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تـمـهـيـد

اإلنسان بني املشتركة السارية واألمراض املصدر احليوانية باألمراض العاملي االهتمام ازداد
ال البشرية األمراض سلطت فقد األخرية، السنوات يف حيواناتتـيواحليوانات من تنشأ

وكروتيسفيلد اإليدز مثل على-منعدية، األضواء لوبائياتياكوب، أفضل لفهم احلاجة
التبدالت سامهت كما ومكافحتها؛ وتشخيصها اإلنسان إىل انتقاهلا وآلية احليوانية األمراض
احليوانية باألمراض املتعلقة املعلومات ونشر اكتساب بضرورة والدميوغرافية االجتماعية

املثال سبيل فعلى إي: املصدر، مناطق إىل بعيداً الناس انتشار متاسازداد على كانوا كولوجية،
ال وللعداوى للحيوانات، تعرضهم من جيدة، معرفة حيواناִדا يعرفون ال وقد معها تـيقليل

احلضرية. تنقلها اإليكولوجية جمال يف جديدة معارف تتنامى وسهولة. كما سرعة تسهل
ال األمراض انتشار من احلالية حمتـيالتنقالت جغرافية مناطق على مقصورة ددةكانت

الوخيمة احلادة التنفسية املتالزمة مع حديثاً حدث كالذي احليوانات. سابقاً، هجرة تثري
النيل غرب محى من املتحدة الواليات يف فاشيات يف ظهر ما وهذا مماثالً، ִדديداً -وجتارִדا

النسانيس جدري جداً الغربية- وحديثاً الكرة نصف يف معروفني يكونا مل مرضان ومها
احليوانية. اًسابق األمراض حول املعرفة لتحسني احلاجة على األمثلة هذه من مثال كل يؤكد

معها والتعاون وترصدها .املصدر
النطاق واسعة املصدر احليوانية لألمراض السلبية املرتفعة: اآلثار الوقوع معدالت تستمر

واحليوان اإلنسان من كل يف مهمة ووفيات مراضة معدالت يف التسبب األثريف يشاهد ات؛
املصابة، املناطق إىل والسفر السياحة وتراجع املرض، نتيجة التناسل إنتاجية فقد يف االقتصادي
العاملية التجارة على القيود املتأثرة؛ احليوانات وإبادة وموت واألطعمة، املواشي إنتاج ونقص

اق. وتراجعها على ثقيالً عبئاً املصدر احليوانية األمراض تكون قدقد والذي ما، بلد تصاد
اֱדتمع هذا صحة على واضحة انعكاسات بدوره، له، .يكون

أمريكا لعموم الصحة منظمة قامت فقد املشكالت هذه حل أجل وهي- )PAHO(من
لسكان احلياتية والظروف الصحة لتحسني نفسها كرست العامة للصحة دولية منظمة
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عام مئة من ألكثر وح-األمريكيتني البيطريةبإنشاء العامة الصحة للوحدة. دة العام اهلدف
تؤدي وبرامج سياسات وتقييم وتطبيق بتطوير املنظمة يف األعضاء حكومات مع املسامهة هو

مأمونية ومكافحتهاsafetyإىل املصدر احليوانية األمراض من الوقاية وإىل الغذاء، وحتصني
والقدم الفم داء بينها ومن منها، .والتخلص

العامةومن الصحة وحدة يف متخصصان إقليميان مركزان هناك اهلدف، هذا أجل
مها أمريكا لعموم الصحة ملنظمة تابعان أمريكا: البيطرية عموم يف والقدم الفم داء مركز

(PANAFTOSA)عام أنشئ والذي عموم1951، ومعهد الربازيل، يف جانريو دي ريو يف
احل واألمراض الغذاء لتحصني املصدرأمريكا يف(INPPAZ)يوانية أنشئ نوفمرب15الذي

لعموم1991 املصدر احليوانية األمراض مركز كان وقبله األرجنتني، يف آيريس بيونس يف
بلدان(CEPANZO)أمريكا ملساعدة األرجنتني حكومة مع تفاهم على بناء أنشئ والذي ،

وق املصدر، احليوانية األمراض من التخلص يف عاماألمريكيتني من مهامه مارس إىل1956د
.1990عام

تأسيسها منذ أمريكا لعموم الصحة منظمة التعاونية1902سامهت النشاطات خمتلف يف
ال تلك بينها ومن البلدان، مع املصدرتـيالتقنية احليوانية األمراض بترصد عالقة هلا

من والوقاية واحليوانات اإلنسان بني املشتركة السارية والواألمراض ومكافحتها، تـيها
التأثر السريعة اجلماهر يف والوفيات والعجز املراضة من مرتفعة معدالت سامهت. تسبب

تشجيع خالل من العامة والصحة الوقائي الطب تعزيز يف أمريكا لعموم الصحة منظمة
الصحية والرعاية واألحباث التعليم مراكز يف البيطري الصحي هذا. التثقيف على واملثال

واإلنكليزية، اإلسبانية السابقتني، الطبعتني بينها ومن مطبوعات، عدة حتضري هو اجلهد
واحليواناتلكتاب اإلنسان بني املشتركة السارية واألمراض املصدر احليوانية .األمراض

األخرية الطبعة طباعة منذ العلمية املعرفة األمريكيتني1986تقدمت بلدان أن كما ،
إلنتا خططها احليوانيةعدلت العداوى انتقال على أثر والذي األخرية، السنوات يف املواشي ج
وانتشارها التبدالت. املصدر هذه ملتابعة حماولة هي هذه الثالثة الطبعة طباعة قُدمت. إن

أجزاء ثالثة يف الثالثة والفطارات،: الطبعة اجلرثومية األمراض على األول اجلزء حيتوي
الثا اجلزء اجلزءنـيوحيتوي وحيتوي والفريوسات، والريكتسيات املتدثرات أمراض على
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الطفيلية األمراض على .الثالث
العامة الصحة يف والطالب األساتذة مساعدة ستواصل اجلديدة الطبعة هذه أن نعتقد
احليوانية الصحة ومعاهد العامة الصحة يف والعاملني الريف وتطوير البيطري والطب والطب

البي املطبوعةواألطباء هذه تكون أن نأمل كما املوضوع، ֲדذا يهتم من وكل والباحثني طريني
واستئصاهلا، املصدر احليوانية األمراض ملكافحة وطنية وسياسات برامج تطوير يف مفيدة أداة
للوقاية الوبائي للترصد أنظمة تصميم ويف االختطار، حتت هم من تقييم إىل باإلضافة

لأل املالئمة املستجدةوللمكافحة املصدر احليوانية جديدemergingمراض من املنبعثة أو
reemerging .واملوارد: باختصار املعرفة تطبيق يف سيساهم الكتاب هذا بأن ثقة على حنن

وحتسينها العامة الصحة لتحصني البيطرية بالعلوم .اخلاصة

املدير
بريياجو روسس MIRTA ROSES PERIAGOمريتا
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األولى الطبعة مقدمة

السارية األمراض من مبجموعتني الكتاب هذا ال: يهتم احليواناتتـيألمراض من تنتقل
اإلنسان إىل املصدر-الفقارية احليوانية باألمراض تعرف ما واألمراضzoonosesوهي

واحليوانات اإلنسان بني أساسي. املشتركة دوراً األوىل اֱדموعة يف احليوانات يفتلعب اً
فيلتقط الثانية اֱדموعة يف أما فقط؛ عارض ثوي واإلنسان الطبيعة، يف العدوى على احملافظة
واحليوانات واملاء التربة مثل عادة، املصدر نفس من العدوى واحليوانات اإلنسان من كل

والنباتات السب: وكقاعدة. الفقارية العامل حياة دورة يف مهماً درواً احليوانات تلعب بـي،ال
الفعلي وانتقاهلا العداوى انتشار يف خمتلفة، وبدرجات تساهم، قد .لكن

مت وقد اֱדموعتني؛ هاتني يف املشمولة واألمراض العداوى كل لتضمني حماوالت جتر مل
العامة150انتقاء الصحة جمال يف خمتلفة، ألسباب رئيسية، أمهية ذات األمراض. منها عدد

املسجل املصدر أناحليوانية كما جديدة، بيولوجية طبية معارف اكتساب نتيجة ازدياد يف ة
أدى العدوى من طبيعية بؤراً حتوي سابقاً مستكشفة غري مناطق إىل البشري النشاط توسع

متواصل بشكل املصدر حيوانية أمراض متييز ذلك. إىل إىل اخلدمات: إضافة حتسن ساهم
أم متييز يف املختلفة التشخيص وطرق معالصحية سابقاً تلتبس كانت املصدر حيوانية راض

السنوات يف الكتاب هذا يف املذكورة األمراض من عدد ميز وقد شيوعاً، أكثر أخرى أمراض
مثل فقط ال: األخرية الوعائيةنـزاحلميات األسطوانيات وداء والبوليفية األرجنتينية فية

ما وداء السا ومحى القهقرية بالفريوسة األمعاء البابسياتوالتهاب وداء .ربورغ
مبصدر الطبية املهن أصحاب تزويد هو الكتاب هذا كتابة من الرئيسي اهلدف كان
اإلنسان بني املشتركة السارية واألمراض املصدر احليوانية األمراض عن للمعلومات

والبيطرية الطبية األوجه من كل ضمت فقد الغاية، هذه ولتحقيق يتمتـيوال-واحليوانات؛
املختلفةمعه املراجع يف منفصل بشكل تقليدياً التعامل نتيجة- ا مفرد،و شامل كتاب ضمن
أن: لذلك األحياء وعلماء الوبائيات وعلماء البيطريني واألطباء األطباء من كل يستطيع

واحد مصدر من األمراض هذه على عامة نظرة .يكتسبوا
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الكتاب هذا العلمية- إن الكتب معظم مثل للك-مثله حمصلة الكتبهو من ثري
واألفاريد منmonographsواملراجع الكثري من االستفادة متت وقد اֱדالت، يف والعناوين

وعلم الفطريات وعلم اجلراثيم وعلم الفريوسات وعلم البيطري والطب الطب يف املصادر
و طبية مصادر من التقارير من كبري عدد من االستفادة متت وكذلك بيولوجيةالطفيليات،

هفوات. خمتلفة أو أخطاء أي تصحيح يتم أن يتوقع وجودها-لذلك حال وبالتعاون-يف
قادمة طبعة يف القراء، .مع

أمريكا وخاصة األمريكيتني، على خاص تأكيد مع ذلك، أمكن كلما الشرح حاولنا لقد
جهود. الالتينية دائماً-وبذلت ناجحاً بعضها يكن املعلومات-مل حولجلمع املتوفرة

اإلقليم هذا يف عليها. األمراض يعول وال متقطعة األمراض من الكثري وقوع حول املعطيات
األحيان من الكثري حتسني. يف إىل البلدان خمتلف يف للمكافحة برامج توطيد يؤدي أن نأمل

األمراض عن واإلبالغ الوبائي ذا. الترصد املصدر احليوانية لألمراض أوسع جمال تأعطي
املعلومات ذكر مت لكن األمريكيتني بلدان اقتصاد وعلى العامة الصحة على األكرب األثر

الغريبة األمراض أو املنطقة يف أمهية األقل باألمراض . اخلاصة
أجنبية أمراض إدخال اختطار واسعة مناطق فوق واحليوانات اإلنسان حترك أضاف

exoticاألتـيوال القارة يف متوطدة تصبح الستقرارقد املناسبة البيئية العوامل نتيجة مريكية
السببية .العوامل

واألطباء واألطباء احليوانية والصحة العامة الصحة عن املسؤولون يتعايش أن جيب
وبذلك حالياً، املعدية العوامل ملختلف املرضية والتظاهرات اجلغرايف االنتشار مع البيطريون

األجنبية األمراض متييز إدخاهلاميكنهم .ومنع
املؤلفني- نود جيو-حنن الدكتور نشكر خدمات. ر. أن يف العام اجلراح هلت،مساعد

يف للصحة الوطنية املعاهد يف البحثية اخلدمات قسم ومدير املتحدة الواليات يف العامة الصحة
اجلرثو األمراض فصول وراجع اإلنكليزية للترمجة زمخاً أعطى والذي املتحدة . ميةالواليات

وقدموا الكتاب هذا من املختلفة األقسام راجعوا الذين للخرباء شكرنا عن نعرب أن نود كما
وهم النص لتحسني جيفري: اقتراحاִדم قسم. ف. الدكتور يف أستاذ ويليمز،

اخلاصة الفصول راجع الذي متشغان والية جامعة يف العامة والصحة امليكروبيولوجيا
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احليوا الطفيلية األمراضباألمراض يف اإلقليمي املستشار بوند، جيمس الدكتور املصدر؛ نية
الفريوسية؛ األمراض قرأ الذي أمريكا لعموم الصحة ومنظمة العاملية الصحة مبنظمة الفريوسية
ومنظمة العاملية الصحة مبنظمة السل يف السابق اإلقليمي املستشار بيو، أنطونيو الدكتور

ي والذي أمريكا، لعموم والدكتورالصحة جنيف، يف العاملية الصحة منظمة مع حالياً عمل
ومنظمة. اتش. جاميس العاملية الصحة مبنظمة املعوية األمراض يف اإلقليمي املستشار راست،

الدكتور ؛و اجلرثومية األمراض راجعا اللذين أمريكا لعموم أنتانانو،. جي. ف. الصحة لوبيز
الطفليل أمراض يف اإلقليمي أمريكااملستشار لعموم الصحة ومنظمة العاملية الصحة مبنظمة يات

التوايل أمراض قرأ .metazoosesالذي
الصحة مبنظمة البيطرية األمراض مستشار كوكوزا، جيمس الدكتور نشكر أن ويسعدنا
املطبوعات مكتب يف احملرر نافارو جودت والدكتور أمريكا، لعموم الصحة ومنظمة العاملية

الصح منظمة الكتابيف هذا وحترير مراجعة يف القيم لتعاونه أمريكا لعموم .ة

PEDRO N.ACHAأتشا. ن.بيدرو

تشيفرس BORIS SZYFRESبوريس
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الثانية الطبعة مقدمة

اإلخراجات به حظيت الذي الرائع القبول دفعنا واإلنكليزيةversionsلقد اإلسبانية
لتعديله الكتاب هذا من وهوتـىحوالفرنسية أجله، من كتب الذي للهدف حمققاً يبقى

املساعدة واֱדاالت الطبية املهن ألصحاب للمعلومات حديث مصدر هذا. توفري مأل لقد
والطب والطب العامة الصحة مدارس يف الواسع استخدامه بدليل فجوة شك، دون الكتاب،

احليوانية والصحة العامة الصحة مكاتب إىل إضافة .البيطري،
بشكل املصدر احليوانية باألمراض معرفتنا ازدادت فقد كبري، بشكل الطبعة هذه توسيع مت

األوىل، الطبعة طباعة بعد السبعة السنوات يف وكبري حيوانيةسريع جديدة أمراض واستجدت
وأضيف املناقشات معظم كتابة أعيد فقد وبالتايل الـ28املصدر، األمراض إىل جديداً مرضاً

سابقاًامل148 وبعضها:وجودة املصدر، حيوانية مستجدة أمراض هي األمراض هذه بعض
تكن مل واحليوانات اإلنسان بني الوبائية الصلة أن إال طويل، زمن منذ معروفة مرضية كيانات

ح قريبتـىواضحة .عهد
الغر الكرة نصف خارج الكتاب هذا استخدام اضطرنا تركيزنابـيلقد عن التخلي إىل

ذلكالساب جانب وإىل جغرافية، طبية نظر ووجهة أوسع هدف لصاحل األمريكيتني على : ق
قارة أو آخر بلد إىل قارة أو بلد من مجاهر هجرة إىل األخرى والصراعات احلروب أدت

يعا الذي واملريض حنـيأخرى، آسيا يف فقط معروف مرض إىلتـىمن ينتقل قد اآلن
نيويورك أو لندن أو يشخصهاجيب. أمستردام لكي األمراض هلذه مدركاً الطبيب يكون أن

حيوانية.ويعاجلها أمراض والكاري" ةيأجنب"أدخلت أوروبا إىل أفريقيا وأمريكابـيمن
جسيماً ضرراً مسببة على. اجلنوبية قادراً يكون لكي متييزها البيطري الطبيب يتعلم أن جيب

تترسخ أن قبل واستئصاهلا منها أن. الوقاية واجلراثيمجيب والفريوسات الطفيليات أن نتذكر
املالئمة البيئية الظروف فيها جتد منطقة أي يف تقيم قد األخرى اجلهل. والعوامل يسهل كما

األمراض هذه انتشار البشرية واالحتياجات واألعراف الشخصية أو االقتصادية .واملنافع
ال األحباث يفتـيأوضحت بعالسنواتأجريت أن الاألخرية األمراض، كانتتـيض
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وال برية؛ حيوانات يف نظريها وجد قد حصراً، بشرية أمراضاً سابقاً يفتـيتعترب ختدم،
البشرية للعدوى كمستودعات معينة، أخرى. ظروف ناحية احليوانات: من هذه تلعب قد

مناذج بتوفري إجيابياً الطبيعmodelsدوراً اجلذام حالة يف احلال هو كما يفلألحباث، ي
أفريقيا يف اإلنسان غري املقدمات يف أو التسعة األشرطة ذات اكتشاف. املدرعات أن كما

الربوفاتسيكية طفيلياִדاRickettsia prowazekiiالريكتسية ويف الشرقية الطائرة السناجب يف
التيفوس فيه يوجد مل بلد يف اإلنسان إىل العدوى وانتقال املتحدة الواليات يف املتوطنالربانية

غريه1922منذ من أمهية بأقل ذلك يكن حلمى. مل برية حلقة وجود احتمال نوقش كما
الكتاب هذا يف كروتيسفيلد. الدنك مرض حيوا- هل مرضاً أحدنـيياكوب ال املنشأ؟

أصالً نشأ يكون قد أنه يعتقدون الباحثني بعض أن إال جازم، بشكل اإلجابة يستطيع
حال. كذلك أي والكوروهن: على املرض هلذا املدهش بالشبه كبري اهتمام kuruاك

الراعوش وخاصة احليوانية، احلادة حتت اإلسفنجية الدماغ أولscrapieباعتالالت وهو
اֱדموعة هذه يف جيداً ودرس عرف البشرية. مرض البطيئة الفريوسات مناقشة تضمني مت لقد

االحتماال على االنفتاح من جم يف إىلواحليوانية الطب من جمال جتربة تقريب يف والرغبة ت
املكتسب. آخر املناعي العوز مبتالزمة العاملي االهتمام على مقطع) اإليدز(وبناء أضيف فقد

أو اهلري واإليدز البشري املرض بني العالقة فيه ذكرت القهقرية، الفريوسات حول صغري
التغيا. القردي سر هو للباحثني جداً مهم آخر الموضوع لفريوس اجلذرية املستضدية لةنـزتر

وال آ، النمط من جوائحتـيالوافدة منpandemicsسببت املاليني أصابت انفجارية
العامل حول من. األشخاص فريوس مع التأشب عن نامجة التغريات هذه أن على البينة تتزايد

حيوا ال(نـيأصل الوافدةنـزانظر إذ). لة مستغرباً ليس ذلك حدوث بعنيإن أخذنا ا
واحليوانات اإلنسان بني املستمر التداخل املصدر: وكقاعدة. االعتبار احليوانية األمراض تنتقل

الكبد التهاب فصول يف إليه أشري مثلما أيضاً، حيدث قد العكس أن إال إنسان، إىل حيوان من
واحلصبة البسيط اإلنسا. واهلربس غري املقدمات هي احلاالت هذه يف والالضحايا قدتـين،

معينة ظروف يف اإلنسان إىل العدوى نقل بدورها . تعيد
المي مرض عامLymeنذكر سريري ككيان حدد والذي املستجدة، األمراض بني من

السب. 1977 العامل أن ملتويةبـيوجد عام(هو البورلية1982استفردت اسم أعطيت وقد ،
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املصدر.حديثاBorrelia burgdorferiًالبورغدورفرية احليوانية الفريوسية األمراض من
روشيو يف الدماغ التهاب الالتينية أمريكا يف املالحظة األوروبوشRocioاملستجدة ومحى

Oropouche .الربازيل شرق مشال يف الضحايا وآالف عديدة أوبئة األخري سبب الشيء. وقد
داء ظهور هو اجلديدة الفريوسية األمراض مشكالت بني محىالبارز فريوس وانتشار إيبوال

الدمارRift Valleyالصادع جانب إىل البشرية، احلاالت من اآلالف عشرات سبب والذي ،
العامل يف الذعر وأثار مصر، يف املاشية صناعة يف األوايل. الشديد برز مشابه وبشكل

األبواغنـياحليوا لألمراضCryptosporidiumخفية الكثرية العوامل من اإلسهاليةكواحد
عاملي انتشار له كان ورمبا واحليوانات، اإلنسان .بني

تقارير اإلنكليزية- أتت الطبعة إعداد مل-أثناء حيوانيني مرضني على األضواء تسلط
سابقاً اإلنسان يف الكاذب: يثبتا الكلب داء بفريوس العدوى من حاالت ثالث متييز مت فقد

pseudorabiesعامي بني على1986و1983البشري مجيعاً كانوا والذين وامرأة، رجلني يف
أخرى داجنة وحيوانات قطط مع وثيق باإليرليخية. متاس العدوى سريولوجي اختبار أثبت

عمرهEhrlichia canis الكلبية رجل عام51يف اجلبال1986سنة محى لديه بأن اشتبه ،
اإليرلي لعدوى معروف حدوث أول وهذا املبقعة، إنسانالصخرية يف الكلبية خيضع. خية

املصدر احليوانية األمراض من حمتملني مستجدين كمرضني للمراقبة املرضان .هذان
حيوا مرض لكل اֱדال األمراضنـيأفسح بعض أعطيت أمهيته؛ قدر على املصدر

أفاريدتـيال حماوالتmonographsاستحقت جتر مل لكن تفصيالً، أكثر معاجلة ֲדا خاصة
كامللتغطي بشكل املوضوع . ة
املؤلفني-نود يف- حنن األستاذ بالندين س دوالند الدكتور خاص بتقدير نذكر أن

