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عب المياه
األمراض المنقولة ر
عل المناعمة
ا .د .عبد الرؤوف ي
الجامعة اإلسالمية بغزة  ،فلسطي
وف
أينما وجد الماء ،وجدت الحياة ،المخلوقات النباتية والحيوانية والميكروبات واألوليات .وبالقرب من الماء ي
الماء يوجد تنوع حيوي مذهل .هذا التنوع جذب اإلنسان لالستقرار وإنشاء الحضارات بالقرب من مصادر المياه.
ولألسف ،أينما وجد اإلنسان وجد التلوث .وجد اإلنسان يف المياه المتجددة مثل البحار واألنهار مكانا للتخلص من
ه قدرة غب محدودة .هذا أدى إىل تلوث هائل
نفاياته ظنا منه أن قدرة البحار والمحيطات واألنهار عل تطهب ذاتها ي
يف معظم المناطق عل سطح الكرة األرضية مع تفاوت يف نسب ونوع الملوثات.
رغم أن المياه تحتل الجزء األعظم من الكرة األرضية ،إال أن المياه العذبة ال تشكل إال الجزء اليسب من هذا الكم
للشب .وتتنوع استخدامات المياه من ر
يعتب صالحا ر
الشب والنظافة،
الكبب ،ومن هذا الجزء اليسب جزء أصغر بكثب ر
ر
ينته المطاف بجزء منها
الت
ي
والري واالستجمام وألغراض الصيد .وينتج البش ماليي األطنان من النفايات العضوية ي
ف المياه .ويمكن تصنيف مصادر هذه النفايات إىل ر
بشية وزراعية وصناعية .وتعتمد خطورة هذه النفايات حسب
ي
كمياتها ونوعيتها ،ويمكن تصنيف الملوثات إىل فبيائية وكيميائية وبيولوجية ومركبات تسبب الحساسية .يف هذا المقال
الت يمكن أن تنتقل عن طريق الماء بغض النظر عن طبيعة
سنلق الضوء عل أهم مسببات األمراض الميكروبية ي
ي
ر
ر
الباز البشي يمكن أن يحتوي عل ما يصل إىل  100مليار من
استخداماته (شب ،ري ،استجمام) .غرام واحد من ر
الميكروبات.

شكل يوضح نسبة المياه بشكل عام والعذبة والمتاحة بشكل خاص

1

www.arsco.org

عب الماء ( Water-Borne
تعرف األمراض المكتسبة من خالل تناول أو استخدام مياه ملوثة باألمراض المنقولة ر
) .diseasesوأصبحت تحتل مكانة ممبة يف اهتمامات الصحة العامة يف معظم الدول لما تشكله من مخاطر عل
والت بدورها
الت تتلوث بمخلفات آدمية أو حيوانية ،تحتوي عل كائنات دقيقة ممرضة ،ي
أعداد كببة من السكان .المياه ي
الشب واالستحمام بطريقة ر
تتنقل لإلنسان أو الحيوان من خالل استخدام هذه المياه الملوثة سواء ف ر
مباشة أو من
ي
الت ستصبح طعاما لإلنسان أو الحيوان.
خالل تلويث المزروعات ي
حواىل  %1.4من األشخاص الذين عانوا أو يعانون من اإلسهال كان السبب هو
بحسب تقارير منظمة الصحة العالمية،
ي
المياه الملوثة .ووفقا لنفس المنظمة فالمياه الملوثة (خاصة الجوفية) تتسبب يف وفاة  1.8مليون شخص كل عام.
ُ
الصح بالمياه النقية أو الجوفية العذبة مما يؤدي إىل
ويقدر أن معظم هذه الحاالت تنجم عن اختالط مياه الرصف
ي
تلويثها بكائنات تسبب أمراضا خطبة .تشتمل المياه الملوثة عل كائنات حية دقيقة مثل الفبوسات والبكتبيا و
واألوليات المعوية  Protozoaالمسببة لألمراض.
إحصائيات وأرقام (منظمة الصحة العالمية)
•
•
•
•
•
•
•

