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• ال�صيكونغونيا chikugunya مر�ض فريو�صي ينت�صر عن طريق البعو�ض وي�صّبب حمى واآالمًا مرّبحة يف املفا�صل. ومن 	

اأعرا�صه االأخرى االآالم الع�صلية وال�صداع والقيء والتعب والطفح.

• هناك اأعرا�ض م�صرتكة بني حمى ال�صيكونغونيا وحمى ال�صنك وقد يخطئ االأطباء يف ت�صخي�صه يف االأماكن التي ت�صيع فيها 	

تلك احلمى

• ال توجد معاجلة نوعية لهذا املر�ض والعالج يرّكز اأ�صا�صًا على اإزالة االأعرا�ض	

• وجود اأماكن تكاثر البعو�ض على مقربة من م�صاكن النا�ض من عوامل اخلطر الرئي�صية املوؤدية اإىل االإ�صابة بال�صيكونغونيا.	

• منذ عام 2004، اكت�صبت حمى ال�صيكونغونيا خ�صائ�ض الوباء مبا ت�صببه من معاناة ومرا�صة كبرية.	

ال�صيكونغونيا مر�ض فريو�صي منقول بالبعو�ض ُو�صف، للمّرة االأوىل، اأثناء فا�صية وقعت يف جنوب تنزانيا يف عام 1952. 

والفريو�ض امل�صّبب للمر�ض من الفريو�صات الرنوية االألفاوية alphavirus genus التي تنتمي اإىل ف�صيلة الفريو�صات 

الطخائية Togaviridae. وا�صم »ال�صيكونغونيا« م�صتق من كلمة يف لغة كيماكوندي ويعني »امل�صي منحيًا« وهو يعك�ض حالة 

امل�صابني باالآالم يف املفا�صل. 

ورغم اأن حمى ال�صنك وحمى ال�صيكونغونيا ي�صرتكان يف احل�صرة الناقلة، فاإن حمى ال�صنك تعترب من احلميات املحلية يف 

العديد من بلدان اإقليم �صرق املتو�صط، وقد �صببت يف املا�صي اأوبئة متفاوتة يف مداها اجلغرايف، وقد ا�صتندت البينات حول 

وجود فريو�ض حمى ال�صيكونغونيا يف االإقليم على امل�صوحات ال�صريولوجية التي اأجريت يف باك�صتان عام 1983 ويف ال�صودان 

عام 2005. كما اأبلغ اليمن عن فا�صيات متعددة حلمى ال�صنك منذ عام 2004، ومل يبلغ اليمن عن حمى ال�صيكونغونيا اإال يف 

عام 2010، ويعتقد اأن تلك الفا�صية ت�صمنت ما يزيد على 15000 حالة ي�صتبه باإ�صابتها، وقد رافقها 104 وفاة ب�صبب حمى 

ال�صيكونغونيا الوخيمة، رغم اأن تاأكيد �صبب الوفاة مل يكن ممكنًا. 

ويف عام 2012، اأبلغ اليمن عن الفا�صية الثانية حلمى ال�صيكونغونيا والتي ت�صمنت اأكرث من 230 حالة

الحقائق الرئيسية



نواقل األمراض
تنقل أخطارًا جسيمة

من نواقل 
األمراض 
الشائعة

هي كائنات
صغيرة

اد
قر

ال

ل
رم

ب ال
ذبا

ض

البعو خطٌر كبير
لدغة صغيرة…

يوم الصحة العالمي 2014

العالمات واألعراض 

السراية

التشخيص 

تظهر ال�صيكونغونيا يف �صورة حمى مفاجئة مع اآالم مرّبحة يف املفا�صل عادة. ومن العالمات ال�صائعة االأخرى االآالم الع�صلية 

وال�صداع والتقّيوؤ والتعب والطفح. واجلدير بالذكر اأّن االأمل الذي يظهر يف املفا�صل يوؤدي، غالبًا، اإىل اإعاقة املرء ب�صكل كبري، 

غري اأّنه يتال�صى، عادة، يف غ�صون ب�صعة اأيام اأو اأ�صابيع. ومعظم امل�صابني ي�صفون متامًا من املر�ض، ولكّن االأمل املف�صلي قد 

يدوم عدة اأ�صهر، بل �صنوات. ومت االإبالغ اأي�صًا، يف بع�ض احلاالت، عن وقوع م�صاعفات يف العني واجلهاز الع�صبي والقلب، 

ف�صاًل عن م�صاكل يف اجلهاز املعدي املعوي. واملاُلحظ اأّن امل�صاعفات الوخيمة نادرة احلدوث، غري اأّن املر�ض قد يوؤدي اإىل 

الوفاة بني امل�صنني. واالأعرا�ض التي تظهر على امل�صابني تكون طفيفة يف غالب االأحيان، مّما قد يوؤدي اإىل عدم التفّطن اإىل 

املر�ض اأو اخلطاأ يف ت�صخي�صه يف االأماكن التي حتدث فيها حمى ال�صنك. 