الطب بكلية البيطرية امليكروبيولوجيا قسم ورئيس الطب بكلية املعدية واألمراض الطب قسم
العام والصحة الوبائيات أستاذ توريز جي منويل وللدكتور ميسوري، جبامعة يفالبيطري ة

الشاملة مراجعتهما على ميسوري جبامعة البيطري الطب بكلية البيطرية امليكروبيولوجيا قسم
الكتاب هلذا اإلنكليزية الترمجة يف القيمة .ومشاركاִדما

التثقيف ومنظمة أمريكا لعموم الصحة منظمة من تلقيناه الذي الدعم نثمن أن نود كما
أمريكا لعموم ا(PAHEF)والصحة آيريسومركز بيونيس يف أمريكا لعموم احليوانية ألمراض
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الكتاب هذا حتديث من مكننا والذي األرجنتني، .يف
ف للدكتور جداً ممتنون أننا افرودته. ل. كما باقتباس لنا إلذنه املنقولة: بريان األمراض

الكتاب هذا يف كملحق .بالطعام
السمعية الوحدة رئيس الراناجا كارلوس السيد األمراضويستحق مركز يف البصرية

الف عمله على اخلاص شكرنا أمريكا لعموم املصدر السيدةنـياحليوانية وكذلك الكتاب، يف
شكرنا عن ونعرب اإلنكليزية؛ إىل الترمجة توفريمها على ستاب آ وليم والسيد إيلوت إيرس

منظم يف التحرير قسم يف احملررة رينولدز جي دونا للسيدة وامتناننا لعموماجلم الصحة ة
للكتاب العلمي التحرير يف القيم تعاوا على .أمريكا

PEDRO N.ACHAأتشا. ن.بيدرو

تشيفرس BORIS SZYFRESبوريس
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تـوطـئـة

اإلنسان بني املشتركة واألمراض املصدر احليوانية األمراض من اجلديدة الطبعة هذه طبعت
أجزاء ثالثة يف اجلر(1): واحليوانات والفطارات،األمراض املتدثرات(2)ثومية أمراض

الفريوسات، وأمراض الريكتسيات الطفيلية(3)وأمراض من. األمراض قسم كل يتوافق
املتدثرات وضعت وقد البيولوجي؛ التصنيف يف السببية العوامل موضع مع اخلمسة األقسام

بترتيب قسم كل يف األمراض نبت دور عملية ألهداف بعض مع ألفبائيوالريكتسيات
األمراض أمساء مترادفات يتضمن ألفبائي فهرس يوجد كما القارئ على البحث لتسهيل

السببية .والعوامل
واملشكالت لألمراض اإلحصائي الدويل التصنيف حسب األمراض وأمساء أرقام وضعت

العاشرة اإلخراجة يف ֲדا املرتبطة إالICD 10الصحية الطبعة؛ هذه يف مرض كل عنوان حتت
املخطط ضمن تصنيفها الصعب ومن التصنيف، هذا يف مشمولة غري األمراض بعض أن

.احلايل
التالية العناوين حتت عدوى أو مرض كل درس ذلك إىل السببيات،: إضافة املرادفات،

مصدر واحليوانات، اإلنسان يف املرض واحليوانات، اإلنسان يف احلدوث اجلغرايف، التوزع
االنتقا وطرز املكافحةالعدوى التشخيص، املرض، وبائيات يف احليوانات دور معاجلة. ل،

األخرى(املريض واألنواع كل) اإلنسان وعلى الكتاب، هذا أهداف إىل: خارج أشري
لالتقاء قابلة تكون عندما وخاصة األمراض من للكثري املفضلة .املعاجلات

واإليكولوجية الوبائية لألوجه خاص انتباه يبدأ)البيئية(أعري أن للقارئ ميكن وبذلك ،
املرض أو للعدوى احملددة العوامل لطرز. بتفهم توضيحية صوراً املواضيع بعض تضمنت

ال احليوانات تظهر حبيث السبيب، العامل كماتـيانتقال الطبيعة، يف العدوى على حتافظ
أ اجلغرايف التوزع عن إضافية معلومات لتوفري واملخططات اجلداول بعض االنتشاروضعت و

معينة املصدر حيوانية .ألمراض
حول واملعطيات واحليوانات، اإلنسان يف العدوى حدوث حول املعطيات تساعد قد
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النس األثر تقدير على القارئ اجلغرايف العامةبـيالتوزع الصحة على مرض كل يسببه الذي
اال بعني األخذ مع املختلفة؛ العامل مناطق يف املواشي اقتصاد األمراضوعلى أمهية أن عتبار

كبري وبشكل تتنوع املختلفة املصدر نظر: مثالً. احليوانية وجهة من جداً مهم والفم القدم داء
يف اخلسارات تؤخذ مل إذا العامة الصحة نظر وجهة من قليلة أمهية ذو لكنه اقتصادية،

احليوا ذلكنـيالربوتني من العكس وعلى االعتبار، الترف: بعني ومحىاحلميات األرجنتينية ية
االعتبار بعني يؤخذ مل إذا قليل االقتصادي أثرها أن إال مهمة، بشرية أمراض الترفية مانشوبو

اإلنسان ساعات وضياع املعاجلة .تكاليف
والتهاب الربمييات وداء السلمونيالت وداء الربوسيالت داء مثل أخرى كثرية أمراض

االقت الناحية من مهمة اخليلي معاًالدماغ العامة الصحة ناحية ومن .صادية
باملراجع: أخرياً ألفبائياً سرداً مرض كل من)لوغرافيابب(يتضمن كالً يتضمن والذي ،
ال إليهاتـياألعمال يوجه أن للقارئ ميكن حبيث صلة، ذات أخرى وأعمال هنا ذكرت

املرض حول املعلومات من .املزيد



الجزء األول 

أدواء الُمَتَدّثرات وأدواء الرِيكْتسَيات





3

الريكتسيات RICKETTSIACAEفصيلة

قبيلة الفصيلة هذه وقبيلةtribes Rickettsieaeالريكتسائياتتضم -Ehrlicاإليرليخيات،

hieaeاإليرليخيات داء مֱקيز فعندما حيوا1986عامehrlichiosis؛ املرض املصدرنـياعترب
عن عامEhrlichia canisالكلبيةاإليرليخيةونامجاً معطيات وطدت ولكن العامل1991، أن
شبههالبشري فعلياًالكلبيةباإليرليخيةورغم مستقل نوع ،(Dawson et al.,1991)هو

اإليرل داء أصبح نطاقيولذلك خارج الكتاب)أهداف(خيات . هذا
النواةراثيمجلكا- Rickettsiaeالريكتسيات بدائية خلوية داخل حية كائنات

prokaryotic،،أولكن إىل تفتقر أا خليةنـزومبا على تعتمد فإا معينة، النواةةقيقيحميات
eukaryoticقبيلة. للثوي يف جنساتئياالريكتساالستثناء ،Rochalimaeaالروكاليميةهو
مي مְקمֲקحوضةوالذي بيئة يف زرعه ملوثة(axenicكن غري الريكتسيات. )مزرعة تتكاثر

كل ختليق ميكن اإلنسان، أو احليوانات أو املفصليات من ثوي خاليا داخل الثنائي باالنشطار
الدنا احليويةومن للمضادات حساسة وهي ֲדا، اخلاص حوايل. الرنا 0.5 × 0.3تقيس

كيم أو عصوية تكون وقد الشكلكرون جيمي. روية مبحلول جيداً Gimenezنـزتظهر

غرام مبلون ليس ولكن .(Weiss and Moulder 198; Mettler; 1991)وماكيافلو،
جنس من كل قبيلةوالركاليميةCoxiellaسيلةكالكوميلك داخل -يكتسائياتالرأمهية

جنس إىل .ةالريكتسيإضافة
جنس يف احلية الكائنات تقسيم التاليةريكتسيةالميكن الثالثة اֱדموعات احلميات: إىل

األكايل التيفوس التيفوس، . البقعية،
جمموعة يف عالقة،احلمياتاألمراض ذات ريكتسيات عن وتنجم سريرياً، متشاֲדة البقعية

. بالقراداتتنتقلهالوك



أدواء املَُتَدّثرات وأدواء الرِيكْتسَيات4

عـراجـالم

اآلسيوي اللبودية الريكتسيات داء
ASIAN IXODO-RICKETTSIONIS

ICD-10 A77.2عن الناجمة البقعية السيبيريةالحمى الريكتسية
ICD-10 A77.2 Spotted fever due to Rickettsia sibirica

بالقراد: املرادفات املنقول السيبريي التيفوس بالقراد، املنقولة آسيا مشال . محى
،)Dermacentroxenus sibiricusالسيبرييالنواخسمֱקتְקثَوِّي(السيبرييةالريكتسية: السببيات

الريكتسيات من البقعية احلمى جمموعة إىل العامل هذا اهلامشيمييز. وينتمي اجللد ناخس
Dermacentor marginatusمن ضرب وهو السيبريية، القرادالريكتسية من يفاستفرد ات
سري السابقة، عنتشيكوسلوفاكيا رغR. slovacaالسلوفاكيةالريكتسيةولوجياً الفرق، أن م

كا يكون ال ماًيفقد كنوع . (Weiss and Moulder, 1984)لنفصلتوطيده
كازخستان،: اجلغرايفالتوزع وجزرقأرمينيا، سيبرييا، منغوليا، الصني، مشال رغيستان،

اليابان حبر يف استفردت. خمتلفة السيبرييةكما القراالريكتسية يفدمن والثدييات ات
الساب باكستانتشيكوسلوفاكيا ويف . قة

اإلنسان يف والصيادين. فرادي:احلدوث املزارعني يف رئيسي بشكل املرض حيدث
ا وسهلحلراجوعمال جبلية مناطق يف للمرض الطبيعية البؤر يدخلون الذين واألشخاص . ةية

الداجنة احليوانات فرو طريق عن مأهولة مناطق إىل طبيعية بؤر من القرادات تֱקحمل قد
املو العدوىوخشب احتمال تزيد وبذلك أخرى، ووسائل . اقد



5 داء الريكتسيات اللبودية اآلسيوي

احليوانات يف السب: احلدوث العامل على18منبـياستفرد الربية القوارض من نوعاً
وال الطبيعيةتـياألقل، املرض بؤر يف . تعيش

اإلنسان يف الربعمية: املرض احلمى يشبه محيد، محي حاد سريرياً،boutonneuseاملرض
أيضاً يشبه البقعيةوقد الصخرية اجلبال محى من املعتدلة أو اخلطرية احلضانة. األشكال دور

7 بالتتراس. أيام2  . كلنيييعاجل
احليوانات يف الربية: املرض القوارض يف للمرض الطبيعي املساق حول معلومات تتوفر ال
ال األخرى األنواع أعراضياًتـيأو ال يكون قد الريكتسيات، يف . استفردت

االنتقالالعدوىمصدر القراد: وطرز عضات خالل من العدوى اإلنسان النواقل. يلتقط
جنس من القرادات هي اجللد: الرئيسية والقرشومةDermacentorناخس ،Haemaphysalis،

طبيعي،. Rhipicephalusالرأسةومروحي بشكل املنعدية القرادات من أنواع تسعة وجدت
املب عرب االنتقال منهاوأثبت سبعة يف السب. يض العامل البياتبـييبقى خالل القراد يف حياً

طريق. hibernationالشتوي عن الطبيعية البؤر يف للريكتسيات املستمر الدوران يستمر
جيل من املبيض عرب املاالنتقال الثانأحد اجليل إىل العدوىـفصليات وجود طريق وعن ي،

الثديية األنواع من واسعة ضروب . الصغريةيف
البيض وضع وقبل الشتوي، البيات اية كبرية: يف ثدييات إىل نفسها القرادات تلصق

موئلها يدخل الذي اإلنسان إىل عارض وبشكل وبرية، لذلك. داجنة الوقوع: وتبعاً حيدث
البالغة للقرادات األعظمي النشاط فترة وهو الربيع، يف البشري للمرض البالغ. األعلى القراد

وحوراواتهو يرقات من كل ذلك يفعل قد لكن عادة، اإلنسان يهاجم اجللدالذي ناخس
املتناسقةقوال،nuttalliالنوتايل على. أيضاconcinnaًرشومة واحلوراوات الريقات تتغذى

للعدوى إضافياً مستودعاً توفر وبذلك القوارض، وخاصة عادة، الصغرية تـييأ. الثدييات
القراد من جديد والجيل اخلريف، يف البالغة تسببتـيات أو اإلنسان على نفسها تلصق قد
املرض من . حاالت

املرضاحليواناتدور وبائيات القوارض: يف من املستودع يتكون عارض، ثوي اإلنسان
يف رئيسياً دوراً األخرية تلعب حيث والقرادات، واستمرارهااالربية العدوى أثبت. نتقال
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النموالسيبرييةالريكتسيةانتقال مراحل وعرب املبيض اهلامشييفstadialعرب اجللد ناخس
فترة األقل5خالل على الداجنة. (Harwood and James, 1979)سنوات للحيوانات ميكن

والكالب( واخليل البالغة) املاشية للقرادات كأثوياء ختدم . أن
سرب: التشخيص اختبارات باستخدام املخربي اإلثبات احلمياتولوجيةيتم يف كما
األخرى االبقعية والتألق املتممة تثبيت اֱדهريملنامثل البيوض. عي يف العامل استفراد ميكن
املضغة املخembryonatedذات حيوانات يف بالتلقيح األقداد(ربتأو اجلرذان، ). القبيعات،
اسهتوج: املكافحة يتضمن وهذا النواقل، ضد املكافحة القرادإجراءات مبيدات تخدام

إىل إضافة بيئتها، ويف الداجنة احليوانات هيإعلى القوارض ألن القوارض جتمعات نقاص
و للريقات الرئيسي طبيعية. احلوراواتالثوي بؤراً يدخلون الذين األشخاص يلبس أن جيب

القراد منفرات استخدام مع حمصֵקنة . مالبس
عـراجـالم

البرعمية BOUTONNEUSE FEVERالحمى

ICD-10 A77.1عن الناجمة البقعية الكونوريةالحمى الريكتسية
Spotted fever due to Rickettsia conoriiICD-10 A77.1

املنقولة: املرادفات املتوسط البحر محى البقعية، املتوسط البحر محى مارسيليا، محى
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األ التيفوس بالقرادبالقراد، املنقول . فريقي
الكونوريةال: السببيات الكونوري(R. conoriiريكتسية النواخس تنتميتـيال) متثوي

وال الريكتسيات، من البقعية احلمى جمموعة باختباراتتـيإىل اֱדموعة يف غريها عن تفرق
املتصالبة املناعة واختبارات . سريولوجية

مناطق: اجلغرايفالتوزع من الكثري يف املرض آسأحيدث شرق وجنوب واهلندفريقيا يا
األسود والبحر املتوسط والبحر قزوين حبر من القريب األوسط والشرق أوروبا من . ومناطق

اإلنسان يف جنوب: احلدوث يف انتشاراً األكثر الريكتسي املرض وهو يف. فريقياأفرادي،
عام85شخصت: إسبانيا الرينا 1982حالة دي تاليفريا من املوطونة املنطقة Espaيف a,) 

(Ministerio de Sanidad y Consumo, 1983 .بأسبانيا صوريا عينة298من 5%كان:ويف
إجيابية بشرية املونوريةمصلية السريولوجيةللريكتسية الناحية من. من أكثر من 90%كان

ووجدت اإلقليم، من الشرقي اجلزء من صغرية20%احلاالت منطقة يف اإلجيابية احلاالت من
(Saz et al., 1993).األدرياتيكي ساحل على كرواتيا يف مشاֲדة نتائج على احلصول . مت

وفرنسا أسبانيا يف خاصة الثمانينات، بداية منذ املتوسط حوض يف احلاالت عدد ازداد
من. وإيطاليا) إسرائيل(فلسطنيو إيطاليا يف احلاالت عدد عام87 ارتفع فقط إىل 1974حالة

شخ(1993عاميف1.128 يفاتصال مذكورة فريدريكو مع Mansuetoصي et al., 1985 .(
الص يف املتوسط حوض حاالت معظم فعاليةيحتدث أكثر القرادات تكون عندما . ف،

احليوانات يف كينيا،: احلدوث مثل املناطق بعض يف السربولوجية، الدراسات عكست
املفاعالت من عالية الربيةreactorsنسبة القوارض أنواع بعض Heisct)يف et al., 1962).

الكونوريةاستفردت جنوبالريكتسية يف القوارض من عديدة أنواع وكينياأمن . فريقيا
لريكتسي أضداد واملاعزاتاكتشفت األغنام أمصال من صغرية عينة يف البقعية احلمى جمموعة

إثيوبيا يف Philip)املفحوصة et al., 1966)حمم يف اإلنسان غري مقدمات ويف يف، كروجر ية
الكالب. (Kaschula et al., 1978)أيضاًأفريقياجنوب الرئيسيكانت الثوي وهي

اللبودي الدمويةمروحي: للقراد البنـي(ةالرأس الكالب دراسات-) قراد موضوع
ملرض وناقل مستودع القراد ألن وبائية، الكونوريةسريولوجية اإلنسانالريكتسية كان. يف
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الك%81.5 بإيطاليامن سيسيلي شرق يف املفحوصة موطونةالب مناطق توجد حيث
الربعمية للحمى التألعديدة اختبار يف الالمباشرقمفاعالً Trningali)املناعي et al., 1986)  .

أمصال لفحص نفسه االختبار استخدم فقد فرنسا جنوب يف وكان481أما 80%كلباً

بتمديد قدمية.  128:1دديمبت45%و32:1إجيابياً عدوى إىل األخفض العيار يشري قد
حديثة عدوى إىل األعلى فرنسا. والعيارات جنوب يف متوطن املرض أن املعطيات هذه تثبت

(Raoult et al., 1985) .فلسطني أمصال 30%كان:)إسرائيل(يف عندما92من إجيابياً كلباً
ومقا املناعي التألق اختبار باستخدام ايفحصت باإلسة املرتبط املناعي نفسنـزملمتز على مي

عن. العينة نامجة بشرية حاالت فيهما صغريين جمتمعني من الكالب يف األضداد انتشار كان
الكونورية بـالريكتسية . (Keysary et al., 1988) (82%  84%)مرات 2.8أعلى

أول: اإلنسانيفاملرض بآفة وتتميز عادة، محيدة الربعمية التصاقاحلمى مكان يف ية
صغرية.القراد سوداء جبلبة مغطاة صغرية حممرة قرحة من اآلفة السوداء(تتألف tâcheالبقعة

noire (تدتـيال املرضوقد مساق طيلة غالباً. م املوضع اللمفية العقد التهاب تظهر. يشاهد
بعد 7احلمى عضلي 5  وأمل وخيم صداع مع وتترافق القراد لدغة من يظهر. ومفصليأيام

من اخلامس أو الرابع اليوم يف مطاطياً بقعياً يصبح مث بقعياً البداية يف يكون معمم طفح
تقريباً أسبوعاً ويدوم يف. احلمى، خطرياً مساقاً املرض بني5%يأخذ فمن تقريباً، احلاالت من

بفرنسا142 مرسيليا مستشفيات يف عوجلت عند: حالة وخت7ظهر حاك، ظاهر ليط،طفح
ونقص الدم صوديوم ونقص الصفيحات، وقلة الدم، أكسجني ونقص كلوي، وفشل

مريضان ومات الدم، السجائر. كالسيوم وتدخني العمر تقدم هي املرسبة العوامل كانت
التنفسي والقصور الكحول Raoult)وتناول et al., 1986) .يف قاتلة حاالت ثالث وصفت

فلسطني يف وميلمت). إسرائيل(األطفال كلوي دماغي واعتالل عكوسة ال بصدمة املرض يز
خاللنـزلل واملوت املستشفى24ف إىل اإلدخال من قراد. ساعة للدغة قصة هناك ليس

سوداء جلبة هناك تكن ومل األطفال؛ من أي السوداء(عند األطفال). البقعة أحد لدى كان
أضداد اثنني لدى يكن ومل جلدي، ع. طفح التشخيص استفراداعتمد الريكتسيةلى

املختربالكونورية حيوانات يف التلقيح أو اخللوي بالزرع إما نسجهم أو املرضى دم . من
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خطري شكل هناك أن احلاالت هذه فلسطني) مميت(أظهرت يف الربعمية احلمى من
. (Yagupsky and Wolach, 1993)) إسرائيل(

احملققني بعض يف) الباحثني(عزى البقعية خمتلف) إسرائيل(فلسطنياحلمى نوع : إىل
الشارونية .Rالريكتسية sharoniiوال متـي، خمتلفة تكون عنقد املستضدية الناحية ن

جمموعةاتالريكتسي يف وعناألخرى البقعية الكونوريةاحلمى (Goldwasser etأيضاًالريكتسية

(al., 1974 .فلسطني من املرضى يف سريري فرق السوداءو) إسرائيل(هناك اجللبة غياب . هو
ا التتراسيكلنيحملبذاملعاجلة هي . ة

احليوانات يف تعا: املرض مبروحيةنـيقد احملتشرة الدمويةالكالب الناقلالرأس وهي
املتوسط حوض منطقة يف أيالرئيسي تظهر ال لكن الدم يف الريكتسيات وجود من

سريرية معر. عدوى غري للعدوى الطبيعي آخراملساق مكان يف الربية القوارض يف ،وف
العاملتـيوال منها أعراضياً،استفرد ال كان رمبا . ولكن

االنتقالالعدوىمصدر البحور: وطرز أحواض يف العدوى املتوسط،: ناقل األبيض
هو وقزوين الدمويةواألسود الرأس ال. مروحية عن مسؤول القراد الربعميةبؤهذا الطبيعية رة

كل انتشارتتوافق مع املنطقة هذه يف البشرية الدمويةاحلالت الرأس القراد. مروحية يكمل
الكامل حياته ويلدغةدورة له، كثوي كلباً دائم، بشكل ويفضل البشر، مساكن قرب

