جدري الماء  /الحزام الناري
معلومات حول مسببات اﻷمراض عند البشر – التطعيم يحميك!
ما جدري الماء
والحزام الناري؟

ما طرق انتقال عدوى جدري
الماء أو الحزام الناري؟

جدري الماء هو مرض شديد العدوى ،ينتقل من خﻼل فيروس جدري الماء النطاقي وينتشر على مستوى العالم أجمع .وعادةً ما تحدث العدوى في
مرحلﺔ الطﻔولﺔ وتتجلى أعراضها في الحمى والطﻔح الجلدي،؛ وما أن يتغلب اﻹنسان على المرض ،تظل الﻔيروسات خامدة في الجسم ،ولكن قد تصبح
نشطﺔ مرة أخرى بعد مرور سنوات من الشﻔاء ،ويتولد عنها مرض الحزام الناري الذي يؤدي إلى تكون طﻔح جلدي قد تصاحبه آﻻم شديدة .وبﻔضل
المطاعيم ،أصبحت معدﻻت اﻹصابﺔ بجدري الماء أقل بكثير في ألمانيا ،ولكن ما يزال من أكثر اﻷمراض المعديﺔ شيوعًا التي يمكن تجنبها عن طريق
المطاعيم.

من إنسان ﻹنسان
يمكن أن ينتقل فيروس جدري الماء عبر مسافات كبيرة من خﻼل الريح ،فيدخل إلى الجسم عن طريق استنشاق قطرات اللعاب الصغيرة المحملﺔ بهذا
الﻔيروس التي ينشرها المرضى في الهواء عند التنﻔس أو السعال أو العطاس أو التحدث ،ما يعني أن اتصال شخص غير محمي مع آخر مصاب
خطرا لﻺصابﺔ بالعدوى إذا انﻔجرت هذه الﻔقاعات
ورا .ويعد السائل المجمع داخل الﻔقاعات على الجلد أكثر
ً
بجدري الماء يؤدي إلى العدوى بالمرض ف ً
وخرج السائل منها؛ وهو ما يعني أن تنتقل الﻔيروسات إلى اليدين عند خدش الطﻔح أو القشور ثم تنتقل من يد إلى أخرى ،ثم تنتقل بسهولﺔ من اﻷيدي
إلى اﻷغشيﺔ المخاطيﺔ في الﻔم أو اﻷنف.
وبخﻼف جدري الماء ،ﻻ ينتقل مرض الحزام الناري عن طريق مﻼمسﺔ مرضى جدري الماء أو حتى الحزام الناري ،ولكن يظهر بسبب إيقاظ
الﻔيروسات الخامدة في الجسم .ويعد هذا المرض أقل عدوى من جدري الماء؛ إذ ﻻ تنتقل فيروسات هذا المرض عن طريق استنشاق قطرات اللعاب
الصغيرة المنتشرة في الهواء عند التنﻔس أو السعال أو العطاس أو التحدث ،بل عبر السائل الخارج من الﻔقاعات في منطقﺔ الحزام الناري؛ وبالتالي
فإن مﻼمسﺔ هذا السائل ،خاصﺔ باليدين ،هو العامل اﻷساسي ﻻنتقال هذا المرض .ومن لم يتعرض لﻺصابﺔ بمرض جدري الماء ولم يتلق التطعيمات
الﻼزمﺔ ،قد يُصاب بﻔيروس جدري الماء النطاقي ويصاب بمرض جدري الماء أو ً
ﻻ.

عبر اﻷغراض الملوثة

قد تحدث العدوى بطرق أخرى غير الجسد ،وحينها تظل الﻔيروسات معديﺔ لبضع ساعات أو أيام ،حيث يمكن اﻹصابﺔ بالعدوى مث ً
ﻼ من خﻼل مﻼمسﺔ
مقابض اﻷبواب أو الدربزين أو صنابير المياه أو اﻷلعاب ال ُمحملﺔ بالﻔيروس.

