داء البورليات
معلومات حول مسببات اﻷمراض عند البشر
ما داء البورليات؟

داء البورليات هو مرض ينتقل عن طريق حيوان القراد ،ويُطلق عليه أيضًا داء ﻻيم .وتختلف هيئﺔ هذا المرض وشكله ،وتتﻔاوت أعراضه
في شدتها ،لكنه يصيب الجلد في أغلب الحاﻻت ،وقد يصيب الجهاز العصبي أو المﻔاصل أو القلب أيضًا .وتحدث اﻹصابﺔ بهذا المرض
جراء بكتيريا من نوع البوريليا البرغدورفيريﺔ التي تنتشر في جميع أنحاء ألمانيا وتُنقل عن طريق القراد .وتشيع اﻹصابﺔ بداء البورليات في
الﻔترة بين يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب.

كيف ينتقل داء البورليات؟

عبر لدغات القراد
يمكن أن ينتقل داء البورليات ،ويطلق عليه داء بوريليا أيضًا ،إلى اﻹنسان عن طريق لدغات القراد .وتتﻔاوت نسبﺔ القراد المحمل بداء
البورليات في اﻷقاليم اﻷلمانيﺔ لتصل إلى الثُلث في بعضها .ولكن ﻻ تسبب كل لدغﺔ من القراد هذا المرض؛ حيث يقل خطر العدوى أكثر
فأكثر إذا تخلصت من القرادة في وقت مكبر عند لدغتها ،ويزيد إذا تمكنت القرادة من امتصاص دم اﻹنسان لمدة تزيد على  12ساعﺔ .وﻻ
تتجاوز نسبﺔ المصابين بهذا الداء واحد من كل  100شخص ملدوغ من القراد في ألمانيا.
معلومة مهمة :ﻻ ينتقل داء البورليات من شخص إلى آخر.

ما أعراض اﻹصابة بالمرض؟

رغم أن أغلب حاﻻت اﻹصابﺔ بداء البورليات تحدث دون أن يﻼحظها أحد ،ومع هذا ،قد تظهر أعراض له ،ولكنها متباينﺔ جدًا من حالﺔ
ﻷخرى ،وقد يظهر في أوقات مختلﻔﺔ َع َرض يلو اﻵخر ،أو تظهر جميع اﻷعراض في آن واحد ،وهو ما يجعل اكتشاف اﻹصابﺔ بداء
أمرا صعبًا.
البورليات ً
هاج َرة )،(Erythema migrans
من العﻼمات التقليديﺔ التي تظهر على ما يقرب من  %90من الحاﻻت ،ما يعرف باسم ال ُحمامى ال ُم ِ
ً
التي تؤدي إلى ظهور احمرار دائري على الجلد ﻻ يقل حجمه عن  5سم ،ويكون لونها من المنتصف أفتح قليﻼ من على اﻷطراف ،ويبدأ
في اﻻنتشار إلى باقي الجسم مع مرور اﻷيام .وتبدأ الحمامى في الظهور في المنطقﺔ الملدوغﺔ بعد مرور  3إلى  30يو ًما من اللدغﺔ ،وقد
تظهر أيضًا في مناطق أخرى في الجسم ،مثل :الساقين أو الرأس أو الرقبﺔ .ومن مضاعﻔات المرض أيضًا :الحمى ،وتورم العقدة الليمﻔاويﺔ،
وآﻻم في العضﻼت والمﻔاصل؛ وفي الحاﻻت النادرة التي تصيب اﻷطﻔال ،تظهر اﻷعراض على شكل تورمات عقديﺔ أو تورمات زرقاء
وحمراء في الجلد ،وتتركز هذه التغيرات في الجلد بشكل أساسي في اﻷذن أو حلمات الصدر أو منطقﺔ اﻷعضاء التناسليﺔ.
ويتﻔاقم المرض في بعض الحاﻻت الﻔرديﺔ ليتحول إلى التهاب مزمن في الجلد ،يُعرف باسم "التهاب جلد اﻷطراف الضموري المزمن"
) ،(Acrodermatitis chronica atrophicansيؤدي إلى تغير الجلد من الجهﺔ الداخليﺔ للذراعين والساقين وأصابع اليدين والقدمين،
حتى يصبح في مرحلﺔ متطورة رقي ًقا كالورق ،ويتغير لونه للون اﻷزرق.
وإذا أصاب داء البورليات الجهاز العصبي ،في حالﺔ تُعرف باسم داء البورليات العصبي الذي يظهر على ما يقرب من  3من كل  100شخص
مصاب ،فستظهر أعراضه غالبًا بعد أسابيع أو أشهر قليلﺔ من لدغﺔ القراد .ومن أعراضه التقليديﺔ ،وجود آﻻم شديدة في الجهاز العصبي
تزداد سو ًءا في فترات الليل ،ويكون مصحوبًا غالبًا بشلل نصﻔي أو كلي في الوجه .وتُحتمل اﻹصابﺔ بتهيجات عصبيﺔ التهابيﺔ ،قد تؤدي إلى
الشعور بالصمم أو العمى أو إلى اضطرابات في السمع ،وقد تؤدي في حاﻻت نادرة إلى شلل في الجذع أو الذراعين أو الساقين .أما بالنسبﺔ
لﻸطﻔال ،فقد تظهر اﻹصابﺔ بداء البورليات العصبي غالبًا على هيئﺔ التهاب السحايا المتزامن مع صداع شديد أو شلل مﻔاجئ في الوجه؛
وفي حاﻻت نادرة جدًا ،قد يتطور المرض على مدار أشهر أو سنوات إلى داء بورليات عصبي في مراحل متأخرة.
ونادرا ما تصيب
وتظهر التهابات في المﻔاصل لدى  5حاﻻت تقريبًا من  100حالﺔ مصابﺔ بالمرض ،وتتركز غالبًا في مﻔصل الركبﺔ،
ً
مﻔصل الكاحل أو الكوع ،ويتعافى الجسم منها عادةً تدريجيًا على مراحل وتعاود الظهور مرة أخرى.
وفي حاﻻت نادرة جدًا قد يُصاب القلب إذا تطور المرض ،مما يؤدي إلى حدوث التهابات أو اضطرابات في معدل ضربات القلب.