الشب ُ
ف عام  ،2017استخدم  %71من سكان العالم ( 5.3مليار شخص) خدمة مياه ر
المدارة بأمان -أي
ي
خدمة موجودة يف أماكن العمل ومتاحة عند الحاجة وخالية من التلوث.
ه
 ٪90من سكان العالم ( 6.8مليار شخص) يستخدمون عل األقل خدمة أساسية .الخدمة األساسية ي
مصدر محسن لمياه ر
الشب يف غضون رحلة ذهابا وإيابا مدتها  30دقيقة لجمع المياه.
يفتقر  785مليون شخص حت إىل خدمات مياه ر
الشب األساسية ،بما يف ذلك  144مليون شخص
يعتمدون عل المياه السطحية.
بالباز.
عل الصعيد
العالم ،يستخدم ما ال يقل عن ملياري شخص مصدر مياه رشب ملوثة ر
ي
يمكن أن تنقل المياه الملوثة أمراضا مثل اإلسهال والكولبا والدوسنتاريا والتيفوئيد وشلل األطفال .تشب
التقديرات إىل أن مياه ر
الشب الملوثة تسبب  485ألف حالة وفاة بسبب اإلسهال كل عام.
المان.
تعان من اإلجهاد
ي
بحلول عام  ،2025سيعيش نصف سكان العالم يف مناطق ي
يف البلدان األقل نموا %22 ،من مرافق الرعاية الصحية ليس بها خدمة مياه ،و %21ال يوجد بها خدمة
صح ،و %22ال يوجد بها خدمة إدارة نفايات.
رصف
ي
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أمراض تسببها كائنات أولية
المرض

العامل المسبب

أعراض عامة

مصادر الميكروب يف المياه

الدوزنتاريا
األميبية

إنتيميبا هيستوليتيكا
Entamoeba
histolytica

اضطراب يف البطن ،إعياء،
رصف صح ،مياه ر
الشب غب
ي
فقدان الوزن ،إسهال ،االنتفاخ،
المعالجة ،ر
حشات طائرة
حم

داء خفيات
األبواغ

خفيات األبواغ
(الكريبتوسبوريديا)
Cryptosporidium
parvum

تتجمع عل مرشحات المياه
الت ال يتم تطهبها ،السماد
ي
العضوي ،المياه الجارية
الموسمية

أعراض شبيهة باإلنفلونزا،
المان ،فقدان الشهية،
اإلسهال
ي
فقدان كبب للوزن ،االنتفاخ،
زيادة الغازات ،غثيان

داء حلقيات
األبواغ

Cyclospora
cayetanensis

رصف صح ،مياه ر
الشب غب
ي
المعالجة

عضل ،غثيان ،تقيؤ ،آالم
شد
ي
الحم ،التعب
يف العضالت،
ي

داء
الجيارديات(

جياردية معوية
Giardia lamblia

المياه غب المعالجة ،التطهب
الست ،فواصل األنابيب،
التشبات[ ،تلوث المياه
الجوفية] اماكن يتشارك ر
البش
البية نفس
والحيوانات ر
مصدر المياه

اإلسهال ،آالم البطن،
االنتفاخ ،إطالق الري ح

أمراض تسببها البكتبيا
مصادر الميكروب
يف المياه

المرض

العامل المسبب

داء العطائف

رشب ماء
عطيفة صائمية
بالباز
 Campylobacter jejuniملوث ر

الكولبا

ضمة الكولبا

رشب ماء ملوث
 Vibrio choleraبالبكتبيا
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أعراض عامة
زحار مصحوب بحم .يستمر عادة
من  10- 2أيام.
يعد أحد أشع األمراض القاتلة
المعروفة .وتشمل األعراض اإلسهال
عضل،
المان الشديد ،غثيان ،شد
ي
ي
رعاف ،النبض الشي ع ،والتقيؤ،
(ف الحاالت
ونقص حجم الدم ي
الشديدة) يمكن أن يحدث الموت يف
 18-12ساعة.
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سالالت معينة من رإشيكية
قولونية
ماء ملوث
Escherichia coli
رإشيكية قولونية
بالبكتبيا
EHEC, EIEC, ETEC, EPEC
EAEC

إسهال ،يمكن أن تسبب
الموت لنقص المناعة .األفراد
الصغار جدا وكبار السن
بسبب الجفاف من المرض لفبات
طويلة.

