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داء اللولبية النحيفة لدى الكالب

األسئلة الشائعة لدى أصحاب الكالب

ما هو داء اللولبية النحيفة؟
داء اللولبية النحيفة هو مرض بكتيري يصيب اإلنسان 

 وبعض الحيوانات، مثل الكالب. ونادًرا ما 
يصيب القطط.

هل يوجد داء اللولبية النحيفة في مدينة 
نيويورك )NYC(؟

نعم. ُعثر على داء اللولبية النحيفة في األشخاص 
والكالب في جميع المناطق اإلدارية الخمسة. وقد تحمل 

 الكثير من الحيوانات المختلفة البكتيريا 
 التي تسبب اإلصابة بداء اللولبية النحيفة.

  في NYC، الجرذان هي أكثر 
مصدر شائع لتلك البكتيريا.

كيف ينتشر داء اللولبية النحيفة؟
تنتشر البكتيريا التي تسبب اإلصابة بداء اللولبية النحيفة 
من خالل بول الحيوانات المصابة، وتستطيع العيش في 
المياه أو التربة ألسابيع حتى شهور. قد يُصاب اإلنسان 

 والحيوان إذا دخلت البكتيريا إلى العين أو األنف 
 أو الفم، أو من جرح أو خدش في الجلد. 

عادة ما تُصاب الكالب بسبب لعق أو شرب المياه أو 
التربة الملوثة ببول الجرذان.

هل من الممكن أن أُصاب بداء اللولبية النحيفة 
من كلبي؟

نعم، ولكن انتشار داء اللولبية النحيفة من الكالب إلى 
األشخاص أمر نادر بشدة في الواليات المتحدة ولم يُبلغ 

.NYC عن حدوثه في

ما هي عالمات وأعراض داء اللولبية النحيفة، 
وما مدة دوام تلك العالمات واألعراض؟

عادة ما تمرض الكالب لمدة تتراوح من أسبوع إلى 
أسبوعين بعد التعرض لمسببات المرض. تتضمن 

العالمات، التي قد تدوم ألسابيع، الحمى والقشعريرة 
وفقدان الشهية والقيء وألم العضالت واإلسهال. قد 

تُصاب بعض الكالب بمرض أكثر شدة، مثل فشل الكلى 
أو الكبد، حتى بعد أن يبدو تحسن األعراض األولية.

كيف أستطيع حماية كلبي من داء اللولبية 
النحيفة؟

حافظ على منزلك خاليًا من القوارض وأبق كلبك بعيًدا 
عن القوارض والثدييات البرية الصغيرة األخرى. وال 
تدع كلبك يشرب من البرك أو مصادر المياه األخرى 

التي قد تحتوي على بول الحيوانات. تحدث إلى الطبيب 
البيطري بشأن اللقاحات التي تساعد في منع اإلصابة 

بداء اللولبية النحيفة.



كيف تُشخص اإلصابة بداء اللولبية النحيفة؟
قد يُشخص الطبيب البيطري إصابة كلبك بداء اللولبية 

 النحيفة بناًء على تاريخ تعرضه لمسببات المرض 
)مثل الجرذان أو برك المياه(، واألعراض ونتائج 

اختبارات الدم أو البول.

كيف يُعالج داء اللولبية النحيفة؟
يُعالج داء اللولبية النحيفة باستخدام المضادات الحيوية. 

ويساعد عالجه في مرحلة مبكرة على منع اإلصابة 
باألمراض الشديدة. قد يكون من الضروري دخول 

 المستشفى للعالج في حالة الكالب المصابة 
بمرض شديد.

ماذا ينبغي أن أفعل في حالة تشخيص إصابة 
كلبي بداء اللولبية النحيفة؟

سيبدأ الطبيب البيطري في عالج كلبك باستخدام 
المضادات الحيوية، مما سيقلل كمية البكتيريا التي 

يتخلص منها عند التبول. لحماية نفسك واآلخرين أثناء 
عالج كلبك:

•  اغسل يديك جيًدا بعد التعامل مع كلبك أو بوله.

•  اجعل كلبك يتبول في منطقة يجف فيها البول بسرعة 
واحتمال تالمس األشخاص والكالب األخرى لها 

قليل. فضوء الشمس وتجفيف البول سيقتل البكتيريا.

•  ارتد قفازات وحيدة االستخدام عند تنظيف فراش 
كلبك أو أي مناطق بها بول.

•  نّظف المناطق التي قد تلوثت بالبول أو البراز 
أو القيء باستخدام مطهر يحتوي على اليود أو 

المبيضات.

•  تواصل مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا 
شعرت بالمرض.

إذا أُصيب كلبي بداء اللولبية النحيفة سابقًا، فهل 
من الممكن أن يُصاب مجدًدا؟

نعم. هناك العديد من السالالت البكتيرية المختلفة التي 
تسبب اإلصابة بداء اللولبية النحيفة. وبعد التعافي من 

داء اللولبية النحيفة، قد يُصاب الحيوان مرة أخرى من 
ساللة بكتيرية أخرى.

أين يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات؟
•   لطرح األسئلة، تحدث مع الطبيب البيطري.

•   لمزيد من المعلومات والمصادر حول داء اللولبية النحيفة، تفّضل 
 بزيارة الموقع اإللكتروني nyc.gov/health وابحث عن 

“leptospirosis” )داء اللولبية النحيفة(.
 NYC للحصول على خرائط التفتيش عن وجود الجرذان في   •

والمعلومات الخاصة بمنع انتشار الجرذان والتعامل معها، تفّضل 
.nyc.gov/rats بزيارة الموقع اإللكتروني

http://nyc.gov/health
http://nyc.gov/rats

