درمان بهمدت  5روز تجويز شود .در ضمن ،درمان

حمايتي 0مداوم مطابق بخش  ،5.0در مورد تمام بيماران،
در طول بيماري ضرورياست.
 .2 .4 .2دسترسي محدود به داروي مؤثر

ممـكناست داروي مـؤثـر كـافـي بـراي درمـان تمـام مبتاليـان بـه
اسهالخوني در دسترس نباشد .در اين موارد ،بايد براي تأمين داروي
مؤثر به مقدار كافي بهسرعت اقدام شود .تا زمان دستيابي به اين هدف،
داروهاي موجود بايد به گروه مبتاليان پُرخطر(طبق تعريف قبلي) و نيز
بيماراني كه بدون درمان بدتر ميشوند ،اختصاص يابد .در تمام موارد،
بايد از تجويز آنتيبيوتيكهايي با هر نوع احتمال وجود مقاومت
دارويي ،خودداري شود .بههرحال ،در تمام موارد ،درمانهاي حمايتي
كه در بخش زير شرح داده شده بايد بهكار بردهشود؛ همچنين بر درمان
تمام مبتاليان به اسهالخوني ناشي از  Sd1با آنتيبيوتيك مؤثر تأكيد شود.

تجويزنكردن آنتيبيوتيك مؤثر به بيماران ،حتي آنها كه در زمان مراجعه
حال عمومي خيلي بدي ندارند يا جزء گروه پُرخطر بهحساب نميآيند،
ممكناست پيآمد ناگوار داشته باشد يا به مرگ بيمار بيانجامد.
 .5 .2مراقبتهاي حمايتي

درمان بهينه اسهالخوني ناشي از  Sd0متضمن پيشگيري و درمان كمآبي
1. Supportive treatment

و تغذيه مناسب طبق جزوات راهنماي سازمان جهاني بهداشت در مورد
رسيدگي به اسهالهاي حاد است.
 .1 .3 .2پيشگيري و درمان كمآبي

اگرچه اسهال خوني معموال با كمآبي و از دسترفتن شديد
الكتروليتها همراه نيست ،الزماست وضعيت آب و الكتروليت اين
بيماران در تسهيالت بهداشتي ارزيابي شود و در صورت كمآبي ،موارد
خفيف با محلول

ORS

و موارد شديد با محلولهاي تزريقي درمان

شوند .مبتاليان به اسهالخوني با عاليم كمآبي ،به شدت در معرض
عوارض بيماري قرار دارند .بنابراين الزماست پس از دو روز ،از نظر
باليني ارزيابي مجدد شوند .بايد به تمام مبتاليان توصيه شود كه در
منزل به مقدار زياد مايعاتي مانند  ،ORSآب برنج ،سوپ ،دوغ و آب
مصرف كنند.
 .2 .3 .2تغذيه بيماران

رژيم خوراكي مغذي به تمام مبتاليان به اسهالخوني توصيه ميشود.
اگرچه ممكناست بيمار به علت بياشتهايي به خوردن تمايل نداشته
باشد ،بهطور معمول  0تا  2روز پس از مصرف آنتيبيوتيك مؤثر،
اشتها بَرميگردد .بايد غذاي كم حجم و به دفعات بيشتر خورده شود

زيرا به اين شكل بهتر تحمل ميشود .شيرخواران و كودكان خردسال
بايد به اندازه تمايل با شيرمادر تغذيه شوند .شيرخواراني كه كمتر از 9
ماه سن دارند و خوردن غذاي كمكي را آغاز كردهاند ،بهتراست غذاي
خود را به همان شكل ادامه دهند .توصيه ميشود شيرخواراني كه كمتر
از  9ماه سن دارند فقط با شيرمادر تغذيه شوند و در صورت نياز ،به
مادران آنها براي شيردهي بيشتر كمك شود .رژيم غذايي شيرخواراني
كه بيش از  9ماه سن دارند و ديگر كودكان خردسال به همان شكل
معمول ادامـه يابـد .در دوره نـقاهت ،حـداقل تـا دو هفتـه بـايـد به
كودكان يك وعده غذاي اضافي داد تـا كـاهش وزن آنها جبـران شـود
(در پيـوست  00رژيـم غـذايـي مبتـاليان به اسـهالخـوني در طـول
بـيمـاري و دوره نقـاهـت آورده شـده است) .غـذاي بـزرگـساالن
بـايـد زودهـضم و مـغـذي بـاشــد ،درضـمن از ادويـه و غـذاهـاي
سـرخشـده اجتناب شـود.
 .9 .3 .2داروهاي "ضد اسهال"

داروهاي كاهنده عاليم بيماري مانند زورپيچ شكم يا درد ركتوم يا
كاهـنده دفعـات اجـابت مـزاج(ماننـد لوپراميد ،0ديفنوكسيـالت 2و
پارگوريك )8هرگز تجويز نشود زيـرا ممـكناست مـوجب تشـديـد
3. Paregoric
4. Shigellosis

1. Loperamide
2. Diphenoxylate

عوارض بيماري شود.
 .6 .2درمان عوارض بيماري

 .1 .6 .2تخليه پتاسيم بدن

دفع پتاسيم بدن در شيگلوز 9ممـكناست بسيـار شـديـد باشـد .شيوه
مناسب پيشگيري از آن تجويز

ORS

از زمان شروع بيماري است .در

اين موارد ميتوان غذاهاي داراي مقدار زياد پتاسيم مانند موز يا آب

نارگيل مصرف كرد.
 .2 .6 .2تب شديد

تب بيش از  83درجه سانتيگراد ،ممكناست در كودكان خردسال
سبب بروز تشنج شود .تب را بايد بااستامينوفن(پاراستامول)1
مهار كرد كه البته كاهش تب بر بهبود اشتها و كاهش بيقراري
كودك نيز مؤثراست.
 .9 .6 .2سندرم هموليتيكاورميك

)(HUS

2

اين سندرم ناشايع از عوارض خطرناك بيمارياست و بر دستگاه
انعقاد خون و كليه تأثير دارد .عارضه متعاقب ابتال به عفونت با
يا

OE.coli050: H0

Sd0

اتفاق ميافتد .عاليم كالسيك سهگانه بيماري

عبارتند از:
2. Haemolytic Uraemic Syndrome

1. Paracetamol

 .0آنميهموليتيك؛
 .2ترومبوسيتوپني؛
 .8نارسايي كليه.
اين عارضه ممكناست خفيف باشد و بيمار بهسرعت بهبود يابد يا
شديد و به نارسايي كليه منجر شود كه به دياليز خون نياز گردد.
اختالالت انعقادي ميتواند موجب خونريزي شود و با كاهش تعداد
گلبولهاي قرمز همراه باشد .در موارد شديد بيماري ،در اغلب موارد،
انتقال خون كامل يا پالكت ضرورت پيدا ميكند .درمان صحيح و بهموقع
موجب بهبود كامل بسياري از بيماران دچار عارضه  HUSميشود.
هنگاميكه در بيمار مبتال به ديسانتري ،كاهش دفع ادرار و ضايعات

خونمردگيجلدي 1مشاهده شود ،احتمال

HUS

وجود دارد .در اين

صورت يافتههاي آزمايشگاهي زير در تشخيص كمككنندهاست:
الف ـ سطح هماتوكريت خون پايين باشد؛
ب ـ در گستره خون ،گلبولهاي قرمز قطعه قطعه شده مشاهده شود؛
ج ـ شمارش پالكت پايين باشد يا پالكت در گستره خون محيطي ديدهنشود؛

د ـ سطح اوره خون يا كراتينين سرم باال باشد.
درصورت بروز يافتههاي فوق ،تجويز پتاسيم ،غذاي داراي پتاسيم،
و محلول  ORSبايد متوقف و بيمار به بيمارستان اعزام شود.
 .3نقش آزمايشگاه
1. Bruising

مسئوليتهاي اساسي آزمايشگاه عبارتند از:
 انجام كشت بهمنظور جدا كردن  Sd0در تمام موارد گزارششده
همهگيري اسهال خوني؛
 انجام آنتيبيوگرام بهمنظور تعيين حساسيت دارويي سوشهاي
 Sd0جداشده بهعنوان رهنمودي براي درمان ضدميكروبي؛
 پايش حساسيت دارويي سوشهاي جداشده در مدت همهگيري
بهمنظور دستيابي به هرگونه تغيير در حساسيت ميكروبها به
آنتيبيوتيك تجويز شده.
پس از اينكه  Sd0بهعنوان عامل همهگيري ثابت شد ،نمونهگيري از
تمام موارد بيماري يا موارد تماس ضرورت ندارد .در واقع ،اين عمل
تنها موجب افزايش بار كاري آزمايشگاه ميشود و براي درمان مؤثر
نياز نيست .يافتههاي آزمايشگاهي بايد در اختيار مقامات بهداشتي
دولت ،پزشكان و همهگيريشناسان قرار گيرد.
 .1 .3تعيين علت همهگيري

بهمحض دريافت اولين گزارش همهگيري اسهال خوني ،الزماسـت 01
تا  21نمونه مدفوع از مـوارد اسـهال درمـان نشـده جهـت تشـخيص
احتمــالي  Sd0تهي ـه شــود .روش جمــعآوري و انتقــال نمونــهه ـا بــه
آزمايشگاه در پيوست  5و روش جداسـازي و شناسـايي ميكـروب در
پيوست  0ارايه شدهاست .فهرستي از ملزومـات ضـروري در پيـوست

 6وجـود دارد .اگر  Sd0از نمونهها جدا نشد ،آنگاه نمونههاي مـدفوع
بايد براي  E.coli O 050: H0كشت شوند كه روش كـار در پيوسـت 3
ارايه شـدهاست.
اگر تشخيص آزمايشگاهي موارد با مشكالت عمده مواجـه باشـد،
آزمايشــگاههــاي مرجــع ســازمان جهــاني بهداشــت مــيتواننــد بــه
آزمايشگاههاي كشوري در جداسازي و شناسايي شيگال بهويژه Sd 0از
نمونههاي مدفوع ياري رسانند .در اين مورد ميتوان نمونههاي مدفوع
را با پُست پيشتاز ارسال نمود كه در پيوسـت  5در ايـن بـاره توضـيح
داده شده است.
 .2 .3تعيين حساسيت دارويي Sd1

در طــول دوره همــهگي ـري ،احتمــال تغييــر حساســيت ميك ـروب بــه
آنتيبيوتيك و بروز مقاومت دارويي وجود دارد .به اين علت ،ارزيـابي
حساسيت دارويي بهطور مـنظم(بـراي مثـال هـر  2تـا  6مـاه يكبـار)
ضرورياست .در مورد همهگيريهاي فصلي بايد در پايـان هـر فصـل
همهگيري ،بهمنظور تعيين خطمشي درمان در فصل بعد ،آنتـيبيـوگرام
انجام شود .بنابراين الزم است بهعنـوان بخشـي از برنامـه آمـادگي در
برابر همهگيري ،تعداد  01تا  21نمونه مدفوع از بيماران درماننشده در
نواحي مختلف همهگيري جمعآوري و به آزمايشـگاه تشـخيص طبـي
تعيين شده يا مرجع ارسال گردد .پـس از دريافـت نتـايج آزمايشـگاه،
هرگونه تغيير مهم در حساسيت دارويي بايد گزارش شود تا تغييـرات
ضروري در درمان ضدميكروبي پيشنهادي بهكار بستهشود.