اﻷج ﱠنة والمواليد

نادراً ما ينتقل الﻔيروس إلى اﻷج ﱠنﺔ في بطون أمهاتهم عبر مجرى الدم خﻼل الحمل ،وقد ينتقل إذا كانت اﻷم تعاني من مرض جدري الماء في اﻷشهر
الستﺔ اﻷولى من الحمل ،وإذا تعرضت اﻷم لﻺصابﺔ بمرض جدري الماء قبل الوﻻدة أو بعدها بﻔترة وجيزة ،فقد يتعرض الجنين عندئ ٍذ لخطر اﻹصابﺔ
بالعدوى بنسبﺔ كبيرة.
خطرا على الجنين.
أما إذا كانت اﻷم مصابﺔ بمرض الحزام الناري ،فلن يشكل ذلك
ً

ما أعراض اﻹصابة بالمرض؟

جدري الماء
يشعر المرضى بآﻻم خﻔيﻔﺔ تستمر يو ًما إلى يومين ،ويُحتمل أن يتعرضوا للحمى ،ثم يظهر الطﻔح الجلدي المعتاد ،ويمكن في حاﻻت نادرة أن تتجاوز
درجﺔ حرارة الجسم  39درجﺔ مئويﺔ بﻔعل الحمى .وﻻح ًقا ،ينتقل الطﻔح الجلدي شديد الحكﺔ من الرأس إلى باقي الجسم .وسري ًعا ما تتكون فقاعات
مليئﺔ بالسوائل ،وتصيب أماكن عديدة منها اﻷغشيﺔ المخاطيﺔ واﻷعضاء التناسليﺔ وفروة الرأس ،ثم تجف وتتحول إلى قشور .ويظهر عادة الطﻔح
الجلدي بكافﺔ مراحله في الوقت نﻔسه .ورغم أن الجسم يُشﻔى غالبًا من هذه الﻔقاعات بعد  3إلى  5أيام تلقائيًا ،إﻻ أن خدشها بقوة أو وجود بكتيريا
إضافيﺔ في الجلد قد يو ّلِد ندوبًا تظل حتى بعد الشﻔاء من المرض ،وغالبًا ما تكون حاﻻت اﻹصابﺔ شديدة خاص ًﺔ لدى اﻷج ﱠنﺔ أو اﻷشخاص الذين يعانون
من ضعف الجهاز المناعي ،ولكن يُحتمل أن تكون اﻹصابﺔ شديدة أيضًا لدى اﻷشخاص اﻷصحاء.

المضاعفات المحتملة
قد يُصاب الجسم بعدوى بكتيريﺔ إضافيﺔ في الجلد.
يخشى أن يحدث التهاب رئوي؛ حيث يتعرض شخص من بين  5بالغين لهذا اﻻلتهاب الذي يظهر عادةً بعد  3إلى  5أيام من اﻹصابﺔ بالمرض وقد
خطرا محد ًقا على الحوامل.
تصاحبه أعراض شديدة .وتشكل اﻹصابﺔ بهذا المرض
ً
نادرا ما يتأثر الجهاز العصبي المركزي :العواقب المحتملﺔ له هي حدوث اضطرابات في التوازن أو تهيج سحايا المخ.
ً

خﻼل فترة الحمل

نادرا ما يؤدي جدري الماء في فترة اﻷشهر الستﺔ اﻷولى من الحمل إلى تغيرات في الجلد وأضرار في العين وتشوهات شديدة وأمراض عصبيﺔ
ً
لدى الطﻔل.
إذا تعرضت الحامل لﻺصابﺔ بالمرض عند اقتراب موعد الوﻻدة ،فقد يهدد ذلك حياة الطﻔل؛ إذ يموت ما يصل إلى  % 30من اﻷطﻔال.

الحزام الناري

عادة ما تظهر فقاعات مليئﺔ بسوائل ،فتح َمر وتتورم وتصاحبها آﻻم ،وتقتصر غالبًا على جزء من الجلد من منتصف الجسم ،وتظهر عادةً على شكل
ونادرا ما تتكون في الرأس أو الرقبﺔ .وبعد مرور أسبوع إلى أسبوعين تتعافى هذه الﻔقاعات وينتج عنها قشور ،وتسكن اﻵﻻم عادةً،
حزام على الجذع،
ً
آن واحد .ولكن ،قد تظل هذه اﻵﻻم موجودة حتى بعد الشﻔاء من الطﻔح الجلدي ،وقد تمتد لسنوات .وتتمثل مضاعﻔاته المحتملﺔ
ويختﻔي الطﻔح الجلدي في ٍ
النادرة في التهابات بالجهاز العصبي أو الدماغ.

