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قرحة بورول ف ر
أستاليا
مثتة للرعب
كتتيا ر
ب ر
Buruli Ulcer
أ.د .عبدالرؤوف عل المناعمة
فلسطي
الجامعة اإلسالمية بغزة،
ر
بورول يف
أفادت مجموعة من التقارير اإلعالمية والصحية عن التأكد من تشخيص مرض قرحة
ي
ر
بورول Buruli
تثت الذعر ربي الناس .قرحة
أستاليا ،وهذه التقارير المصحوبة بصور صعبة للغاية ر
ي
ُ َ
ُ َ َ ِّ
المق ِّر َحة ،Mycobacterium Ulcerans
المتفط َرة
بكتتيا
ه عدوى مزمنة ،تسببها ر
 ،Ulcerي
ر
الصغتة والدهون
بتدمت خاليا الجلد ،والحويصالت الدموية
البكتتيا
الت تنتجها
ر
ر
ر
وتقوم السموم ي
ً
تحت الجلد ،مما يؤدي إل التقرح وفقدان الجلد .وتوصف بأنها آ كلة للحم نظرا للتقرحات الكب رتة
ر
الت تحدثها العدوى.
ي
ً
شيوعا بعد السل والجذام .ومع األعداد ر
وتعتت ثالث ر
المتايدة لحاالت العدوى
أكت أنواع المتفطرة
ً
بورول عدديا عىل الجذام قريبا .الجدير بالذكر انه تم تأكيد
الجديدة ،من المتوقع أن تتفوق قرحة
ي
البكتتيا والمرض ألول مرة عام .1948
العالقة السببية ربي
ر
َ
البكتتيا
ويبدأ المرض عادة ككتلة تحت الجلد ،تليها قرحة سطحية يف موقع تكون الكتلة .ثم تقوم
ر
المتفطرة المتقرحة بإنتاج  ،Mycolactoneوهو السم الذي يسبب موت الخاليا .و رتتاوح أشكال
ر
تقرح مثل
غت
صغتة متموضعة ،إل تقرحات
المرض ربي عقد
منتشة عىل نطاق واسع ،أو مرض ر
ر
ي
التهاب العظم.
كثت من األحيان يف األطراف ،فتصل النسبة يف األطراف العلوية إل ،%35
تحدث التقرحات يف ر
بينما يف األطراف السفلية تصل إل  ،%55أما يف األجزاء األخرى من الجسم تصل إل  .%10وتكون
ً
ً
بورول منخفضة ،ولكن ال يزال المرض يشكل عبئا اجتماعيا
معدالت الوفيات المرتبطة بقرحة
ي
ً
واقتصاديا .وانتشار التقرحات وموت األنسجة قد ر
ينتش يف بعض الحاالت عىل نطاق واسع ليصل
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ً
إل  %15من سطح جلد المريض ،ويمكن أن يمتد عميقا ،ويتسبب يف مضاعفات أكت .يصيب
المرض جميع الفئات العمرية ،ولكنه يؤثر يف المقام األول عىل األطفال من عمر  5إل  15عام،
ً
أستاليا ،حيث تكون قرحة بورول ر
باستثناء ر
أكت انتشارا ربي األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50
ي
ً
عاما.