هذا من البشرية احلاالت من الصغري العدد يفسر قد ما وهذا فقط، األحيان بعض يف اإلنسان
الق غزارة من بالرغم املعديةاملرض السب. رادات العامل منبـيينتقل جيل من املبيض عرب
يليه الذي اجليل إىل معاً: القرادات ومستودع كناقل املفصلي خيدم وقراداִדا. لذلك الكالب

اإلنسان يف للعدوى الرئيسي املصدر البؤر. هي يف املستودع هي وقراداִדا الربية القوارض
جنوب. الطبيعية الكالبقراد: فريقياأيف السبعية: ات الرأسةومروحيH. leachiالقرشومة
النواقلةالدموي البشريةهي للعدوى من. الرئيسية كثرية أخرى أنواع من العامل استفرد

الرباري يف الرئيسية حياִדا دورة يف مكتنفة كانت ورمبا الطبيعية، موائلها يف أثبتت. القراد
ال وماليتـيالدراسات كينيا يف أساسيةأجريت دورة يف الطبيعية البؤر يف يدور العامل أن زيا

والقر الصغرية الربية احليوانات خماطية. داتابني أو اجللد خالل من خيترق أن للقراد ميكن
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يهرش عندما . دباليامللتحمة
املرضاحليواناتدور وبائيات عارض: يف ثوي يف. اإلنسان العدوى على احملافظة يتم

خال من وقراداִדاالطبيعة الربية القوارض القرادات. ل بإدخال مهماً دوراً الكالب تلعب
اإلنسان بيئة إىل . املعدية

سريولوجية: التشخيص اختيارات املختربيلتستخدم استخداماً. لتوكيد األكثر االختبار
امل التألق اֱדهرينهو مستضد. اعي مع الالتكس الكونوريةتراص تكونالريكتسية قد تقنية

ال الطريقة بنفس إجنازاً مستضدتـيأسهل املتحدة الواليات يف املختربات الريكتسيةتستخدم
البقعالريكتسية الصخرية اجلبال محى اخللوي. ةيلتشخيص الزرع استخدام األرومات(ميكن

خاليا الدجاج، جلنني وLالليفية الفئران الكونوريةالستفراد) اخلBHK-21...من ،الريكتسية
اֱדموعةإض يف األخرى الريكتسيات إىل الس. افة العدوى عن احلديثة العدوى تفريق ابقةميكن

األ ضد نوعية أمصال املناعي:األيج(Mيجباستخدام اختبارGيجواأل)IgMالغلوبولني يف
املناعي البول. (Edlinger, 1979)التألق سلسلة تفاعل حجرياتيمقايسة شكل على مرياز
م عينات القاعلى احلاالت يف خاصة التشخيص، يف مفيد والنسج املصل Leitner،لةتن et al.,) 

(2002.
على: املكافحة القراد مبيدات استخدام من وتتكون الناقل، ضد املكافحة إجراءات توجه

بيئتها ويف . الكالب
تֱקفصل عندما القرادات هرس بعدم . يوصى

المـراجـع
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بالبراغيث المنقول FLEA-BORNE TYPHUSالتيفوس

ICD- 10 A75.2عن الناجمة التيفوس التيفيةحمى الريكتسية
ICD-10 A75.2 Typhus Fever due to Rickettsia typhi

الفأري:املرادفات املتوطنmurine Tالتيفوس التيفوس ،endemic،املد نـيالتيفوس
urban T .

التيفية: السببيات املوسريية(Rickettsia typhiالريكتسية )R. mooseriالريكتسية
مثلتـيوال اֱדموعة نفس إىل الربوفاتسكيةتنتمي والR. prowazekiiالريكتسية هيتـي،

بال املنقول املتوطن التيفوس الكنديةمل،قعامل لإلنسان(R. canadaوالريكتسية ممرضة ) غري
القراد من املرتبية: املستفرد Haemaphysalisالقرشومة leporispalustris .ִדجني: الدنا
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بني الربوفاتسكيةالدنا والريكتسية التيفية  (Myers and 79%إىل 70%هيالريكتسية

(Wisseman, 1980.التيفية الريكتسيةالريكتسية من فوعة القبيعاتالربوفاتسكيةأكثر . يف
لل نوعي األخر بعضها أن إال النوعني بني املشتركة املستضدات بعض الناحية. نوعهناك من

متصالب: املناعية بتحد النوعني تفريق امللcross-challengeميكن باختبارقللقبيعات أو حة
الفئران يف السم .toxin neutralization(Weiss and Mouleler, 1984)استعدال

العامل: اجلغرايفالتوزع كل يف موطونة مناطق . هناك
اإلنساناحلدوث ع: يف فبني احلاالت1967و1963اميفرادي، عدد متوسط كان

هوتـيال األمريكيتني يف سنوياً عنها التبليغ ال241مت والبلدان حاالتتـي؛ عن أبلغت
هي الفترة هذه كولومبيا: خالل تشيلي، الربازيل، اإلمجايل(األرجنتني، العدد ثلث من أكثر

امل)للحاالت الواليات البريو، االكوادور، كوستاريكا، ف، الواليات. ويالنـزتحدة، يف
هناك: املتحدة بني 42.000كان تقريباً وبعد1946و1931حالة الوقوع:  1946؛ بدأ
من. باالحندار أقل سنويا80ًهناك احتشار. (Chin, 2000)حالة مع املرض حدوث ترافق
املتطورة. اجلرذان البلدان يف وخاصة كبري بشكل تراجع قد املرض وقوع أن أن.ورغم إال
م باحليواناتتومناطق البلدانenzooticطنة كل يف بالتواجد الواليات. تستمر تكساس يف
بني200هناك: املتحدة بشرية اجلزء 74%عاش. 1984و 1980حالة يف املرضى من
وأدخلبـياجلنو الوالية، املستشفى 85%من أيفيا.(Taylor et al., 1986)إىل جزيرة

م منطقة شخصتباليونان فقد عام49وطونة، عاصمتها يف العام املشفى يف  1985حالة

(Tselentis et al., 1992) .يف الفأري التيفوس من حالة من30بعدأسترالياظهرت سنة
املرض تشخيص Graves)عدم et al., 1992) .الكويت يف بني 254فهناك: أما حالة

وأغسطس/أبريل ا1978آب/نيسان بني معظمها كان حيث، اجلمهرة، يف األفقر ألشخاص
باجلرذان80%كان حمتشرة بيوִדم Al-Awadi)من et al., 1982) .آسيا شرق جنوب : يف

حضري مرض بالرباغيث املنقول ال)مدنـي(التيفوس املدن يف يتواجد حيث يتشاركتـي،
واجلرذان اإلنسان براغيثهما- فيها أخ. نفسه) املسكن(املوئلمع ناحية التيفوس: رىمن

أقيمscrubاألكايل متوطن، الفأري التيفوس حيث تايلند، ففي الريفية، املناطق يف متوطن
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يف لالجئني اֱדاورة1985معسكر كومبوديا يف األهلية احلرب من الفارين اخلمري . الستيعاب
يف،حالة170شخصت األكايل، التيفوس حاالت بعض فيها فترةمشفىمبا خالل املعسكر

بعد4 املعسكر8أشهر إقامة من فقط حادة؛أشهر زيادة هناك كانت نفسكما يف
جتمعاتالوقت Rattus Exulans(Brownاجلرذيف et al., 1988) .بلد: أفريقيايف إثيوبيا

مينمار مثل آسيا) بورما(موطون، . يف
اجلرذا براغيث تكون عندما واخلريف الصيف يف األعلى الوقوع نشاطاًيكون أكثر . ن

احليوانات يف الداجنة:احلدوث اجلرذان هي للعدوى أمهية األكثر اجلرذ: املستودع
واجلرذ األجرذ، واجلرذ الشرقي. Exulansالنروجيي اجلرذ برغوث هو الرئيسي : الناقل

اخلويف هي. Xenopsylla cheopisاألصلم للعدوى الرئيسية االنتقال برغوثجرذ:حلقة
الربية. إنسانبرغوثجرذ: وأحياناً.جرذ احليوانات من كثرية أخرى أنواع وجدت

أنه إال جتريبياً، مستعدة أو منعدية وجدت الربانية، طفيلياִדا بعض إىل باإلضافة الداجنة،
مهم املتوطن التيفوس وبائيات يف دورها أن يبدو ذلك. ال قد: ومع ذلك أن مؤشرات هناك

مستقلة حلقة األساسيةيكون احللقة إىل إضافة العامل احتشار،. من حالة يكون قد وهذا
بالربغوث واألبصوم اهلري: القطة األمشاط ماCtenocephalides felisرأسي غالباً حيث

كاليفورنيا جنوب يف الريفية وقرب الريفية املناطق يف األبصوم على الربغوث هذا يتطفل
املتحدة الن. بالواليات يغيب يفحيث التقليدي اخلويفاقل الناحيةاألصلم من سلبية واجلرذان ،

. السريولوجية
أخرى إىل باحليوانات متوطنة بؤرة من كبري بشكل العدوى معدالت . ختتلف

يف من:اإلنساناملرض احلضانة 14دور ألعراض. يوما6ً  مشاֲדة املرض أعراض
أقص مساقه لكن بالقمل؛ املنقول الوبائي وخيمالتيفوس وصداع حبمى يبدأ ؛ أكثر ومحيد ر

وبعد متعممة، 6وآالم احلمى 5  بدء من على: أيام مث أوالً اجلذع على بقعي، طفح يظهر
الوجه أو األمخصني أو الراحتني يصيب ال لكنه األعراض. األطراف، السعال: تتضمن

أيضاً والقياء والغثيان لالجئني. والعصبية معسكر يف األعراض هيكانت تايلند احلمى:يف
عضلي وأمل احلجاج خلف وصداع املرضى 58.1%تظاهر. املستدمية حالة200منمن
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تكساس جنوب وعانـىحدثت جلدي غثيان 44.9%بطفح من نادرة،. فقط املضاعفات
أشهر عدة النقاهة تدوم فقد املريض يعاجل مل إذا اإلمات. لكن معدل املعدلةيزداد العمر، مع

حتتيف هو املتحدة حالياً 1%الواليات األعمار كل . يف
أو الدوكسيسيكلني مثل الفعل املديدة مضاهئاته أو التتراسكلني إعطاء من املعاجلة تتألف

املعاجلة. ينوسيكلنيامل ֲדذه قليلة أيام خالل احلمى . ختمد
احليوانات يف ا:املرض خالل اجلرذان يف الدم يف الريكتسيات وجود ألسبوعحيدث

العدوى من طويلة. األول لفترة أخرى وأعضاء الدم يف عيوشاً العامل العدوى. يبقى
أعراضية . ال

العدوى أمهية):1الشكل(االنتقالوطرزمصدر األكثر التيفيةلاملستودع هولريكتسية
برغوثه؛اجلرذ هو الرئيسي اخلويفوالناقل الثوي. األصلم على بالتغذي الرباغيث تنعدي

الدم يف الريكتسيات بوجود مصاباً يكون ونبيبات. عندما الربغوث أمعاء يف العامل يتضاعف
ظاهرياً ضرراً يسبب أي دون الناقل. مالبيكي التيفيةيطرح حياته،الريكتسية مدى برازه يف

لعابه يف يطرحها ال ينقل. ولكن اخلويفال لنسلهاألصلم العدوى. progenyالعدوى تتطلب
أج الدميف يف ريكتسيات لديه ثوي على تتغذى أن الرباغيث من جديدة العدوى. يال تتبع

الرباغيث من أخرى أنواع يف الطراز . نفس
الربغوث بواسطة جرذ إىل جرذ من العدوى اخلويف: تنتقل والقملاألصلم القمقام: ،

Polyplaxنـياإلسبا spinulosa .يف طويلة مدة حياً يبقى أن للعامل الربغوثميكن براز
امللوث القارض جحر للملتحمة. يف املخاطية األغشية مع بالتماس العدوى حتدث أن ميكن
باالستنشاق أو . والفم،

مثل آخر برغوث أو اجلرذ برغوث يلدغه عندما اإلنسان اهلريينعدي األمشاط رأسي
Ctenocephalides felisجلده على قد. ويتربز نفسه، اإلنسان خيدش املادةعندما يدخل

جلدي ִדتك أي أو اللدغة خالل من امللوثة إذا. الربازية احلدثية لنفس نفسه يعرض وقد
جلده) ضرب(ضغط على مثل. برغوثاً أيضاً أخرى طرق عرب العدوى اإلنسان يكتسب رمبا

قليلة أمهية ذات واالنتقال الطرز هذه أن رغم االستنشاق، أو . امللتحمة
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امل:1الشكل بالرباغيثالتيفوس التيفية(نقول االنتقال)الريكتسية .حلقة

باحليوانات التوطن درجة على اإلنسان يف املرض انتشار اجلرذانenzooticيعتمد ،يف
وبراغيثها احليوانات هذه مع التماس األبنية. ودرجة يف املرض حيدث أن املعتاد من أنه ورغم

احلضرية املناطق يف باجلرذان رئيسياحملتشرة أيضاً،بشكل الريفية املناطق يف اآلن يشاهد أنه . إال
وبائيات يف احليوانات عارض:املرضدور بشكل تنتقل اجلرذان يف عدوى هو املرض

املنعد الربغوث حتمل أن واألبصوم للقطط ميكن كما الرباغيث، عرب اإلنسان رأسي: ىإىل
اهلري اإلنساناألمشاط بيئة العد. إىل تنتقل إىلال شخص من . خرآوى
العامل:التشخيص استفراد وبيوضحبميكن القبيعات ذكر داخل حمموم شخص دم قن
مضغة القبيعات. embryonatedذات موسر: يف نيل تفاعل العدوى Neil-Mooserتنتج

البطن( داخل اخلصيتني دخول عودة مينع مما للخصية الغمدية الغاللة هذا). التصاق حيدث
مع أيضاًالتفاعل البقعية احلمى جمموعة عومل ومع الفأري التيفوس . عامل
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قد األخري أن رغم جداً، مفيد الالمباشر املناعي والتألق املتممة تثبيت اختبار من كالً إن
أكثر أن. استخدم كما للمتممة، مضادة أمصال ظهور هي املتممة تثبيت اختبار مساوئ

ميك أنه ميزة املناعي التألق لتفريالختبار تكييفه  (,GWissemanاأليجوMاأليجأضدادقن

مث.1982) أسبوعني بعد ذروִדا إىل وتصل املرض من الثامن األسبوع اية يف األضداد تظهر
تدرجيياً أنه. (Elisberg and Bozeman, 1979)تنحدر ورغم جيدة، اֱדموعة حسب النوعية

التيفو تفريق البشر من املرضى عند الصعب والذيمن الوبائي، التيفوس عن الفأري س
القوارض يف حيدث إذا. ال املتممة تثبيت اختيار باستخدام التفريق ֲדذا القيام ميكن

للنوع نوعية مغسولة مستضدات . استخدمت
إجرا:املكافحة توجه أن ثانياًءجيب القوارض إىل مث أوالً، الناقل إىل املكافحة . ات

عل الرباغيث أعداد اجلرذانوإلنقاص ال: ى الفعل ذات احلشرات مبيدات علىثمتطبق ايل
اجلرذان وأوكار الرباغيث. جحور مع التعامل يتم مكافحة: وحاملا هي الثانية اخلطوة تكون

اجلرذان مبيدات تطبيق خالل من اجلرذان ذلك. جتمعات إىل بإجراءات: إضافة القيام ميكن
اجلرذا جحور من التخلص مثل البيئية بناءالصحة إىل إضافة لطعامها، احملتملة واملصادر ن،

للجرذان مقاومة . مساكن
عـراجـالم
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عناالعد الناجمة الهنسوى ليةيالبرتونيلة
INFECTIONS CAUSED BY BARTONELLA HENSELAE

اهلنسيلية:السببيات فصيلةBartonella henselaeالربتونيلة إىل ينتمي حديثاً وصف نوع
اجلنسني. الريكتسيات بني ما عالقة ذلكالربتونيلةوالريكتسية: هناك أثبت وقد عادة،

القائلة بني37%إىل25%يوجد: باحلقيقة الدنا ִדجني والريكتسيةمن اهلنسيلية الربوتونيلة
النمطي. كيةسالربوفات الربتونيلةونيلةتللربالنوع محىB. quintanaاخلمسيةهو عامل وهي ،

ال منتـياخلنادق وظهرت وعادت األوىل العاملية احلرب يف تقريباً جندي مليون أصابت
احلاالت بعض حتدث زالت وما الثانية، العاملية احلرب يف أكثر حمدودة لدرجة لكن جديد

الرئيسي. الفرادية املستودع أن احلقلاخلمسيةللربتونيليةيعتقد فأر Arvicolaرمباvoleكان

terrestirsأصبح والذي احل، عن والقمللقمستقالً اإلنسان بني جيول وبدأ احليوانية قمل: ة
. Pediculas humanus(Weiss and Moulder, 1984)اإلنسان

أنواع أربعة حالياً الربتونيلة جنس الفينسونية: يتضمن والربتونيلة اخلمسية الربتونيلة
Vinsoniiاإلليزابيتية اهلنسوالربتونيلElizabethaeوالربتونيلة  (,Groves and Harringtonليةية

هو. 1994) جديدة حيوانية ألمراض مستجد كعامل أمهية األكثر اهلنسيليةالنوع : الربتونيلة
العصوية الريكتسية تقيسbacillifomهذه لألمام قليالً 2منحنية طوالًيم1  كرون

0.6و مبحليم0.5  جيداً وتتلون الغرام سلبية وهي قطراً، جيمينيزكرون جنس. ول خيتلف



أدواء املَُتَدّثرات وأدواء الرِيكْتسَيات18

جنسالربتونيلة بأنالريكتسيةعن ملحوظ ينموهبشكل لكي النواة حقيقية خاليا حيتاج ال
منقوع) يتطور( آغار أو تربتوز الصويا آغار مثل خلوية غري أوساط يف النمو يستطيع فهو

احلاوي والقلب حرارة5%الدماغ بدرجة احملضونة األغنام دم stoveفرنيفم35من

حيوي جو يف الكربوننـيثا5%رطب حتتاج. أكسيد وقد ببطء األوىل املزرعة تنمو
Welch)أسابيع5تـىح et al., 1992; Regnery et al., 1992a).

اهلنسيليةمستودع الالربتونيلة واألمراض الداجن، القط الورامتـيهو هي تسببها
العصوي وbacillary angiomatosisالوعائي العصويةفال، املتنية bacillaryرفرية

parenchymatous peliosisالرا الريكتسيات ووجود القط، خدش وداء الدمجع، يف
recurrent rickettsemia .

كل:اجلغرايفالتوزع يف حيدث أنه يبدو الذي القط خدش داء حالة يف إال معروف غري
.(Benenson, 1990)العامل

والقط اإلنسان يف من:طاحلدوث يقارب ما أن القط22.000يقدر خدش داء من حالة
من أكثر وأن سنة، كل املتحدة الواليات يف شخصت أدخلو2.000قد قد امريض

Jackson)املستشفيات et al., 1993) .السب وجهلبـيالعامل على يعرف مل القط خدش داء
ح أنآلاتـىالدقة حمددة بينة هناك لكن اهلنسن، مهماًتيليةالربتونيلة دوراً من. لعب زال ما

النس الدور حتديد تلعبهبـيالصعب واألفيبيةالذي اهلنسيلية سببياتAfipiaالربتونيلة يف
اجلزء(املرض يف القط خدش داء وال: Iانظر اجلرثومية كل).طاراتفاألمراض تركز: على

على اهلنسيليةاألحباث سبالربتونيلة إجيابيني41من 88%كان. بـيكعامل للربتونيليةمريضاً
الساهلنسيلية الدراسات إحدى التألرييف اختبار طريق عن حنيقولوجية يف الالمباشر، املناعي
إجيابيني 25%كان اهلريةفلألفقط اֱדموعةيبية نفس . (Regnery et al., 1992b)يف

ومنذ معروفة، غري العصوي الوعائي الورام حاالت هن1992عدد منكان يقرب ما اك
السجالت100 يف .(García et al., 1982)حالة

وبائية دراسة املتحدة بالواليات فرانسيسكو بسان كاليفورنيا جامعة يف الباحثون أجرى
بالو مصابني أربعة العدوىرعلى مصدر الكتشاف حماولة يف العصوي الوعائي كان. ام
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مع متاس على األربعة واستعرفت7املرضى اهلنسيليةقطط، ومنالربتونيلة القطط دم من
أيضاً من. براغيثها دم عينات فرانسيسكو61أخذت سان منطقة يف يفاحلضريةقطة تعيش

مأوىبيوتال اهلنسيليةاستفردت.للحيواناتويف العينات41%منالربتونيلة . من
اإلنسان يف العدوى:املرض اهلنسيليةتؤدي واسعبالربتونيلة طيف الضروبإىل من

والباثولوجية) التنوعات( القطة: السريرية خدش األول(داء اجلزء يف القطة خدش داء ،)انظر
العصوية الفرفرية العصوي، الوعائي الورام الدم، يف الراجع الريكتسيات . وجدت

املأخوذة اهليستولوجية املقاطع يف شوهد وعائي تكاثر تفاعل هو العصوي الوعائي الورام
آف والدماغمن اللمفية والعقد والعظام اجللد يف من. ات كبري عدد وجود اكتشاف ميكن

الفضي ستري وارثني ملون باستخدام اآلفات يف العصوية جمهرargenticاألشكال أو
غالباً. إلكتروين املناعة املنقوصي املرضى يف يشاهد املرض أن املنعدي،ورغم نوخاصة

البشري، املناعي العوز مناعياًبفريوس املؤهلني املرضى يف أيضاً حيدث أنه اجللدية. إال اآلفات
كابو غرن مع تلتبس قد مؤملة وعائية ورمية حطاطات هي شيوعاً إال)ساركوما(يزاألكثر ،

الظاهرية الدموية األورام اهليستولوجية الناحية من تشبه املصابنـييعا. أا نواملرضى
الوعاب الورم من املنتشر واالشكل الوزن وفقدان محى من العصوي حجمنـزئي وزيادة عاج

