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عيادة

الجديري المائيback to school :
بـ ــدأ امل ــوس ــم الـ ــدراسـ ــي وب ـ ــدأت م ـعــه ال ـت ـج ـه ـي ــزات .م ــن ال ـك ـتــب إلــى
قدم وساق
القرطاسية إلى الزي املدرسي .التحضيرات تسري على ٍ
من أجــل بداية موفقة .برغم كل تلك الترتيبات ،ثمة ما ينقص من
الجعبة :التحضير الجيد للوقاية من بعض األمراض التي تصاحب
العودة إلى املدرسة.
غالبًا مــا يـفــوت األهــالــي التحضير ملواجهة هــذا "الـبـنــد" ال ــذي ّ
تعد
املدرسة مكانًا خصبًا النتشاره .هناك ،حيث يساهم اكتظاظ الطالب
على ّ
تكونه وانتشاره بسرعة فائقة .أما ما هي مكونات هذا البند؟
أي ما هي األمــراض التي يبدأ انتشارها من املدرسة؟ بغض النظر
عن الدراسات العلمية ،يمكن اللجوء هنا إلى التجارب التي تثبت أن
أكثر األمراض التي تحدث في املدارس هي "الجديري املائي" ،وإن كان
يمكن الحديث هنا عن أنواع أمراض أخرى ـ كالقمل والجرب وغيرها
ـ تتنوع ما بني األمراض الفيروسية والفطرية والطفيلية.
ولئن كان من املفيد اإلشارة هنا إلى أن املدرسة ليست بيئة حاضنة
لألمراض ،إال أنها املكان الخصب الذي يساعد على زيادة اإلصابات
بتلك األم ــراض مــن خــال االنــدمــاج فــي الـفـصــول الــدراسـيــة .ويمكن
اعتبار ذلــك نتيجة طبيعية بسبب وجــود األطـفــال فــي مجموعات
كبيرة بها يتعرضون خاللها لعدد من مسببات املرض من جراثيم
وغيرها من مقومات العدوى .تلك "املقومات" التي تترجم إصابات
في الجلد والعيون واألنــف واألذن والحنجرة وغيرها من أعضاء
الجسم الصغير ،الذي ال يتحمل الكثير من تلك األمراض .ولهذا ،فإن
تدريب األطفال على بعض وسائل الوقاية يعد من أهم األدوات التي
تحد من اإلصابة ببعض تلك األمراض التي تنتشر بني الصغار ،مع
طفل إلى آخر
األخذ بعني االعتبار أن درجة اإلصابة بها تختلف من ٍ
تبعًا لعاملني :أولهما قوة العدوى وثانيهما تناوله للتطعيمات.
مع ذلك ،يبقى الجديري املائي هو األكثر انتشارًا بني طالب املدارس،
وهو من األمراض الفيروسية التي تنتقل بسرعة داخل التجمعات.
فما هو هذا املــرض؟ وكيف يمكن تشخيصه؟ والعالج منه؟ واألهم
من ذلك كله ،كيف يمكن الوقاية منه؟

والــرأس .عــادة 24 ،إلــى  48ساعة ،قبل ظهور الطفح الجلدي والــذي
ً
يبدأ إجماال من الوجه ،قبل أن ينتقل إلى املنطقة العليا من الذراعني
ثم ينتشر بعد ذلك في أنحاء الجسم كافة.
يتكون الطفح الجلدي على شكل فقاقيع تتحول بعد ساعات قليلة
ال ــى "حــوي ـصــات" تـحـتــوي عـلــى ســائــل شـفــاف ( )Vericlerيجعلها
كأنها حبات صغيرة حـمــراء الـلــون تظهر على الجسم كله تقريبًا
ولكنها تتركز بصفة خاصة في الوجه والجذع.
خالل  24إلى  48ساعة ،يتحول السائل الشفاف في الحويصالت الى
لون عكر ثم تبدأ جــدران الحويصالت في التيبس فتعلوها قشور
يميل لونها الى اللون االسود ،وهذه القشور تسقط بعد بضعة أيام
وتترك حيزًا جلديًا صغيرًا لونه أبيض مائل للحمرة ويختفي هذا
االثر بعد ذلك.
مــع ذل ــك ،ال يختفي الـطـفــح الـجـلــدي دفـعــة واح ــدة مــن عـلــى الجلد،
ولكنها عملية تحدث على ثالثة أو أربعة أيــام دون ان تكون هناك
حدود زمنية واضحة تفصل بني نهاية مرحلة وبداية التي تليها،