 .3 .3آزمايشگاههاي مرجع

آزمايشگاه مرجع كشوري بايد امكان جداسازي و شناسايي شيگالها از
جمله  Sd0و نيز انجام آزمايشهاي حساسيت ضـدميكروبي را داشـته
باشد يا حداقل به آزمايشگاه مرجع بينالمللي بـا چنـين توانـاييهـايي
دسترسي داشـته باشـد .آزمايشـگاه مرجـع وظيفـه آمـوزش كاركنـان
آزمايشگاهي را از نظر روش صحيح جداسازي ميكـروبهـا بـهعهـده
دارد .ارســال نمونــههــا بــه مراكــز آزمايشــگاهي و كنتــرل كيفــي

آزمايشگاههاي كشور نيز بهعهده اين آزمايشگاه است.
 .4اقدامات توصيه شده پس از پايان همهگيري
مراقبت باليني دقيق در سطح منطقه بايد ادامه يابد تا اطمينان حاصل
شود كه تمام موارد تكگير شيگال شناسايي و درمان ميشوند.
افزونبر اين ،ضرورياست تمام كوشش نيروهاي بهداشتي در جهت
ارتقاي بهداشت جامعه ،توزيع آب سالم و بهسازي ،بهمنظور پيشگيري
از بازگشت همهگيري در منطقه با وسواس و دقتنظر ادامه يابد.
آزمايشهاي معمول مواد غذايي و آب ،چندان كمككننده
نيست .از تجربيات بهدست آمده از همهگيريهاي گذشته بايد
بهمنظور تقويت برنامه ملي

CDD

جهت مهار اسهالهاي حاد بومي

در منطقه از جمله شيگال و پيشگيري از وقوع همهگيريهاي ديگر
ياري گرفت.
1. Reference

پيوستها

پيوست 1
نمونهاي از پيامهاي بهداشتي جهت پيشگيري از
ابتال به اسهالخوني

پيامهاي بهداشتي زير در برنامههاي مبارزه با انواع اسهالهاي حاد از
جمله اسهال خوني و وبا قابل استفاده ميباشند .الزماست اين پيامها با
شرايط فرهنگي و محلي انطباق داده و به زبان محلي برگردانده شوند.

سه قاعده ساده براي پيشگيري از اسهالخوني
 .0از غذاي پخته استفاده كنيد.
 .2آب آشاميدني خود را بجوشانيد يا كلر بزنيد.
 .8دستهاي خود را بشوييد.

آيا در برابر ابتال به اسهالخوني حفاظتشدهايد؟
آيا غذاي خود را بهطور سالم آماده ميكنيد؟
پختن غذا سبب از بين رفتن ميكروب شيگال ميشود.

 گوشت ،ماهي و سبزيجات را بهطور كامل بپزيد.
 غذا را تا زماني كه هنوز گرم است بخوريد.

شستوشو باعث حفاظت در برابر اسهالخوني ميشود.

 پيش از تهيه يا صرف غذا دستهاي خود را بشوييد.
 ظروف و لوازم آشپزي را با آب و شوينده بشوييد.
 تخته برش موادغذايي را بهويژه با آب و شوينده بشوييد.
جداكردن پوست ميوهها باعث محافظت در برابر ابتال بهاسهال خوني
ميشود.

 فقط ميوههاي تازه پوستكنده را بخوريد مانند پرتقال و موز.
در پختن غذا و پوستكندن ميوهها نظافت را رعايت كنيد.
در غيراين صورت ،مصرف نكنيد!

آيا در برابر ابتال به اسهالخوني حفاظت شدهايد؟
آيا آب آشاميدني شما گندزدايي يا جوشانده شدهاست؟
حتي اگر آب پاكيزه بهنظر برسد ،ممكناست به ميكروبشيگالآلوده
باشد .به دو روش ميتوان آب سالم و مطمئن برايآشاميدن تهيه كرد:

 آب را بجوشانيد تا ميكروبهاي شيگال كشته شوند.
 كلر ميكروبهاي شيگال را از بين ميبرد :سه قطره از محلول

كلر مادر را به هر ليتر آب اضافه كنيد ،خوب بهم بزنيد و به
مدت نيمساعت به حال خود باقي بگذاريد ،سپس بنوشيد.
روش تهيه كلر مادر :سه قاشق غذاخوري( 88گرم) از پودرسفيدكننده
( )gnihcaelbرا در يك ليتر آب حل كنيد.
اين مقدار ،در مورد پودر سفيدكنندهاياست كه غلظت كلر آن
81درصد باشد .در صورتيكه پودر سفيدكننده موجود در بازار
نوعيمتفاوت است ،برحسب غلظت كلر آن ،محاسبه و تهيه كنيد.
فقط آب سالم بنوشيد.

آيا در برابر ابتال به اسهالخوني حفاظت شدهايد؟
آيا آب آشاميدني شما سالم نگهداري ميشود؟

اگر آب پاك و بهداشتي بهدرستي نگهداري نشود ،دوباره

آلودهخواهد شد بنابراين:
 آب آشاميدني خود را در ظروف تميز ،با منفذ كوچك
ياسرپوشدار نگهداري كنيد .آب ذخيره شده را در مدتكمتر از
 29ساعت مصرف كنيد.

 هميشه آب را از ظرف اصلي به داخل ليوان يا ظروف


ديگربريزيد .هرگز ليوان را داخل ظرف اصلي آب نكنيد.
آب را پاكيزه نگهداريد.
آب آشاميدني خود را سالم نگهداري كنيد.

آيا در برابر ابتال به اسهالخوني حفاظت شدهايد؟
آيا دستهاي خود را ميشوييد؟
ميكروبهايي را كه اسهالخوني ايجاد ميكنند نميتوان ديد وممكن
است بيآنكه بدانيد ،از طريق دستهايتان منتقل شوند.
هميشه دستهاي خود را بشوييد:
ة پس از اجابت مزاج يا تميز كردن كودك؛
ة پيش از تهيه يا كشيدن غذا؛
بهترين روش شستن دستها بهصورت زيراست:

ة هميشه از صابون يا خاكستر استفاده كنيد؛
ة از مقدار زياد آب استفاده كنيد؛
ة تمام قسمتهاي دستها شامل كف دست ،پشت دست،بين
انگشتان و زير ناخنها را با دقت و وسواس بشوييد.
دستهاي خود را پاكيزه نگهداريد.
دستهاي خود را بشوييد.

آيا در برابر ابتال به اسهالخوني حفاظت شدهايد؟
آيا از توالت بهداشتي استفاده ميكنيد؟
ميكروبهاي اسهالخوني در مدفوع زنده ميمانند .حتي افراد
سالم
هم ممكناست ميكروب را در مدفوع خود داشته باشند ،بنابراين:
 هميشه از توالت بهداشتي استفاده كنيد .اگر توالت نداريد،حتمآ
به ساخت آن اقدام كنيد؛
 همواره توالت را تميز نگهداريد؛
 مدفوع كودك را در توالت بريزيد يا دفن كنيد؛

 پس از استفاده از توالت ،دستهاي خود را با آب تميز
وصابون(يا خاكستر) بشوييد.
توالت را پاكيزه نگهداريد.
هميشه از توالت استفاده كنيد.

پيوست 2
قواعد تهيه غذاي سالم بهمنظور پيشگيري از
ابتال به اسهالخوني
 .1غذا را كامال بپزيد

غذاها به سادگي به ميكروبهاي ايجادكننده اسهالخوني آلوده
ميشوند .پختن كامل غذا ميكروبها را نابود ميكند ولي به ياد
داشته باشيد كه تمام قسمتهاي غذا بايد داغ شوند .غذاهاي پخته
نشده را مصرف نكنيد و از ميوههايي ميل كنيد كه بتوان پوست آنها
را جدا كرد.
 .2غذاي پخته را فورآ مصرف كنيد

وقتي غذاي پخته در درجه حرارت اتاق خنك ميشود ،باكتريها
شروع به رشد ميكنند .هرچه فاصله زماني بين پخت غذا و مصرف
آن بيشتر باشد ،احتمال آلودگي بيشتر ميشود .زماني كه بين پخت
غذا و مصرف آن فاصلهاي وجود دارد (مانند شرايطيكه در
رستورانها يا اغذيهفروشيها ديده ميشود) بايد غذا تا زمان مصرف
در درجه حرارت  61درجه سانتيگراد يا بيشتر بر روي اجاق
نگهداشته شود.

 .9غذاي پخته را با دقت نگهداري كنيد

غذاي از پيش تهيه شده را در يخچال يا يخدان كمتر از  01درجه
سانتيگراد يا روي اجاق يا در ظرفي كه دماي بيشتر از  61درجه
سانتيگراد دارد ،نگهداري كنيد .درغير اين صورت ،غذاهاي پخته
كه بيش از  2ساعت نگهداري شدهاند را بايد قبل از مصرف بهطور
كامل حرارت دهيد.
 .4غذاي پخته را كامال حرارت دهيد

حرارت دادن مجدد غذا بهطور كامل ،بهترين راه حفاظت در برابر
باكتريهايياست كه امكان دارد در مدت نگهداري غذا در آن رشد
كرده باشند .حرارت دادن مجدد غذا به اين معناست كه تمام
قسمتهاي آن داغ شود .غذا را در حاليكه هنوز داغاست ميل كنيد.
 .3از تماس غذاي خام و پخته جلوگيري كنيد

غذاي سالم پخته حتي اگر تماس اندكي با غذاي خام داشته باشد،
ممكن است آلوده شود .اين حالت انتقال آلودگي ميتواند بهصورت
مستقيم(تماس ماهي خام با غذاي پخته) يا غيرمستقيم (غذاي پخته
با تخته برش يا چاقوي استفاده شده براي تميزكردن ماهي خام)
انجام شود.

 .6دستهاي خود را مكررآ بشوييد

پيش از شروع و پس از هر بار وقفه در تهيه غذا(بهويژه پس از
استفاده از توالت ،تعويض كهنه يا تميز كردن كودك) دستهاي
خود را كامال بشوييد.
 .7تمام سطوح آشپزخانه را پاكيزه نگهداريد

از آنجا كه مواد غذايي بهراحتي آلوده ميشوند ،هر سطحي كه براي
آمادهسازي ماده غذايي استفاده ميشود بايد كامال پاكيزه باشد .هر
تكه يا ريزه مواد غذايي ميتواند منبع بالقوهاي براي باكتريها باشد.
ظروف و پارچههاي مورد استفاده براي شستن يا خشككردن
ظروف و سطوح آمادهسازي مواد غذايي بايد هر روز تعويض و
جوشانده شوند.
 .3از آب سالم استفاده كنيد

استفاده از آب سالم براي تهيه غذا به همان اندازه مصرف براي
آشاميدن اهميت دارد .اگر به سالم بودن آب شك داريد ،آن را قبل
از افزودن به مواد غذايي ناپختني يا تهيه ي  ،بجوشانيد يا كلر بزنيد.

پيوست 3
روش تهيه آب سالم به روش كلرزني
روشهاي ارايه شده در راهنماي زير بايد در قالب پيامهاي بهداشتي
و بر مبناي فرآوردههاي دردسترس محلي به مردم آموخته شود.
دستور تهيه كلر مادر(محلول يكدرصد كلر)
براي تهيه محلول كلر مادر مقدار ارايه شده زير را به يك ليتر آب
اضافه كنيد :
فرآورده(غلظت وزني كلر)

مقدار الزم

هيپوكلريت كلسيم(01درصد) يا  05گرم
پودر سفيدكننده يا محلول رقيق  88گرم
كلر(81درصد)يا

251سيسي

هيپوكلريت سديم(5درصد) يا

001سيسي

هيپوكلريت سديم(01درصد)
اگر فرآوردهاي با اين غلظت كلر موجود نبود ،مقدار مورد استفاده را
با غلظت موجود تنظيم كنيد.
محلول كلر مادر تهيه شده را در ظروف دربسته و در مكاني خشك و

دور از نور و دسترس كودكان نگهداري كنيد .هرگز محلول كلرمادر را
بيش از يكماه نگهداري نكنيد.
بهمنظور سالمسازي آب از كلرمادر استفاده كنيد .در رقيقسازي ،آب را
روي كلر مادر بريزيد تا مطمئن شويد بهطور كامل مخلوط ميشوند.
مقدار محلول كلر مادر مصرفي براي حجم معين آب بهقرار زيراست :
حجم آب به ليتر

محلول كلر مادر مصرفي

0

 1/6سيسي يا  8قطره

01

 6سيسي يا  81قطره

011

 61سيسي يا  811قطره

آب كلرزده را حداقل  81دقيقه بعد مصرف كنيد.
پس از گذشت اين زمان ،مقدار كلر باقيمانده آب بايد بين  1/2تا 1/5
سيسي در ليتر باشد.
در مواردي كه آب كدراست(زالل نيست و مقداري زياد مواد معلق
جامد دارد):

 آب را پيش از كلرزني صاف كنيد؛ يا بهجاي كلرزني
 آب را بهمدت يك دقيقه بجوشانيد.