املصابة Koehler)األعضاء et al., 1992; Groves et al., 1994) .الور الوعائياسببيات م
بني ظاهرياً متشاركة اخلمسيةالعصوي والربتونيلة اهلنسيلية كوهلر. الربتونيلة ورفاقهاستفرد

اخلمسية1992عام الوعائيم3منالربتونيلة الورام من وعظمية جلدية آفات لديهم رضى
الدنا. العصوي ִדجني مقايسة بني: أوضحت عالقة النمطي النوع مع 100%و99%الدنا

من( أكثر العالقة ذات الذراري واحدممنت70%تغري نوع إىل  (,Koehler and Brenner) ية

(1993.
لألعضاء نوعية باثولوجية فئة العصوية الصلبةالفرفرية العقد(الداخلية الطحال، الكبد،

العظام نقي البطنية، بالدمتـيوال،)اللمفية مملوءة صغرية كيسات شكل على يف. تتظاهر
احلاالت أيضاً: بعض والرئتني والبنكرياس الكليتني تصيب يفت. قد احلاالت معظم شاهد

امل املرض مثل مزمنة بأمراض ومصابني ضعفاء املنعأشخاص املناعيسلولني العوز بفريوس دين
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ست يتناولون الذين أو بسرطان املصابني أو بانيةريالبشري، . جمموعيةanabolicويدات
هي السريرية البط: األعراض واألمل واإلسهال والغثيان الوزن وفقدان وتضخمنـياحلمى

اللمفية . العقد
من42كان أو48مريضاً العصوي الوعائي الورام لديهم العصويةمريضاً الفرفرية

تابريو ֲדا قام دراسة يف البشري املناعي العوز لفريوس بالنسبة .(1993)ورفاقهإجيابيني
الدم يف الراجع الريكتسيات وجود هو آخر سريري ،recurrent rickettsemiaشكل

نادر شكل مناعياً. وهو املؤهلني األشخاص عند الدم يف الراجع الريكتسيات وجود مييز
السحائية واحلالة بالصداع وأحياناً العصبية، واآلالم واحلمى املفاجئ ببدئه سريرياً

meningismالضوء املرضى. (Lucey et al., 1992)ورهاب عند ببطء املرض يتطور
ويتظاه املناعة، وااملعوزي والوهن بالتعب الوزننـزالر وفقد تسبب. عاج الربتونيلةقد

وهذااهلنسيلية الفرفرية، أو الوعائي الورام تسبب أن دون باإليدز املصابني عند التهابياً مرضاً
بعد املنعدية النسج من مناذج على املناعية اخللوية الكيميائية التقنيات باستخدام إثباته ميكن ما

اجلثة Slater)فتح et al., 1994) .املؤلفون باإليدز3وصف املصابني املرضى من حاالت
آفات املنشأدون وعائية كانتجديدة عندهم الباثولوجية التبدالت أنه إال أعضائهم، على

عننامج اهلنسيليةة املناعيةالربوتونيلية اخللوية الكيمياء أوضحت حسبما ، .
الوعائ للورام ֲדا املوصى العاملعاجلة الريكتسيصي ووجود العصوية والفرفرية اتوي
اإلريثرو إعطاء هي الدم يف الريفاممالراجع أو مدةبيسني الدوكسيسيكلني أو . أسابيع6يسني

االستئصال يكون فقد العصوي، الوعائي الورم يف اجللد يف حمدودة اآلفات كانت إذا
كافياً وحده وج. اجلراحي حالة يف ֲדا املوصى هياملعاجلة الدم يف الراجع الريكتسيات ود
والسفتر فموياًياجلنتاميسني بالسيربوفلوكساسني مسبوقاً وريدياً  (Groves andاكسون

(Harrington, 1994.اجلزء يف القط خدش داء معاجلة ملعرفة القط، خدش داء فصل انظر
. األول

القطط يف مستودع:العدوى هي القطط أن اهلنسيليةرغم عادةالفإاالربتونيلة أعراضية
الدم؛- يف واملستدمي املطول الريكتيسيات وجود التكيفباستثناء بسبب يكون قد وهذا



21 العداوى النامجة عن الربتونيلة اهلنسيلية

احليوان الثوي مع للعامل . يـاملديد
االنتقال وطرز العدوى الداجن:مصدر القط هو اهلنسيلاستفردت. املستودع ةيالبورتينلة

كال يف أجريت دراسة بالوالياتييف دمفورنيا من من25املتحدة  (41%)قطة61قطة

للحيوانات مأوى أو املنازل يف Koehler)موجودة et al., 1994) .وجود أن أيضاً أثبت كما
مديد الدم يف بعد:الريكتسيات طبيعياً منعدية قطة من العامل من18استفرد أسبوعاً

سريولوجياً العدوى هذه. (Regnery et al., 1992)اكتشاف إىلتشري أناملعطيات
لعدوى جداً مستعدين ليسوا مناعياً املؤهلني اهلنسيليةاألشخاص عواملالبورتينلة وأن ،

العصوية الفرفرية أو العصوي الوعائي الورام تطور يف وتساهم مقاومتهم من ختفض .أخرى
القط خدش داء يف انتهازي كعامل العامل يشاهد مل أخرى، ناحية . من

القط خدش داء السب: يف الرابط عمربـيإن حتت وخاصة قطة، عض أو كخدش
حقيقة،شهرا12ً املرضواضحةهي هذا وبائيات أخرى. يف بشرية أمراض يف الواضح من

عن اهلنسيليةنامجة الدم-البورتينلة يف الراجع الريكتسيات وجود تلتقطباستثناء أا
خال من أو يافع، قط من العض أو اخلدش من براغيثهمباشرة  (Goves and Harringtonل

الرباغيث.1994) طريق عن أنه يفترض لكن قط، إىل قط من االنتقال حول القليل يعرف
أثناء واخلدوش أثناءوالعضات أو اليافعة القطط بني بنياللعب .  tomcatsالقططالقتال

مستنبتات: التشخيص يف العامل استفراد هي للتشخيص دقة األكثر انظر(الطريقة
عملية،)السببيات أكثر السريولوجية الطرق جداً، طويل لوقت الطريقة هذه حتتاج . لكن
اخت القطبطور خدش داء لتشخيص الالمباشر املناعي للتألق .(Regnery et al., 1992b)ار

مرضى لدى أن االختبار مستضداتداءأظهر من عالية عيارات القط البورتينلةخدش
كانت41من88%نتائجكانت. اهلنسيلية حني يف إجيابية، القط خدش بداء 3%مصاباً

من مؤلفة شاهدة جمموعة يف إجيابية التشخيص. أشخاص107فقط إىل الوصول ميكن
أيضاً باثولوجية مناذج على املناعية اخللوية الكيمياء Slater)باستخدام et al., 1994).

األمراض: املكافحة وبائيات تتوضح عنبدأت اهلنسيليةالنامجة زال،حديثاًالبورتينلة وما
منها والوقاية ملكافحتها إجراءات أي إقرار قبل لتوضيح حباجة املواضيع من ميكن. الكثري
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باملضادات املنعدية القطط مبعاجلة ورمبا القطط براغيث مبكافحة اإلنسان إىل االنتقال إنقاص
قط. احليوية عن ناجم جرح أي يغسل أن أيضاًجيب يطهر وأن واملاء، بالصابون . فوراً

عـراجـالم
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QحمىQ FEVER

ICD-10 A78

الرئوي: املرادفات الريكتسيات الPneumorickettsiosisداء داءنـز، البلقانية، الوافدة لة
محىCoxielloisالكوكسيالت املساخل، محى ،Qالرئوي القصي االلتهاب األسترالية،
الر الرباعيةhiberno-vernalبيعيالشتوي احلمى التسعة، األميال محى ،quadrilateral،

عن النامجة البورنيتيةالعدوى . الكوكسيلة
البورنيتية:السببيات البورنيتية(Coxiella burnetiiالكوكسيلة خيتلف. )الريكتسية

برشوحيته األخرى الريكتسيات عن العاليfilterabilityالعامل للعواملوالدرجة املقاومة من ة
والكيميائية لألبواغ(الفيزيائية املكونة غري الدقيقة احلية الكائنات معظم من مقاومة ؛)أكثر

فايل اختبار يف راصات ينتج يفWeil-Felixفيليكسال جلدياً طفحاً يسبب وال ،
وميكن ماهاإلنسان، ناقل تدخل دون . االنتقال

البورنيتية تقيسburnetiiالكوكسيلة 1عصوية  0.4  × 0.4 وحتتاج. كرونيم0.2 
اليبلوعية اليحلوالت يف تقيم ألن متيل حيث النواة حقيقية خاليا لوجود تتطور لكي

phagolysosomesنوع تفعله كالذي النواة أو السيتوبالزما من وتظهر. الريكتسيةأكثر
مجيزا مبلون و(Weiss and Moulder, 1984)جيداً وقد خمتلفة، بالزميدات هلا أن جد

بعد منها كل وظيفة حتدد مل . عديدة،
البورنيتيةميكن داخلللكوكسيلة تتكاثر عندما كبري وبشكل األشكال عديدة تكون أن

البال العاجلسيمات الثوي خللية اֱדهر. تهزغتـية يف تفريقهما ميكن خمتلفان شكالن هناك
ال: األول: اإللكترونـي وعصوي والثانـيكبري منcoccoidتـيمكورا: شكل، يتطور

كثافة وله األول أكربإالشكل شكل.(MaCaul and Williams, 1981)لكترونية يظهر
اخللوية املزارع أو املضغة ذات البيوض خالل اإلمرار بعد الكبرية اخلاليا يف BGMثالث
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إض تتم مل أو املثالية حتت حرارة درجة من ظروف يف حتفظ طازجعندما وسط تشبه. افة
األ العالية الكثافة ذات الصغرية األشكال Aitken)غوابهذه et al., 1987).التخلق

morphogenesisمتماثالً- مشابه ليس األ-لكن تشكيل يف اخللوي الداخلية،بللتمايز واغ
محى لعامل العالية املقاومة عن مسؤولة الصغرية األشكال البيئيةQوهذه وملطهراتللعوامل

. عديدة
البورنيتيةمتلك مستضدينالكوكسيلة الضرب (I, II)طورين جداً ويشبهان ،S-to-Rيف
الربوسيالتالالسلموني أو الطور. ت يف قرادIتكون أو حيوان يأويها إمرارات. عندما وبعد

الطور إىل تنقلب مضغة ذات لبيوض احملي الكيس الضربIIخالل وهذا الفوعي،
ولالتقاءاملستضد للتشخيص مهم . ي

اجلغرايف ا:التوزع وجودها. نتشارالعاملي أثبت وقد كثرية، مناطق يف متوطنة العدوى
األقل51يف على محى. بلداً من خالية أا يعتقد كان االسكندنافية البلدان أن وأنQورغم

هن املشاهدة القلية التسعيااحلاالت يف املرض ميز فقد مستوردة، كانت متوطنك كمرض نات
السويد . يف

اإلنسان يف محى:احلدوث فاشياتQتظهر أو فرادية حاالت شكل العدوى. على
احلمية األمراض مع يلتبس أن اخلفيف لشكلها وميكن عادة، بأعراض مصحوبة غري البشرية

فال. األخرى ولذلك تشخيص، دون الفردية احلاالت متر ما غالباً السبب احلقيقوقوهلذا يوع
معروف غري ذلك. للمرض من يف: أكثر احليوية للمضادات العشوائي االستخدام أعاق لقد

حلمى السريري االستعراف احملمومني اجلرثوميةQاملرضى واألمراض الريكتسيات وألدواء
موطونةتـيالأستراليايف. أيضاً منطقة هناك: تعترب يف2.000كان تقريباً  1970حالة

1979 (Hunt et al., 1983)املتحدة اململكة يف أما عن:، يقل ال هناك مثبتة100فكان حالة
سنةتخم كل Heard)ربياً et al., 1985) .

الصوفتحدث ومصانع املساخل يف وبائية فاشيات األرغواي. عدة من310مرض: يف
يف360 واحد شهر خالل اللحوم لتعليب مصنع يف البيطرية للمعاينة وموظفاً وباءعامالً

عام وجتميع. 1976حدث العظم طحن يف يعملون الذين العمال بني احلاالت معظم تركزت
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واألحشاء واألجنة املشائم مثل احليوانية يكون. الفضالت رمبا الذي للضبوب، الفاشية عزيت
والصاء املشائم مع التعامل أثناء تولد األمن(قد نفس). وسييالسائل يف فاشيات ثالث حدثت

آباملص يف األول/نع وتشرين حالة46و17و25مع1984ويف 1981أكتوبر/أغسطس،
الترتيب العظم.على إزالة الذبح يف املصابني األشخاص معظم (,.Ortiz Molina et alيعمل

أيضاً. 1982) منذ15هناك املساخل يف أخرى أصاب1976فاشية املؤلفني، نفس حسب
املاشية بني. معظمها أوبئة أيضاًحدثت العامل من أخرى أجزاء يف املساخل كيبك. عمال يف

اخلمسينات: بكندا يف فاشية الشركة36.5%(اًموظف62أصابت يف العاملة القوة خالل) من
Pavilanis)يوما18ً et al., 1958) .ريفي110التقط: أستراليايف مسلخ يف املرض عمال

رومانيا. (Buckley, 1980)للماعز يف التقط:أما جتاري149فقد مسلخ يف العدوى عامالً
(Blidaru et al., 1982) .

هي األخرى العايل االختطار مرا: جمموعات يف الذينبـيالعاملون واألشخاص املاشية،
ال املزارع يف واملاعزبـيترتـييعيشون واألغنام مفاجئة. املاشية فاشية شخصا45ًأصابت

يف األلبان تنتج تعاونية التويف فصل خالل البقرات. لدارومانيا هو العدوى مصدر كان
آخرتـيال مكان من لأللباناكتسبتها جديدة مؤسسة على Blidaru)مفتوح et al., 1980) .

محى فاشيات حدثت الQكما العلمية املعاهد لدراسةتـييف كنماذج املاشية تستخدم
البشرية جامعتني؛األمراض يف فاشيات إىل أخرى1971و1969عامإضافة فاشيات وأربع ،

مباش بشكل احليوانات مع يتعامل منهم الكثري يكن مل األشخاص، من كبرياً عدداً رأصابت
(Spinelli et al., 1981; Meiklejohn et al., 1981; Hall et al., 1982)،عام : 1992يف

هناك محى68كان من وطQحالة موظفي أصابت بأملانيا، برلني بيطريةيف عيادة الب
رئيسي وكانت. بشكل نوعية، غري أعراض مع العيادة إىل أحضرت ألغنام العدوى عزيت

خالل أملانيا يف األكرب الفاشية هي Schneider)سنة28هذه et al., 1993)هناك كان كما ؛
حيث مريض، جثة فتح بعد حدثت أملانية جامعة يف البشرية للباثولوجيا معهد يف فاشية

أخرىأص أبنية يف عملوا آخرين سبعة إىل إضافة اجلثة، فتح يف اشترك من كل Gerthيب et)

(al., 1982 .محى من كثرية أوبئة الثانية العاملية احلرب خالل وكبرية،Qحدثت صغرية بني،
أوراأل شرق وجنوب جنوب يف املوجودين واحللفاء يفوملان كبرية أوبئة حدثت كما با؛
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التالية املدنيالسنوات املواطنني يف معنيللحرب أملانيا حيث2.000يف إيطاليا ويف مثبتة، حالة
حدوث سنتني20.000قدر فترة يف . (Babudieri, 1959)حالة

محى حاالت من مئات عن التبليغ سQمت التسعيناترياملثبتة بداية منذ بلغاريا يف . ولوجياً
ا عدد بزيادة مرتبط العدد تزايد أن بنييعتقد التماس وبزيادة البلد، يف أضعاف ثالثة ملاعز
است زيادة إىل باإلضافة ومالكيها، النهاحليوانات املاعز لنب ومنتجاتهـالك Serbezovيء et al.,)

راولت. 1999) و (2000) 1.070ورفاقهسجل حادة محى313حالة من مزمنة يفQحالة
فرنسا يف أجريت استعادية . دراسة

ا إىل والإضافة واملاعز، واألغنام إنتـيملاشية اإلنسان، يف للعدوى الرئيسية املصادر هي
املاخضة أيضاًرواهلريparturientالقطط فاشيات تسبب قد الوليدة كندا. ات أصابت: ففي

الشاحنات إلصالح خمزن يف كانت. موظفا32ًمن16فاشية املخزن يف قطة منهم واحد عند
أس قبل هريرات ولدت القطةقد صاحب زوجة أصيبت وقد صاحبها، مرض من بوعني

باملرض امللوثة. وابنته املوظف ثياب من بدأت الفاشية أن املؤلفون Marrieافترض et al.,)

(1989.
أحشائها أو حيوانات مع مباشر متاس بأي مرتبطة تكن مل أوبئة حدثت ففي. كما

خريف: سويسرا يف فاشية محىحال415وأحدثت 1983حدثت من مثبتة احلادة،Qة
عليه 21%أصيب يسري طريق طول على القرى سكان تضم12من 900قطيعاً رأساً 850 

أسفلهانـزت الوادي إىل األلب مراعي من املصل. ل اإلجيابية معدالت يفيكانت قطعان5ة
والذنا.93%إىل46%بني الطريق، يف الغبار باستنشاق اإلنسان إىل العدوى كانتقلت -ي

شك احليوانات- دون مبفرغات Dupris)ملوثاً et al., 1987) .يسبب أن للعامل ميكن
مقاومته بسبب جداً بعيد مكان يف التقطفاشية حيث سويسرا يف حدث ما وهذا العالية،

قبل من ملوث19املرض قش يف وضعت املتحدة الواليات من آلة أفرغوا  (Stoker andعامالً

(Marmion, 1955.والذين العظمى بريطانيا يف الفنون كلية طالب بني مشاֲדة فاشية حدثت
قش يف وضعت متاثيل غري. (Harvey et al., 1951)أفرغوا االنتقال عن آخر مثال سجل

باألغنام شֱקغلت حاوية نظفوا الذين الربيطانية اجلوية القوة عناصر بني Hollandاملباشر et)

(al., 1960 .
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احل يف والكثري:يواناتاحلدوث تقريباً، الداجنة احليوانات أنواع كل يف العدوى وجدت
الطيور فيها مبا الربية احليوانات اهلند. من أيضا: يف الربمائيات من العامل  (Kumar andًاستفرد

(Yadav, 1981.أصلة جداً(ومن كبري عامة)pythonثعبان صحية نظر جهة ومن : ؛
لعدو أمهية األكثر واملاعزاملصادر واألغنام املاشية هي اإلنسان . ى

من كبرية نسبة املوطونة املناطق بعض يف أجريت سريولوجية مسوحات عكست
واملاعز واألغنام البقر جتمعات يف س. املفاعالت وبائية دراسة أنتجريويف كولومبيا يف ولوجية

اخت482من%57 يف أضداداً حلوبة املتممةببقرة تثبيت . (Lorbacher and Suárez, 1975)ار
على دراسة يف املفاعالت معدالت كانت فقد املتحدة بالواليات كارولينا يف رأسا2.097ًأما

و الغنم هي1.475من خمتلفة مصادر من املاعز من لكال57%و24%رأساً التوايل على
س. (Ruppaner et al., 1982)النوعني مسوحات فرنساريعكست يف أجريت ولوجية

تساويمع للمفاعالت انتشار و 15%دالت للماشية يف20%بالنسبة واملاعز لألغنام بالنسبة
األقسام حاد. بعض بشكل احللوبة املاشية بني بكندا أونتاريو يف العدوى معدالت ارتفعت

سيف2.7%من عامريمسح كان(Lang, 1989) 1984عام 67%إىل 1964ولوجي وقد ،
من22 سقطعان103قطيعاً مفاعل لديها نتاريو أو أكثررييف أو واحد Langولوجي et al.,)

(1991.
السودان جنوب األعلى النيل إقليم يف- يف السريولوجية املفاعالت انتشار كان حيث

البشرية أن- 39%اجلمهرة احليوانية اجلمهرة على مسح من52من 40.4%أظهر مصالً
وكذلك إجيابياً، كان و42من 53%املاشية املاعز من األغنام32من62.5%مصالً من مصالً
(Reinthaler et al., 1988) .كندا يف إدوارد األمري وجزيرة نيوبرنسويك مسح: يف أجري

القطط مجهرة نقل- على يف دوراً تلعب احليوانات هذه أن يعتقد الكوكسيلةحيث
اإلنسانالبورنيتية يف104من 19.2%فتفاعل–على ويونقطط من6.2%برنسويك

إجيا97 بشكل إدوارد األمري جزيرة من املناعيبـيقطة التألق اختبار  (Higgins andيف

(Marrie, 1990.
أضداد وجود املألوف البورنيتيةمن كانللكوكسيلة فقد الربية؛ احليوانات من 3%يف

القوارض759 من إجيا) نوعا15ًمتثل(مصالً اֱדهري بالتراص كمابـيفحصت املصل،
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مفاعال538ًمن20%كان املعيشة حر Rieman)طائراً et al., 1979) .اهلند  1.2%كان: يف

و342من أرض91من14.3%طائراً برياً تيحيواناً إجيابياًـاً اختبارها  (Yadav and Sethiم

الوط. 1980) بيالوقيزا منتزه مأخ: ببولندانـييف ألمصال اֱדهري التراص منأظهر وذة
أور(أرخصا47ً بري منقرضبـيثور وكان 76.5أن) aurochsشبه مفاعالً؛  10.2%كان

أيضا39ًمن إجيابيني الغابات يف يعملون . (Ciecierski et al., 1988)شخصاً
اإلنسان يف إىل:املرض أسبوعني من احلضانة دور مبتوسط39يتراوح . يوما20ًيوماً،

مح مع مفاجئ بدء ودعللمرض غزير وتعرق ونوافض غثيانقوثى وأحياناً عضلي، وأمل هم
مترددة. وقياء منremittentاحلمى وتدوم 14عادة، هو. يوماً 9  املرض يف املسيطر العرض

شائع احلجاج خلف األمل أن كما الوخيم، رئوياً. الصداع التهاباً الشعاعية الصورة تعكس
يتظ والذي تقريباً، املرضى نصف معتدل،عند وتقشع خفيف سعال شكل على سريرياً اهر

صدري بأمل مثل. وأحياناً أيضاً معوية معدية مشكالت املرضى نصف لدى توجد كما
اإلسهال أو القياء أو أيضاً. الغثيان احلاد الكبد التهاب حيدث قد ألدواءاًوخالف. كما

األخرى محى: الريكتسيات تسبب جلدياQًال امل. طفحاً لكنيتراوح الوخامة، يف رض
احلاالت معظم يف محيداً متر. يكون ولذلك ظاهرة وغري خفيفة البشرية العدوى من الكثري

تكتشف أن محى. دون ִדاجم ما حتتQنادراً ذلك. سنوات10األطفال عن: مع التبليغ مت
حتت18 أطفال عند فترة3حالة خالل هولندا16سنوات يف (,.Richardus et alشهراً

فوق.1985) البالغني يف خطورة أكثر إما. سنة40املرض محىتمعدل يف احلاالت احلادةQة
من حبمى. 1%أقل مصابني مرضى على أجريت استعادية دراسة فرنساQوجدت يف
خالل(1.070 حادة 1998حالة محى) 1985  من املختلفة األشكال قدQأن احلادة

للمرض خمتلفة حاالت مع أكثر،.ترافقت متواتر بشكل اإلناث يف املعزولة احلمى حدثت
الرئ االلتهاب وحدث اليافعني، املرضى بني الكبد التهاب املنقوصيحدث املسنني يف وي

Raoult)املناعة et al., 2000) .
القل اجلهاز املرض مزمناًبـييصيب مساقاً يأخذ عندما رئيسي بشكل قتربي. الوعائي

إ احلاالتتاممعدل محىة منQيف العظمى.  65%املزمنة بريطانيا من 92 (11%)أصيب: يف
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محى839 من وQحالة الشغاف بالتهاب كبدي10املثبتة  (,Palmer and Youngمبرض

عند.1982) كان من259كما الشQحبمىاًمصاب 313مريضاً التهاب يفغاملزمنة اف
فرنسا يف استعادية ص،دراسة اعتالل معظمهم سابقولدى Raoult)مامي et al., 2000) .