ينتقل فريو�ض ال�صيكونغونيا بني الب�صر عن طريق ل�صعات اأنثى البعو�ض احلامل للمر�ض. والبعو�ض الذي ينقله هو، عادة، من 

جن�ض الزاعجة امل�صرية اأو الزاعجة املنّقطة باالأبي�ض Aedes albopictus، وهما نوعان ميكنهما اأي�صًا نقل فريو�صات 

اأخرى، مبا يف ذلك الفريو�ض امل�صّبب حلمى ال�صنك Aegypti . وذلك البعو�ض يل�صع خالل النهار، مع اأّن ن�صاطه يبلغ ذروته يف 

ال�صاعات االأوىل من الفجر وقبل غروب ال�صم�ض. وكال اجلن�صني املذكورين يل�صع خارج البيوت، بينما تتغذى الزاعجة امل�صرية 

ب�صرعة داخل البيوت. 

وبعد تعّر�ض املرء لل�صع البعو�ض تظهر اأعرا�ض املر�ض عليه، عادة، يف غ�صون فرتة ترتاوح بني اأربعة وثمانية اأيام، ولكّنها قد 

ترتاوح بني يومني و12 يومًا. 

هناك عدة اأ�صاليب ميكن ا�صتخدامها لت�صخي�ض املر�ض. وقد توؤّكد االختبارات امل�صلية، مثل اختبارات معايرة املُمتز املناعي 

املرتبط باالأنزمي، وجود �صّدي ال�صيكونغونيا IgM )الغلوبولني املناعي G( و IgG)الغلوبولني املناعي M(. وتبلغ م�صتويات 

ال�صّد IgM ذروتها يف االأ�صبوع الثالث اإىل االأ�صبوع اخلام�ض بعد ظهور املر�ض وتظّل على ذلك احلال ملدة �صهرين تقريبًا. 

وقد ُي�صتفرد الفريو�ض من الدم خالل االأيام القليلة االأوىل التي تعقب االإ�صابة بالعدوى. وهناك اأي�صًا طرق خمتلفة لتفاعل- 

البوليمرياز املت�صل�صل با�صتخدام اإنزمي الن�صخ العك�صي، ولكن بدرجة ح�صا�صية متباينة. ومنها ما ينا�صب الت�صخي�ض ال�صريري. 

وقد ُت�صتخدم منتجات تلك االختبارات املاأخوذة من العّينات ال�صريرية لتحديد �صمات الفريو�ض اجلينية، مّما ميّكن من املقارنة 

بني العّينات الفريو�صية الواردة من خمتلف امل�صادر اجلغرافية. 
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العالج 

الوقاية والمكافحة  

المزيد عن نواقل المرض

ال�صفاء من ال�صيكونغونيا والعالج يهدف، اأ�صا�صًا، اإىل اإزالة االأعرا�ض، مبا يف ذلك اآالم املفا�صل. كما ال يوجد، يف ال�صوق، لقاح 

ميّكن من مكافحة املر�ض. 

يعترب وجود اأماكن تكاثر البعو�ض الناقل للعدوى على مقربة من م�صاكن النا�ض من عوامل اخلطر الكربى املوؤدية اإىل االإ�صابة 

بال�صيكونغونيا وغريه من االأمرا�ض التي ينقلها ذلك البعو�ض. وتعتمد تدابري الوقاية واملكافحة، اإىل حد كبري، على تخفي�ض 

عدد حاويات املاء التي يتكاثر فيها البعو�ض، الطبيعية منها وامل�صطنعة. ويقت�صي ذلك جتنيد املجتمعات املحلية املت�صّررة من 

املر�ض. وميكن، خالل حدوث الفا�صيات، ر�ّض مبيدات احل�صرات للتخّل�ض من البعو�ض الطائر، مع الرتكيز على امل�صّطحات 

التي يحّط فيها داخل حاويات املاء وحولها، ومعاجلة املياه املوجودة داخل احلاويات الإبادة الريقات. 