تبي اآلثار العميقة لهذا المرض
صور لمراحل مختلفة من قرحة
بورول ر
ي
تم رصد هذا المرض ف ر
أكت من  33دولة حول العالم ،ذات بيئات مناخية مختلفة ،بما فيها غيانا
ي
الصي .معظم الحاالت قد
الفرنسية ،و ربتو ،والمكسيك ،وبابوا غينيا الجديدة ،واليابان ،وجنوب
ر
الكامتون ،وجمهورية الكونغو الديموقراطية ،وغانا،
ُسجلت يف بلدان غرب ووسط إفريقيا ،مثل
ر
وساحل العاج .كما لوحظ ف مناطق ذات مناخ معتدل مثل جنوب رشق ر
أستاليا .يف عام ،2015
ي
أبلغت  13دولة عن  2,037حالة جديدة .ومنذ سبتمت  ،2017تم تسجيل  159حالة جديدة يف
ً
فيكتوريا ر
(أستاليا) ،وما يزيد األمر تعقيدا ،هو عدم فهم آلية انتقال العدوى وانتشار المرض.
هناك ر
افتاضات بأن يكون البعوض وحيوان األبسوم  Possumكنواقل للمرض ،ونظريات أخرى
ر
ر
ر
يأت اليوم الذي نصبح
افتضت وجود
ر
البكتتيا يف التبة ودخولها لجسم العائل عت الجروح .وإل أن ي
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ر
سيبق خطر هذا المرض هاجسا يطارد جميع الدول،
فيه قادرين عىل معرفة آلية وأسباب انتشاره،
ر
ر
الت لم تسجل أية حاالت إصابة عىل اإلطالق.
حت تلك ي

َ
صور لحيوان األبسوم

أعراض وعالمات قرحة بورول

تدمت
غت مؤلمة تحت الجلد ويكون قطرها
تظهر يف البداية عقد
حوال  2-1سم ،ثم يبدأ ر
صغتة ر
ر
ي
األنسجة المحيطة بتلك العقد دون وجود أعراض للحىم أو تضخم العقد الليمفاوية ،ثم تتحلل
ً
العقد لتشكل تقرحات غت مؤلمة ،ثم تمتد التقرحات لتصل إل أنسجة ر
أكت عمقا ،فتدمر العضالت
ر
واألوعية الدموية واألعصاب والعظام.

صورة توضح مدى الضر الناجم عن القرحة وتوضح سبب تسميتها آ كلة للحم
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التشخيص
ً
البطء للتقرحات المدمرة ،وما
بورول شيريا من خالل مالحظة التقدم
يمكن تشخيص قرحة
ي
ي
والتدمت العميق لألنسجة .يمكن تأكيد التشخيص من
يمتها عن التقرحات األخرى هو غياب األلم
ر
ر
البكتتيا عىل األوساط الغذائية الخاصة بها ثم صباغتها بالصبغ المقاوم للحمض
خالل تنمية
ر
بطريقة  ، Ziehl–Neelsen Stainأو من خالل أخذ مسحة من التقرحات أو خزعة لألنسجة
وفحصها بتقنية الـ .PCR

العالج

بورول المكوث مدة طوية يف المستشفيات ،ويتم اللجوء يف بعض األحيان
يتطلب عالج قرحة
ي
للجراحة بغرض التخلص من األنسجة الميتة ،ثم تتم عملية ترقيع الجلد لتشي ــع عملية الشفاء،
ر ً
متامنا مع استخدام مجموعات مختلفة
التدبت
وتقليل مدة المكوث يف المرافق الصحية .ويكون هذا
ر
ر
الت يتم إعطاؤها للمريض لمدة قد تصل إل  8أسابيع .ويمكن استخدام:
من المضادات الحيوية ،ي
ً
ر
بتومايسي ( 15ملغ/كجم) مرة واحدة يوميا .أو
والست
ريفامبيسي ( 10ملغ/كجم)
خليط من ال
ر
ر
ً
ر
مرتي
وكالريت
ريفامبيسي ( 10ملغ/كجم مرة واحدة يوميا)،
خليط من ال
وميسي ( 7.5ملغ/كجم ر
ر
ر
ً
األخت الخيار األنسب للنساء الحوامل.
يوميا) ،ويعد
ر

الوقاية

التدابت الوقائية الالزمة،
بسبب عدم معرفة طرق انتقال المرض بشكل مؤكد ،من الصعب تحديد
ر
ر
المنطق أن يقوم األشخاص بحماية أنفسهم من
خاصة مع عدم وجود لقاح ضد المرض .ولكن من
ي
المصادر المحتملة للعدوى مثل ر
ر
الحشات .وال بد من توعية السكان يف المناطق ال ر يت
التبة ولدغات
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ينتش فيها المرض بمراجعة الطبيب حال االشتباه باإلصابة وذلك قد يساعد يف منع حدوث
.المضاعفات
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