الش معغالتهاب البالغني، بني حيدث قاتالً، يكون ما وغالباً خطورة، األكثر املضاعفة هو اف
اإلناث من الذكور يف أكثر بعد. تواتر عادة ويتظاهر ببطء، الشغاف التهاب يتطور

احلاد20تـىح1 املرض من سوريار. سنة بلدان28مميزات(1987)ورفاقهخلص من حالة
خمتلفة لدى: عديدة وحده89%كان األֲדري الصمام كان صمامي، ملرض قصة املرضى من
يف املوقع الـ46%هو احلاالت هي28من السريرية العالمات وكانت  (86%)احلمى: ،

الكبد الطحال (60%)وضخامة جمهرية (68%)وتضخم دموية إحدى.  (80%)وبيلة قدرت
اخ أن هوالدراسات الشغاف التهاب تطور حبمى 39%تطار املصابني عيوبQبني مع

Fenollar)صمامية et al., 2001) .
مزمناً، املرض يصبح أن احتمال وبسبب ولكن، عفوياً، احلاد املرض حاالت معظم تشفى

وال باملعاجلة التتراستـييوصى من رئيسي، بشكل وخاصةيتتألف، مشتقاته، أحد أو كلني
ثالثةالدوكسيس إىل أسبوعني مدة عالجيةجتريبمت. (Chin, 2000)يكلني، أنظمة عدة
محى التريالتتراس: مثالً- املزمنةQملعاجلة مع مشركاً زول،وكساسلفاميث-مييثوكلني

الدوكسيسيكلني مع الش. والريفامبيسني التهاب محىغيتطلب يف مديدةQاف معاجلة املزمنة
سنوات( أوكليبالتتراس) عدة الكينولونات مع توليفة ضمن الدوكسيسيكلني أو ني

كينولون . هيدروكسي
احليوانات يف عامة:املرض سريرياً: كقاعدة ظاهرية غري الداجنة احليوانات يف . العدوى

املختربات البورنيتيةتتوضع: يف والعقدالكوكسيلة الثديية الغدد يف الدم، جمرى تغزو أن بعد ،
الثديي فوق واملشيمةاللمفية بعضها. ة لكن قليلة، أشهر بعد العدوى من كثرية بقرات تتخلص

توض مع للعدوى، حامالً اإلرضاعلعاملاعيصبح فترات خالل وتطرحه الثديية، الغدد يف
طويلة مع. لفترة أقل، ولدرجة الوالدة، أثناء املشيمة مع الريكتسيات من كبرية أعداد تطرح

والبول والرباز إىلالعا. الصاء باإلضافة حياً، بقاءه يضمن مما البيئة لعوامل قوي مقاوم مل
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اإلنسان وعدوى جديدة مستعدة حيوانات والدة. عدوى فترة خالل العدوى تنشيط يفسر
متنوعة- العجول وإفراغات إفرازات يف للعامل اجلسيم الطرح من- مع العديد يتزامن ملاذا

تلك مع اإلنسان يف الفرادية وال. الفترةالفاشيات اللنب إنتاج يتأثر أويتأثرال اجلنني تطور
عادة بالعدوى الوليد . احليوان

قربص حبمى: يف مرتبطة إجهاضات من سواف فترةQحدث خالل واملاعز األغنام يف
عام اجلزيرة يف عن. 1974احلرب وك21أبلغ احليوانات، هذه يف اإلجهاضات من هالفاشية

اجلنو اجلزء اجلزيرةابـييف من الوقت. لشرقي نفس هناك: ويف محى78كان من Qحالة

امل اجلنود بني الشرقيةبراأيضاً امللكية القاعدة شرق يف . طني
الطعام ونقص اجلزيرة، من اجلزء هذا يف للماشية الكبري التركيز يكون أن جداً احملتمل من

اإلجهاضات يف سامهت عوامل الواليات. (Crowther and Spicer, 1976)املناسب يف أما
عدوى مع الداجنة احليوانات يف اإلجهاضات تترافق ما فنادراً الكورنيتيةاملتحدة ،الكوكسيلة

ال احللوبة البقرات أن لوحظ سويةتـيوقد عجوالً ولدت قد بشدة منعدية مشائم . لديها
فرنسا يف وخاصة أوروبا ويف أخرى ناحية أن: من الكوريعتقد عننيتيةالكوكسيلة مسؤولة

األغنام 7%إىل%2 يف مشاֲדة نسبة وعن املاشية يف اإلجهاضات كل ح. من يقدم تـىمل
وأوربا املتحدة الواليات بني الفرق هذا يعلل تفسري . اآلن

الربية-االنتقالQمحى: 2الشكل احلياة .حلقة
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كندا كانون: يف بني للماشية قطيع يف اإلجهاضات من فاشية يناير/الثانـيحدثت
سوية1992أبريل/ونيسان األجنة اآل. لدى للفلقاتفكانت قيحياً التهاباً وضوحاً األكثر ة

cotyledons .املاعز33من11أجهضت البورنيتيةاستفردت. من وتفاعلالكوكسيلية ،34

إجيا40من بشكل بالغة باإلبـيأنثى املرتبط املناعي املمتز مقايسة أظهر). اإليز(مينـزيف
أن العدوى أصل لتتبع الوبائي ال11من8االستقصاء املاعز يفتـيمن كانت أجهضت

للماشية ذلك. سوق إىل أن: إضافة تبني حبمى6فقد أصيبوا األقل على يفQأشخاص
للسوق12األشهر Sanford)التالية et al., 1993)معدل يف زيادة أيضاً كندا أظهرت كما ،

املنعديةمالصاتواإلاإلجهاضات الداجنة احلوافر ذوات احملتمل،(Marrie, 1990)يف ومن
ال هذه تكون أيضاًنـزأن أخرى بلدان يف حتدث . عة

الربية احليوانات يف الطبيعية العدوى مساق حول القليل . يعرف
االنتقال وطرز العدوى حلقتان):3و2الشكالن(مصدر متييزمهالهناك ميكن لعدوى

الط الداجنةيف احليوانات يف األوىل رئيسي(بيعة، بشكل واملاعز واألغنام، يف)املاشية والثانية ،
القرادات خاصة الربانية، وطفيلياִדا الربية احليوانات بني العامل يدور حيث الطبيعية . البؤر

الداجنة-نتقالاال:Qمحى: 3الشكل .احللقة
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الرب احليوانية األنواع من الكثري واألرنبيات-يةوجدت والقوارض الوخفيات، فيها -مبا
من. منعدية أكثر يف الطبيعية العدوى وجدت فصائل40كما من القرادات من : نوعاً

والرب احليواناتميات،االلبوديات على تتغذى أخرى، مفصليات إىل كل. إضافة ليست: على
القرادات أنواع كتـىح- كل منعديةاولو أ- نت على وتنقلقادرة كنواقل ختدم ن
الفقاريات إىل . العدوى

حلق بني العالقة تدرس جيدتـيمل بشكل احليوانات. العدوى أن على مؤشرات هناك
العدوى تعتمد ال لكن طبيعية، بؤر من القادمة املنعدية القرادات خالل من تلتقط قد الداجنة

تبقى فقد اآللية، هذه على الداجنة احليوانات مستقل)تستدمي(يف األكثر. بشكل الطرز
مشيمة من الضبوب استنشاق هو الداجنة احليوانات بني العدوى تنتقل به والذي شيوعاً

السلوي السائل أو امللوثة) الصاء(ملوثة املفرغات أو املنعدية. امللوث احليوانات ملشيمة ميكن
إىل تصل كبرية كمية حتتوي السبب10أن العامل من يستطـيغ والذي عرب، االنتقال يع
خاملة مادة خالل من حول(inertاملسافات املعلومات من ملزيد اإلنسان يف املرض انظر

أخرى من). فاشيات أكثر بعد التربة من يستفرد أن للعامل احليوان6ميكن مغادرة من أشهر
ال املقاومة بسبب وذلك للمنطقة، للعاملقاملنعدى العدوى. وية من جديدة بؤر عندماتتشكل

املرض من خاٍل قطيع إىل منعدى حيوان . ينضم
امللوثة ومنتجاִדا الداجنة احليوانات هي البشرية للعدوى الرئيسي اجللد(املصدر

واجللود). والصوف واألرحام واملشائم األجنة مع التعامل عند املساخل يف الضبوب يتولد
الضبوب. واألصواف عرب هو لالنتقال الرئيسي وثيقاأل. الطرز متاس على هم الذين شخاص

ه إقامتهم أو عملهم طبيعة بسبب منتجاִדا مع أو منعدية حيوانات احتماالًممع األكثر
العدوى. لإلصابة من حاالت عن قليلة تقارير هناك أن إال اللنب، يف يطرح العامل أن ورغم

ملوث لنب استهالك عن الناجتة من. البشرية ينعدي قد اإلنسان أن السبيليبدو خالل
ذلك يكون ورمبا سريرياً، ظاهرة الطريق هذا عرب العدوى تكون ما نادراً لكن اهلضمي،

اللنب يف واملوجودة األضداد من املرتفع العيار عن يكتسب،ناجم قد اإلنسان أن ورغم
منعد قراد ولدغ طبيعية بؤرة دخول نتيجة نادرةىالعدوى احلاالت هذه مثل أن إال . له،
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ا املرضدور وبائيات يف ذلكناال:حليوانات ومع نادر، إنسان إىل إنسان من تقال
من فاشية الطاقم38حدثت من عنصر إىل عزيت بأملانيا فرانكفورت يف مشفى يف حالة
مع تعامل الكورنيتيةالذي قشعهالكوكسيلة من الكائن باستفراد أثبتت وقد سجلت. ،

اجل لتشريح غرفة يف نشأت مشاֲדة . ثثعارضة
عامة الداجنة: وكقاعدة احليوانات من العدوى اإلنسان مرضQمحى. يكتسب

. املصدرنـيحيوا
مأمونتتوفر:التشخيص الستفراد الالزمة واملعدات اإلمكانات قليلة خمتربات لدى

البورتينية السريولوجيةللكوكسيلة االختبارات على االعتماد يفضل ولذلك يعتمد. ،
الف على مأخوذةالتشخيص وعينة للمرض احلاد الطور خالل مأخوذة لعينة العيار بني رق
النقاهة طور السريولوجيا. خالل األمصال(ففي املهم): علم بنيأنمن الفروق نأخذ
االعتبار بعني ذراري. األطوار البورتينيةتكون عليهاالكوكسيلة احملافظة أو حديثاً املستفردة

املخترب حيوانات يف الطورباإلمرار طورIيف إىل وتنقلب ،IIعدد من" خمتلف"بعد
املضغةااإلمرار ذات البيوض يف املتم. ت تثبيت هي املستخدمة املناعيماالختبارات والتألق ة

األغلبا األعم يف األعلى. لالمباشر العيارات على احلصول مت أنه املقارنة دراسات أظهرت
أشه ثالثة يف املتممة تثبيت اختبار التألقيف يف مشاֲדة عيارات إىل الوصول ميكن حني يف ر،

األقل على سنة مدة عليها احلفاظ ويتم شهرين، أو شهر خالل الالمباشر من. املناعي
املتم تثبيت اختبارممساوئ يف حيدث ال وهذا للمتممة، مضادة أمصال تشكل احتمال ة

استخد أكثر هو والذي الالمباشر، املناعي ألنماالتألق أناً ميكنه أمناطيه Isotypesنظريةاًفرق

للغلوبو املناعيةمتعددة لأل. لينات أضداد بعدMيجتشري كشفها وميكن حديثة، عدوى إىل
الثا الرثوانـياألسبوع العامل الستبعاد احلذر جيب ذلك ومع املرض، بدء إجنازنـيمن قبل
العالية. (Sawyer et al., 1987)االختبار العيارات ضدMاأليجوAاأليجمنإن

الطورتمس املزمنIضدات املرض على الش(مؤشر Aitken)) افغالتهاب et al., 1987) .
الطور مستضدات مع املتممة تثبيت اختبار استخدام يكتشف حوايلIIسوف يف العدوى

الثا%65 األسبوع خالل املرضى تقريباً 90%وحوايلنـيمن الرابع األسبوع يف . منهم
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مضاعفاتعن توجد ال املرض: دما يتفاعل ما مستضداتىنادراً مع املتممة تثبيت الختبار
أخرىنامن. Iالطور النقاهة:حية خالل احملتملة املضاعفات كشف يف مفيد االختبار هذا
ع الطوريألن الشIارات التهاب حاالت يف مرتفعة . افغتكون

متنوعة تراص اختبارات اֱדهريالتراص: أيضاًتوافر التراص عودة- التراص،املعياري،
الشعرييresuspensionاالستعالق التراص حوايل. ، يف الراصات وجود كشف  50%ميكن

ويف املرض، من األول األسبوع اية يف املرضى الثاين 92%من األسبوع اختبار. خالل
لوتو حبسب الشعريي الطور-التراص مستضدات يستخدم باهليماتوكسيلنيامللونةIوالذي

اللنب- عينات استخدام ميكنه ألنه السوافية للدراسات خاص بشكل يتوافر. مفيد ال عندما
من مصل مع واملقارنة املصلي االنقالب ملعرفة االختبار إلجراء للمرض احلاد الطور من مصل

أجل من الالمباشر املناعي التألق اختبار استخدام يكون قد عندها النقاهة، األيجأضدادطور
Mوال الطورتـي، مستضدات من كالً مفيداI،IIًتستخدم أستراليا. ، يف أجريت جتربة : يف

حبمىكلتفاعل إجياQاملصابني وبذلكبـيبشكل املرض، بدء من تقريباً أسبوعني بعد
فقط واحدة مصل عينة باستخدام تشخيص على احلصول املمكن من Huntكان et al.,)

(1983.
إىلميك إضافة اإلنسان، يف والبول القشع من وأحياناً احملموم، دم من العامل استفراد ن

احليوانات يف والصاء واملشائم اللنب مثل املخترب. مواد حيوانات داخل املواد هذه تֱקلقح
الفئران( املضغة) القبيعات، ذات البيوض سابقاً. ويف ذكر يف: وكما االستفراد يتم أن جيب

ذا عاليةخمتربات مأمونية توفر ومعدات إمكانية . ت
مثل:املكافحة العايل، االخطار ذات املهنية الفئات لتحصني لقاحات عدة طورت

لديهم الذين املرضى إىل إضافة املزارع، ويف الصوف، وقص واملساخل املختربات يف العاملني
املناعة املعوزي واألشخاص قلبية صمامية الل. غرائس هذه أحد متطوعنياخترب على قاحات

جيدة النتائج Ascher)وكانت et al., 1983).مستحضر هو جيد بشكل املعروف اللقاح
الطور مستضدات مع مصنوع بالفورمالني معطل اخللية مماIIكامل بكثري أكرب حتصيناً ومينح ،

الطورمت مستضدات مع املصنوعة اللقاحات الكاملة. Iنحه اللقاحات استخدام سيئة اخلليةإن
الطور مستضدات محاIمع مثل مرغوبة، غري جانبية آثاراً تسبب قد أا موضعة،مىهي
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تعرضواindurationةواجس أشخاص عند جمموعي وتفاعل عنقية خراجات حبيبية، أورام ،
لعدوى الكورتينيةسابقاً األشخاص. الكوكسيلة عند اخللية كامل لقاح يستخدم أن جيب

ت لديهم كان إجياالذين جلديبـيفاعل أو املشكلة. سريولوجي هذه لقاح: وملواجهة طور
الطور خلية هذين. (Williams et al., 1992)امليثانول: بالكلوروفورمIمثالة أن ورغم

متوفري غري أنناللقاحني االختطار حتت لألشخاص ميكن لكن املتحدة، الواليات يف جتارياً
اللقاح محى. يطلبوا أستراليامتوفQلقاح يف جتارياً . ر

أستراليا يف سريرية جتربة إىل: يف بالفورمالني املعطل اخللية كامل لقاح عامل4.000أعطي
الفترة خالل صلة ذات وجمموعات هي.  1981  1984مسلخ املشاهدة اجلانبية :اآلثار

عابراماحلم صداع وأحياناً التلقيح، مكان واألمل وفره. ى الذي التحصني مֱקرضياًكان اللقاح
سنوات مخس ودام محى8شوهدت. جداً من أشخاصQحاالت يف كلها وكانت ،

يلقحوا أن قبل سابقاً املرض املناعة. احتضنوا لتوطيد وقت هناك يكن مل ناحية. لذلك من
هناك: أخرى مؤهبة97كان مساخل زاروا أو عملوا ملقحني غري أشخاص عند ) بةسمر(حالة

(Marmion et al., 1990) .يف مساخل ثالث يف أجريت التعمية مزدوجة عشوائية دراسة يف
بأستراليانـزكوي إىل: الند بالفورمالني املعطل اللقاح ال98أعطي لقاح وأعطي لةنـزشخصاً

لـ وبعد102الوافدة هناك: شهرا15ًشخصاً، ال7كان اֱדموعة يف أعطيتتـيحاالت
ال حتدنـزلقاح ومل الوافدة، محىلة ضد امللقحة اֱדموعة يف حالة أي QShapiroث et al.,)

محى. 1990) . أستراليايفخصمرQلقاح
أن يفختجيب تقبل أن بعد سريولوجي الختبار جتريبية ألهداف املستخدمة األغنام ضع

األحباث احليوا. معاهد املستودع يف العدوى من للتخلص اهلادفة احليوانات(نـياإلجراءات
محى) اجنةالد ألن التطبيق، مالكيQصعبة وألن واضحة، اقتصادية خسارات تسبب ال

االتقاء على اإلنفاق عن عازفون عملياً- يوصى. املاشية ذلك يكون اإلناث-عندما بفصل
و الوالدة، قبل باجلننيحباحلوامل احمليطة املادة وكل املشيمة دفن أو استهالك. رق عدم جيب

الن . يءـاللنب
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عـراجـالم
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كوي بقراد المنقول QUEENSLAND TICK TYPHUSالندنـزالتيفوس

ICD-10 A77.3،عن الناجمة البقعية األستراليةالحمى الريكتسية
ICD-10 A77.3 Spotted fever due to Rickettsia australis

املرض: السببيات هذا امسه"ينتمي البقعية"رغم احلمى جمموعة هو،إىل وعامله
األستراليةالريكتس الشظايا. R. australisية جزيرة يف اֱדموعة نفس من جديد عامل استفرد

تسمانيا) Flindersفلندرز( شرق اجل. Tasmaniaمشال الريكتسيةينـيالفرق هذه بني
األسترالية Baird)مهمִקوالريكتسية et al., 1992).
اجلغرايف ك:التوزع بني املنطقة يف حمدود األصلي وسيدنـزوياملرض جنوبيفنـيالند

تسمانيا،بأستراليااجلديدةويلز يف الشظايا جزيرة يف اجلديدة البقعية احلمى وجدت حني يف
جيبالند أسترالياب،ويف شرق جنوب يف Graves)فكتوريا et al., 1993).



39 التيفوس املنقول بقراد كوينـزالند

اإلنسان يف عن: احلدوث الناجم األستراليةاملرض املرض. فراديالريكتسية يفهم مل
بعدا جيد بشكل اجلديد العامل عن الشظايا. لناجم جزيرة الوقوع): نسمة1.000(يف

الشهر17وجدت. تقريبا1ً%السنوي بني جديدة : إمجاالً. 1989عام12و10حالة
أستراليا24شخصت شرق جنوب ويف الشظايا جزيرة يف Graves)حالة et al., 1993).