متى ُيصاب اﻹنسان بهذا
المرض وما مدة اﻹصابة به؟

هناك الكثير من اﻷمراض التي يُصاب بها اﻹنسان دون ظهور عﻼمات أو أعراض واضحﺔ لها ،بخﻼف الحمامى الذي يعتبر من العﻼمات
المبكرة المعتادة التي تظهر على المصاب خﻼل بضعﺔ أيام أو أسابيع من اللدغﺔ ،أما المراحل المتأخرة من اﻹصابﺔ بداء البورليات فقد
تظهر بعد أشهر أو سنوات.
ونؤكد هنا على أن المصابين بهذا المرض ليسوا معديين.

ما أكثر فئة عُرضة لهذا
المرض؟

اﻷشخاص الذين يتعرضون للدغات القراد بكثرة هم أكثر فئﺔ عُرضﺔ لهذا المرض؛ حيث أن القراد يتركز في الغابات والحدائق
على اﻷعشاب وأفرع اﻷشجار والشجيرات ،فتنتقل من هذه المناطق إلى جلد اﻹنسان ومنه إلى باقي أعضاء الجسم .وينتقل
القراد أيضًا عن طريق الحيوانات البريﺔ واﻷليﻔﺔ التي تمكث في العراء ،وينتشر من خﻼلها.

إصدار :أغسطس
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داء البورليات
معلومات حول مسببات اﻷمراض عند البشر
ما اﻷمور الواجب اتباعها عند
اﻹصابة بالمرض؟