مقدار كلر باقيمانده توصيه شده در شبكه آبرساني مناطقي كه
همهگيري اسهالخوني رخ دادهاست

حداقل مقدار كلر باقيمانده آب كه براي سالمبودن آن ضرورياست:
 در تمام نقاط نمونهبرداري از شبكهآبرساني  1/5 ....سيسي در ليتر
 در ايستگاههاي آبرساني......... 1

 0سيسي در ليتر

 در تانكرهاي آبرساني ،در زمان آبگيري  2 ......سيسي در ليتر
بهمنظور اطمينان از حفظ سطح كلر در حداقل مقدار تعيين شده،
نظارت و پايش منظم الزماست.

1. Standposts

پيوست 4
ساخت چاهك توالت تهويهدار
چاهك توالت تهويهدار روشي عملي براي دفن فضوالت انسانياست
و در مناطق روستايي راهحل مناسبي ميباشد .تصميمگيري در مورد
انتخاب نوع توالت بايد بر مبناي عوامل محلي مانند نوع خاك و تراكم
جمعيت باشد.
توالت بايد دستكم در فاصله  81متري از چاه يا ديگر منابع آب
آشاميدني ساخته شود و در صورت امكان حداقل  6متر از اماكن
مسكوني فاصله داشته باشد .همچنين توالت نبايد باالتر از منبع آب
قرار گيرد يا در خاك باتالقي حفر شود.
يك خانواده پنجنفري ميتواند از توالتي با عمق چاهك  2متر و
دهانه  0مترمربع به مدت  2تا  9سال استفاده كند(اين برآورد براساس
ميزان تجمع مدفوع بين  61تا  011ليتر در سال به ازاي هر نفراست).
براي كاهش بوي نامطبوع و جلوگيري از تجمع مگسها ميتوان از
تهويهاي عمودي كه در خارج از توالت نصب و روي آن با توري

پوشيدهشده باشد استفاده كرد .لبههاي چاهك بايد باالتر از سطح
زمين قرار داشته باشد تا آب باران يا ديگر آبها وارد آن نشود.
1. Pit latrine

توالت بايد داراي كاالري بتني يا چوبي باشد كه تا ديوارهاي روبنا
برسد .درصوت امكان ،كاالر بايد با سيمهاي فوالدي به قطر 3
ميليمتر و به فواصل  051ميليمتري از يكديگر محكم شود زيرا به
طول عمر و مقاومت آن ميافزايد.
كاالرها و كف توالت را بايد روزانه شست و بهطور منظم با
كرئولين 1يا سفيدكننده ضدعفوني كرد .پس از اينكه حجم مدفوع
داخل چاهك به اندازه دوسوم كل ظرفيتش(به بلندي  0/8متر) رسيد،
بايد آن را بهطور كامل با خاك پُر و سپس چاهكي تازه حفر كرد.

1. Cresol

پيوست 5
نمونهگيري و انتقال نمونههاي مدفوع
نمونههاي مدفوع را كه به فاصله يك ساعت پس از نمونهگيري كشت آنها
مقدور نباشد ،بايد در محيط انتقال قرار داد و بيدرنگ در يخچال گذاشت.
انتخاب محيط انتقال

محيط انتقال كريبلر ، 1محيطي نيمهجامد و مناسب بهمنظور
نگهداري و انتقال نمونههاي مورد جداسازي شيگال و نيز

اشريشياكلي ،سالمونال ،ويبريوكلرا ، 2ويبريوپاراهموليتيكوس

و

يرسينيا انتروكليتيكا است .هنگاميكه اين محيط در ظروف كامال
دربسته نگهداري شود ،پايداري خود را حفظ ميكند و به شرط
نگهداري در شرايط مناسب و درصورت كاستهنشدن حجم ،آلودگي
يا تغيير رنگ ،ميتوان تا  03ماه يا حتي بيشتر از آن استفاده كرد.
ساير محيطهاي انتقال مشابه كري بلر شامل محيطهاي انتقال اميس
واستوارت است.
1rialB-yraC .
2 .arelohc oirbiV
3 .sucitylomeaharap oirbiV
4 .acitilocoretne ainisreY
5seimA .
6trautS .

استفاده از محيط  1BGSنيز براي انتقال نمونههاي شيگال ،اشريشياكلي
و سالمونال مناسباست .بهنظر ميرسد كه براي انتقال شيگال BGS ،از
كريبلر مناسبتراست ،به اين شرط كه حالت قليايي محيط حفظ شده
باشد؛ اين مسئله نيز هنگامي مشخص ميشود كه رنگ محيط پس از
افزودن مدفوع ،صورتي باقي بماند.
محيط  BGSبراي ويبريو يا كمپيلوباكتر نامناسباست .مايع بودن و
قابليت مصرف آن تنها تا يكماه پس از تهيه از معايب اين محيطاست.
انتخاب موارد بهمنظور نمونهگيري باكتريشناختي

در زمان طغيان موارد اسهالخوني بررسي آزمايشگاهي تعداد اندكي
نمونه بهدرستي جمعآوري شده از موارد بيماري براي تشخيص
كافي است .موضوع اصلي جمعآوري صحيح نمونهها و انتقال سريع
آنها به آزمايشگاه تشخيص طبي كامال مجهزاست .اين روش،
تشخيص سريع طغيانها را با مصرف هزينهاي اندك فراهم ميآورد.
براي نمونهگيري در هر منطقه مورد بررسي ،بايد  01تا  21مورد را
انتخاب كرد .انتخاب موارد بايد براساس معيارهاي زير باشد:
 در زمان نمونهگيري كمتر از چهار روز از شروع بيماري گذشته باشد؛
 بيمار هنوز به اسهالخوني مبتال باشد؛
 بيمار آنتيبيوتيك مصرف نكرده باشد؛
1enilas lorecylg dereffuB .

 بيمار با دادن نمونه موافق باشد.
شيوه نمونهگيري

از محتويات راستروده يا مدفوع تازه(بيش از يك ساعت نگذشته
باشد) هر مورد انتخاب شده بايد دوسواب 1گرفتهشود .درصورت
امكان بايد محيط انتقال كريبلر به مدت يك ساعت قبل از استفاده
در يخچال قرار داده شود تا سوابها در محيط خنك قرار گيرند.
سواب را ابتدا وارد محيط كريبلر كنيد تا خيس شود و سپس به
اندازه  2/5تا  9سانتيمتر وارد مقعد كنيد و به آرامي بچرخانيد.
سواب را بيرون آوريد و سرپنبهاي آن را مشاهده كنيد تا مطمئن
شويد كه به مدفوع آغشته شده باشد .سواب را بيدرنگ وارد لوله
محيط انتقال كنيد .سواب را به ته لوله برانيد .همين كار را با سواب
دوم انجام دهيد و در همان لوله حاوي سواب اول وارد كنيد .بخش
اضافي بااليي چوبها را بشكنيد .در لوله را محكم ببنديد.
برچسب زدن به نمونهها

از داده برگ نمونه مدفوع 2پيوست براي ثبت اطالعات مربوط به هر
مورد استفاده كنيد .به نمونههاي جمعآوري شده شمارههاي مسلسل
بدهيد .هميشه شمارهها را با قلم پاكنشدني روي قسمت ي زده
لوله نمونه بنويسيد .اگر ناحيه ي زده وجود نداشت ،يك تكه
1bawS .
2teehs atad nemiceps lootS .

نوارچسب كمكهاي اوليه رامحكم بچسبانيد و روي آن بنويسيد.
انتقال نمونهها

نگهداري نمونهها در يخچال پس از جمعآوري ضرورياست .اگر
ارسال نمونهها در مدت  2روز پس از جمعآوري به آزمايشگاه مقدور
باشد ،ميتوان آنها را در دماي  9درجه سانتيگراد يخچال نگهداري
كرد .عوامل بيماريزا را حتي تا  0روز پس از جمعآوري ميتوان از
نمونههاي نگهداري شده در يخچال جدا كرد ،با اينكه ميزان جداسازي
پس از دو روز اول كاهش مييابد.
شرايط محيط سرد يخچال را در هنگام انتقال ميتوان تا مدت 86
ساعت با استفاده از ظرفهاي عايقِ محتوي بستههاي ي

0

يا ي

معمولي ايجاد كرد.
اگر تحويل نمونهها به آزمايشگاه در مدت  2روز ممكن نباشد،
ميتوان آنها را منجمد كرد ،ولي اين روش موجب كاهش تعداد
باكتريها و درنتيجه كاهش احتمال جداسازي عامل بيماريزا ميشود.
نمونهها را بايد پس از جمعآوري بهسرعت منجمد و در دماي 21
درجه سانتيگراد زيرصفر نگهداري كرد.
نگهداري نمونهها در دماي ي زنهاي 2معمولي( 5درجه سانتيگراد
زيرصفر يا صفردرجه سانتيگراد) مناسب نيست زيرا ي زدن و ذوب

شدن متناوب بـهسـرعت از تعداد ارگانيسمهاي موجود ميكاهد.
1skcap tnaregirfeR .
2rezeerF .

نــمــونــههـاي يــ زده را بــا رعــايـت احـتـيــاطــات زيـــر
در ي خشك حمل كنيد:
 از تماس مستقيم نمونهها با ي

خشك بپرهيزيد زيرا سرماي

شديد موجب تركخوردگي لولههاي شيشهاي ميشود.
 با مهر و موم كردن درپيچ لولهها با نوارچسب الكتريكي يا
قراردادن آنها در كيسههاي پالستيكي مهروموم شده ،نمونهها را از
تأثير دياكسيدكربن محافظت كنيد.
 مطمئن شويد كه حداقل تا يكسوم حجم ظرف محتوي نمونهها
از ي خشك پر باشد .درصورت ارسال نمونهها از طريق پست
هوايي و مصرف بيش از  2كيلوگرم ي خشك ،هماهنگي ويژه با
حملونقل هوايي در اين رابطه ضرورياست.
هماهنگي الزم در رابطه با حملونقل نمونهها را بايد پيش از
جمعآوري نمونهها انجام داد .حملونقل داخل كشوري نمونهها از
طريق زميني يا هوايي صورت ميگيرد .براي ارسال به مسافتهاي
طوالنيتر(مانند آزمايشگاه مرجع يا مركز وابسته به  )WHOپست
هوايي شبانه پيشتاز مطلوباست .با توجه به اينكه ي معمولي بيش از
 86ساعت در داخل ظرف محتوي دوام نميآورد ،براي دريافت سريع
در فرودگاه مقصد بايد هماهنگي صورت گيرد .پس از ارسال نمونهها،
اطالعات زير را بيدرنگ به آزمايشگاه مقصد اطالع دهيد :شماره

قبض ارسال ،شماره پرواز ،تاري و ساعت پرواز و فرود هواپيما.
بسته موردنظر بايد داراي نشاني كامال مشخص شامل نام و شماره
تلفن آزمايشگاه مقصد باشد.
با قلم درشت عبارات زير را بر روي بسته بنويسيد :
 نمونههاي فوريت پزشكي،
 در هنگام تحويل به نشاني نوشتهشده اطالع دهيد،
 در سرما نگهداري كنيد.
محتويات كيت انتقال

 خنككننده تقويتشده مناسب براي حملونقل؛
 021 لوله محتوي محيط انتقال كريبلر؛
 251 سواب مقعدي استريل؛
 0 تا  8عدد بسته ي قابلانجماد؛
 يك قلم نشانگر آزمايشگاهي پاكنشدني؛
 يك حلقه نوارچسب كمكهاي اوليه(بهمنظور برچسب زدن لولهها)؛
 02 برگ فرم ثبت بيمار؛

 توضيحات مربوط به روشكار.
محيط كريبلر

تيوگليكوالت سديم ) 0/5(sodium thioglycolateگرم
فسفات هيدروژن سديم ) 0/0(Na2HPO9گرم

كلريد سديم  5گرم
آگار 5گرم
آب مقطر  330سيسي

طرز تهيه :اجزاي تركيبي را درون ظرف آبِ داخل در بنماري

1

درحال جوش حل كنيد و بههم بزنيد تا محلولي شفاف بهدست
آيد(اجازه ندهيد بجوشد) .پس از اينكه دماي آن تا  51درجه
سانتيگراد پايين آمد 3 ،سيسي از محلول كلريد كلسيم يكدرصد
تازه تهيه شده به آن اضافه كنيد و  pHمحلول را به  3/9برسانيد(با
استفاده از هيدروكسيدسديم يك دهم نرمال) .مقدار  0سيسي در
هر يك از بطريهاي درپيچدار(مانند بطري بيژو 3 2سيسي تميز
واستريل بريزيد ،بهطوريكه كمي فضاي خالي در باالي بطريها
باقي بماند .در بطريها را شل ببنديد .بطريها را در  011درجه
سانتيگراد اتوكالو كنيد يا در بنماري در حال جوش به مدت 05
دقيقه قرار دهيد و پس از استريل كردن ،در بطريها را محكم
ببنديد .تاري تهيه را روي برچسب بنويسيد و بطريها را در محيط
خشك و تاريك نگهداري كنيد.

htab-retaW .
uojiB .