متى ُيصاب اﻹنسان بهذا
المرض وما مدة اﻹصابة به؟

يظهر مرض جدري الماء بعد مرور  8أيام إلى  4أسابيع من العدوى ،وﻻ يتجاوز غالبًا حاجز اﻷسبوعين .وتكون العدوى قبل ظهور الطﻔح الجلدي
بيوم أو يومين .وينتهي خطر العدوى بعد تحول جميع الﻔقاعات إلى قشور )عادةً بعد  5إلى  7أيام من ظهور الطﻔح الجلدي( .أما بالنسبﺔ للحزام الناري،
فينتهي خطر العدوى منه بعد تحول جميع الﻔقاعات إلى قشور.

ما أكثر فئة عُرضة لهذا
المرض؟

صا أطﻔال الحضانﺔ والمدارس حتى عمر  10سنوات؛ وقد يتعرض الشباب
يتعرض اﻹنسان عادةً لجدري الماء في مراحل الطﻔولﺔ المبكرة ،خصو ً
والبالغون غير المحصنين من المرض لﻺصابﺔ به أيضًا ،وتكون هذه اﻹصابﺔ أشد قوة وأل ًما غالبًا .وأما من يتجاوز محنﺔ هذا المرض ،فيظل محصنًا
منه باقي حياته عادة ،ولكن قد يتعرض من أُصيب بجدري الماء وتعافى منه لﻺصابﺔ بالحزام الناري .وتكون أغلب حاﻻت اﻹصابﺔ بالحزام الناري
لدى اﻷشخاص الذين تتجاوز أعمارهم  50عا ًما أو أولئك الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي.
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جدري الماء  /الحزام الناري
معلومات حول مسببات اﻷمراض عند البشر – التطعيم يحميك!
ما اﻷمور الواجب اتباعها عند
اﻹصابة بالمرض؟

كيف يمكنني تحصين نفسي؟

يجب أن يمكث المرضى في المراحل الحرجﺔ من المرض في البيوت للتعافي ،وأن يتجنبوا التواصل مع أشخاص يعانون من ضعف في الجهاز
المناعي.
تتم في العادة مداواة أعراض المرض  ،ويشتمل ذلك على العنايﺔ التامﺔ بالجلد من خﻼل التحميم أو اﻷدويﺔ المسكنﺔ للحكﺔ ،إذ تساعد العنايﺔ
بالجلد على تجنب اﻹصابات البكتيريﺔ في الجلد.
ليس للمضادات الحيويﺔ تأثير فعال على اﻷمراض التي يتعرض لها اﻹنسان بﻔعل الﻔيروسات؛ حيث ينحصر تأثيرها في الحد من المضاعﻔات
التي تقع بﻔعل العدوى البكتيريﺔ.
عادةً يتأتى العﻼج من الحزام الناري من خﻼل العنايﺔ الجيدة بالبشرة وتناول اﻷدويﺔ المضادة للﻔيروسات التي يصﻔها الطبيب.
يُرجى إبﻼغ الطاقم في العيادة بذلك قبل زيارتك ،ليأخذوا التدابير الﻼزمﺔ للوقايﺔ.
تنطبق لوائح قانون الوقايﺔ من العدوى على مرض جدري الماء ،فﻼ يُسمح لﻸطﻔال أو البالغين المصابين بمرض جدري الماء أو يُشك بإصابتهم
به بالذهاب إلى مؤسسات ومنشآت مجتمعيﺔ ،مثل :المدارس أو الحضانات ،أو العمل فيها لﻔترة مؤقتﺔ .ويسري ذلك أيضًا على اﻷشخاص
المصابين أو الذين يشك بإصابتهم بالمرض ،إذا لم تكن هناك إجراءات وقايﺔ كافيﺔ ضد مرض جدري الماء .وينبغي على المصابين إبﻼغ
المنشأة المجتمعيﺔ بالمرض على الﻔور .ويمكن التردد على المنشآت المجتمعيﺔ مرة أخرى بمجرد انتهاء خطر العدوى من المرض.
فورا
يجب على الحوامل واﻷشخاص غير المحصنين أو من يعانون من ضعف الجهاز المناعي وحدث اتصال بينهم وبين المرضى ،التواصل ً
مع الطبيب المعالج.

