
قد  . ال يمكن أن تصاب بالعدوى من خالل تناول مياه ملوثة
عند وصول المياه الملوثة إلى فقط  pamتصاب بعدوى 
 .داخل أنفك
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غسيل األنف الروتيني اآلمن 

استخدم مياه آمنة لحماية نفسك من التعرض لعدوى مميتة 
 .بالمخ

عبارة النيجليريا الدجاجية .يوجد العديد من الجراثيم الدقيقة التي تعيش في المياه الدافئة
ما تتواجد حول البركًُ فضل المياه إلى حد كبير حيث دائمات (جرثومة صغيرة للغاية)عن أميبا 
 .داخل أنابيب مياه الصنبوركما يمكنها االختفاء  .العالموالبحيرات واألنهار في مختلف أنحاء 

ومذاق ورائحة  مظهر لها التى المياه فحتى الصغير،بحجمها  كذلك تتسم الدجاجية النيجليريا
ويمكن أن يؤدي غسيل األنف بمياه غير آمنة إلى اإلصابة  .نظيف قد تحتوي على أميبا عالقة بها

 .بالعدوى

يقوم الكثير من األشخاص بعملية 
هذه الممارسة تنظيف األنف الروتيني.

واردة في عادات اليوجا والتقاليد 
األيروفيدية واإلسالمية.

تحت إطار العقيدة اإلسالمية، يعد
غسيل األنف الروتيني من ضمن 
خطوات عملية تنظيف تسمى 

عدة تنفيذها يتم عادة وهي "الوضوء".
مرات في اليوم استعداداً للصالة.

استخدم مياه آمنة لحماية نفسك.*
من تلك اإلجراءات للحد من مخاطر اإلصابة اتبع على األقل واحداً

غسيل األنف الروتيني: أثناء النيجليريا بعدوى
لدقيقة واحدة ثم تم استخدم مياه تم غليها مسبقاً الغلي: • 

تبريدها.
اغلي قدم، 6500 عند التواجد في أماكن يزيد ارتفاعها عن » 

المياه لمدة ثالث دقائق.

في الكامنة الجراثيم إلزالة مياه مرشح استخدم الترشيح: • 
المياه.

قد تكون البيانات الواردة على ملصق معلومات المرشح »
 ”.NSF 58“ أو ”NSF 53“ 

"حجم المسام المرشحات التي يوجد على ملصقاتها » 
فعالة هي األخرى. ميكرون أو أصغر" الصافي 1

استخدم مياه ذات ملصق يوضح إنها تحتوي على مياه الشراء: • 
مقطرة أو معقمة.

إنها لضمان لديك المياه بتطهير تقوم كيف تعلم التطهير: • 
النيجليريا آمنة من

يعد الكلور المستخدم بمستوى التركيز الصحيح وفي » 
التوقيت المناسب مطهر مالئم ضد هذه الجرثومة.

مكبرة النيجليريا تظهر هذه الصورة
الطبيعي. حجمها عن مرة 1000

 .ونادرةمميتة  النيجليريا الدجاجيةتعد العدوى الناتجة عن  
يمكن أن تنتقل عندما يتم استنشاق المياه الملوثة بجرثومة النيجليريا الدجاجية عبر األنف، 

التهاب السحايا والدماغ األميبي األوليوهو ما يتسبب بدوره في اإلصابة بمرض  .األميبا إلى المخ
 )pam( والذي يدمر األنسجة وعادة ما يؤدي إلى الوفاة.

خاللالمتحدة  الواليات في بالعدوى إصابتهم تسجيل تم ًشخصا 132بين من  :العدوى مميتة 	•
.لم ينجو من الموت سوى ثالثة أشخاص فقط،2013حتى  1962الفترة من 

األنهارأو  البحيرات في السباحة عن تنتج الدجاجية النيجليرياأغلب حاالت العدوى بجرثومة 	«
 .الدافئة

األنف بغسيل  مرتبطة مسجلة واحدة عدوى حالة سوى هناك يكن لم :حاالت العدوى نادرة 	•
 .الروتيني في الواليات المتحدة األمريكية

تم تسجيل المزيد من حاالت العدوى المرتبطة بغسيل األنف الروتيني «
 .العالمفي باقي أنحاء 

اثلة لغسيل الجيوبتم ربط حالتي عدوى باستخدام أوعية غسيل األنف أو أجهزة مم	«
 .ملوثةمياه  من مكونة ملحية بمحاليل األنفية 

 .تحدث إلى طبيبك إذا كانت لديك أية هواجس
أو الحمى  أو الصداع أعراضها وتتضمن األمر بادئ في معتدلة النيجليريا

قد تتضمن األعراض الالحقة تصلب الرقبة واالرتباك  .الغثيان أو التقيؤ
يسبب المرض بوجه عام الوفاة في خالل خمسة أيام من  .ونوبات وهالوس

 .ظهور األعراضبدء 

 http://www.cdc.gov/naegleria/ على موقع النيجليريا المزيد حول *اعرف
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