1
2

داده برگ نمونه مدفوع
مراقبت باكتريشناختي
كشور .........................................
استان ..........................................
شهرستان  /بخش ........................
شهر  /روستا ..............................

شماره

تاريخ

نام و

نمونهگيري نامخانوادگي

سن
(برحسبسال)/
جنس(مرد يازن)

مدفوعخوني
بله  /خير

مصرف
آنتيبيوتيك*

بله /خير

1
2
9
4
* اگر آنتيبيوتيك مصرف كردهاست ،نوع ،دوز و تعداد روزهاي مصرف را مشخص كنيد.

مشخصات نمونهگير:

نام ........................................................... :
سمت......................................................... :

نتايج را به اين نام و نشاني بفرستيد :
نام.............................................................. :
نشاني......................................................... :
تلفن/نمابر/تلكس........................................ :

پيوست 6
ملزومات موردنياز براي تشخيص آزمايشگاهي
شيگال ديسانتري(براي  111مورد)
 .0سواب مقعدي

 011عدد

0
 011×8گرم
 .2محيط DLX
2
 011×8گرم
 8آگارمك كانكي
8
 011×2گرم
 .9آگاركليگلر
9
 011×2گرم
 .5آگار مولرهينتون
چندظرفيتي5
 .6آنتيسرم تشخيصي
شيگالديسانتري(گروه)A
شيگالفلكسنري(گروه)B
شيگالبويدي(گروه)C
شيگالسونيي(گروه)X
6
تكظرفيتي
شيگالديسانتري تيپ 0
 .0ظرف پتري 0يكبار مصرف( 3سانتيمتري)  211عدد
 211عدد
 .3لوله آزمايش( 011×08ميليمتري)
 211عدد
 .3بطري بيژو يكبار مصرف
آمپيسيلين
 .01ديسك آنتيبيوتيك براي آزمايش
كوتريموكسازول
حساسيت
اسيدناليديكسيك
(از هر كدام  51عدد)
پيومسيلينام
سيپروفلوكساسين
يا ديگر فلوروكينولونها

 .00سوشهاي شاهد(حساس و مقاوم)
211

1etalohcyxoseD enisyL esolyX .

پيوست 7
تشخيص آزمايشگاهي شيگال
غنيكردن

محيط غنيكننده مناسب براي شيگال وجود ندارد.
تهيه سوسپانسيون مدفوع

سواب مدفوع يا مقعدي را در لوله حاوي  0سيسي سالين
1yeknoC caM .
2relgilK .
3notniH relleuM .
4tnelavyloP .
5tnelavonoM .
6hsid irteP .
7tnemhcirnE .

(كلريدسديم 1/35درصد) غوطهور كنيد .با چرخاندن لوله ،سواب را
كامال در سالين بشوييد و سواب را چنان محكم به كناره لوله
بفشاريد تا مايع موجود در آن خارج شود.
تكههايي از مدفوع شكلگرفته نيز بايد در سالين غوطهور شود تا
سوسپانسيون حالت كدر به خود بگيرد .مدفوع مايع نياز به افزودن
سالين ندارد .سوسپانسيون مدفوع را ميتوان درِ پليت تلقيح 1نمود
يا بهطور
مستقيم از سواب استفاده كرد و سپس با لوپ 2روي آن خط
بكشيد .

تلقيح مستقيم به درون پليتهاي آگار

بهمنظور تلقيح به درون پليتها از مقداري متوسط ماده تلقيحي كه
حدود  2يا  8لوپ سوسپانسيون مدفوع ميشود ،استفاده كنيد.
پليتها را در دماي  85تا  80درجه سانتيگراد به مدت  03تا 29
ساعت گرماگذاري كنيد.
از دو پليت براي تلقيح استفاده كنيد ،بهطوري كه يكي از آنها محيط
1

etaluconI .
pooL .
3
kaertS .
2

معمول پليت كه به ميزان كم انتخابي 1و ديگري به ميزان
متوسط تا زياد انتخابي باشد .محيط آگارمككانكي بهعنوان محيطي
كه به ميزان كم انتخابياست ،توصيه ميشود .محيط آگارمككانكي
كه به آن  0ميكروگرم به ازاي هر سيسي تلوريت پتاسيم 2افزوده
شده
باشد ،بهويژه در مورد  ،Sd0مناسباست .از مقدار كمي ماده تلقيحي
استفاده كنيد و سپس در دماي  85تا  80درجه سانتيگراد به مدت
 03تا  29ساعت قرار دهيد.
بهعنوان محيطي كه براي جداسازي شيگال به ميزان XLDمحيط
انتخاب DCA 3متوسط تا زياد انتخابياست توصيه ميشود .محيط
استفاده نكنيد زيرا SS 4مناسب ديگرياست .بههيچوجه از محيط
اغلب ،موجب مهار رشد

Sd1

ميشود .هر بسته جديد محيط را

بايد پيش از استفاده معمول ،با تلقيح سوشهاي مرجع شناخته شده
و مشاهده رشد و خصوصيات پرگنه 5هاي ايجاد شده مورد
كنترل كيفي قرار داد.
1

ytivitceleS .
etirullet muissatoP .
3
raga etartic etalohcyxoseD .
4
allegihs - allenomlaS .
5
ynoloC .
2

شناسايي پرگنههاي موجود بر روي سطح محيط كشت پليت

پرگنههاي مشكوك شيگال به شكل زير ديده ميشوند:
ــ در محيط مككانكي :محدب ،بيرنگ ،به قطر  2تا  8ميليمتر؛
ــ در محيط  :XLDقرمز ،صاف ،به قطر  0تا  2ميليمتر؛
ــ در محيط  :DCAبيرنگ ،شفاف ،به قطر  2تا  8ميليمتر؛
پرگنههايي را كه ظاهري مشخص دارند و كامال جدا از يكديگر
هستند ،مشخص كنيد و بهمنظور انتقال از محيط هر پليت و انجام
آزمايشهاي بيشتر روي كف پليت عالمت بگذاريد .هرگاه اين
امكان وجود داشت ،از فرد با تجربه بيشتر در شناسايي شيگال براي
آموزش كاركنان كمتجربه آزمايشگاه استفاده كنيد.
تلقيحنمودن به محيط

KIA

1

ابتدا لوپ را به ته 2لوله فرو كنيد و سپس به شكل مارپيچ روي

raga nori relgilK .
ttuB .

1
2

خط بكشيد .دقت كنيد كه برچسب روي لولهها را سطح شيبدار

1

درست زده باشيد.
استفاده ميكنيد؛ مطمئن KIAاگر از لولههاي درپيچدار براي محيط
شويد كه دَرپيچها شل هستند .نمونهها را يك شب 2در
را بررسي KIAگرمخانه 3قراردهيد .صبح روز بعد واكنش لولههاي
كنيد .ته لولههاي مشكوك به شيگال ،اسيدي(زردرنگ) و شيب آنها،
قليايي(قرمزرنگ) است و در آنها گاز(هيچگونه حباب هوا يا شكاف
در آگار) و سولفيد هيدروژن(رنگ سياه در امتداد خط فرو كردن به
ته لوله) ديده نميشود.
4

نيز ميتوان براي شناسايي شيگال استفاده كرد .واكنشهاي TSIاز

قابل مشاهده شبيه آن چيزياست كه در مورد  KIAگفته شد.
آزمايشهاي سرم شناختي كشتهاي مشكوك به شيگال

آزمايش آگلوتيناسيون روي الم شيشهاي تميز انجام ميشود .بخشي
را كه رشد روي آن صورت گرفتهاست با كمك KIAاز سطح
قطعهاي سيم صاف برداشت كنيد و در لوپي  8ميلي متري از سالين
فيزيولوژيك به حالت پيمايهاي 5درآوريد .حدود  81ثانيه
1

tnalS .
thginrevO .
3
rotabucnI .
4
norI raguS elpirT .
5
yfislumE .
2

به جلو و عقب تكان دهيد تا خوب مخلوط شوند؛ سپس بهدقت
بررسي كنيد تا مطمئن شويد كه سوسپانسيون صافاست و به دليل
آگلوتيناسيون خودبهخودي تودهاي به هم چسبيده تشكيل
ندادهاست .اگر توده تشكيل شود ،كشت ناصاف 1است و
نميتوان آن را سروتايپ 2كرد .اگر سوسپانسيون صاف باشد(به
صورت كدر و كامال شناور) ،يك لوپ آنتي سرم اضافه كنيد ،به
كمك لوپ كامال به هم بزنيد و در زمينه تاريك حدود  61ثانيه
براي آگلوتيناسيون صبر كنيد .اگر واكنش مثبت باشد ،تودهاي به هم
چسبيده حدود  81ثانيه تا يك دقيقه بعد تشكيل ميشود .تفسير
آزمايش آگلوتيناسيون به صورت زيراست:

اگر آگلوتيناسيون با

گروه Aرخ دهد،

شيگالديسانتري

نتيجه:
با آنتي سرم dS1آزمايش كنيد dS1
و اگر مثبت بود،نتيجه:

hguoR .
epytoreS .

1
2

اگر آگلوتيناسيون با

گروه Bرخ دهد،

شيگالفلكسنري

نتيجه:
اگر آگلوتيناسيون با

گروه Cرخ دهد،

شيگالبويدي

نتيجه:
اگر آگلوتيناسيون با

گروه Xرخ دهد،

شيگالسونيي

نتيجه:
تهيه محيط

آگار مككانكي DCA ،و  KIAبه صورت پودرهاي از پيش مخلوط
شده در بازار موجودند .در ادامه مطلب ،تهيه محيط از اجزاي
تركيبي منفرد توضيح داده خواهد شد:
 .1آگار مككانكي(تغيير يافته)

پپتون  21گرم
الكتوز  01گرم

نمكهاي صفراوي 0/5 1گرم
كلريدسديم  5گرم
آگار  09گرم
قرمز خنثي 1/18 2گرم
كريستال ويوله  1/110گرم
آب مقطر براي رساندن حجم نهايي به  0ليتر
همچنين ميتوان اين محيط را با استفاده از آب عصاره گوشت 4به
صورت زير تهيه كرد:
آب عصاره گوشت  0ليتر
پپتون  01گرم
الكتوز  01گرم
كلريدسديم  5گرم
نمكهاي صفراوي  0/5گرم
1

stlas eliB .
der lartueN .
3
teloiv latsyrC .
4
htorb tcartxe taeM .
2

آگار( درجه تضميني باكتري شناختي)

1

 09گرم

محلولهاي  1و  2را طبق دستور زير به يكديگر اضافه كنيد.

تهيه محيط پايه : 2الكتوز ،نمكهاي صفراوي ،پپتون و كلريد سديم
را
به تدريج به يك ليتر آبگوشت كه به دماي حدود  31درجه
سانتيگراد در بن ماري رساندهايد اضافه كنيد ،سپس بههم بزنيد تا
مخلوط

شوند.

آگار را با حرارت دادن آبگوشت در بن ماري در حال جوش اضافه
و حل كنيد .سپس  pHمحلول را با كمك هيدروكسيد سديم 1/0
نرمال به  0/2تا  0/9برسانيد .مقدار  211سيسي در هر بطري درپيچ
دار بريزيد و دَرِ بطريها را شل ببنديد .بطريها را در دماي 020
درجه سانتيگراد بهمدت  05دقيقه اتوكالو كنيد .در پيچ لولهها را
پس ازاستريل كردن محكم كنيد و تاري تهيه را روي برچسب ثبت
كنيد.
تهيه محلول  1:مقدار  0گرم قرمز خنثي را در آب مقطر حل كنيد و
edarg lacigoloiretcab deifitreC .
muidem esaB .

