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 الَجَرب
 

 ما ھي أھداف ھذه النشرة؟
ستخبرك النشرة بما ھو الجرب، وما . الجرب تھدف ھذه النشرة إلى مساعدتك على معرفة المزید عن

 .یسببھ، وكیف ُیمكن مواجھتھ، وأین یمكنك العثور على المزید من المعلومات عنھ
 

 ما ھو الجرب؟
یمكن لھذا الداء أن . م عن سوس الجرب البشريالجرب حالة جلدیة منتشرة تتسبب في حكة شدیدة تنج

 .یصیب الناس من كل األعمار ولكن ُمعظم المصابون من صغار السن والمسنین
 

 ما ھي أسباب الجرب؟
عادة ما یلتقطھا . السوس الُمسبب للجرب ھو طفیلیات بالغة الصغر، تقل في حجمھا عن رأس الدبوس

مصاب بالجرب فعًال، ولكن قد ینتقل شخص وآخر البین الناس عن طریق اللمس الجلدي المباشر ما 
. ال تنقل الحیوانات األلیفة الجرب. الجرب في حاالت نادرة جدًا عبر أشیاء كالمالبس أو فرش األِسرة

یكون على جلد المصابین بالجرب سوس بالغ یقدر عدده في المتوسط بنحو دستة واحدة لكن البعض 
في أحوال نادرة، . ون الشخص غیر نظیف ال یجعلھ ُیصاب بالجربك. منھم یحمل عددًا أكبر بكثیر

أو للمسنین أو للمعلولة صحتھم أن ُیصابوا بنوع  ناقصة أو مكبوتة مناعتھم الذین تكون یمكن للمرضى 
في ھذا النوع . تتكون علیھ قشورأي  crusted scabiesال نموذجي من الجرب اسمھ الجرب الُمجلب 

 .وتكون الحالة ُمعدیة جدًاعلى الجلد باآلالف  جودلطفیلیات المومن الجرب یكون عدد ا
 

 ھل الجرب وراثي؟
 .ال ولكنھ ینتشر بین أفراد العائلة بشكل متزامن

 
 ما ھي أعراض الجرب؟

الحكة ھي العرض الرئیسي للجرب، عادة ما یتأخر ظھور الحكة لمدة شھر واحد تقریبًا بعد التقاط 
، إال عندما یكون الُمصاب عادة واألطراف ولكنھا تترك الرأس والعنقتصیب الحكة الجسم . السوس

من الشائع أن ُیصاب عدة أفراد من األسرة . عادة ما تسوء الحكة في الفراش أثناء اللیل. طفًال رضیعًا
 .الواحدة وأصدقائھم بالحكة في وقت واحد تقریبًا

 
 ما ھو شكل الجرب؟

؛ وقد تصیبھا scalyالخربشة ومناطق حمراء ُحرشفیة یتكون طفح الجرب من خلیط من عالمات 
التھاب (من الشائع جدًا ظھور طفح ُمشابھ لإلكزیما . العدوى بعد ذلك فتتخذ شكل بقع صدیدیة صغیرة
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فجوات ُیغطي ھذا الطفح جزءًا كبیرًا من الجلد ولكن السوس یكون موجودًا بشكل رئیسي ب). الجلد
ینقب سوس . ین، على راحة الیدین، الرسغین، الكاحلین، وأخمص القدمالجلدة الموجودة بین أصابع الید

یظھر ھذا التنقیب كخطوط رمادیة . الجرب الجلد ویدخلھ في ھذه المناطق كي یضع بیضھ ھناك
العدسة كبقعة  مم تقریبًا وھو یبدو تحت 0.4السوس البالغ صغیر بالحجم، فطولھ .صغیرة على الجلد

الُمجلب، قد یحاكي الطفح شكل الصدفیة وقد ال بالنسبة للجرب . ھایة الُنقبداكنة صغیرة موجودة في ن
 .یتسبب في حكة شدیدة

 
 كیف یتم تشخیص الجرب؟

 سحائجقد ُتجمع . عادة ما یكون بإمكان طبیبك تشخیص الجرب من قصة مرض ومن فحص الطفح
 .عن السوس أو بیضھلمشاھدتھا تحت الِمجھر بحثًا ُنقب من ال )عینة تؤخذ عن طریق الَكحت(
 