يطال الجديري المائي جميع
األعمار إال أن  %90من اإلصابة به تكون
أقل من  10سنوات.
أعلى مرحلة عمرية التقاطًا للعدوى
تقع ما بين  5إلى  10سنوات

الجديري المائي :مرض فيروسي
يتصف مرض الجديري املائي بأنه األكثر انتشارًا واألسرع عدوى.
ّ
ه ــذا مــا "يـتـمــتــع" بــه امل ــرض الـتـلــوثــي ال ــذي يـسـ ّـبـبــه ف ـيــروس يدعى
"فيروس الجديري" ( ،)variola virusوالــذي يبدأ بظهور بثور على
الجسم تنتشر بسرعة ،خالل ثالثة أيام ٍّ
كحد أقصى .أما األقسى من
معد وينتشر مباشرة من طفل آلخر عن طريق مالمسة
ذلك ،فهو أنه ٍ
جلد املريض أو عن طريق الــرذاذ املتطاير أو الفيروسات املحمولة
بالجو.
ّ
يخص فترة حضانة املرض ،وهي التي نعني بها ما بني
أما في ما
دخول الفيروس الجسم حتى ظهور أولى األعــراض املرضية ،فتقع
بني  10و 20يومًا وبمتوسط أربعة عشر يومًا.
ولهذا ،قد تمر أولى أعراض املرض من دون أن تالحظ ويصبح الطفل
معديًا قبل  24ساعة فقط من ظهور الطفح الجلدي وبعدها بسبعة
أيام وحتى سقوط آخر "قشرة".

الحرارة أولى األعراض
ارت ـقــاع درج ــة ح ــرارة الـجـســم ،هــي أول ــى أع ــراض الـجــديــري األولـيــة.
ي ـضــاف إل ـي ـهــا ال ـش ـعــور بــالـتـعــب واإلحـ ـس ــاس ب ــأوج ــاع ف ــي الـظـهــر

يفحص الطبيب الطفح الجلدي ويــوجــه للمريض بعض األسئلة
حول األعراض وحول احتمال تعرضه للفيروس.

اللقاح عالج ووقاية
إلى اليوم ،ال يوجد دواء ملعالجة مرض الجديري املائي .ولذلك ،ال
يزال العالج يرتكز على شرب السوائل بكمية كافية وتناول األدوية
الخافضة لـلـحــرارة مــن أجــل مــوازنــة درج ــة ح ــرارة الجسم وتسكني
األوج ــاع .كذلك ،يمكن اللجوء إلــى حمامات املــاء الدافئ باستمرار،
ّ
للتخفيف مــن ح ـ ّـدة "ال ـهــرش" (الـحــكــة) ،كما يمكن استعمال بعض
املرطبات على الجلد.
وثمة من يدعو هنا األمهات إلى ترك أطفالهن من دون مالبس قدر
اإلمكان ،وأن تقوم بقص أظافره حتى تمنع ظهور أي مضاعفات قد
تنتج عن الهرش.
بعيدًا عن ذلــك ،غالبًا ما ّ
يطور األشخاص الذين أصيبوا بفيروس
مـ ــرض ال ـج ــدي ــري مـنــاعـتـهــم لـ ــه .م ــع ذل ـ ــك ،هـ ــذا ال يـكـفــي للتخلص
مــن مـخــاطــر اإلصــابــة م ـجــددًا ،ولــذلــك ،ثـمــة ب ــاب آخ ــر لـلــوقــايــة وهــو
ّ
تناول اللقاحات الالزمة .وهنا ،تجدر اإلشــارة إلى توفر لقاح ضد
فيروس الجديري .ففي حال تلقي شخص ما اللقاح قبل أن يصاب
بالفيروس ،فهو بذلك يحصل على الحماية التي تدوم ما بني  3إلى
 5سـنــوات .وإذا تلقى الشخص لقاحًا إضافيًا آخــر في وقــت الحق،
فإنه يحصل على حماية لفترة أط ــول .يوفر اللقاح الحماية حتى
إذا لم يحصل عليه املريض قبل إصابته بالعدوى .يحصل غالبية
األشخاص على اللقاح خالل ثالثة أيام من لحظة التعرض للفيروس
فال تظهر لديهم أية أعراض للمرض ،وإذا ظهرت فإنها تكون طفيفة.
كما أن تلقي اللقاح خالل  4إلى  7أيام من لحظة اإلصابة بالفيروس
قد يكون مفيدًا أيضًا.
وي ـشــار إل ــى أن التعطيم يعطى لــأطـفــال دون ســن  12عــامــا جرعة
واحدة تحت الجلد .ويتكون من فيروس مضعف ويعطى من الشهر
التاسع من عمر الطفل ويعطي مناعة مدى الحياة.
في حني يلزم البالغون بجرعة ثانية.