احليوانات يف دراسة: احلدوث منطقةأظهرت يف برية حيوانات على سريولوجية
والقوارضنـزكوي الوخفيات من عديدة أنواع يف مفاعالت أستراليا. الند شرق جنوب أما

من- الشظايا ضرب يسود األستراليةحيث استخدمت-الريكتسية دراسة أظهرت فقد
أن الالمباشر املناعي لديها312من11.2%التألق وزراعياً داجناً للريكتسيةأضدادكلباً

إجيابيا15ً%وكان. األسترالية الشظايا جزيرة يف الكالب الكالب،من كانت حني يف
سلبية نيوزيلندا يف .الشاهدة

جيبالند يف املأسورة األصلية الفقاريات من أنواع من املصلية العينات من جمموعة يف
اجلرذ،فكتورياب األرجل: خاصة األغبس يف89%كان: FuscipesRattusاجلرذ إجيابياً

باأل املرتبط املناعي املمتز النـزمقايسة الشظايا. تنافسيةمي جزيرة نفسه: يف االختبار استخدم
أمصال بريا37ًلفحص ووخفية(حيواناً مشيمية Gravesإجيابيا8ً 22%فكان) ثدييات et)

(al., 1993.
اإلنسان يف األستراليةتسبب: املرض مشاֲדاmaculerًبقعياًمرضاًالريكتسية محيداً

اآلسيوي الريكتسيات وداء الربعمية خشارة. للحمى تشاهد ما التصاقescharغالباً مكان
البالغ أو الريقي الناحية. القراد اللمفية العقد يف مؤمل تضخم يالحظ الذي. كما الطفح خيتفي

احلمى تراجع بعد املرض من األول األسبوع خالل للحمىختتلف. يظهر السريرية األوجه
كوي تيفوس عن جداً خفيف بشكل الشظايا جزيرة يف بالقرادنـزالبقعية املنقول هناك. الند
القراد خملفات من خبشارة املصابني املرضى من فقط صغري اللمفية،جزء العقد تضخم وتواتر

جداً .منخفض
التتراس إعطاء من املعاجلة الدوكسيسيكليتتألف أو .نيكلني
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احليواناتامل يف القوارض: رض أو الوخفيات يف العدوى تطور حول القليل ومل،يعرف
منعدية بقرادات امللدوغة الكالب يف للمرض عالمات االختبارات. تشاهد من سلسلة فشلت

جتريبياً لقح كلب على األستراليةباֱדراة الدمالريكتسية يف الريكتسيات وجود إثبات يف
(Sexton et al., 1991).

االنتقال وطرز العدوى الط: مصدر األستراليةبـيالتاريخ جيداًللريكتسية مفهوم . غري
كوي شرق جنوب يف بؤرة إما: الندنـزيف األستراليةاستفرد اجلديد،الريكتسية أو،الضرب

نوعني من الشظايا جزيرة يف البقعية احلمى يسبب الذي القرادالعامل اهلالة: من احللقي اللبود
holocyclusIxodesالتسما هو. tasmaniنـيواللبود العدوى مع ترافق آخر اللبودقراد
cornuatus .الشظايا جزيرة يف األنواع هذه من منعدية قرادات توجد من. مل مريض لدغ

قبل من خمربياً مثبتة ريكتسيات لديه املرضAponomma hydrosauriاجلزيرة بداية قبل
أيام غ،بتسعة من الناقللكن هو القراد هذا كان إذا املؤكد مع. ري البشرية العدوى ترافقت

اهلالةلدغ احللقي الفقارية،اللبود احليوانات من واسع ضرب على يتغذى نوع وغالباً،وهو
اإلنسان يلدغ .ما
األكايل:التشخيص التيفوس عن املرض يفرق أن التسوتسوغاموشية(جيب ) الريكتسية

املتوطن بالرباغيث(الفأريوالتيفوس التيفية) (املنقول يفتـيالQومحى) الريكتسية حتدث
أيضاً .أستراليا

استفراد األستراليةميكن والفئرانالريكتسية القبيعات يف حمموم مريض دم بتلقيح
املتممة.الرضيعة تثبيت اختبار مبادة: يف امللقحة الناقهة الفئران من املأخوذة األمصال يف يوجد

األستراليةويحتت للنوعالريكتسية نوعية أضدادتـيوال،أضداد عن تֱקفرق ستضداتملقد
البقعية احلمى جمموعة من أخرى النسناس. ريكتسية كلية خاليا على العامل زرع إن

إىل أدى قد ثااألخضر يف احلضانة من شهرين بعد مֱקرضية بدرجةنـينتائج الكربون أكسيد
.م34.5

ريكتسياتإجرا: املكافحة عن النامجة العدوى ضد املستخدمة لتلك مشاֲדة املكافحة ءات
البقعية احلمى جمموعة من .أخرى
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الريكتسي RICKETTSIAPOXالوְקقَس

ICD-10 A79.1عن الناجم البثري الريكتسيات الحְקلَميةداء الريكتسية
ICD-10 A79.1 Pustular rickettsiosis due to Rickettsia akari

احلويصلي:املرادفات الريكتسيات جار،داء كيو القمقاميندمحى الريكتسي الداء ،
الشكل .gamaso-rickettsiosis varicelliformisاحلماقي
احلَلَمية: السببيات الفأريتم(Rickettsia akariالريكتسية األرجل -Dernacentroثوي

xenus murinus( .ا احلي الكائن هذا الينتمي الريكتسيات جمموعة إىل تسببتـيلدقيق
البقعية احلَلَمية.احلمى يفcoccobacillus)عصوָקرة(مكورةعصويةالريكتسية رؤيتها ميكن

املنعد الفأر نسيج من امللونة اهليستولوجية املقاطع يف واهليوىل .ىالنواة
اجلغرايف من: التوزع أخرى مدن ويف نيويورك مدينة يف املرض املتحدةوجد . الواليات

أوكرانيا يف مشابه مرض عن التبليغ مت م،كما جرذان من أيضاً العامل استفرد .ليةنـزحيث
سريرية- يعتقد مشاهدت على السكان- اعتماداً بني حيدث هذا الريكتسيات داء أن

وجنوبأفريقيايفnativesاألصليني أي(أفريقيااالستوائية سريولوجية بينة توجد . )ضاًحيث
ذلك إىل يف: إضافة حدث املرض أن الوسطى أمريكا يف أجريت سريولوجية دراسة أوحت
كوريا. كوستاريكا يف استفردت: أما احللميةفقد احلقلالريكتسية فأر العكرب(voleمن

عـراجـالم
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Microtus fortis pelliceus( .مريض من العامل استفرد أيضاًكما كرواتيا Radulovicيف et)

(al., 1996.
اإلنسان يف فاشية. اًنأحيا: احلدوث كيوجار144أصابت يف عامدشخصاً ،1946ن

نيويورك ملدينة جماورة عن،وهي التبليغ يف180ومت سنوياً ولفترة ذلك بعد تقريباً حالة
املتحدة بعدها،الواليات حاد بشكل اخنفض الوقوع أن عام. إال هناك: 1979ففي كان
من صغرية املبىنحاال5فاشية نفس يف غرفتني يف يعيشون أشخاص بني نيويورك يف ت
بالفئران أوكرانيا.(Brettman et al., 1981)احملتشر انتشرت،يف قد العدوى كانت حيث

الدونيتز حوض يف،يف ملحوظ تراجع أيضاًوقسجل املرض .وع
احليوانات يف الطبيعي: احلدوث احللميةالثوي املللريكتسية الواليات الفأريف هو تحدة

امل(يلنـزامل اجلرذ،)Mus musculusيلنـزالفأر هو أوكرانيا .)Rattusاجلرذأنواع(ويف
بالسوس العدوى الدموي: تنتقل الطري الدموي(Liponyssoides sanguineusواخز العְקلَس

Allodermanyssus( .القوارض يف العدوى .معروفغريتواتر
اإلنسان يف محيدللمرض: املرض ب،مساق السوسآيبدأ لدغ مكان جلدية واخز(فة

الدموي الشكلبوتستمر)الطري محاقي طفح مع املترافقة احلمى من . varicelliformأسبوع
بعد األعراض اللدغة9  24تظهر من احلمى. يوماً من أسبوع قبل البدئية اجللدية اآلفة تظهر
صغرية ندبة صغرية،وتترك حطاطة هي جلبةواآلفة وتشكل املركز يف حويصل إىل تتطور
النهاية يف وأمل. سوداء وصداع متقطعة ومحى غزير وتعرق بنوافض احلمية الفترة تتميز

يعا. عضلي بطننـيقد أمل أو قياء أو غثيان أو سعال أو أنفي جنيج من املرضى .يـبعض
يصبح مث احلمى من والرابع األول اليوم بني بقعي حطاطي طفح حويصلياًيظهر بقعياً طفحاً

ندبات يترك أن دون األسبوع اية يف مؤمل.ليختفي غري أجزاء،الطفح على يظهر وقد
اجلسم من األمخصني،عديدة أو الراحتني يصيب ال وكثرة. لكن البيض الكريات قلة توجد

احلمية الفترة من األوىل األيام خالل بإعطاءيوصى.(Brettman et al., 1981)اللمفاويات
أ إلنقاص احليوية ذاتياً-األعراضمداملضادات وحمدود محيد املرض مساق أن املعاجلة. رغم

هي التتراسغم250املفضلة مدة6كلكلنييمن 5ساعات .)(Brettman et al., 1981أيام2 
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الريكتسيا:4الشكل احلَلَمية(لوְקقَس .نتقالاالحلقة) الريكتسية

احل يف غري: يواناتاملرض األخرى والقوارض الفئران يف للعدوى الطبيعي املصدر
االصطناعية. معروف للعدوى كبري بشكل مستعدة املخترب داخلي. فئران التلقيح سبب

رئوياً التهاباً مع،األنف الصفاق التهاب فيسبب الصفاق داخل أما قاتالً؛ يكون ما غالباً
دموية و،نضحة اللمفية العقد الطحالوالتهاب اليوم. تضخم بني املوت بعد18و9حيدث

ذراري. التلقيح احللميةختتلف الفوعةالريكتسية حيث .من
االنتقال وطرز العدوى الداجنة: )4الشكل(مصدر الفئران هي الرئيسية املستودعات

الدموي: والسوس الطري املبيضواخز عرب باالنتقال الريكتسيات مترير يستطيع يف. الذي
املتحدةال الداجنة: واليات الفئران على البالغ والسوس احلوراوات ִדاجم،تتغذى وقد

واإلنسان أخرى ,Weiss and Moulder)حيوانات حلقة. (1984 هناك تكون أن املمكن من
أيضاً كوريا،برية يف بري قارض من العامل استفراد به أوحى ما املرض.وهذا أن يعتقد كما
يف .أفريقياجنوب" أدغال" حيدث

مدن يف الفيدرالية وروسيا املتحدة الواليات من كل يف الريكتسي الوقس وأصاب،حدث
بالقوارضأشخاصاً حمتشرة منازل يف السب. يعيشون العامل آخربـيانتقل إىل فأر من
الدموي: بالسوس الطري اإلنسان،واخز إىل املستودع. وأحياناً هو السوس هذا كان رمبا
يكون. للعاملالرئيسي قد الدمويوبذلك الطري خيدمواخز وقد العدوى ناقل هو

أيضاً له أيضاً. كمستودع أخرى وقوارض اجلرذان على الناقل امل،يتغذى الفأر أن يلنـزرغم
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له املفضل الثوي يبقى. هو الدمويال الطري أوواخز ساعة يبقى فهو الثوي يف دائم بشكل
ح فقط قربتوج. يتغذىتـىساعتني املوجودة األبنية يف البالغ السوس من كبرية أعداد د

.(Harwood and James, 1979; Bell, 1981)القوارضجحور
املرض وبائيات يف احليوانات السوس: دور وبواسطة القوارض بواسطة العدوى : تستمر

الدموي الطري عابرة. واخز ضحية .اإلنسان
خمتربي: التشخيص إثبات على احلصول خالليتم املأخوذ الدم من العامل باستفراد

وتلقيح احلمية الفئرانهالفترة مأخوذة،مثيف أمصال باستخدام املتممة تثبيت اختبار إجراء
املرض من احلاد الطور بـ،أثناء ذلك بعد 4مث املناعي،أسابيع3  التألق اختبار أن كما

املرض تشخيص يف أيضاً مفيد .الالمباشر
والقوارضهوجت: املكافحة الناقل حنو املكافحة مبيداتتوت،إجراءات تطبيق من كون

القوارضاحلَ مبيدات يتلوها احملتشرة املناطق على من. لَم للتخلص القمامة حترق أن جيب
األبنية يف والفئران اجلرذان نيويورك. مأوى مدينة سكان بني الوقوع يف احلاد االخنفاض عزي

التعا ممارسات تغيري الفضالتإىل مع .(Benenson, 1990)مل
عـراجـالم
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البقعية الصخرية الجبال حمى
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER

ICD-10 A77.0عن الناجمة البقعية الريكتسيةالحمى الريكتسية
ICD-10 A77.3 Spotted fever due to Rickettsia rickettsia

البقعية: املرادفات احلَبְקر،احلمى اللطخية،petetchialيةاحلمى macularاحلمى

بالقراد،)الربازيل( املنقول البقعية،التيفوس اجلديد العامل أمريكا،محى بقراد املنقول التيفوس
ساوباولو،الشمالية شوا،محى بنتا،Choixمحى .)املكسيك(pintaمحى

الريكتسية: السببيات الريكتسيتم(الريكتسية النواخس . )Dermacentroxenusثوي
منط طليعة هو الدقيق احلي الكائن البقعيةprotypeهذا احلمى جمموعة من . الريكتسيات

ذراريه فإن اֱדموعة يف إمراضاً األكثر أنه فوعتهاختتلفورغم خيص بعض. فيما تشارك
اֱדموعة كامل مع اختبار،مستضداته بتطبيق متيزها ميكن للنوع نوعية مستضدات أيضاً وله

الفأرا أمصال على اֱדهري املناعي ويسافر. لتألق قراد لدغة خالل اإلنسان جلد العامل خيترق
طول على البطانية اخلاليا على ملتصقاً اللمفي واجلهاز الدم جمرى بواسطة اجلسم داخل

عملياً،الطريق الرئتني اليبلوع. ويكتنف من يتحرك مث البلعمة بواسطة اخلاليا يدخل
phagosomeاهليوىلإ النواة،ىل الثنائي،وأحياناً باالنشطار يتكاثر  (,Raoult and Walkerحيث

(1990.
اجلغرايف الربازيل: التوزع يف املرض جرياس(وجد ميناس جانريو،واليات دي ،ريو

باولو كندا) سان من،وكوستاريكا،وكولومبيا،وغرب والوسطى الغربية واملناطق
املتحدةوالواليا،وبنما،املكسيك يف. ت إال مكان كل يف املتحدة الواليات يف يوجد
األمريكيتني. نيوهامشر،ماين،هاواي،أالسكا: واليات خارج العدوى .استعرفت
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اإلنسان يف املتحدة. فرادي: احلدوث الواليات وبائي-يف ترصد موضوع املرض -حيث
هناك من528كان وسطياً سنوياً واضحارتف1973إىل1970حالة بشكل الرقم هذا ع

العقد بقية بني. خالل هناك مقداره1977:4.411  1980فكان سنوي مبتوسط حالة
كل1.103 التايل: على العقد يف االجتاه من،انعكس عام1.170واخنفض إىل1981حالة

عام603 مقداره،1989حاالت وقوع إماتة. نسمة100.000لكل0.25مع معدل اخنفض
مناحلاال الوقت نفس يف من1982عام4.7%ت أقل .(CDC, 1990) 1989عام1.1%إىل
عام املرض649التقط: 1990يف إىل،شخصاً احلالة إماتة .%7.6 (CDC, 1991)وازدادت

املتحدة الواليات إصابةتـيوال-يف أكثر ا-هي هناك الشرقنـزكان حنو واضح ياح
احلاالت وقوع توزع من1930إىل1910فمن. يف احلاالت من األكرب األعداد سجلت

اجلنو واجلنوبـيالساحل الكلبمعاملنطقةتوافقت(املركزيبـيالغربـيالشرقي : قراد
املتبدل( اجللد بني224 (37.1%)كانت. )Dermacentor Variabilisناخس من حالة

ال603 اجلنوتـيحاالت الساحل من عنها التبليغ من100 (16.6%)والشرقيبـيمت
الغر أوكالهوما.املركزيبـيواليات والية يف األعلى الوقوع 100.000لكل1.9(كان

ومونتانا الشمالية كالورينا منها أقل .(CDC, 1990)) نسمة100.000لكل1.8(نسمة
رئيسي بشكل والصيف الربيع يف احلاالت نشاطاً،حتدث أكثر القرادات تكون كان.حيث

ا%63 يفمن ذكوراً األطفال. حالة487ملرضى بني األعلى املعدل 9كان ،سنوات5 
األشخاص بني فوق20واألدىن وما فكان.(CDC 1990)سنة اجلغرافية الناحية من أما

الوط نسمة5.2اإلمجايلنـيالوقوع مليون لكل اجلنوب،حالة يف األعلى الوقوع وكان
أ.الشرقي منتصف بني احلاالت سبتمربحتدث ومنتصف وصغار،بريل األطفال عند وتشاهد

رئيسي بشكل للذكور،البالغني سيطرة Bernard)مع et al., 1982) .حالية أرقام تتوافر ال
احليوا املرض هذا وقوع الالتينيةنـيعن أمريكا يف .املصدر
احليوانات يف الربازيل: املرض الريكتسيةستفردتا:يف الكالبالريكتسية صومبواألبني

الربية املتحدة. )Sylvilagusاليحروجأنواع(واألرانب الواليات يف املوطونة املناطق يف أما
واألفقد الكالب يف مكان كل يف منبوجدت عديدة أنواع ويف الربية واألرانب صوم
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أيضاً الربية الربية،القوارض احليوانات يف األمد قصري الدم يف الريكتسيات  (Weiss andوجود

(Moulder, 1984; Raoult and Walker, 1990.
لديها الثدييات من عديدة أنواعاً أن املتحدة الواليات يف سريولوجية دراسات أثبتت

للريكتسية بالقراد. أضداد احملتشرة الكالب أن املتبدل: ومبا اجللد يفناخس مهمة حلقه
درج نعرف أن املهم من فإنه اإلنسان إىل االحتشار املنعديةانتقال للقرادات تعرضها . ة
امل من عالياً معدالً عديدة سريولوجية دراسات املناطقوجدت يف الكالب بني فاعالت

كان. املوطونة حيث بأوهايو كولومبس يف املصلية للمفاعالت األعلى االنتشار سجل
إجيابيا73ًمن%45.2 اֱדهري املناعي بالتألق مفحوصاً .(Smith et al., 1983)كلباً

واإلنسان الكالب من كل يف فرادي بشكل املرض من. حيدث جمموعة بني فاشية سجلت
السيبريية األسكيمو يֱקعرفوآتـيالhuskiesكالب عايل مرعى يف مؤقت بناء إىل ت

فيه القراد .(Breitschwerdt et al., 1985)كلبا12ًمن7مرض: أيام5خالل. تواجد
اإلنسان يف ا: املرض بعدتظهر السريرية 14ألعراض القراد؛2  لدغة من للمرضيوماً

مفاجئ وعظميبدء ومفصلي عضلي وأمل وصداع ونوافض حبمى احلمى. ويتميز تدوم
حوايل- الثاتـىح-م40وهي األسبوع املرضنـياية من. من طور يوجد كما
الطنـزاال ظهور قبل وإسهال وقياء غثيان مع املعوي املعدي اجللديعاج  (Raoult andفح

(Walker, 1990.بعد معمم بقعي طفح 6يظهر يف3  احلصبة يشبه احلمى بداية من أيام
غالباً،البداية حربياً يصبح الطفح. لكنه والكاحلني-هذا املعصمني حول عادة يبدأ - الذي

للمرض متيزاً األكثر العالقة من،هو أكثر يف احلاالت80%ويتواجد ي. من اجلهازقد كتنف
واهلذيانبـيالعص واألرق اهلياج مثل ايةتـىوح،deliriumبأعراض يف السبات

األول الثا. األسبوع األسبوع اية يف ورئوية دورانية مضاعفات تظهر سجل. نـيقد كما
يف غنغرينة تقريبا30ًحدوث الساق،مريضاً أو أصبع لبتر منهم عدد Kirklandأخضع et)

(al., 1993.
معاجلة تلقوا الذين املرضى عند قصرية النقاهة فترة تكون يترق،قد عندما املرضىلكن

أشهر أو أسابيع يدوم فقد املعاجلة من. دون املتحدة الواليات يف اإلماتة معدل 4.5%اخنفض
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.%1.2 (CDC, 1990)إىل
احليوانات يف الربيني: املرض األثوياء معظم يف ظاهرة غري ت. العدوى عندقد ظهر

سريرية أعراض طبيعياً أو جتريبياً املنعدية لدى. الكالب لديها-كالب4من3كان شخص
سريولوجياً بط-املرض وأمل عالية ونـيمحى ورأرأة. همقواكتئاب نوام اثنني عند ،وظهر

و ملتحمة التهاب ثالث الفمويةنـزوعند املخاطية يف حربية عنده،وف تظهر فلم الرابع أما
سريريةأ .عراض

البقعية:5الشكل الصخرية اجلبال اال-محى املتحدةحلقة الواليات يف .نتقال

احمل املوطونةمن املناطق يف الكالب يتعرض أن الريكتسيةتمل مبكرللريكتسية عمر ،يف
املرض من وخيم شكل من حتصنها األمومية األضداد الكالب: وبذلك،وأن تتعرض عندما

تكو بعد السريريةفيما العدوى وتقاوم فاعل بشكل ممنعة .(Lissman and Benach 1980)ن
برتشفريد وصفها فاشية يف التالية األعراض جنيج،قهم،نوام: 1985عامورفاقهشوهدت

وعين تناسق،يـأنفي الصلبة،عدم يف الدموية األوعية العقد،احتقان وتضخم ومحى
األصو،اللمفية وزيادة الطحال احلويصليةوتضخم القصبية حاالت. ات أربع عن تقرير ،يف

املرض من خمتلفة عالمات من الكالب معاناة إىل يف،وإضافة خنرية جلدية آفات تطورت فقد
واألطراف واحلليمات واألنف األذن وسديلة كان. (Weiser and Green, 1989)الصفن

من9لدى سريولوجيا11ًكالب عندها التشخيص أثبت بعدكلباً شفيت خفيفة عينية آفات
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تتراس باألوكسي معاجلة الكالب أعطي أويأن زرقاً أسبوعنيالكلني مدة فموياً تتراسيكلني
األقل Davidson)على et al., 1989)ا؛فإ اإلنسان من للقرادات تعرضاً أكثر الكالب وألن

املرض بؤر وتوضع انتشار على كمؤشر ختدم Feng)قد et al., 1979).
ا وطرز العدوى من: )6و5الشكالن(نتقالالمصدر مركب الطبيعي املستودع

فصيلة من الصغريةاللبودياتالقرادات الربية املتحدة،والثدييات الواليات ناقالن: يف هناك
رئيسيان األندرسوومستودعان اجللد منطقةنـيناخس الصخريةاجليف الكلب،بال : وقراد

اجللد ااملتبدلناخس الشرقييف واجلنوب املتبدليعترب. لشرق اجللد كناقلناخس أمهية أكثر
البلد من الشرقي اجلزء يف حتدث البشرية احلاالت معظم ألن يف. حالياً املوطونة املناطق يف

الالتينية هو: أمريكا الرئيسي الكاجيالناقل يلتصق. Amblyomma cajnnenseنـياليغموش
يف اإلنسان على القراد تطورههذا من مرحلة يلتصق،أي حني منيف اجللدكل ناخس

فقطواملتبدلنـياألندرسو البالغ مرحلة املكسيك.يف الب: يف الكلب ةمروحي: نـيقراد
الدموية أيضاًالرأس ناقل كوستاريكا.هو من: يف العامل املرتبيةاستفرد القرموشة

Leporispalustrisالربيتـيال األرنب الربازيلياليحرو:حتتشر هلذا،Sylvilagusج وليس
لإلنسان خاص تفضيل البشري،القراد للمرض ناقل أنه يعتقد Fuentes)وال et al., 1985).