والأغرا�ض احلماية ُين�صح، خالل فا�صيات ال�صيكونغونيا، بارتداء مالب�ض حتّد اإىل اأدنى م�صتوى ممكن من تعّر�ض الب�صرة 

لل�صعات البعو�ض الناقل للمر�ض اأثناء النهار. وميكن ا�صتخدام منّفرات البعو�ض على الب�صرة املك�صوفة اأو على املالب�ض مع 

االلتزام على نحو �صارم بالتعليمات الواردة يف املنتج. وينبغي اأن حتتوي املادة املنّفرة على اإحدى املواد التالية:

 IR3535 (3-[N-acetyl-N-butyl]-aminopropionic اأو (DEET (N, N-diethyl-3-methylbenzamide

1-piperidinecarboxylic acid, 2-(2-hydroxyethyl)-1-methylpro-) اأو االإيكاريدين (acid ethyl ester

pylester).. وتتيح النامو�صيات املعاجلة مببيدات احل�صرات حماية جيدة �صد البعو�ض الأولئك الذين ينامون اأثناء النهار، 

ال�صيما �صغار االأطفال اأو املر�صى اأو امل�صنني. كما ميكن اأن ت�صهم و�صائل اإزالة البعو�ض وغري ذلك من اأدوات التبخري مببيدات 

احل�صرات يف احلد من الل�صع داخل البيوت. 

لقد اأّدى كال اجلن�صني امل�صّببني للمر�ض )الزاعجة امل�صرية والزاعجة املنّقطة باالأبي�ض ( اإىل وقوع فا�صيات كربى من 

ال�صيكونغونيا. ويف حني ينح�صر انت�صار الزاعجة امل�صرية يف املناطق املدارية و�صبه املدارية، فاإّن الزاعجة املنّقطة باالأبي�ض 

تنت�صر اأي�صًا يف املناطق املعتدلة، بل وحتى يف املناطق املعتدلة الباردة. وقد اّت�صعت رقعة انت�صار تلك الزاعجة املنّقطة، يف 

االأعوام االأخرية، انطالقًا من اآ�صيا لت�صمل بع�ض املناطق من اأفريقيا واأوروبا واالأمريكتني. 
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وتنت�صر الزاعجة املنّقطة باالأبي�ض على نطاق اأو�صع من مواقع التكاثر املائية مقارنة بالزاعجة امل�صرية، مبا يف ذلك ق�صرة 

جوز الهند وقرون الكاكاو وجذوع اخليزران و ثقوب االأ�صجار وبرك ال�صخور، ف�صاًل عن احلاويات اال�صطناعية مثل اإطارات 

عجالت املركبات وال�صحون املو�صوعة حتت اأوعية النباتات. وهذا التنّوع امللحوظ يف اأماكن التكاثر يف�ّصر كرثة انت�صار الزاعجة 

املنّقطة باالأبي�ض يف املناطق الريفية واأربا�ض املدن ويف حدائق املدن الظليلة. اأّما الزاعجة امل�صرية فهي مرتبطة اأكرث مب�صاكن 

الب�صر وت�صتخدم اأماكن داخل البيوت لتتكاثر، مبا يف ذلك املزهريات واالأوعية التي ُيجمع فيها املاء و�صهاريج املاء املوجودة يف 

احلّمامات، ف�صاًل عن اأماكن التكاثر اال�صطناعية اخلارجية نف�صها التي ت�صتخدمها الزاعجة املنّقطة باالأبي�ض. 

ت�صتجيب منظمة ال�صحة العاملي حلمى ال�صيكونغونيا مبا يلي:

• �صياغة اخلطط امل�صندة بالبينات الإدارة الفا�صية	

• تقدمي الدعم التقني وامل�صورة للبلدان حول االإدارة الفعالة للحاالت وللفا�صيات	

• تقدمي الدعم للبلدان من اأجل حت�صني نظم االإبالغ.	

• تقدمي التدريب حول املعاجلة ال�صريرية ومكافحة النواقل على ال�صعيد االإقليمي بالتعاون مع املراكز املتعاونة.	

• ن�صر الدالئل االإر�صادية والكتيبات حول معاجلة احلاالت ومكافحة نواقل االأمرا�ض يف البلدان االأع�صاء يف االإقليم.	
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استجابة منظمة الصحة العالمية 

لمزيد من المعلومات:
www.emro.who.int/ar/whd2014/
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