كيف يمكنني تحصين نفسي؟

يساعد استخدام المضادات الحيويﺔ في مرحلﺔ مبكرة من اﻹصابﺔ عادةً على التعافي سري ًعا وبشكل تام من المرض ،ويساهم كذلك في
الحيلولﺔ دون حدوث مضاعﻔات شديدة للمرض.
ﻻ يُنصح بتناول مضادات حيويﺔ وقائيﺔ بعد لدغﺔ القراد ما لم تظهر أيﺔ أعراض للمرض.
أما إذا ظهرت الحمامى المذكورة أعﻼه ،فينبغي عندئذٍ استشارة الطبيب ،حتى إن لم تتذكر أنك ُلدغت من قرادة .وتوجه أيضًا إلى
الطبيب إذا ظهرت عليك أعراض اللدغﺔ من القرادة ،مثل الحمى أو آﻻم في العضﻼت وصداع في الرأس.
يستطيع الطبيب من خﻼل الﻔحص الطبي أن يحدد اﻹصابﺔ بداء البورليات إذا ظهرت الحمامى ،أما إذا ظهرت أعراض أخرى تدل
على اﻹصابﺔ بداء البورليات ،فيمكن إجراء فحوصات مخبريﺔ للدم للتأكد من اﻹصابﺔ بالمرض.
ﻻ يعني التعافي من المرض أﻻ يصاب به المرء مجددًا.
ﻻ يوجد حتى اﻵن مطعوم وقائي ضد داء البورليات في أوروبا ،وﻻ يحمي التطعيم ضد العدوى الﻔيروسيﺔ التي ينقلها القراد المعروف باسم
التهاب الدماغ المحمول بالقراد ) (Frühsommer-Meningoenzephalitisواختصاره ) (FSMEمن داء البورليات .وبالتالي ،فإن
تجنب اللدغﺔ من البدايﺔ هو أفضل وقايﺔ من هذا المرض .أما إذا ُلدغت من قرادة ،فإن التخلص منها سري ًعا يساعد في الحد من خطر اﻹصابﺔ
بمرض البورليات.
تجنب لدغات القراد
ارتدِ أحذيﺔ تغطي الرجل بأكملها وقمصانًا طويلﺔ اﻷكمام وبناطيل طويلﺔ عند التجول في الغابﺔ أو الجلوس على اﻷعشاب .اسحب
الجوارب أعلى الساقين.
اختر المﻼبس فاتحﺔ اللون لتتعرف على القراد أسود اللون والتخلص منه بكل سهولﺔ.
إذا وضعت مواد على الجلد لطرد القراد ،فاحرص على قراءة النشرة المرفقﺔ معها جيدًا .معلومﺔ مهمﺔ :إن تأثير هذه المواد مؤقت وﻻ
يمنح حمايﺔ كاملﺔ من القراد.
ونظرا ﻷن القراد يﻔضل
افحص جسدك بعنايﺔ للتأكد من خلوه من القراد بعد المكوث لﻔترة في الطبيعﺔ حتى وإن اتخذت تدابير وقائيﺔ.
ً
المناطق الدافئﺔ من الجلد ،فيجب فحص الحﻔرة المأبضيﺔ )تجويف الركبﺔ( والﻔخذين وأسﻔل اﻹبط وخلف اﻷذنين والرأس ومنبت
الشعر.
التخلص من القراد بسرعة
ينبغي التخلص من القراد في أسرع وقت ممكن؛ فإذا تخلصت منها في الساعات اﻷولى من اللدغﺔ فإن خطر اﻹصابﺔ بداء البورليات يكون
ضئي ً
ﻼ.
أمسك القرادة من رأسها قدر اﻹمكان واسحبها للخارج ببطء وبشكل مستقيم ،ويُﻔضل استخدام ملقط أو بطاقﺔ إزالﺔ القراد أو أي أداة
أخرى خاصﺔ بإزالﺔ القراد.
تجنب أيﺔ طرق أخرى للتخلص من القرادة مث ً
ﻼ بوضع زيوت أو كريمات أو سحقها على الجلد ﻷن ذلك يزيد من احتماليﺔ إنتاج
مسببات أكثر للمرض.
ط ِّهر مكان اللدغﺔ بعنايﺔ.
قد تظل بقايا من القرادة بعد إزالتها من الجلد ،ويُحتمل بالتالي إصابﺔ هذا الموضع من الجلد بالتهاب طﻔيف ،دون أن يزيد خطر اﻹصابﺔ
بداء البورليات.

أين يمكنني تلقي المعلومات
الﻼزمة؟

تسدي لك دائرة الصحﺔ المحليﺔ المختصﺔ المشورة وتقدم لك المعلومات الﻼزمﺔ .يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات )المتخصصﺔ(
على شبكﺔ اﻹنترنت عبر صﻔحات معهد  Robert Koch-Institutمن خﻼل الرابط ) .(www.rki.de/borrelioseكما يمكن
الحصول على مزيد من المعلومات حول طرق الوقايﺔ من العدوى عبر صﻔحات مركز Bundeszentrale für gesundheitliche
 Aufklärungمن خﻼل الرابط ) (www.infektionsschutz.deوالرابط ).(www.kindergesundheit-info.de

STEMPEL

الجهﺔ الناشرة:
مركز  ،Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärungكولونيا.
جميع الحقوق محﻔوظﺔ.
أُعدت هذه النشرة المعلوماتيﺔ بالتعاون مع رابطﺔ Bundesverband der Ärztinnen
und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes e.V.
وبالتنسيق مع معهد .Robert Koch-Institut
تتوفر هذه النشرة المعلوماتيﺔ للمواطنين على الصﻔحﺔ الرئيسيﺔ
 www.infektionsschutz.deلتحميلها مجانًا.
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