عندما الصغرية القوارض إىل ينقله الذي القراد بوساطة الطبيعية البؤر يف العامل يدور
ليتغذى نفسه ب. يلصق العدوى فتكتسب املنعدية غري القرادات منأما دم وجبة بأخذ دورها
منعد بري احلقل(ىحيوان أخل،فئران الربية. )السناجب األرانب أن سابقاً أنواع(اعتقد

رئيسي) Sylvilagusاليحروج إىل،مستودع للعدوى نقلها كيفية حول الشك تزايد لكن
Burgdorfer)القرادات et al., 1980).بيو كنواقل ليس مهماً دوراً القرادات لوجيةتلعب
مترير،فقط تستطيع ألن أيضاً كمستودعات الريكتسيةبل عربالريكتسية باالنتقال ذريتها إىل
.املبيض

منخفض القرادات يف العدوى مرتفعتـىح،معدل بشكل املوطونة املناطق وخيتلف،يف
أخرى إىل منطقة ذلك،من من أكثر باالنتقال: بل الطبيعة يف العدوى على احملافظة عربميكن

فقط احلالة. املبيض هذه وتستخدم: ويف للعدوى الرئيسي املستودع القرادات تكون قد
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ال فقطتـياحليوانات لتغذيتها كمصدر عليها .تلتصق
البقعية:6الشكل الصخرية اجلبال الالتينية-محى أمريكا يف االنتقال .حلقة

احليوانات دور يتوطد احملاألخرىمل على قادرة يفكمستودعات العدوى على افظة
قصري الدم يف الريكتسيات وجود ألن بعد، للكالب- الطبيعة دوراً،بالنسبة تلعب أا ورغم

اإلنسان بيئة إىل املنعدية القرادات بإدخال املرض وبائيات يف أا،مهماً يف شكك هناك
الطبيعية الظروف يف القرادات .تعدي

لدغة خالل من بالعدوى اإلنسان على،القراديصاب ملتصقاً يبقى أن جيب والذي
مدة 6اجلسم يستنشط4  لكي األقل على تنشيطييع(ساعات الريكتسياتreacrivate) د

الرورامل( مرحلة إىل الالفوعة مرحلة املمكن). وعةفمن من أنه أقل-كما ذلك أن رغم
نسيجه-شيوعاً قطع يف أو القراد براز يف املوجودة انفصالهللريكتسيات عند متزق - الذي

اجللد يف شق خالل من اجلسم إىل تدخل .أن
قرادات مع التماس خالل من أو بالقراد احملتشرة املناطق من إما العدوى اإلنسان يلتقط

الضواحي يف منازل إىل كالب على فصل. حممولة البشرية الفترات،ةيالعدوى مع وتتوافق
للقراد األعظمي النشاط من .اتالسنوية
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املرض وبائيات يف احليوانات عارض: دور ثوي يف. اإلنسان رئيسي رابط هو الكلب
اإلنسانا بيئة إىل املنعدية القرادات يدخل ألنه اإلنسان إىل العدوى نوعيبو،نتقال -شكل

نوع املتبدلمثل اجللد الكاجي،ناخس الدمويةنـياليغموش الرأس .ومروحية
الت: التشخيص استفراداملدكيويعتمد على السريري للتشخيص الريكتسيةخربي

يفالريكتسية متخثر دم من مستعلق وتلقيح احلمى من األول األسبوع خالل املريض دم من
مضغة ذات بيوض أو القبيعات ال. ذكر الغاللة من امللوثة اللطاخات فحص يةغمدميكن

بعد اֱדهر حتت 6للخصية التلقيح4  من است. أيام أن األكثرورغم الطريقة هو العامل فراد
املرض لتشخيص للعدوى- تعويالً الطاقم وتعرض البيئة تلوث اختطار جيب-وبسبب لكن

جير اإلجراءىأن ֲדذا للقيام جمهزة مرجعية خمتربات يف فقط .االختبار
ظ التشخيص وضع جداً املهم العالمات. مبكرنـيمن بسبب باملرض أُشتبه فإذا

وال الوبائيةالسريرية املختربantecedentسوابق نتائج انتظار دون فوراً باملعاجلة البدء . فيجب
املنخفضتني ونوعيته حساسية بسبب يستخدم فيليكس ويل اختبار يعد االختبارات.مل

هي حالياً املستخدمة الالمباشر: الرئيسية الدموي والتراص الالمباشر املناعي أما. التألق
امل تثبيت حساسةاختبارات ليست لكنها نوعية، فهي اֱדهري والتراص الالتكس وتراص تممة
الكفاية فيه النقاهة. مبا وطور احلاد الطور أمصال على االختبارات اال.تنجز تفاعريعترب

إجيابياً أضعاف أربعة مستضد. مبقدار اكتشاف أحياناً الريكتسيةميكن آفاتيفالريكتسية
التأ باستخدام طفحية املباشرجلدية املناعي مت.(CDC, 1990))50%  70%حساسية(لق

البول سلسلة تفاعل باستخدام التشخيص على الربياسيياحلصول الدنا لتضخيم مرياز
الريكتسية يفللريكتسية الدموية اخلثرات إلعادة. مرضى5من4يف األمر احتاج لكن

حاالتيالتضخ ثالثة يف االختيا.م أن إىل ذلك يشري حساساًقد ليس ولهر كافية لدرجة
السريري) تقييدات(حدود التشخيص Sexton)يف et al., 1994).ذلك من أكثر قيمة: بل

لتشخيص السريولوجية الريكتسيةاالختبارات القائلةالريكتسية باحلقيقة االنقالب:مقيد إن
بعد إال إثباته ميكن ال املرض6املصلي بدء من األقل على Clements)أيام et al., 1983a).
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الستئصال: املكافحة حمدودة مناطق يف القراد مبيدات تطبيق املكافحة إجراءات تتضمن
القراد جتمعات إنقاص مالبس،أو واملنفراتحمواستخدم وداي(صنة توالميد إيثيل داي

فتاالت األشخاص)ميثيل القر،لتحصني من للتخلص يومياً مرتني املالبس غريداتاومعاينة
امللتصقة،)املنفصلة(امللتصقة القرادات من احلذر مبيدات.والتخلص تطبيق أيضاً املهم من
ال أسبوعنيثمالقراد بفاصل واملساكن واألوجار الكالب على .الية
ت للتعرضعمل العايل االختطار ذوي األشخاص لتحصني اللقاحات املختربات(ط ،عمال

البيئة مֱקرضية) علماء نتائج ومعطلا. أي الدجاج جنني خاليا من مشتق حمسن لقاح خترب
تقي ومت متطوعني على فقط. مهيبالفورمالني جزئياً حتصيناً اللقاح لكن،)25%جناعة(يعطي

الذي املتطوعون مرضىأصيب املرضبأصبحوا من أخف Clementsشكل et al., 1983b)(.
عـراجـالم
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األكالي SCRUB TYPHUSالتيفوس

ICD-10 A75.3عن الناجمة التيفوس التسوتسوغاموشيةحمى الريكتسية
ICD-10 A75.3 Typhus fever due to Rickettsia tsutsugamushi

غاموشيداء: املرادفات بالسوس،Tsutsugamushiتسوتسو املنقول التيفوس ،محى
املداري خمتلفة،التيفوس حملية .وأمساء
التسوت: السببيات الشرقية(Rickettsia tsutsugamushiسوغاموشيةالريكتسية الريكتسية

R. orientalis(التيفوستـيوال جمموعة إىل باليونانيةtyphosكلمةنـيتع. تنتمي
محىstupor لذهوال" عن الذراري،"الناجم بني املستضدي التغاير من عالية درجة هناك

بدئية.املختلفة أمناط مثانية متييز أكثر،مستضديةprototypesمت هناك يكون ضد.وقد املناعة
املماثلة أ،مديدةhomologusالذرية الذرااإال فقطرضد مؤقتة املخالفة أحد. ي يسود

موطونة منطقة يف مصلية أمناط عدة تواجد عند املصلية  (,Shirai and Wissemanاألمناط

أن. 1975) م168من68.5%وجد عليها احلصول مت السوسمستفردة من خمتلفة أنواع : ن
ماليزياLeptotrombidiumاخلطيماء للنمط. يف سيطرة مع واحداً منطاًَ حتتوي أا وجد
كا Karp(Shiraiبرالبدئي et al., 1981) .من املختلفة الذراري الريكتسيةختتلف

فوعتهاالتسوتسوغاموشية .يف
التسوتسوغاموشية الر،عصيةالريكتسية أصغر من طوهلا،يكتسياتوهي متوسط

جيمينيز،كرونيم1.2 ملون من املعدلة النسخة أو جيمزا مبلون رؤيتها يف. وميكن جيداً تنمو
املضغة ذات بيوض من احملي الكيس ويف اخللوية من. املزارع النواة حول الناحية يف وتوجد

النواة احلقيقية .(Weiss and Moulder, 1984)اخلاليا
اجلغرايف إىل: التوزع الفيدرالية روسيا من الشرق أقصى يف كراوي برميورسكي من

احمليط شرق يف واجلزر أستراليا ومشال وباكستان وأفغانستان واهلند آسيا شرق جنوب
البيئية. اهلادي الظروف من واسع مدى يف املناطق هذه يف العدوى : )يكولوجيةاإل(توجد
الصحراء،الرئيسية) األدغال(الغاب اجلبليةا. شبه هيمااليا،لصحراء يف األلب . ومروج

متفاوت املرض الناقل،توزع ومركب العامل وجود على يعتمد األخري.املستودع/ألنه هذا
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السوس من الصغرية)براغيث(trombiculidاخلطماوييتشكل القوارض،والثدييات خاصة
عليهاتـيال جب. تتغذى يعرف ما جتتمع عندما العناصر هذه التيفوستشكل التبؤر. زر حيدث

املستودع الناقل يرقات توجد املكاناخلطيماءأنواع: عندما نفس .يف
اإلنسان يف الثانيةالكان: احلدوث العاملية احلرب خالل خطرية مشكلة األكايل تيفوس

الباسفيك غرب جنوب يف اليابانية والقوات احللفاء قوات من اهلند،)اهلادي(لكل ويف
العملياتالوبورماو مسرح احللفاء. صني قوات يف حدث أنه قدر تقريبا18.000ًوقد . حالة

من املختلفة الفاشيات يف احلالة إماتة املنطقة35.3%إىل0.6%تراوح املرض. حسب استمر
املوطونة املناطق بعض يف عامة صغرية احلاالت. كمشكلة معظم يف فرادي بشكل .حيدث

للح املسجل الوقوع أن بنيورغم ماليزيا يف السريرية جدا1974ًو1967االت منخفض
حوايل( السنة55املتوسط بكثري) يف أعلى للمرض السريري الوقوع أن يعتقد أنه قدر. إال

بـ املاليزية اجلزيرة شبه يف جمتمعني يف أجريت دراسة يف الشهري العدوى يف3.9%وقوع
و اֱדتمعني الثا3.2%أحد اֱדتمع الريفيةإن. نـييف املناطق يف مناسبة خمتربات وجود عدم

من األخرىجيعل احلمية األمراض عن األكايل التيفوس تفريق Brownالصعب et al., 1978) (.
املناطق بعض يف عديدة سنوات بعد ثانية يظهر مث اإلنسان يف املرض خيتفي وهذا. قد

اليابان يف شيبا والية يف يف،ماحدث مرة أول مֱקيز عامحيث ليظهر1950مريض اختفى مث
عام ثانية1982ثانية ارتفاعه جمموعه. ويستعيد ما يف152مֱקيز يف،1989حالة العدد وازداد

إىل التالية نوفمرب90%حدث. 157السنة يف احلاالت هذه الثا/من كانون/وديسمربنـيتشرين
يف.األول كاوازاكي منط من5وجد ت6مستفردات مت الوحيدةمستفردات باألضداد نميطها
كوروكي،النسيلة منط هو السادس Kuroki(Kaihoوكان et al., 1993).السنوات يف
وأستراليا: األخرية كوريا يف املرض من جديدة بؤر الشمايل(ظهرت يف.)اإلقليم 88كان

من وحيدة113مستفردة أمصال باستخدام ونֱקمطَت كوريني مرضى من أخذت مستفردة
النسيلةالنس وعديدة البدئي،يلة النمط ذراري يف يوجد مل مستضدي حمدِّد فيها ارباككان

وغيليام مشتركة،Kato Gilliam, Karpوكاتو مستضدات لديها املؤلفون. و استنتج
(Chang et al., 1990)كوريا يف منتشر كارب بنمط مرتبطاً جديداً مصلياً منطاً .أن
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السري املفاعالت ملعدل عاليةميكن توطنية ذات مناطق يف جداً خيتلف أن فعلى،ولوجية
املثال امل: سبيل للتألق دراسة أننأظهرت تايلندية قرية يف أجريت الالمباشر من77%اعي

ماليزيا يف مماثلة نتائج وجدت كما مفاعلني؛ كانوا اֱדتمع يف سكان،البالغني بني خاصة
األصليني بكث،األدغال أخفض معدالت القرىمع يف يعيشون الذين األشخاص من .ري

دائم بشكل للعدوى تتعرض املوطونة املناطق يف اجلمهرة بأن شك يوجد .ال
احليوانات يف الثديية: احلدوث األنواع من العديد يف الطبيعية العدوى اجلرذان. شوهدت

احلقل،)Rattusاجلرذأنواع( فئران املناطق بعض الينقولأنواعوالعكربأنواع(volesويف
Apodemes(،الشجرية الزبابة إىل الفأر(shrewإضافة يشبه احلشرات آكالت من ) حيوان

خاصة أمهية احليوانية.ذات اجلغرافية الناحية حسب املنعدية الثدييات أنواع -Zoogeoتتنوع

graphicللعدوىتـيال الطبيعية البؤر فيها .توجد
اإلنسان يف إ: املرض يلدغ أن جنسبعد من يرقي بسوس إىلاخلطيماءنسان بأسبوع

املؤملة العقد تضخم مع معممة وآالم امللتحمة واحتقان وصداع محى عنده تظهر أسابيع ثالثة
شائع،باللمس اخلاليل الرئوي االلتهاب أن إىل. كما بسرعة احلرارة درجة ترتفع أن ميكن

40.5 األوىل40 القليلة األيام خالل مع. (Saah, 1991)م جلدي تقرح يوجد ما غالباً
ال مكان سوداء القوقازيلجلبة العرق ذوي املرضى عند اآلسيويني،دغ بني يظهر.ونادراً

احلمى من األول األسبوع اية يف بقعي أسبوع،طفح إىل فقط ساعات عدة يدوم . وقد
أرجوا إىل وينقلب البقعي احلطاطي الشكل احلالة هذه يف النقاهة. نداكنـيويتخذ طور

وخا. مديد املعديةمتعتمد الذرية على املرض اللقيحة،ة كمية على ذلك كل وفوق
inoculumاملريضتـيال املتثابتات. تلقاها هذه للصوparametersومع السريريةرميكن ة

إىل جداً خفيفة من تتراوح جداًوأن يعا.خيمة واستثارةنـيقد ورعاش هذيان من املرضى
الرقبةpsychomotor excitationحركيةنفسية وتيبس السمع عند. وضعف 30 (34%)ظهر

من مؤلفة جمموعة جلدي87من طفح بالعدوى أصيبوا أمريكياً كانت85%و،جندياً منهم
اللمفيةمالعال العقد تضخم هي شيوعاً األكثر  (,Berman and Kundin, 1973; Saahة

أو.1991) رئوية مضاعفات حتدث قلقد أو املعاجلنيبدماغية غري املرضى عند نتيجة،ية مع
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غالباً يف. قاتلة األساسية املرضية األفات توجد قد األخرى الريكتسيات أدواء يف وكما
الصغرية الدموية من. األوعية احلاالت إماتة معدل يتراوح  (,30Wisseman%إىل0%قد

املسنني،1982) األشخاص من بكثري أعلى .ويكون
التتراست من التقليدية املعاجلة الفموييتألف تليها: كلني عالية بدئية جرعة تعطى

أسبوع4 خالل يومياً الثالثة. جرعات األيام خالل باملعاجلة البدء مت إذا النكس حيدث قد
املرض من البسكادور.األوىل وجزر ماليزيا أن: )بتايوان(يف منإوجد وحيدة جرعة عطاء

الت5و7كغ/غم5كسيسيلنيوالد على فعاالًوأيام كان .(Benenson, 1990)ايل
احليوانات يف الطبيعي: املرض األثوياء يف نسبياً خفيفة أو ظاهرة غري .ةالعدوى

األكايل:7الشكل التسوتسوغاموشية(التيفوس ا-) الريكتسية .نتقالالحلقة

االنتقال وطرز العدوى األكثر: )7الشكل(مصدر للريكتسيةأمهيةالنواقل
جنسالتسوتسوغاموشية من السوس من عديدة أنواع اخلطيماءوباألخص،اخلطيماءهي

الراملةو،L. akamuohiاألكاموشية املخططة،L. arenicolaاخلطيماء .Lواخلطيماء

delienseالشاحبة البافلوفسكيةL. pallidumواخلطيماء L. pavlovskyواخلطيماء

الف اخلاصة.L. flatcheriليشريةواخلطيماء املباءة حسب الناقل النوع . ecosystemخيتلف
توجد املثال سبيل األكاموشيةفعلى الاخلطيماء احملروقة احلقول الربيعتـييف يف باملاء تغمر

الصيف حني،وبداية املخططةيف األدغالاخلطيماء مع ترافقاً يف. أكثر غالباً موجود السوس
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جيداً احملددة احلدائق(البؤر أو األكالية) اجلزر النباتات من مناطق املرض،يف اسم جاء .ومنها
الفقاري األثوياء إىل فقط السوس هذا يرقات ينقل،للتغذيةةتلتصق العمل هذا وخالل

األخرى.العدوى تطوره أطوار وخالل السوس الطبقة) لبالغةا-احلوراء-البيضة(يعيش يف
التربة من أنواع. السطحية ختدم العاملاخلطيماءال مترر ألا أيضاً كمستودع بل فقط كناقل

املبيض عرب باالنتقال ذريتها عاٍل.إىل كمعدل حيدث إىل،جداًوهذا جيل من العدوى ويدمي
يليه الذي أنواع. اجليل أن إىل آخر مؤشر املستواخلطيماءهناك تكون الرئيسيقد وهو،دع

فقط واحدة مرة اإلنسان أو احليوانات على تتغذى الريقات ظهور. (Saah, 1991)أن بعد
قصرية بفترة لبضعة: البيوض نباتاً تتسلق أو التربة على األرجل السداسية الريقات تبقى

ح ليمر إنساناً أو حيواناً وتنتظر جلدهتـىسنتمترات على تعودتتغذىوحاملا،تلتصق
حياִדا حلقة تكمل حيث التربة إىل ,Weiss and Moulder)الريقات أن. (1984 كما

مستودع الربية للسوس،حمتملالفقاريات غذائي مصدر أا هو الرئيسي دورها أن .إال
الربية الفقاريات إىل العدوى السوس يرقات واحلواشر(تنقل إىل،)القوارض وأحياناً

منعد. اإلنسان اإلنسان للعدوىيصبح الطبيعية البؤرة يدخل عندما األعلى. ياً الوقوع وجد
اجلنود العسكرية،بني العمليات يف خاص األعشاش،وبشكل يدخلون الذين واملزارعني

للعامل أصابت. اإليكولوجية أوبئة إىل واألمجات األدغال يف املنفذة العسكرية العمليات أدت
أو%20 أسابيع عدة فترة خالل اجلنود .أشهرمن

الطيور بعض أن حتتشرتـيال،يشتبه ما مطفولة(كثرياً سوس) تكون اخلطيماءبريقات
كنواقل ختدم املصدرtransportersقد ذلك العدوى؛،من من جديدة بؤراً تֱקحدث وبذلك

عن مفصولة جزر إىل تنتشر أن العدوى استطاعت كيف تفسري الصعب من يكون قد وإال
اليابس من أخرى املائيةمناطق التجمعات من كبرية بكميات .ة

املرض وبائيات يف احليوانات فقط: دور عارض ثوي للريكتسيةاإلنسان
الناقل. التسوتسوغاموشية بوساطة الصغرية الثدييات بني الطبيعية البؤر يف العدوى تدور

كل.وياخلطما للمحافظة: على أساسية احليوانات هذه كانت إذا فيما الشك بعض هناك
الطبيعة يف العدوى الدور،على ֲדذا القيام ميكنه وحده السوس .ألن
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ظ: التشخيص تشخيص على احلصول ارتفاعpresumptiveنـيميكن على معتمداً
املرض مساق خالل فايل،العيار اختبار مع-باستخدام proteus OX-Kاملتقلبةفيكس

ن. كمستضد إىل وتؤدي جداًَ حساسة التقنية هذه احلاالتليست نصف يف كاذبة سلبية تائج
البريوكسي. تقريباً واختبار الالمباشر املناعي التألق اختبار يعترب حني أكثردويف املناعي از

فيليكس فايل اختبار من ونوعية يف. حساسية متوفر غري التألقي اֱדهر أن األول صعوبة
الريفية املناعي،املشايف البريوكسيداز اختبار يكون الظروفولذلك هذه مثل يف أكثر عملياً

(Yamamoto and Minamishima, 1982; Kelly et al., 1988).باستخدام جهاز طور
البول سلسلة الصفيحةيتفاعل اֱדهري التهجني مع باالشتراك يوفر،microplateمرياز

خالل Sugita)ساعات6تشخيصاً et al., 1993) .السب العامل استفراد الدممنبـيميكن
الفئران يف .بتلقيحه

الثما: املكافحة احللم مبيدات تطبيق من املكافحة إجراءات اللتتألف األرض على تـيية
العسكرية العمليات أو للزراعة باستخدام. تستخدم شخصي حتصني على احلصول ميكن

احللم مببيدات مغمورة بنـزب(مالبس املنفرات) واتنـزيل مع تقام. باملشاركة وعندما
موطونة مناطق يف األعشاب: معسكرات مبيدات تطبيق أو النباتات حرق املفيد من يكون قد

herbicides .
فعال لقاح يتوفر رئيسي،ال بشكل واسع مستضدي تغاير للعامل ألن كل.وذلك : على
على أجريت دراسة بتايوان1.125يف البسكادور جزر إىل أرسلوا منطقة،جندياً مفرطةوهي

مفرط(التوطن بشكل الكيميائي: )موطونة االتقاء الدوكسيسمع200إعطاءبكان كلنييمن
فعاالً أسبوع Olsonكل et al., 1980)(.