التطعيم ضد جدري الماء
توصي لجنﺔ التطعيم الدائمﺔ ) (STIKOبتلقي التطعيمات الﻼزمﺔ ضد جدري الماء.
شهرا.
شهرا ،والمرحلﺔ الثانيﺔ في عمر  15إلى ً 23
يُوصى بتطعيم اﻷطفال على مرحلتين :المرحلﺔ اﻷولى في عمر  11إلى ً 14
يجب على اﻷطﻔال والشباب الذين لم يحصلوا على المطعوم أو حصلوا عليه مرة واحدة فقط الحصول على المطاعيم المتبقيﺔ بأسرع وقت
ممكن.
يُوصى البالغون الذين لم يحصلوا على أية مطاعيم ولم يصابوا بمرض جدري الماء أن يتلقوا التطعيم على جرعتين:
لﻸشخاص الذين يعملون في الخدمات الصحيﺔ أو الذين يعملون في منشآت مجتمعيﺔ مخصصﺔ لﻸطﻔال في سن ما قبل المدرسﺔ،
للنساء الراغبات في الحمل،
قبل تلقي عﻼج من شأنه إضعاف الجهاز المناعي،
قبل الخضوع لعمليﺔ زراعﺔ اﻷعضاء،
لﻸشخاص الذين يعانون من التهاب عصبي حاد،
وكذلك للحاﻻت الثﻼثﺔ التي ُذكرت آن ًﻔا ولﻸشخاص الذين يتعاملون معهم.
يمكن لﻸشخاص الذين تعاملوا مع المصابين بجدري الماء ولم يكونوا محصنين منه تلقي التطعيمات الﻼزمﺔ ﻻح ًقا في ظل ظروف خاصﺔ .وفي هذه
الحالﺔ يمكن التوجه إلى دائرة الصحﺔ المحليﺔ المختصﺔ لتلقي معلومات أكثر تﻔصي ً
ﻼ.

التطعيم ضد الحزام الناري
توصي لجنﺔ التطعيم الدائمﺔ ) (STIKOبالحصول على المطاعيم الﻼزمﺔ ضد الحزام الناري:
لجميع اﻷشخاص فوق  60عا ًما،
لﻸشخاص فوق  50عا ًما ممن يعانون من ضعف في الجهاز المناعي جراء اﻹصابﺔ بمرض أو الخضوع لعﻼج،
لﻸشخاص فوق  50عا ًما ممن يعانون من أمراض مزمنﺔ ،مثل :مرض السكري أو التهاب المﻔاصل الروماتويدي أو التهاب اﻷمعاء المزمن
أو اﻻنسداد الرئوي المزمن أو الربو.
يتم التطعيم على جرعتين تتراوح الﻔترة بين كل جرعﺔ وأخرى شهرين وﻻ تتجاوز  6أشهر.

أين يمكنني تلقي المعلومات
الﻼزمة؟

تقدم لك دائرة الصحﺔ المحليﺔ المختصﺔ المشورة الﻼزمﺔ .وبما أن اﻹبﻼغ عن اﻹصابﺔ بمرض جدري الماء أمر إجباري ،تتوفر في دائرة الصحﺔ
خبرة كبيرة في التعامل مع هذا المرض ولديها الكثير من المعلومات المتعلقﺔ به .يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات )المتخصصﺔ( على شبكﺔ
اﻹنترنت
عبر صﻔحات معهد  Robert Koch-Institutesمن خﻼل الرابط ) .(www.rki.de/varizellenكما يمكن الحصول على مزيد من المعلومات
حول طرق الوقايﺔ من العدوى عبر صﻔحات مركز  Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärungمن خﻼل الرابط
).(www.impfen-info.de
الجهﺔ الناشرة:
مركز  ،Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärungكولونيا.
جميع الحقوق محﻔوظﺔ.

STEMPEL

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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