1
2

حجم را به  011سيسي برسانيد .محلول را در بخار  011درجه
سانتيگراد به مدت  81دقيقه حرارت دهيد .سپس برچسب زده و در
مكاني خنك يا در دماي  9درجه سانتيگراد نگهداري كنيد.
تهيه محلول 2:مقدار  1/0گرم كريستال ويوله را در آب مقطر حل
كنيد و حجم را به  0ââسيسي برسانيد .در بخار  0ââدرجه
سانتيگراد به مدت  81دقيقه حرارت دهيد؛ سپس برچسبزده و در
مكاني خنك يا در دماي  9درجه سانتيگراد نگهداري كنيد.
ريختن محيط به داخل پليت :مقدار  211سيسي از محيط پايه را در
داخل بن ماري در حال جوش ذوب كنيد .سپس صبر كنيد تا خنك
شود و به دماي  61درجه سانتيگراد برسد.مقدار  1/6سيسي از
محلول  0و  1/9سيسي از محلول  2را تحت شرايطاستريل اضافه
كنيد .محلول را خوب بهم بزنيد و در ظروف پتري  31سيسي
بريزيد.
آزموناستريل بودن :پليتها را در دماي  80درجه سانتيگراد به مدت
 29ساعت قرار دهيد و از نظر هرگونه آلودگي بررسي كنيد.

آزمون عملكرد :از موجودي كشتهاي سالمونالتيفي ، 1اشريشياكلي
و شيگالفلكسنري كشت  03ساعته آبگوشت تهيه كنيد.


كشتهاي آبگوشت سالمونالتيفي و اشريشياكلي را به نسبت

 0به (01از نظر حجم) مخلوط كنيد .از مخلوط حاصل ،رقت0â6
بسازيد(لوپي  9ميليمتري از مخلوط برداشت كنيد و به  01سيسي
سالين فيزيولوژيكاستريل اضافه كنيد ،خوب به هم بزنيد ،سپس
لوپ  9ميلي متري ديگري برداريد و به  01سيسي ديگر
ساليناستريل اضافه كنيد).


به همين ترتيب از كشت آبگوشت شيگالفلكسنري ،رقت

601

تهيه كنيد.


لوپهاي  9ميلي متري از مخلوط رقيق سالمونالتيفي،

اشريشياكلي و شيگالفلكسنري را به درون محيط پليت تلقيح كنيد.


پليتها را در گرمخانه و در دماي  80درجه سانتيگراد قرار

داده و رشد پرگنههاي مشخصه را بررسي كنيد.
.ihpyt .S
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 .2آگار

XLD

محيط پايه

گزيلوز 8/0 1گرم
اليزين  5 2گرم
الكتوز  0/5گرم
سوكروز  0/5گرم
كلريد سديم  5گرم
عصاره مخمر  8گرم
محلول 1/2درصد فنل رد 91سيسي
آگار  05گرم
آب مقطر  361سيسي

1

esolyX .
LCH enisyL -L .
3
tcartxe tsaeY .
4
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2

دستور تهيه محيط كامل :تمام اجزاي تركيبي را به آب اضافه كنيد و
تا نقطه جوش حرارت دهيد تا محلول كامل بهدست آيد .صبر كنيد
تا محلول خنك شود و دماي آن به  51تا  55درجه سانتيگراد برسد.
واكنش را طوري تنظيم كنيد كه  pHپس ازاستريلكردن به 6/3
برسد؛ سپس مدت  05دقيقه در دماي  020درجه سانتيگراد اتوكالو
كنيد .صبر كنيد تا محلول خنك شود و به دماي  51تا  55درجه
سانتيگراد برسد؛ سپس محلولهاي زير را به مقدار ذكر شده با حفظ
شرايطاستريل اضافه كنيد:


مقدار  21سيسي از محلول تيوسولفات سيترات(براي تهيه

آن مقدار  89گرم تيوسولفات سديم و  9گرم سيترات فريك آمونيوم
را به  011سيسي آب اضافه و از صافي 1بگذرانيد تااستريل شود)؛

مقدار  25سيسي از محلول آبي01 2درصد دزوكسيكالت



سديم
(با گذراندن از صافي يا قرار دادن در اتوكالو  020درجه سانتيگراد،
به مدت  05دقيقه استريل كنيد).

retliF .
suoeuqA .
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خوب به هم بزنيد؛  pHرا در صورت لزوم در  6/3تنظيم كنيم و
مقدار  05تا  21سيسي در داخل هر يك از ظروف پتري بريزيد.
(DCA .3تغيير يافته)

محيط پايه

آب عصاره گوشت  0ليتر
پپتون پروتئوز 01 1گرم
الكتوز 01گرم
محلول 0درصد قرمز خنثي  2/5سيسي
آگار  00گرم
محلول1:

سيترات سديم  00گرم
تيوسولفات سديم 0 2گرم
سيترات فريكآمونيوم  2گرم
آب مقطر  0ââگرم

enotpep esoetorP .
SaN .2o3 . 5H2O

1
2

محلول 2:

دزوكسيكالت سديم  0âگرم
آب مقطر  0ââسيسي
بين  3تا 3/9تنظيم كنيد pHتهيه محيط پايه :واكنش آبگوشت را در
و آگار را با گرم كردن در بن ماري در حال جوش يا بخار 0ââ
درجه سانتيگراد حل كنيد .آگار ذوب شده را پس از برداشتن از
روي گرما فورآ با گذراندن از گاز جراحي چند اليه 1صاف كنيد.
را در  0/9تنظيم pHسپس
كنيد؛  2/5سيسي از محلول 0درصد تازه تهيه شده قرمز خنثي
همراه با  0âگرم الكتوز و  0âگرم پپتون پروتئوز اضافه كنيد.
محلول را خوب به هم بزنيد و مقدار  2ââسيسي در هر يك از
بطريهاي درپيچدار بريزيد .بطريها را با حرارت دادن در بخار
 0ââدرجه سانتيگراد به مدت  0âدقيقه استريل كنيد .درپيچها را
محكم كنيد ،تاري تهيه را روي برچسب بنويسيد و در دماي 9
درجه سانتيگراد نگهداري كنيد.
تهيه پليتها 2ââ:سيسي از محيط پايه را با حرارت ذوب و سپس
سرد كنيد تا به دماي حدود  3âدرجه سانتيگراد برسد .مقدار 0â
سيسي از محلول شماره  0و حجم مناسبي از محلول شماره 2
ezuag lacigrus reyalitluM .

1

(مطابق روشي كه در مورد تيتر كردن گفته خواهد شد) را در شرايط
استريل با استفاده از دوپيپت جداگانه اضافه كنيد و پس از هر بار
رقيق كردن به خوبي بههم بزنيد تا مخلوط شود .در غير اين صورت
ممكناست بيش از اندازه نرم شود .شماره و تاري تهيه را روي
برچسب بنويسيد.
تيتر كردن دزكسيكالت سديم :تعداد  0بطري محتوي محيط پايه را
ذوب كنيد و از شماره  6تا  06برچسب بزنيد .مقدار  0âسيسي از
محلول شماره  0را به هر بطري اضافه كنيد.
مقدار  02 ،00 ،0â ،3 ،3 ،0 ،6سيسي از محلول شماره  2را به
ترتيب به بطريهاي شماره  02 ،00 ،0â ،3 ،3 ،0 ،6اضافه كنيد.
سپس خوب بههم بزنيد و در پليتها بريزيد(به پليتها همان شماره
بطريها را بدهيد) .پليتهايي را كه در آنها سالمونال و شيگال بهتر
از همه رشد كردهاست ،انتخاب كنيد .مقدار استفاده شده از محلول
شماره  2را يادداشت كنيد.
استفاده :اين محيط براي رشد سالمونال و شيگال انتخابياست.

پرگنههاي سالمونال بيرنگ يا شفاف و برجسته ميباشند .شيگال
پرگنههاي مات بوجود ميآورد .همواره به ياد داشته باشيد
ارگانيسمهاي ديگري كه الكتوز را تخمير ميكنند ،به روي
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رشد ميكنند و اينها را بايد با استفاده از آزمايشهاي بيوشيمي از
شيگال و سالمونال افتراق داد .ارگانيسمهاي تخميركننده الكتوز،
پرگنههاي برجستهاي كه اطرافشان را اغلب هالهاي قرمز رنگ فرا
گرفتهاست ،ميسازند.
.4آگار

KIA

آب خيسانده گوشت  0ليتر
پپتون  5گرم
پپتون پروتئوز  5گرم
كلريدسديم  5گرم
الكتوز  0âگرم
گلوكز  0گرم
سولفات فرو â/2 1گرم
محلول â/5درصد فنل رد  6سيسي
آگار  02گرم
تهيه :آگار را با حرارت دادن در بن ماري در حال جوش يا بخار
OSeF .4 . 7H2O

1

 0ââدرجه سانتيگراد در آب خيسانده گوشت( 1به ادامه مطلب
مراجعه
شود) يا در صورت موجودنبودن در آب عصاره گوشت حل كنيد.
آگار مغذي ذوب شده را در بن ماري به دماي  3âدرجه سانتيگراد
برسانيد .الكتوز ،پپتون ،پپتون پروتئوز ،كلريد سديم ،گلوكز،
سولفات فرو ،و تيوسولفاتسديم را اضافه و حل كنيد و خوب
بههم بزنيد .سپس  pHرا در  0/9تنظيم كنيد .مقدار  6سيسي از
محلول  â/5درصد فنلرد را اضافه و خوب به هم بزنيد .مقدار  5تا
 6سيسي را در لولههاي در پيچدار(به ابعاد  05در  05âيا  06در
 06âميليمتر) بريزيد و در دماي  020درجه سانتيگراد به مدت 05
دقيقه اتوكالو كنيد .صبر كنيد تا محيط خنك شود و در اين هنگام
لوله را به صورتي قرار دهيد كه محيطي به شيب و عمق 2/5
سانتيمتر تشكيل شود .شماره و تاري تهيه را روي برچسب
بنويسيد و در دماي اتاق(به شرطي كه دما بيش از  25درجه
سانتيگراد نباشد) نگهداري كنيد.
ميتوانيد از  01گرم پپتون همراه با  8گرم عصاره گوشت 8 ،گرم
عصاره مخمر و يك ليتر آب مقطر بهجاي آب خيسانده گوشت
استفاده كنيد .براي تهيه آب خيسانده گوشت و آب عصاره گوشت
به ادامه مطلب مراجعه كنيد.
htorb noisufni taeM .
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آزمون استريلبودن :لولهها را به مدت  03تا  29ساعت در گرمخانه
 80درجه سانتيگراد قرار دهيد و از نظر آلودگي بررسي كنيد.

B ، 1آزمون عملكرد :كشتهاي سالمونالتيفي ،سالمونالپاراتيفي
اشريشياكلي ،سيتروباكتر فروندي 2و شيگال سونيي را در  5لوله
تلقيح
كنيد .سپس به مدت  03تا  29ساعت در  80درجه سانتيگراد
گرماگذاري كنيد و از نظر واكنشهاي صحيح بررسي كنيد.
 .5تهيه آب عصاره گوشت

مقدار  511گرم گوشت چرخكرده بدون چربي(قلب گاو يا گوشت
بدون چربي) را در پياله يا قابلمه بگذاريد و يك ليتر آب به آن
اضافه

پياله

كنيد.