ماذا عن المضاعفات المحتملة؟

لذلك نالحظ على الجلد وجــود ثــاث مــراحــل فــي الــوقــت نفسه وإن
كانت مختلفة التطور واملراحل وهي :طفح .حويصالت .قشور.
في حالة اإلصابة بمرض الجديري املائي ،يكثر "الهرش" لدرجة قد
ال يستطيع معها الطفل أن ينام اثناء الليل ،األمر الذي يسبب تلوث
الحويصالت .وقــد يــؤدي هــذا األمــر في نهاية املطاف إلــى تــرك آثار
أو عالمات مستدامة وظــاهــرة ،لذلك يجب على الوالدين أن يراقبا
طفلهما بعناية في هذه الحالة.
بـعــد ذل ــك ،تــأتــي فـتــرة الـنـقــاهــة وتتميز بــانـفـصــال الـقـشــور األخـيــرة
وتساقطها .ويمكن تسهيل هذه العملية بعمل حمامات املاء الدافئ
للطفل.

فحص الدم ضرورة
إذا شــك الطبيب بــوجــود م ــرض ال ـج ــدري ،فــإنــه يــوجــه املــريــض إلــى
إجراء فحص للدم للتحقق من تشخيص الحالة .ولكن ،عند التأكد
من تفشي فيروس مرض الجدري ،يستطيع الطبيب املعالج تأكيد
التشخيص ،من دون الحاجة إلــى إجــراء أي فحص مخبري .وهنا،

ّ
يعد مرض الجديري مرض بسيط ،ونادرًا ما يحدث مضاعفات .أما
إذا ما حدثت مضاعفات ،فغالبًا ما تكون ناتجة من نشاط البكتيريا
كإصابة ثانوية .وهنا ،تكون خطورتها أشــد من عــدوى الفيروس
نفسه.
وق ــد تـصـيــب ه ــذه املـضــاعـفــات األذن أو تـصـيــب ملتحمة ال ـعــن أو
الشعب الهوائية ،وقد تشمل:
ـ التورم في األغشية املبطنة للحنجرة ،فيحدث صوت صرير وضيق
في التنفس.
ـ االلتهاب في عضلة القلب واألغشية املبطنة لها واملغلفة لها.
ـ التهاب الكبد الفيروس.
ـ التهاب الكلى والتي تظهر من خالل البول املدمم.
ـ التهاب املفاصل
ـ ال ـت ـهــاب املـ ــخ ،وال ـ ــذي ق ــد ي ـحــدث ب ـعــض الـتـشـنـجــات أو ال ـش ـلــل أو
الغيبوبة.
وعليه ،تستوجب هذه املضاعفات التدخل السريع للطبيب للعالج
وإنقاذ املريض.