المتفطرة
البحرية

Mycobacterium marinum

توجد بشكل
طبيع يف الماء،
ي
ومعظم الحاالت
من حمامات
وف كثب
السباحة ي
من األحيان
بسبب أحواض
السمك؛ عدوى
نادرة ألنها تصيب
يف الغالب األفراد
المصابون بنقص
المناعة.

الت
تشمل األعراض تلف األنسجة ي
تقع عادة عل المرفقي والركبتي
والقدمي من حمامات السباحة )أو
اآلفات عل اليدين من( حوض
السمك ).قد تكون اآلفات غب مؤلمة
أو مؤلمة.

زحار بكتبي
دوزنتاريا

تنتج عن عدد من
األجناس شغيال وسالمونيال وأكث
رها شيوعا الشيغال الزحارية

ماء ملوث
بالبكتبيا

الباز مع الدم و/أو المخاط و
تكرار ر
يف بعض الحاالت يفء دموي.

توجد بكتبيا
داء
الليجونيال بأعداد
تنتم إىل
الفيالقة( شكلي تسببها بكتبيا
ي
كببة يف الماء
متمبين :مرض جنس فيلقية  90%من الحاالت
الداف ،ويسبب
 Legionnaireبسبب فيلقية مسبوحة
 Legionella pneumophilaأمراض خطبة
sوحم
عند استنشاقه
Pontiac

البيميات
داء ر

ماء ملوث ببول
الحيوانات
تسببها بكتبيا بريمية
 Leptospiraالحاملة للبكتبيا
(مثل الفبان)

4

ُ
حدث أعراضا
حم  Pontiacت ِ
تشبه اإلنفلونزا الحادة بدون التهاب
رئوي .مرض  Legionnairesله
أعراض حادة مثل الحم و الرعشة،
ُ
التهاب رئوي (مع كحة تنتج
أحيانا بلغم ) ترنح ،فقدان الشهية،
ألم بالعضالت ،توعك وأحيانا إسهال
وتقيؤ.
تبدأ بأعراض شبيهة باإلنفلونزا ثم
المرحلة الثانية التهاب السحايا،
وتسبب تلف الكبد ،يرقان ،وقصور
كلوي
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التهاب األذن
الخارجية (أذن
َّ
السباح(

تنتج عن عدد
من البكتبيا والفطريات .خاصة
Pseudomonas aeruginosa

داء
السالمونيالت
عدا التيفوئيد

مياه ر
الشب
الملوثة بالبكتبيا.
تسببها العديد من البكتبيا من
من
جنس سالمونيال
 Salmonellaأشهر األمراض
المنقولة بالغذاء.

حم التيفوئيد

بكتبيا الضمة
من غب الكولبا

Salmonella Typhi

السباحة يف المياه
تتضخم قناة األذن ،مما يسبب األلم
الملوثة

رشب الماء
الملوث ربباز
شخص مصاب

يمكن أن
تدخل الجروح م
 Vibrio vulnificusن الماء الملوث.
 Vibrio alginolyticusكذلك ر
بشب
 Vibrio parahaemolyticusالماء الملوث أو
أكل المحار غب
المطبوخ.
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األعراض تشمل إسهال ،حم ،تقيؤ
وتشنجات البطن