را شب تا صبح در يخچال(دماي  9درجه سانتيگراد) قرار دهيد و
صبح روز بعد ،روي چراغ بگذاريد تا به جوش آيد و درحاليكه با
ميله شيشهاي بههم ميزنيد ،مدت  05دقيقه آرام بپزد .سپس از
صافي خيس كاغذي بگذرانيد تا چربي آن جدا شود و به اندازهاي
آب اضافه كنيد كه به حجم يك ليتر برسد(مقدار بخار شده را
.B ihpytarap .S
.iidnuerf retcabortiC
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جبران كند).
 .6تهيه خيسانده گوشت

تعدادي از محيطها داراي خيساندهاي براي مثال از قلب گاو يا
گوساله ميباشند .يك ليتر هيدروكسيدسديم آبي يك بيستم نرمال را
گرم كنيد تا به جوش آيد و مقدار  0111گرم گوشت تازه چرخكرده
بدون چربي يا عضو را اضافه كنيد .مخلوط را خوب بههم بزنيد و
بگذاريد تا به جوش آيد و مدت  21دقيقه درحاليكه مرتب بههم
ميزنيد ،آرام آرام بپزد .مخلوط بايد  pHحدود  0/5داشته باشد .مايع
را در چند اليه پارچه كتان شُل بافت ريخته و بِچِالنيد تا بقيه مايع
خارج شود؛ حجم آن را با آب مقطر به  0111سيسي برسانيد و
بيدرنگ از مايع بهمنظور ساخت محيط ،طبق فرمول استفاده كنيد.
مقدار  951سيسي از خيسانده را به  551سيسي آب مقطر اضافه
كنيد و سپس اجزاي تركيبي ديگر را اضافه كنيد .پس از انجام اين
مراحل ،مقدار  5سيسي از محلول را در هر يك از لولهها بريزيد و
در دماي  020درجه سانتيگراد به مدت  05دقيقه اتوكالو كنيد .در
نهايت  pHبايد در  0/9تنظيم شود.

پيوست 8

آزمون حساسيت ضد ميكروبي شيگال
انواع آزمون حساسيت

آزمون رقت : 1به منظور برآورد كمي فعاليت ضد ميكروبي ،ابتدا
داروي ضد ميكروبي را در رقتهاي مختلف به محيط آبگوشت يا
آگار اضافه كرده و سپس ارگانيسمهاي مورد آزمون در محيط تلقيح
ميشوند.كمترين غلظتي كه مانع از رشد مشهود ارگانيسم پس از
گرماگذاري محيط در طول شب شود ،بهعنوان حداقل غلظت مهار
كننده يا

MIC

2

آن عامل ميكروبي شناخته ميشود.

آزمون پراكنش: 3ديسك يا قرص كاغذي آغشته به ماده
ضدميكروبي
بر روي محيط آگاري قرارميگيرد كه ارگانيسم مورد آزمون به طور
يكنواخت در آن تلقيح شدهاست .گراديان 4غلظت كه به دليل
پراكنش ديسك بوجود ميآيد ،مانع از رشد ارگانيسم مورد آزمون
در فاصله معيني از ديسك ميشود كه اين امر به عوامل متعددي از
1

noituliD .
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جمله حساسيت ارگانيسم بستگي دارد.
كه با آزمون رقت اندازهگيري  MICتقريبآ نسبتي خطي بين لگاريتم
ميشود و قطر منطقه مهار شده 1كه از طريق آزمون پراكنش
بهدست
ميآيد ،وجود دارد .خط رگرسيون در بردارنده اين نسبت را ميتوان
با آزمايش تعداد زيادي از سوشهاي ميكروب و از هر دو روش به
طور موازي بهدست آورد .اين نسبت ،هنگام استفاده از ديسكهاي
كاغذي كه در محل تهيه شدهاست ،بايد برقرار باشد .تفسير نتايج
و منطقه  MICبين آزمون پراكنش بايد همواره بر اساس همبستگي

2

مهار شده ،همراه با اطالعات بهدست آمده از غلظتهاي ضد
ميكروبي در هنگام درمان باشد .روش انجام آزمون پراكنش به
صورت زيراست:
محيطهاي مورداستفاده

آگار :از يكي از محيطهاي توصيه شده توسط سازنده ديسك
استفاده كنيد .بدين صورت ميتوانيد با استفاده از رهنمودهاي
پيشنهادي سازنده ،منطقه مهار شده را تفسير كنيد.
اگر محيطهاي توصيه شده به آساني قابل تهيه نيستند ،يكي از
retemaid enoz noitibihnI .
noitalerroC .
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محيطهاي تجاري در دسترس(همچون محيط مولرـ هينتون ،آگار
 ،آگار سِنسيتِست ، 1آگار ايزوـ سِنسيتِست ، 2وِلكوتست، 3
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محيط بدون آنتاگونيست سولفوناميد) را آزمايش كنيد تا ببينيد كه
آيا در مقايسه با محيطهاي توصيه شده تفاوتهاي عمده در مناطق
مهار شده مشاهده ميشود يا خير .اگر قراراست از محيطي جديد
استفاده شود ،بايد آن را بررسي كرد تا مشخص شود كه :


آيا منطقه مهار شده سوشهاي شاهد(به جدول مراجعه

شود) صحيح است؟


آيا pHمناسباست؟



اگر امكان پذير باشد ،آيا غلظت يونهاي دو ظرفيتي

صحيحاست؟
محيط را در ظرفهاي پتري بريزيد به طوري كه عمق آگار 9
ميليمتر يا بيشتر باشد( 25ميليليتر در پليتهاي  3سانتيمتري).
پليتها را قبل از استفادهكردن ،خشك كنيد .پليتهاي بدون استفاده
1
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را بيش از  2هفته(آنهم در كيسه پالستيكي كامال دربسته در
يخچال) نگهداري نكنيد .دقت كنيد كه پليتها خيلي خشك نشوند.

جدول  9:كنترل كيفي ـ حساسيت سوشهاي شاهد

قطر منطقه مهارشده به
ميليمتر

قدرت ديسك

استافيلوكوك

اشريشياكلي

طاليي1

 01ميكروگرم

فلوكسا  5ميكروگرم

 29تا 85

 05تا 21

 22تا 81

 81تا 91

 81ميكروگرم

ـــــ

 20تا 25

 01ميكروگرم

ـــــ

 28تا 23

 25ميكروگرم

 29تا 82

 29تا 82

1

آبگوشت مغذي :از هرگونه آبگوشت مغذي كه در آزمايشگاه در
دسترس داريد مانند آبگوشت تريپتيكاز سويا 2استفاده كنيد.
آبگوشت را بايد به مقدار  8تا  5ميليليتر در داخل لولهها بريزيد و
سپس با اتوكالو استريل كنيد.

.suerua succocolyhpatS
yos esacitpyrT .

1
2

آبگوشت تريپتيكاز سويا

كازيين هضمشده بهوسيله لوزالمعده 00 1گرم
خوراك سوياي هضم شده بوسيله پاپايين 8 2گرم
كلريدسديم  5گرم
دي فسفات پتاسيم  2/5گرم
دكستروز  2/5گرم
آب مقطر  0ليتر
 pHنهايي 0 /8
براي تهيه آبگوشت ،اجزاي تركيبي را در آب بريزيد ،خوب به هم
بزنيد و سپس به مدت  05دقيقه در دماي  020درجه سانتيگراد
اتوكالو كنيد.
ماده تلقيحي براي آزمون غير مستقيم حساسيت

آزمون غير مستقيم حساسيت بايد براي باكتريهاي مدفوع به كار
برده شود .بدين منظور ،بايد شيگالي بدست آمده از كشت خالص

niesac fo tsegid citaercnaP .
laem yos fo tsegid niapaP .

1
2

را تلقيح نمود .رشد نيمه يكپارچه ، 1در بيشتر روشهايي كه
ديسك در آنها مورد استفاده قرار ميگيرد ،توصيه ميشود .براي
انجام آزمون حساسيت قابلاعتماد ،استفاده از ماده تلقيحي استاندارد
ضرورياست .از روش تلقيح توصيه شده توسط سازنده ديسك يا
قرص استفاده كنيد .معموال يكي از موارد زير توصيه ميشود:
ماده تلقيحي كيربي باير

2

استاندارد كدورت 3را با اضافه كردن  1/5سيسي از محلول



كلريد باريم )0/05 (Bacl9.2H2Oدرصد(وزن به حجم) به 33/5
سيسي اسيد سولفوريك  0درصد تهيه كنيد .محلول استاندارد
كدورت را بايد در لولههاي شبيه به آنچه براي نمونه آبگوشت
استفاده كرديد ،بريزيد .اين محلول را ميتوانيد در تاريكي و در
دماي معمول اتاق( 22تا  25درجه سانتيگراد) به مدت  6ماه
نگهداري كنيد ،به شرطي كه در لوله را محكم ببنديد تا تبخير نشود.


تعداد  5تا  01پرگنه با ظاهر يكسان را با لوپ برداريد و به

لوله محتوي آبگوشت منتقل كنيد ،يا لوپي كامل از رشد يكپارچه
1

tneulfnocimeS .
reuaB - ybriK .
3
dradnats ytidibruT .
2

كشت خالص را به لوله محتوي آبگوشت منتقل كنيد.


در دماي  85درجه سانتيگراد به مدت  9تا  6ساعت

گرماگذاري كنيد و سپس محيط آبگوشت را بااستاندارد كدورت
مقايسه كنيد .اگر در پسزمينه لولهها ،كاغذ سفيدي كه داراي
حروف چاپ به اندازههاي مختلفاست قرار دهيد ،اين مقايسه به
مراتب آسانتر است .تنظيم كردن محيط آبگوشت با اضافهكردن
آبگوشت يا سالين استريل ممكن خواهد بود.


پليتها را با استفاده از سوابهاي استريل پنبهاي كه در

محيط تلقيحي فرو بردهايد ،تلقيح كنيد و مقدار اضافي ماده تلقيحي
را با فشردن محكم سواب به ديواره لوله در بخش باالي سطح مايع
خارج كنيد .سپس سواب را سه بار روي تمام سطح محيط بكشيد و
پس از هر بار خطكشيدن ،پليت را با زاويه  61درجه بگردانيد .در
نهايت سواب را به تمام لبههاي سطح آگار بكشيد و در حاليكه دَرِ
پليت بسته است ،صبر كنيد تا ماده تلقيحي چند دقيقه به همان
صورت در دماي اتاق بماند تا خشك شود.
اين روش تلقيح بايد موجب رشد تقريبآ يكپارچه گردد.
ماده تلقيحي برحسب گونه باكتري عبارتاست از:
اگر از آبگوشت استفاده شود ،كشتهاي

يكشبه 

انتروباكتريها

1

بايد حدود  01/111مرتبه رقيق شود(يكدههزارم).


هنگام استفاده از پليت ،براي آمادهكردن سوسپانسيون ،لوپ

 1/10سيسي را در پنج پرگنه داخل و به  0سيسي سالين اضافه
كنيد .سپس لوپ ديگر  1/10سيسي را در اين سوسپانسيون وارد و
به  0سيسي سالين اضافه و در نهايت لوپ سوم  1/10سيسي را
در اين سوسپانسيون وارد و به  5سيسي سالين اضافه كنيد.
سوسپانسيون را خوب بههم بزنيد و روي سطح پليتها بريزيد.
اين روش تلقيح بايد موجب رشد نيمه يكپارچه شود.
انتخاب داروي ضد ميكروبي

تنها از تعداد محدودي از داروهاي ضدميكروبي كه به دقت انتخاب
شده باشند ،در آزمون حساسيت استفاده ميشود .مناسبترين
انتخابها عبارتند از :
 .0كوتريموكسازول،
 .2اسيد ناليديكسيك،
 .8پيومسيلينام
 .9سيپروفلوكساسين(يا فلوروكينولوني ديگر).
airetcaboretnE .

1

روش استفاده از ديسكهاي ضدميكروبي

از هر نوع ديسك يا قرص تجاري در دسترس كه قدرت مناسب
داشته باشد ميتوان استفاده كرد .قدرت ديسك پيشنهادي  WHOدر
جدول آمدهاست .از ديسكهايي كه قدرت آنها با يكديگر
متفاوتاست استفاده نكنيد ،زيرا نتايج گمراه كننده بهدنبال دارند.
ديسكهاي تهيه شده در محل :اگر ديسكهاي ضد ميكروبي تجاري
در دسترس نيست ميتوانيد خودتان آنها را بسازيد .ديسكهاي 6
ميليمتري از جنس كاغذ صافي كه خاصيت ضدميكروبي نداشته
باشند خريداري كنيد يا به همين اندازه از كاغذ برش دهيد.
اين ديسكها را جدا از هم در كف ظرف استريل پتري بچينيد،
از مقدار  2ميكروليتر محلول ضدميكروبي كه با قدرت ديسكنشان
داده شده در جدول همساني دارد استفاده كنيد .ديسكها را در
دماي  85درجه سانتيگراد به مدت يكساعت قرار دهيد تا خشك
شوند .همچنين ميتوانيد ديسكهاي كاغذي را قبل از ريختن
محلول ضدميكروبي مناسب ،روي سطح آگار تلقيح شده بچينيد.

