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 داء اللولبية النحيفة
Leptospirosis 

 
 ما هو داء اللولبية النحيفة؟

 التي توجد في اللولبية النحيفةوهو ينشأ عادة عن بكتيريا . داء اللولبية النحيفة مرض بكتيري يصيب اإلنسان والحيوان
 .بول الحيوانات واألنسجة الحيوانية المصابة

 
 ما هي األعراض؟

هي ارتفاع درجة الحرارة والصداع الشديد ووجع العضالت  اللولبية النحيفةلإلصابة بداء األعراض الشائعة األولية 
ويمكن أن تماثل هذه األعراض أعراض أمراض أخرى آاإلنفلونزا، ويكون . والقشعريرة والتقيؤ واحمرار العينين

 .ينوقد ال تجتمع آل هذه األعراض في بعض المصاب. تشخيصه من األمور الصعبة في الغالب
 

، وهو فشل آلوي، Weilويمكن أن يشمل هذا مرض . ومن المصابين بداء اللولبية النحيفة من يعانون من توعك حاد
آما يمكن أن يحدث . والنزف إلى الجلد واألغشية المخاطية) صفرة الجلد مما يكون داللة على مرض الكبد(ويرقان 

ومعظم الذين ي صابون بتوعك شديد يحتاجون للبقاء في . رئتينوالنزف في ال) التهاب أغشية الدماغ(التهاب السحايا 
 .اللولبية النحيفة يمكن أن يؤدي إلى الوفاة في بعض األحيانالمستشفى، آما أن الحاالت الشديدة من اإلصابة بداء 

 
 ما هي النتائج على المدى الطويل؟

يمكن أن يظل المصاب يشعر بتوعك أشبه باإلنهاك و. اللولبية النحيفة يمكن أن يكون عملية بطيئةإن الشفاء من داء 
وقد تظل البكتيريا في العينين أحيان ا وتؤدي . بينما قد يعاني آخرون من صداع أو اآتئاب مستمر. المزمن يدوم شهور ا

 .إلى التهاب مزمن فيهما
 

 آيف ينتقل؟
. وأحيان ا عبر بطانة الفم واألنف والعينينتدخل بكتيريا اللولبية النحيفة الجسم عادة  عبر جروح أو آشوط في الجلد 

ويمكن أن يحصل انتقال . وهناك الكثير من الحيوانات المختلفة يمكن أن تحتضن بكتيريا اللولبية النحيفة في آلياتها
آما يمكن أن يكون مصدر العدوى التراب أو الوحل أو الماء . البكتيريا بعد االتصال ببول أو لحم أحد هذه الحيوانات

آذلك فإن أآل األطعمة الملوثة أو شرب المياه الملوثة أدى من حين آلخر إلى انتقال . لملو ث ببول هذه الحيواناتا
 .العدوى

 
 ما هي الحيوانات التي ت صاب عادة بالعدوى؟

راليا هي وأآثر مثل هذه الحيوانات شيوع ا في أست. هناك الكثير من الحيوانات يمكن أن تحمل بكتيريا اللولبية النحيفة
. والخيول والقطط والخراف)  والبري ةالمدج نة(الجرذان والفئران والكالب والماشية والحيوانات الوطنية والخنازير 

 . أبد اوالحيوانات المصابة بالبكتيريا قد تظهر عليها أعراض المرض وقد ال تظهر
 

 من هم المعر ضون إلمكانية اإلصابة؟
صابة هم الذين يتصلون اتصاال  قريب  ا بالحيوانات أو الذين يتعر ضون للمياه أو األشخاص المعر ضون إلمكانية اإل

وبعض الذين يؤدون وظائف معي نة أآثر عرضة لإلصابة . الوحول أو التربة أو النباتات التي تلوثت ببول الحيوانات
 أن بعض األنشطة آما). آالمزارعين والبيطريين وعمال المسالخ ومزارعي قصب السكر والموز(من سواهم 

الترفيهية التي تتضم ن االتصال بالمياه أو التربة الملوثة يمكن أيض ا أن تتيح المجال النتقال بكتيريا اللولبية النحيفة 
مثل التخييم والعمل في الحدائق والمشي في األحراج والتزحلق على المياه البيضاء وأنواع من الرياضة المائية (

 ).األخرى
 

للولبية النحيفة نادر نسبي ا في أستراليا فإنه أآثر شيوع ا في المناطق الدافئة والرطبة مثل شمال شرق نيو ومع أن داء ا
 حالة آل عام في آل أنحاء أستراليا، علم ا بأنه قد تكون هناك 200إذ يتم تشخيص حوالي . ساوث ويلز وآوينزلند

 .ل بهذا المرض أآثر من النساءويغلب أن ي صاب الرجا. حاالت آثيرة غيرها ال يبل غ عنها
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 آيف يتم تشخيصه؟