 ھل من الممكن شفاء الجرب؟
إذا لم ُیعالج الجرب، یمكنھ أن یستمر ألشھر أو حتى سنوات؛ ولكن عندما یتلقى الشخص العالج 

حتى بعد أن یقتل العالج السوس، تستمر الحكة لعدة . الصحیح، یختفي الجرب بشكل سریع وكامل
 .أسابیع

 
 كیف ینبغي معالجة الجرب؟

 :ج الجرب ما یليیتضمن عال
 .التخلص من الجرب الموجود لدیك بالفعل .1
كل  عالجمما یعني . التأكد من عدم التقاطك أنت أو مخالطوك اآلخرون الجرب مرة أخرى .2

 .ھم اآلخرین بشكل متزامن سواء أكان لدیھم حكة أم ال أفراد األسرة بما فیھم مخالطیھم جنسیًا
 

 و ماالثیون permethrinومنھا بیرمیثرین . توجد بضعة مستحضرات فعالة في عالج الجرب
malathion  من المھم التأكد من أن المستحضر الذي . وھي األكثر استعماًال في المملكة المتحدة

حصلت علیھ ُمصمم خصیصًا لمعالجة الجرب ألن ھذین المستحضرین متوفران في عدة تركیبات، 
قد یقترح طبیبك مستحضرات أخرى للنساء الحوامل أو الالتي یرضعن . ینفع إال لقمل الرأسبعضھا ال 

 . للولداناألطفال أو 
 

 :مع عالجك بالتفصیل؛ ستكون ھذه التعلیمات مبنیة على المبادئ التالیة الواردةاتبع التعلیمات 
لعالج على كل مناطق قد یكون السوس موجود في أي مكان بالجلد، وبالتالي فینبغي استعمال ا •

، ولیس )ُیضاف إلیھا فروة الرأس بالنسبة لألطفال(الجلد ماعدا الرقبة والرأس بالنسبة للبالغین 
 .المناطق المصابة بالحكة فقط

 .ساعة على األقل قبل التخلص منھ عن طریق الغسل 12یجب ترك العالج على الجلد لمدة  •
 .االنتھاء غطھا بالعالج مرة أخرى بعدعندما تغسل یدیك  •
كي یموت السوس  من العالج من الالزم استعمال عالجین یفصل بینھما أسبوع واحد من الراحة •

 .الذي فقسھ البیض بعد أول عالج
 .غسلة واحدة لفرش األِسرة والمالبس من شأنھ القضاء على السوس •
 .لیس من الضروري االستحمام قبل العالج •
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الجرب الُمجلب، فسیكون من الممكن وصف كان من نوع  إذا استعصى الجرب على العالج، أو إذا 
عادة ما یتم تعاطیھ على ھیئة جرعتین من  ivermectinعالج عن طریق الفم اسمھ إیفرمكتین 

 .من العالج یفصل بینھما أسبوع واحد من الراحةاألقراص 
 

ص شریكك أو إذا كنت قد التقطت الجرب من شریكك أو شریكتك الجنسیة، قد یحتاج طبیبك أن یفح
 .شریكتك بحثًا عن أمراض أخرى قد تكون قد التقطتھا في نفس الوقت

 
 ماذا یمكنني أن أفعل؟

یجب علیك أن تتأكد من استعمال كل . إذا اتبعت التعلیمات التي تتلقاھا، ستتخلص من الجرب بنجاح
مرة أخرى یحدث  ألن عودة الجرب. مخالطیك القریبین للعالج في نفس الوقت الذي تستعملھ أنت فیھ

 . كثیرًا لألسف
 

 أین یمكنني العثور على مزید من المعلومات عن الجرب؟
 :على اإلنترنت

 
www.emedicine.com/emerg/topic517.htm  
www.aad.org/pamphlets/Scabies.html  
www.medinfo.co.uk/conditions/scabies.html 

 
تھدف ھذه النشرة إلى تزویدك بمعلومات دقیقة عن الموضوع وھي ُتمثل رأي أغلبیة ممثلي الجمعیة 
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