نگهداري :بستههاي ديسكهاي ضد ميكروبي را بايد ترجيحآ در
دماي  21درجه سانتيگراد زير صفر نگهداري كرد .قسمت ي زن
يخچال خانگي كفايت ميكند .تعداد كمي ديسك را به منظور
استفاده روزانه ميتوان در يخچال تا يك ماه نگهداري كرد .دَرِ
ظرف محتوي ديسك پس از خارج كردن از يخچال تا حدود يك
ساعت نبايد باز شود .اين عمل از مقدار فشردگي كه پس از ورود
هواي گرم به درون ظرف سرد رخ ميدهد ،ميكاهد .در صورت
استفاده از وسيله ديسك پخش كن درِ آن بايد به طور كامل محكم
شده و در يخچال نگهداري شود .همچنين پيش از باز كردن بايد در
حرارت اتاق قرار گيرد تا گرم شود .قرصهاي ضد ميكروبي(به جز
كاربنيسيلن ) 1در حرارت اتاق
حداقل تا  9سال پايدار باقي ميمانند.
قرار دادن قرص يا ديسك :ديسكها يا قرصهاي ضدميكروبي را
بايد با استفاده از پنس استريل ،ديسك پخشكن يا سوزن استريل در
نواحي از پليت تلقيح شده كه بهطور مناسب از يكديگر جدا و در
پشت پليت نشانهگذاري شدهاند ،قرار داد.
ديسكهاي چيده شده روي هر پليت(يكي در وسط و  6ديسك به
فاصله  05ميلي متر از لبه پليت) نبايد بيش از  0عدد باشد.

nillicinebraC .

1

قرار دادن در گرمخانه :پليتها بايد به فاصله زماني  81دقيقه از
زمان تهيه در گرمخانه  85درجه سانتيگراد قرار گيرند .فضايي كه
پليتها در آن قرار ميگيرند نبايد داراي دياكسيدكربن باشد؛
همچنين بيش از دو پليت به روي هم چيده نشود .پليتها بايد به
مدت يك شب در گرمخانه قرار گيرند.
اندازهگيري مناطق مهار شده

پس از گرماگذاري به مدت يك شب ،قطر هر يك از مناطق مهار
شده (مشتمل بر قطر ديسك) به ميليمتر گزارش ميشود.
اندازهگيريها را ميتوان با قرار دادن خطكش روي سطح زيرين
پليت و بدون باز كردن دَرِ آن انجام داد .اگر محيط ناشفاف و مات
باشد ،منطقه مهار شده را ميتوان به كمك كوليس اندازهگيري كرد.
انتهاي منطقه مهار شده را با مشاهده دقيق لبه منطقه شفاف يعني
جايي كه رشد آغاز ميشود ،تعيين ميكنند .با وجود اين ،در مورد
سولفوناميدها و كوتريموكسازول ،اندكي رشد در درون منطقه مهار
شده رخ ميدهد كه بايد از آن چشمپوشي كرد.
تفسير اندازه مناطق مهارشده

بر اساس نتيجه آزمون حساسيت(گزارش شده به پزشك)
ميكروارگانيسمها در يكي از سه دسته زير طبقهبندي ميشوند:



حساس( :)Sميكروبي "حساس" به دارو ناميده ميشود كه

عفونت ناشي از آن به مقدار معمول تجويز دارو ،پاس دهد.


بينابيني( :)Iحساسيت ارگانيسم زماني "بينابيني"

1

خوانده

ميشود كه عفونت به مقادير بسيار بيشتر از معمول دارو پاس دهد
يا هنگامي كه ارگانيسم در بخشي از بدن باشد كه دارو در آنجا در
غلظتهاي زياد تجمع مييابد(ادرار ،صفرا ،فضاي داخل رودهها،
تجويز موضعي) .همچنين دسته بينابيني بهعنوان منطقه بافر عمل
كرده و اشتباهات فني كوچك را كه در هنگام انجام روش تعيين
حساسيت ممكناست رخ دهد ،جبران ميكند.


مقاوم( :)Rاز عبارت "مقاوم" زماني استفاده ميشود كه

عفونت به داروي ضد ميكروبي تجويز شده ،بدون توجه به مقدار
تجويزي و محل عفونت پاس ندهد.
تفسير منطقه مهار شده به دستههاي حساسيتي برحسب استفاده از
روش مطلق 2يا مقايسهاي تفاوت دارد.
1

etaidemretnI.
etulosbA .
3
evitarapmoC .
2

روش مطلق :اين روش در باالترين درجه ممكن استاندارد(از نظر
محيط ،ماده تلقيحي ،غيره) انجام ميگيرد .اين بدان معنياست كه
منطقه مهار شده هر داروي ضدميكروبي همواره با مقدار مشخصي
مطابقت دارد .همچنين به كمك خط رگرسيون و نقاط ثابت  MICاز
 ،امكان تفسير منطقه مهار شده ارگانيسم  ،Rو

S،I

1

بين MICشكست

مورد آزمايش مطابق توصيههاي سازنده به  ،I،Sو  Rوجود دارد.
روش مقايسهاي :اين روش برمبناي مقايسه منطقه مهار شده سوش
ناشناخته با سوش شاهد ميباشد و به روش مطلق ارجح نيست.

سوشهاي شاهد را بايد در آزمايشهاي روزانه گنجاند و محيط و
تراكم ماده تلقيحي(رشد نيمهيكپارچه) بايد دقيقآ همان باشد كه
براي سوشهاي مورد آزمون استفاده ميشود .حتي سوشهاي شاهد
و آزمون را ميتوان به روي يك پليت و در دو طرف يك ديسك
تلقيح كرد تا بدين صورت براي هر ديسك يك شاهد وجود داشته
باشد .اين روش بهويژه در مواردي كه عملكرد ديسكها بسيار
ضعيف و متغيراست ،توصيه ميشود .اشريشياكلي  01903NCTCو
stniopkaerb-CIM dexiF .

1

استافيلوكوك طاليي  6500NCTCبهعنوان سوشهاي شاهد
قابلاستفاده در روشهاي مقايسهاي توصيه ميشوند .اگر مناطق
مهار شده را از لبه ديسك تا لبه منطقه مهار شده اندازهگيري كنيم،
تفسير آن بهصورت زير خواهد بود:


حساس :اندازه منطقه مهارشده مساوي ،بزرگتر ،يا بيش از 8

ميليمتر كوچكتر از شاهد نيست.


بينابيني :اندازه منطقه مهارشده بزرگتر از  8ميليمتر ولي

بيش از  8ميليمتر از شاهد كوچكتراست.


مقاوم :اندازه منطقه مهار شده  8ميليمتر يا كمتراست.

استفاده روزانه از سوشهاي شاهد

تمام آزمونهاي حساسيت به تغييرات جزيي در محيطهاي كشت،
ماده تلقيحي ،مدت قرارگيري در گرمخانه ،دما و غيره بسيار حساس
هستند .گنجاندن سوشهاي شاهد در آزمايشهاي روزانه بهمنظور
انجام آزموني قابلاعتماد اهميت بسيار دارد.
اگر از روشهاي مطلق استفاده شود ،سوشهاي شاهد كه روزانه

بايد مورداستفاده قرار گيرند ،عبارتند از :استافيلوكوك

طاليي( ATCC

 )25238و اشريشياكلي(.)25322 ATCC
در روشهاي مقايسهاي ،به منظور تفسير مناطق مهار شده

سوشهاي ناشناخته ،سوشهاي شاهد هر روز به طور خودبهخود
در آزمون وارد ميشوند .مناطق مهار شده سوشهاي شاهد را بايد
در جايي ثبت كرد تا بتوان تغييرات فاهش را شناسايي كرد .كاهش
قدرت ديسك به دنبال ذخيره سازي ممكناست به صورت كاهش
اندازه منطقه مهار شده اطراف سوش نمود پيدا كند .سوشهاي
شاهد مورداستفاده در آزمونهاي مطلق و مقايسهاي به شكل حَبّه

1

كشتهاي خالص خشكانده عرضه ميشوند .كشتهاي
روزانه را بايد روي سطح شيبدار آگار مغذي(آگار تريپتيكاز سويا
كفايت ميكند) كشت داد و در يخچال نگهداري كرد و هر دو هفته
يك بار روي محيط شيبدار تازه ،كشت مجدد داد .سوشهاي شاهد
به همان ترتيب ديگر كشتهاي خالص ،مورد آزمون حساسيت قرار
ميگيرند و مناطق مهار شده هم همانطور ثبت ميشوند .اگر اين
روش به درستي انجام شود ،دامنه اندازه مناطق به دست آمده از
ارگانيسمهاي شاهد بايد در محدوده نشان داده شده در جدول باشد.
به دنبال مطالعهاي مشترك كه بسياري از آزمايشگاههاي صاحب نام
در آن شركت داشتند ،حدود مورد قبول در اين آزمون تعيين گرديد
كه در واقع نمايانگر درجهاي از دقتاست كه هر آزمايشگاه خوب
تشخيص طبي ميتواند به آن دست يابد .وقتي نتايج بارها خارج از
اين دامنه قرار گيرند ،بايد به پديدآمدن يك يا چند خطاي فني در
telleP .

1

مسير آزمون يا نادرستي مُعرّف 1پيبرد .در اين صورت ،هر يك از
معرفها و هر مرحله از
آزمون را بايد بررسي كرد تا اشتباه برطرف شود.
نتايجي كه بسيار گمراه كننده هستند و نميتوان آنها را به اشتباهات
فني در روش كار ارتباط داد ممكناست حاكي از آلودگي يا تغيرات
ناگهاني در ويژگيهاي حساسيت يا رشد سوشهاي شاهد باشند.
در اين صورت ،بايد سوش شاهد تازهاي را از منبعي قابل اعتماد
تهيه كرد.

پيوست 9
جداسازي و شناسايي اشريشياكلي O157
اشريشياكلي  O050را نميتوان با روشهاي معمول جداسازي و
شناسايي عوامل باكتريايي معمول بيماريزاي روده پيداكرد.
با وجود اين ،اغلب آزمايشگاهها توانايي جداسازي و شناسايي
اشريشياكلي  O050را در صورت فراهم بودن محيط و آنتيسرم
tnegaeR .

1

مناسب دارند.
پيش زمينه

برخالف ديگر اشريشياكليهاكه سوربيتول را به Oاشريشياكلي 050
را به آهستگي سوربيتولD 1سرعت تخمير ميكنند ،ايزومر
تخمير ميكند يا به هيچ وجه تخمير نميكند .اين يافته منجر به تهيه
آگارسوربتول ـ مككانكي

2

گرديد كه هم اكنون در بازار

موجود است .پرگنههاي سوربيتول منفي ،بيرنگ و مشكوك به

اشريشيا كلي  O050ميباشند .رنگ ديگر پرگنههاي اشريشياكلي
صورتي تا قرمز است.
روشها

آماده سازي سوسپانسيون مدفوع :به راهنماي موجود در پيوست 0
مراجعه كنيد.
كشت بر روي پليت آگار سوربيتول ـ مككانكي :هر دَست 3محيط
1

lotibros-D .
yeknoC caM-lotibroS .
3
hctaB .
2

تازه
خريداري شده را بايد پيش از استفاده معمول ،با تلقيح سوشهاي
شناخته شده مرجع و آزمايش رشد و ويژگي پرگنهها كنترل كيفي
كرد .لوپي پر از سوسپانسيون را به روي پليت بكشيد و در گرمخانه
 86درجه سانتيگراد به مدت  29ساعت قرار دهيد .پرگنههاي
سوربيتول منفي بيرنگ و" مشكوك به اشريشياكلي "O050
ميباشند.
آگلوتيناسيون :سوشهاي اشريشياكلي  O050بهسرعت در
آنتيسرمهاي تجاري  O050آگلوتينه ميشوند .سه پرگنه جدا از هم
سوربيتول منفي را بهمنظور انجام آزمايش آگلوتيناسيون انتخاب
كنيد .زماني كه پرگنهاي مثبت پيدا كرديد ،نيازي به آزمايش ديگر
پرگنهها نيست و نمونه "مثبت از نظر اشريشياكلي  "O050خوانده
ميشود.
اگر از آگار سوربيتول مككانكي استفاده نميكنيد 5 ،تا  01پرگنه
الكتوز مثبت را كه از آگار مككانكي يا هر محيط مشابه جداكردهايد

در لولههاي محتوي محيط تخمير سوربيتول از نظر اشريشياكلي
غربال كنيد .حداقل  5پرگنه را براي غربالگري انتخاب كنيد050 O ،
زيرا ارگانيسم همواره در كشتهاي خالص موجود نيست.
پرگنههايي كه سوربيتول را تا  29ساعت تخمير نكنند بايد براي

مطابق روش باال غربال شوند O .آگلوتيناسيون با آنتيسرم 050
سوشهاي جدا شده را بايد به منظور تأييد و تايپكردن 1بيشتر به
آزمايشگاه مرجع فرستاد.