الحم المستمرة حت  40درجة
مئوية ،تعرق غزير ،يمكن حدوث
إسهال .تتطور األعراض
إىل هذيان وقد يتضخم الطحال
ُ
والكبد إذا لم تعالج .يف هذه الحالة
يمكن أن تستمر لمدة تصل إىل أربعة
أسابيع وتسبب الموت .بعض
األشخاص الذين يعانون من حم
التيفوئيد يظهر لديه طفح جلدي
بشكل بقع حمراء صغبة عل البطن
والصدر.
الباز الدموي،
أعراض تشمل ر
قشعريرة ،واالرتباك ،وصعوبة االنتباه
(نقص االنتباه) ،والهذيان ،وتقلب
المزاج ،والهلوسة ،ونزيف يف األنف،
والتعب الحاد ،السبات العميق.

www.arsco.org

أمراض تسببها الفبوسات
المرض

وس
اسهال فب ي

التهاب السحايا

العامل المسبب
Adenovirus,
Astrovirus, rotavirus,
norovirus and other
caliciviruses

مصادر الميكروب يف
المياه

أعراض عامة

تلوث مياه ر
الشب أو
السباحة ربباز المصابي
بأي من هذه
الفبوسات

اسهال قد يصاحبه االم يف البطن
وجفاف

تلوث مياه ر
الشب او
coxsackieviruses
السباحة ربباز المصابي

التهاب الكبد
الوبان أ
ي

الوبان)(HAV
فبوس الكبد
ي
Hepatitis A and E
viruses

تظهر يف الماء والغذاء

شلل
األطفال)(Polio

فبوسة سنجابية
Poliomyelitis virus

ماء ملوث ربباز شخص
مصاب

عدوى فبوسية
متعددة

يمكن أن تظهر نفسها
حواىل %80
يف الماء،
ي
س ) (JCوفبوس من الناس
فبوس ر ي
ج ي
عندهم أجسام
الت كيه)(BK
ري
مضادة لتلك
الفبوسات.
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ُ
الح َّم ،الطفح الجلدي ،التهاب
الحلق ،ألم المفاصل والصداع
وقد تتطور لتحدث أعراض
التهاب السحايا المعروفة
حم ،ألم يف البطن،
إعياء ،ي
الغثيان ،اإلسهال ،وفقدان
الوزن ،يرقان واكتئاب (حالة
نفسية).
90-95٪من المرض ال تظهر
عليهم أي أعراض ٪8-4 ،لديهم
أعراض طفيفة (نسبيا)
مع هذيان ،صداع ،حم،
وأحيانا نوبة (طب) و تقبض،
1٪لديهم أعراض التهاب
السحايا العقيم غب الشلل.
والباف
ي
لديهم أعراض خطبة مما يؤدى
إىل الشلل أو الوفاة.
فبوس ُ BKيسبب عدوى الجهاز
التنفس ويمكن أن يصيب من
ي
ُ
أجروا زراعة الكلية بالتثبيط .
فبوس  JCيصيب الجهاز
ُ
التنفس والكلية ،وقد
ي
يسبب اعتالل بيضاء الدماغ
متعدد البؤر المب يف يف الدماغ
Progressive multifocal
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leukoencephalopathy
وهو قاتل.

وف ظل الزيادة السكانية العالمية وازدياد الحصة
هذه ليست قائمة كاملة لكنها تضم بعض األمراض المنقولة ر
عب المياه .ي
للشب ،وبالتاىل زيادة كببة ف كميات المياه العادمة والت يمكن أن تلوث مياه ر
اليومية للفرد من المياه الصالحة ر
الشب،
ي
ي
ي
فإن ذلك يدق ناقوس الخطر خشية ر
الت من شأنها
تفس األمراض المنقولة ر
عب الماء خاصة يف ظل التغبات المناخية ي
ي
كبى ألنها مسألة صحة
إعادة توزي ع مياه األمطار بشكل مخالف للوضع
الحاىل .لذلك وجب إيالء هذا الموضوع أهمية ر
ي
عامة وتمس ر
البشية جمعاء.

________________________________

عل المناعمة
ا .د .عبد الرؤوف ي
الجامعة اإلسالمية بغزة  ،فلسطي
ر
ونelmanama_144@yahoo.com :
ر
البيد اإللكب ي
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