قد يعتقد الطبيب أن شخص ا ما يعاني من داء اللولبية النحيفة بعد ظهور األعراض، ويكون هذا عادة  بعد أسبوع إلى 
ض أما التأآ د من اإلصابة بداء اللولبية النحيفة فيكون عادة بواسطة فحص للدم يبي ن التعر . أسبوعين من التعر ض
وعلى العموم فإنه يلزم إجراء فحصين للدم تفصل بينهما مدة أآثر من أسبوعين لتشخيص هذا . لبكتيريا اللولبية النحيفة

 .وفي أحيان قليلة يمكن أن تنمو البكتيريا من الدم و سوائل النخاع الشوآي والبول. المرض
 

 هل هناك عالج؟
وبما أن الفحص .  أو بنيسيلينdoxycyclineالمضادات الحيوية مثل تكون معالجة داء اللولبية النحيفة عادة  بواسطة 

قد يستغرق وقت ا بينما قد يكون المرض شديد ا فإن الطبيب قد يختار البدء بالمضادات الحيوية قبل التأآ د من نتائج 
 .مبكرة من المرضوي عتقد أن المعالجة بالمضادات الحيوية تكون أشد فعالية عندما تبدأ في مرحلة . فحوص التشخيص

 
 اللولبية النحيفة؟آيف يمكن الوقاية من داء 

 .هناك عدة طرق للوقاية من اإلصابة بداء اللولبية النحيفة
 

 :فيما يتعلق باألشخاص الذين يعملون في مجال الحيوانات
o يجب تغطية الجروح والكشوط بضمادة ال يلج عبرها الماء؛ 
عند )  أي البوط-لعيون أو النظارات والمآزر واألحذية العالية آالقفازات وأغطية ا(ارتدي مالبس واقية  •

 العمل مع حيوانات قد تكون ملوثة خاصة إذا آانت هناك إمكانية االتصال ببولها؛
ي قفازات عندما تمسك مشيمة الماشية أو جنين حيوان ميت أو أ جهض أو عندما تلمس الماشية الميتة أو ارتد •

 المقتولة؛
  واغسل يديك ونش فهما بعد مسك حيوان يمكن أن يكون ملوث ا بالبكتيريا؛إستحم  بعد العمل •
إغسل يديك ونش فهما قبل التدخين أو . ال تأآل وال تدخ ن عند مسك الحيوانات التي قد تكون ملوثة بالبكتيريا •

 األآل؛
 .لق ح الماشية حسب توصية البيطري •

 
 :لألشخاص اآلخرين

o د إمكانية التلوث ببول الحيواناتتجن ب السباحة في المياه حيث توج. 
يجب تغطية الجروح والكشوط بضمادة ال يلج عبرها الماء، خاصة قبل مالمسة التربة أو الوحول أو المياه  •

 .التي قد تكون ملوثة ببول الحيوانات
 .البس أحذية عندما تكون في الخارج ، خاصة عند المشي في الوحل أو التراب الرطب •
 .عمل في الحديقةالبس قفازات عند ال •
 .تخل ص من القوارض بالتنظيف من األوساخ وإزالة مصادر الطعام القريبة من البيت •
 .الحيوانات النيء) أمعاء ورئة وقلب وآبد الخ(ال تطعم الكالب س قط  •
 .إغسل يديك بالصابون ألن بكتيريا اللولبية النحيفة تموت بسرعة نتيجة الصابون والمواد المطه رة والتنشيف •

 
 ما الذي أفعله إذا صرت مريض ا؟

إذا صرت مريض ا في األسابيع التي تلي إمكانية تعر ضك لبول الحيوانات أو لبيئة ملوثة من المهم أن تخبر طبيبك عن 
 .التعر ض

 
 هل هناك لقاح؟

من داء اللولبية تتوفر لقاحات لوقاية الحيوانات . ال يوجد لقاح بشري ضد داء اللولبية النحيفة تم ترخيصه في أستراليا
، إال  أن الحيوانات الملق حة تظل معر ضة لإلصابة بسالالت أخرى من المتع ض ال )الماشية والخنازير والكالب(النحيفة 

 .يشملها اللقاح
 

 هل يمكن أن ي صاب شخص بالمرض أآثر من مرة؟
صاب الشخص بساللة أخرى وأن يمرض بما أن هناك سالالت عديدة من بكتيريا اللولبية النحيفة فإنه من الممكن أن ي 

 .  بداء اللولبية النحيفة مرة أخرى
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 هل ينقل المصابون بداء اللولبية النحيفة المرض إلى سواهم؟
مثال  عن طريق االتصال الجنسي وعن طريق (يحدث نادر ا أن ينتقل داء اللولبية النحيفة من شخص إلى آخر 

 .ا اللولبية النحيفة عن طريق البول بعد عدة أشهر من العدوى بهاويمكن انتقال بكتيري). الرضاعة من الثدي
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