پيوست 11
ملزومات درماني مورد نياز در همهگيريهاي
اسهال خوني(براي  111بيمار مبتال)

ملزومات بهداشتي
 211گرم صابون
دستشويي به ازاي هر
نفر در ماه
 81بسته صابون براي
شستوشوي لباسها
 2بطري يك ليتري
gnipyT .

1

محلول
گندزدا(كلر2درصد يا
فنل  0تا 2درصد)
ملزومات مورد نياز
براي جبران كم آبي
 011پاكت (SROهر
كدام براي تهيه يك
ليتر محلول)
 21عدد سرم رينگر
الكتات(يك ليتري)
 5عدد اِسكالپ وِين0
01عدد سِت تزريق
درون وريدي2
بزرگساالن
21

nievplacS .1
tes V.I .2

1
2

آنتي بيوتيك
براي بزرگساالن 911 :عدد
قرص يك گرمي
اسيدناليديكسيك
براي كودكان 911 :عدد
قرص يك گرمي
اسيدناليديكسيكبا توجه به
الگوهاي حساسيت ضد
ميكروبي موجود در
هرمحل ،ممكناست الزم
باشد آنتي بيوتيك ديگر را
جايگزيناسيدناليديكسيك
كرد.
ديگر ملزومات درماني
يك عدد بشكه آب
 5عدد بطري يك ليتري
براي محلول SRO

 5عدد بطري نيم ليتري براي
محلول SRO
 01عدد ليوان
 5عدد قاشق چايخوري

•íÔ ÝÑÖåÇ


21درصد موارد بيماري كودكان  5ساله يا كوچكتر ميباشند.

همگي با آنتي بيوتيك درمان ميشوند.


31درصد موارد بيماري افراد بزرگتر از  5سال ميباشند .همگي

با آنتيبيوتيك درمان ميشوند.


21درصد از بيماران براي جبران كمآبي نياز به  ORSدارند.



01درصد از بيماران براي جبران كم آبي نياز به مايعات داخل

وريدي دارند.
ماهانه به هر فرد  211گرم صابون دستشويي داده ميشود.
صابون براي شستوشوي رخت و ملحفه افراد بيمار به هر
خانواده داده ميشود.

پيوست 11

تغذيه در زمان اسهال و پس از آن
راهنماي كلي

كودك را به خوردن غذا در تمامي طول مدت بيماري تشويق كنيد.
در هنگام بيماري و پس از آن ،كودك را به صورت زير تغذيه كنيد:
تا سن  4تا  6ماهگي


تغذيه با شير مادر را به هر اندازه كه كودك در طول شب و روز

تمايل دارد ،ادامه دهيد.


در كودكاني كه از شير ديگري هم استفاده ميكنند ،شير مناسب

را به هر اندازه كه كودك تمايل داشت ،با فنجان به او بدهيد .ميزان
شيردهي را با كاهش تدريجي شير ديگر در طي چند روز افزايش
دهيد .شير اضافي را با فنجان(نه بطري) به كودك بدهيد.


اگر كودك تنها از شيري به جز شير مادر تغذيه ميشود ،اين

شير را به هر اندازه كه تمايل داشت با فنجان(نه بطري) به وي
بدهيد.
از سن  4تا  6ماهگي تا 12ماهگي


هر اندازه كه كودك ميل دارد با شير مادر او را تغذيه كنيد.



پنج وعده در روز به او غذا بدهيد.

پس از  2سالگي


همان غذاهاي خانگي را به او بدهيد :سه وعده غذا همراه با 2

وعده غذاي اضافي
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:ويرايش و بازبيني
 دكتر كامران حكيمزاده:ويرايش و بازبيني
»«حق چاپ براي مركز مديريت بيماريها محفوظ است

25

 اصول پيشگيري از انتشار شيگال ديسانتري تيپ يك.0 .8

20

 آمادگي مقابله با همهگيري شيگال ديسانتري تيپ يك.9

 بهنظرميرسد اكثر كشورهاي درحال توسعه در.تحتتأثير قرارداد
معرض

آيا در برابر ابتال به
اسهالخوني حفاظت
شدهايد؟
آيا از توالت بهداشتي
استفاده ميكنيد؟
ميكروبهاي
اسهالخوني در مدفوع
زنده ميمانند .حتي
افراد سالم

بايد افراد جامعه را با شيوه انتقال و انتشار شيگال و پيشگيري از


بااستفاده از توري ،از آلودگي غذاها توسط مگس جلوگيري

كنيد.
به مدت طوالني غيرقابل اجراست؛ بنابراين ،آب سالم براي جامعه
محل مناسبي براي اجابت مزاج درنظر گرفت و افراد براي دفن

مدفوع
1. Transport media

 Sd0در شرايط آزمايشگاهي به آنها مقاومند ،نبايد انتخاب شوند.
جدول  1:آنتيبيوتيكهاي مورد استفاده در درمان
اسهالهاي ناشي از

Sd1

جدول  2:آنتيبيوتيكهاي بياثر بر


سولفوناميدها

Sd1

1



شود .بايد توجه داشت كه داروهاي انبارشده تاري

مصرف

بيمار يا مادر كودك درباره وجود خون در مدفوع فرزندنش
معموال

ميباشد.

سرپايي درمانشدهاند نيز بايد حداقل پس از  2روز درمان ،معاينه و
در
ضمن ،درمان حمايتي

2

مداوم مطابق بخش  ،2.5در مورد تمام

بيماران،
1
2


1. Supportive treatment

آنتيبيوتيك مؤثر ،اشتها بَرميگردد .بايد غذاي كم حجم و به
عوارض بيماري شود.
آزمايشگاههاي كشوري در جداسازي و شناسايي شيگال بهويژه

Sd0

افزودن به مواد غذايي ناپختني يا تهيه ي  ،بجوشانيد يا كلر بزنيد.
نگهداري در شرايط مناسب و درصورت كاستهنشدن حجم ،آلودگي

نگذشته باشد) هر مورد انتخاب شده بايد دوسواب 1گرفتهشود.
درصورت امكان بايد محيط انتقال كريبلر به مدت يك
از استريل كردن ،در بطريها را محكم ببنديد .تاري تهيه را روي
برچسب

1

 .0سواب مقعدي

 011عدد

 .2محيط 0DLX

 011×8گرم

 8آگارمك كانكي2

 011×8گرم

 .9آگاركليگلر8

 011×2گرم

تهيه محيط پايه : 1الكتوز ،نمكهاي صفراوي ،پپتون و كلريد سديم
را
به تدريج به يك ليتر آبگوشت كه به دماي حدود  31درجه
سانتيگراد در بن ماري رساندهايد اضافه كنيد ،سپس بههم بزنيد تا
شوند.

مخلوط
يا در دماي  9درجه سانتيگراد نگهداري كنيد.

3. Yeast extract4. Phenol red
1. Filter2. Aqueous3. Proteose peptone

كنيد؛  2/5سيسي از محلول 0درصد تازه تهيه شده قرمز خنثي
همراه

با

1

بطريها را بدهيد) .پليتهايي را كه در آنها سالمونال و شيگال بهتر
همه

از

اشريشياكلي ،سيتروباكتر فروندي

1

و شيگال سونيي را در  5لوله

تلقيح

مقدار  511گرم گوشت چرخكرده بدون چربي(قلب گاو يا گوشت
بدون چربي) را در پياله يا قابلمه بگذاريد و يك ليتر آب به آن
كنيد.

اضافه

پياله

گرم كنيد تا به جوش آيد و مقدار  0111گرم گوشت تازه چرخكرده
 pHنهايي
ماده تلقيحي كيربي باير



2

استاندارد كدورت را با اضافه كردن  1/5سيسي از محلول
1
2
3


1. Kirby - Bauer2. Turbidity standard

از مقدار  2ميكروليتر محلول ضدميكروبي كه با قدرت ديسكنشان
روزانه ميتوان در يخچال تا يك ماه نگهداري كرد .دَرِ ظرف
محتوي
1. Intermediate

تخمير ميكند يا به هيچ وجه تخمير نميكند .اين يافته منجر به تهيه
آگارسوربتول ـ مككانكي

1

گرديد كه هم اكنون در بازار

موجود است .پرگنههاي سوربيتول منفي ،بيرنگ و مشكوك به

اشريشيا كلي  O050ميباشند .رنگ ديگر پرگنههاي اشريشياكلي
صورتي تا قرمز است.

آگلوتيناسيون :سوشهاي اشريشياكلي

O050

بهسرعت در

ملزومات بهداشتي
1

 211گرم صابون
دستشويي به ازاي هر
نفر در ماه
 81بسته صابون براي
شستوشوي لباسها
 2بطري يك ليتري
محلول
گندزدا(كلر2درصد يا
فنل  0تا 2درصد)
ملزومات مورد نياز
براي جبران كم آبي
 011پاكت (SROهر
كدام براي تهيه يك
ليتر محلول)
 21عدد سرم رينگر
الكتات(يك ليتري)
 5عدد اِسكالپ وِين0
01عدد سِت تزريق
درون وريدي2
بزرگساالن

1. Scalpvein2. I.V set

محل ،ممكناست الزم باشد آنتي بيوتيك ديگر را جايگزين

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
مركز مديريت بيماريها
مركز نشر صدا

حتي اگر آب پاكيزه بهنظر برسد ،ممكناست به ميكروب

طرز تهيه :اجزاي تركيبي را درون ظرف آبِ داخل در بنماري

1

درحال

1. FeSO9 . 0H2O2. Meat infusion broth
1. Typing
1. Standposts

11

راهنماي مهار همهگيريهاي شيگال...

16

راهنماي مهار همهگيريهاي شيگال...

1

13

راهنماي مهار همهگيريهاي شيگال...

21

راهنماي مهار همهگيريهاي شيگال...

22

راهنماي مهار همهگيريهاي شيگال...

24

راهنماي مهار همهگيريهاي شيگال...

26

راهنماي مهار همهگيريهاي شيگال...

23

راهنماي مهار همهگيريهاي شيگال...

91

راهنماي مهار همهگيريهاي شيگال...

92

راهنماي مهار همهگيريهاي شيگال...

94

راهنماي مهار همهگيريهاي شيگال...

96

راهنماي مهار همهگيريهاي شيگال...

93

راهنماي مهار همهگيريهاي شيگال...

42

راهنماي مهار همهگيريهاي شيگال...

44

راهنماي مهار همهگيريهاي شيگال...

46

راهنماي مهار همهگيريهاي شيگال...

43

راهنماي مهار همهگيريهاي شيگال...

31

راهنماي مهار همهگيريهاي شيگال...

32

راهنماي مهار همهگيريهاي شيگال...

36

راهنماي مهار همهگيريهاي شيگال...

33

راهنماي مهار همهگيريهاي شيگال...

61

راهنماي مهار همهگيريهاي شيگال...

62

راهنماي مهار همهگيريهاي شيگال...

66

راهنماي مهار همهگيريهاي شيگال...

71

راهنماي مهار همهگيريهاي شيگال...

72

راهنماي مهار همهگيريهاي شيگال...

74

راهنماي مهار همهگيريهاي شيگال...

76

راهنماي مهار همهگيريهاي شيگال...

73

راهنماي مهار همهگيريهاي شيگال...

32

راهنماي مهار همهگيريهاي شيگال...

34

راهنماي مهار همهگيريهاي شيگال...

36

راهنماي مهار همهگيريهاي شيگال...

33

راهنماي مهار همهگيريهاي شيگال...

31

راهنماي مهار همهگيريهاي شيگال...
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