عـراجـالم
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61 داء املتدثِّرات احليوانـي املصدر 

الحيوا المتدثِّرات ZOONOTIC CHLAMYDIOSISالمصدرنـيداء

ICD-10 A70الببغائيةعدوى المتدثرات
ICD-10 A70 Chlamydia psittaci infection

الببغائي: املترادفات الببغاوات(psittacosisالداء فصيلة من الطيور الببغاء،)يف محى
parrot،الطيور األخرى(Ornthosisداء الطيور .)يف

حالياً: السببيات املتدثرات جنس من التالية الثالثة األنواع متييز ثريةاحلةاملتدثر: مت
Chlamydia trachomatis،ئويةالرةواملتدثرC. pneumoniae)ذريةTWARًسابقا (

رابع.C. psittaciالببغائيةةواملتدثر نوع وجود افترض C. pecorumالبيكوريةاملتدثرة: وقد

(Fukushi and Hirai 1992; Kuroda-Kitagawa et al., 1993).حية كائنات املتدثرات
جوانية خلوية(دقيقة تتم) داخل مميزة تكاثرية حلقة طورينوهلا خالل منهما-من واحد
فقط حالياً. معٍد جراثيم أا على االتفاق مت مثالً،وقد االستثنائية املميزات بعض مع : لكن

اجلوا وحلقةstrict intracellular parasitismالتامنـيالتطفل وبنيوية استقالبية وفروق
متميزة .تطور

االبتدائي اجلسم هو املعدي ويذوֵקتelementaryالعنصر املستعدة باخلاليا يرتبط والذي
ذاتيةضي( صفة عليه الinternalize) في للمخاطيةدوعمالظهارة 8وخالل. ية ساعات6 

معدي غري شبكي جسم إىل املتذوت االبتدائي اجلسم اجلسم،reticulateيتمايز ينقسم مث
الثنائي باالنشطار 24وبعد،الشبكي األجس18  ختضع أخرى تنظيمساعة إلعادة اجلديدة ام

reorganizationقطرهاتـيوال ابتدائية جسيمات إىل وحتوهلا 0.3تركزها . كرونيم0.2 
املشتملةالوبذلك، األجسام فقط) املشتمالت(حتتوي االبتدائية األجسام على اجلوانية

)0.3 أيضاًعلىبل) كرونيم0.2  الشبكية بأكثرتـيوال،األجسام أكرب مرتنيهي من
الثوي. )كرونيم0.8( خلية تتداعى جديد،عندما من االبتدائية األجسام اجلسم. تتحرر

االستقالبيةخاملاالبتدائي الناحية خلية،من على يتطفل لكنه فنشيط الشبكي اجلسم أما
الفسفات الثالثي األدينوزين مثل الطاقة عالية مكونات ختليق يستطيع ال ألنه الثوي احليوان

الفسفاتالوالغوانوزين .ثالثي
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احلثرية السباملتدثرة العامل وامللتحمة) (التراخوما(للحثربـيهي القرنية يف التهاب
Keratocongunctivitis (البشري التناسلي السبيل يف. وعدوى الرئوي االلتهاب عامل
حيوي منط هو املتدثريbiotypeالفئران النوع هذا الرئ.من املتدثرة مرضتسبب اًرئوياًوية

الببغائيةأما. اًبشري الببغائياملتدثرة الداء عامل الطيور(فهي الطيور) ornithosisداء يف
الثدييات يف عديدة عارض- وميكنها. وأمراض اإلنسان-بشكل تعدي النوع. أن استفرد

وال،C. pecorumالبيكوريةاملتدثرة،اجلديد البقري الدماغ التهاب حاالت الرئةمن تهاب
األبقار يف األمعاء الغنمي،والتهاب املفاصل التهاب من أنواع. وكذلك كل املتدثرةتتشارك

شحمي سكريد عديد هو مشترك الغرام-مبستضد السلبية اجلراثيم حالة يف .كالذي
ال هذا يتعامل الببغائيةمعفصلسوف الاملتدثرة احليواناتهاميكنتـيفقط من االنتقال

ا خمتلفة. إلنسانإىل مميزات مع واسعتني جمموعتني يف الببغائية املتدثرة ذراري : وهي،تقع
الببغائي الداء الثديي،الطرييpsittacosisعوامل الببغائي الداء .وعوامل

الداخلية االقتطاع نوكليازات حتليل للمتدثراتفإنendonuclease restrictionوحسب
حيويةالببغائية أمناط األقلمخسة علىلو،على مصلية أمناط أربعة الطريي احليوي لنمط
املصلية،األقل الضروب هذه الطيورserovarsوأحد يف واملرض العدوى عن مسؤول
الروميآلوا،الببغائية الديك يف الببغائي الداء يسبب يف. خر فاشيات مع األخري ترافق وقد

واإلنسان الرومية الديوك من من. (Andersen and Tappe, 1989)كل الطريية الذراري
الببغائية الفوعةاملتدثرة من خمتلفة درجات فوعة.هلا األكثر الذراري تسبب تـيوال- قد

الرومية الديوك من املصلي(استفردت الرومي- الضرب الديك-) الديك يف فاشيات
من،الرومي تتراوح وفيات معدل م.30%إىل5%مع الذراري هذه بريةاستفردت طيور ن

أعراضية للمرض. ال ضحية يصبح أن لإلنسان يعمل،ميكن كان إذا الطيورمعوخاصة ،هذه
تعرض ماهلاأو ال. لسبب فوعةذراراستفردت األقل رئيسي،ي والبط،وبشكل احلمام من

Duckاملعيشة احلرة والطيور الرومي الديك من .(Grimes and Wyrick, 1991)وأحياناً
حتدد بعدمل الفوعة .عوامل

ذراري بني أكرب تنوع هناك الببغائيةإن الثديياتاملتدثرة الدراسات. يف إحدى تقسم
(Spears and Storz, 1979)إىل الثديية املقترح. جمموعات8الذراري : )املفترض(النوع
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الثدييةC. pecorumالبيكوريةاملتدثرة الذراري من فرع من. هو بأقل يف15%ويشارك
من: الدناhomologyتنادد أخرى أعضاء مع واملتدثرةاملتدثرةالدنا احلثرية واملتدثرة الببغائية
تنادد،الرئوية مع اجلديد88%مقارنة املقترح النوع أعضاء مصلية. مع أنواع ثالثة استعرفت

النوع .(Fukushi and Hirai, 1992)من
اجلغرايف االنتشار: التوزع .عاملي
يف عادة: اإلنساناحلدوث من. فرادي البشرية احلاالت معظم الببغائيةتنتقل املتدثرة

نادرة،بالطيور بالثدييات املنتقلة عام. واحلاالت انتشر: 1939و1929بني وباء هناك كان
مشال(بلدا12ًإىل أور،أفريقيايف من كبرية وأجزاء املتحدة والواليات وسبب) باواألرجنتني

ت1.000 وبنيحالة وفاة200  300قريباً من.حالة ببغائيات استرياد إىل الفاشيات عزيت
أمريكا يف. (Schachter, 1975)جنوب نشأ الوباء أن كوردوباإيعتقد ) قرطبة(قليم

احلني. باألرجنتني ذلك العامل: ومنذ بني فاشيات عدة معاجلةنيحدثت مؤسسات يف
الرومي) تصنيع( ا. الديك الواليات هناك: ملتحدةيف عام4كان تكساس والية يف فاشيات

عامتتل. 1974 يف أصابت1976ها نيرباسكا يف يف،عامال98ًمن28فاشية أخرى وفاشية
عام عام. (CDC, 1982)عامال80ًمن27وأصابت1981أوهايو فاشية أن - 1978يعتقد

نيويورك21أصابتتـيوال يف البيطري الطب كلية يف تشريح-شخصاً مع ترافقت قد
رومية ديوك Filstein)جثث et al., 1981) .عمال بني أخرى فاشية يفوحدثت موظفني

مينيسوتا وسط يف ومعاجلتها الرومية الديوك تشرين.ذبح وشهر حزيران شهر عام2بني
مشتبهة186تاستعرف: 1986 بالسريولوجيا122 (66%)أثبت،حالة املتممة(منها ) تثبيت

(Hedberg et al., 1989).ومعاجلتهآجمال وذحبه البط تربية هو االختطار حتت عماله . خر
عام السابقة1.072استعرفت:1963و1949بني تشيكوسلوفاكيا يف بشرية حالة

(Caffarena et al., 1993) .عام فاشية: 1985يف من13أصابت يعملون80 (16%)عامالً
يف البط ملعاجلة مؤسسة Newman)إنكلترايف et al., 1992).ًعدوى: حاليا املتدثرةتعترب

الروميةالببغائية الديوك مع التعامل مع مرتبط املتحدة الواليات يف كبرية لدرجة مهنياً ،مرضاً
أوروبا ووسط شرق يف يتواجد حني البطبنييف مع يتعاملون .الذين
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املتحدة اململكة هناك: يف مشتبهة150كان كامربدجشريالمنحالة بلدة يف الببغائي داء
املتحدة. (Nagington, 1984)1983و1975بني) نسمة300.000سكاا( الواليات يف أما

هناك و1.136فكان بني8حالة حاالت.)Williams, 1989) 1984و1975وفيات مرت
أخرى ألمراض عزيت أو تشخيص دون عديدة .فرادية

األرجنتني هناك: يف عام26كان عام،1976حالة يف فاشية حالة180من1977تالها
منها(مشتبهة هناك:1981و1977وبني. وفيات3مع) حالة71أثبتت حالة949كان

الببغائي الداء من منها،مشتبهة املتممة387 (41%)أثبت احلاالت،بتثبيت هذه كان: وبني
إنس من انتقال حدوث فيهما افترض حالتان إنسانهناك إىل احلاالت25%ويف،ان من

الطيور مع ظاهرياً اتصال هناك يكن مل Planes)املثبتة et al., 1986).عام فاشية نشأت
الببغائيات12مع1989 يبيع خمزن من نيقوسيا مدينة يف .(Caffarena et al., 1993)حالة
من1992  1993خالل األوىل الثالثة مشفى: 1994واألشهر خافريسجل فرانسيسكو

آيرس بيونس يف املعدية لألمراض الببغائي55مونيز الداء من سريولوجياً،حالة كلها أثبتت
الالمباشر املناعي وفاتني،بالتألق األرغواي. مع عن: يف التبليغ خالل22مت حالة

خالل6و1962  1970 Caffarena)1987  1988حاالت et al., 1993).
قلي عدد الثديياتأُرجع يف املرض إىل البشرية احلاالت من إنسان: 1969يف. ل اكتسب

جريب وملتحمة قرنية الحاداًياًالتهاب قطته تعاتـيمن رئوينـيكانت التهاب من
(Schachter et al., 1969) .الشغاف التهاب من بشرية حبالة أيضاً رֱקبطت قد قطة وكانت

املرافق الكلية كبيبات التهاب Regan)مع et al., 1979) .العظمى بريطانيا أرجعت: يف
إىل10 حوامل نساء يف الوخيمة العدوى من تقريباً الببغائيةحاالت تسببتـيوال،املتدثرة

األغنام يف سوافية يف. (Hadley et al., 1992)إجهاضات حامل امرأة يف حالة حدثت كما
توليد يف ساعدت قد كانت أجفرنسا املاعز من ثلثهقطيع . (Villemonteix et al., 1990)هض

احليوانات يف املتدثر: احلدوث العدوى يفيوجدت الطبيعية الطيور130ة من نوعاً
والربية الببغائيات،الداجنة فصيلة من نصفها من علمية. أكثر كل: وألهداف اعتبار ميكن

للمتدثرات حمتملة مستودعات الطريية الببغائي. األنواع إىل بني: اتوإضافة شائع املرض
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والزغابيات والبط الرومي والديك تواتراً،fringillidsاحلمام أقل الدجاجولدرجة مت. يف
من أكثر عن بني20التبليغ يف1987و1960فاشية رئيسي بشكل الرومية الديوك بني
املتحدة الربي. (Grimes et al., 1991)الواليات الطيور يف عادة أخفض العدوى . ةمعدل

الببغائيةاستفردت مناملتدثرة فلوريدا والية أليفا287ًبني20%يف منpet)250طائراً منها
Schwartz)ماتتتـيال) غائياتبالب et al., 1982).الطيور على مشاֲדة دراسة حصلت

وال مستفرداتتـيامليتة على اليابان يف من77من19 (24.7%)يفالببغائيةةللمتدثرمتوت
وا اجلوامث12 (26.1%)لببغائيات Hirai)من et al., 1983) passerines.أخرى ناحية : من

من العامل السكنية716من6 (0.8%)استفرد املناطق يف الربي احلمام بني من فقط طائراً
أن،اليابانية أضداد658من37%رغم أظهرت املتممةاًمنوذجاً تثبيت اختبار Fukushiيف et)

(al., الببغائيةتتطفل.1983 أيضاًاملتدثرة والربية الداجنة الثديية األنواع من العديد ومن،على
تواتر حتديد املتدثرةالصعب و الببغائية الثديياتC. pecorumالبيكوريةاملتدثرة . يف

فقط قليلة بلدان يف األمراض بعض املثال،شخصت سبيل االعتالل: فعلى أن املعروف من
املتحدةplacentopathyاملشيمي والواليات أملانيا يف معروفان الطريي السوايف واإلجهاض

فقط وهنغاريا العظمى والنخاع،وبريطانيا الدماغ التهاب البقريencephalomyelitisوأن
فقط وإسبانيا املتحدة الواليات يف موجود الواليات،الفرادي يف الغنمي املفاصل التهاب وأن

فقط كل.(Timoney et al., 1988)املتحدة بريطانيا: على من تلقيها مت تقديرات هناك
املصدر حيوانية أمهية ذات مرضني خيص فيما اإلجهاض: zoonticالعظمى على دراسة ففي

بني اسكوتلندا يف أجريت األغنام يف اإلجهاضات:1987  1991املتوطن من مناذج أخذت
من القطعان30.7%الغنمية عدوى28%لدىوكان،من على بينة املسجلة القطعان من

الببغائية بـ،املتدثرة يقدر Leonard)8.6%بانتشار et al., 1993).عدوى درس كما
الببغائيةانتشار أيضاًاملتدثرة العظمى بريطانيا يف خمتلفة موائل من القطط يف.يف العامل وجد
مس753من%30 يف األليفة القطط منحمن املتوحشة.حمةامللتات القطط feralوبني

يف سوافية العدوى دراستها) جتمعات(مستعمرات3من2كانت القطط. متت وكانت
يفتـيال السريولوجية الناحية من إجيابية األغنام تربية مزارع يف مؤسسة22من10تعيش

(Wills et al., 1988).
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اإلنسان يف من: املرض احلضانة دور 2يدوم أطول،عأسبو1  الكثري. وأحياناً تتطور
أعراضي ال بشكل العدوى يف،من واسع بشكل الوخامة يف األعراض تتنوع قد حني يف

أخرىاعد من.وى اخلفيفة األشكال تلتبس الشائعالقد التنفسي املرض مع الببغائي ،داء
مالحظة دون متر ما وتعرق. وغالباً ونوافض محى مع مفاجئ بدء للمرض يكون وأملقد

والصداع الشهية وفقد عام. عضلي فاشية يف األعراض عدد1986كانت عند مينيسوتا يف
هي املرضى من ،سعال69%،ضعف83%،محى88%،نوافض80%،صداع91%: كبري

Hedberg)تعرق%58 et al., 1989) .أخرى ناحية املرض: من من حاالت هناك كانت
أكثر خماتالً املرض بدء فيها األعراض. كان 10تدوم رئوي. أيام7  التهاب يتطور وعندما

منطي مث،ال البداية يف ارتشاحات الشعاعية الصور أقل،تظهر منpatchesلطخات،وبشكل
الرئتني من السفلي اجلزء يف قصتـيوال،التصلد التهاب إىل تتطور حيدث. رئويبـيقد قد

املخ القشع بعض يظهر مث جاف سعال البداية يصبحاطييف قيحياًالذي تشاهد.خماطياً
الـ عمر فوق املرض من حدة األكثر األكثر.سنة50األشكال احلاالت يف توجد قد

والطحال الكبد يف ضخامة وإمساك،خطورة وإسهال توجه،وقياء وعدم ،واكتئاب،وأرق
الثدييات. deliriumهذيانوومحى من امللتقطة العدوى تقري،تؤدي دائم مرض،باًبشكل إىل

احلظ،جمموعي حلسن نادرة احلاالت هذه العدوى. لكن اللتقاط مستعدات احلوامل النساء
احلمل من مرحلة أي يف األغنام ال،من البلدان يف سوافيةتـيوذلك إجهاضات فيها حتدث

احليوانات هذه املنعدية،يف املاعز يف الببغائيةأو احليوان: انظر(باملتدثرة يف .)اتاحلدوث
العظمى بريطانيا يف املوصوفة احلاالت واحدة: يف إال املريضات كل وعانني،أجهضت

و الكلية يف وظيفي وخلل محى األوعية/من داخل منتثر وختثر الكبد من. أو حالتني ويف
إنكلترا األغنام: حاالت مع مباشراً متاساً املرأتان تذكر أما،مل لألغنامنتعيشاإال مزرعة يف

(Hadley et al., 1992).
املضاعفات من وللوقاية املرض أمد لتقصري مهمة املبكرة يعطى.املعاجلة أن جيب

املريضيالتتراس عند محى توجد طاملا 14وملدة،كلني يستخدم،يوما10ً  قد ذلك بعد
حتتراإل األطفال أو احلوامل النساء عند إعطاء،سنوات8يثروميسني مينع حيث
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من. (Benenson, 1990)هلمالتتراسيكلني أقل احلالة معاجلة1%إماتة املريض يتلقى عندما
. مناسبة

احليوانات يف وخفيفة: املرض ظاهرة غري الطيور يف العدوى عادة. معظم املرض يظهر
الكرب نتيجة االمجالية الطري مقاومة تنخفض مثل(عندما عوامل ذلك إىل يوصله وما

الداغ والعدوى سابق(لةاالزدحام مرض فوق صحية) مرض غري تغذية،وظروف ،وأعواز
مطول ودرֵקاوات. )اخل.. .ونقل ببغاوات اشترت مؤسسات يف فاشيات parakeetsحدثت

صغرية( احليوانات،أو،أليفة) ببغاوات هذه شحن خالل أكثر، أيضاً،بشكل التبليغ مت كما
والبط الرومية والديوك احلمام يف املرض مميزةاألعر.عن غري واالسهال- اض احلمى وهي
التنفسي والكرب واالاك الشهية شائع. وفقد امللتحمة جمرد،التهاب من تتراوح وخامته

للحجاج خنري انسداد إىل ملتحمي مع. احتقان ملتهبة مصلية أغشية اجلثة فتح يظهر وقد
فربينية مبيغة،نضخة أو متوذمة وتضخhyperemicومناطق الرئتني وتثلمهيف الكبد . م

الببغاء طيور يف شائع الطحال النخاب،تضخم التهاب العضلةepicarditisوشوهد والتهاب
الرومية الديوك يف كل. القلبية احلاالت: على كل يف الدجاج يف ظاهرة غري العدوى تكون

.تقريباً
املقترح،C. pecorumالبيكوريةاملتدثرةتسبب اجلديد الدم،النوع والتهابالتهاب اغ

األغنام يف املفاصل والتهاب البقريات يف األمعاء والتهاب من. الرئة الثديية املتدثرةالذراري
الالببغائية الذراري وامللتحمةتـيهي القرنية والتهاب اإلجهاض أخرى،تسبب .وأمراضاً

حقناً للتلقيح حماوالت إلparenteralأدت الغنمي املفاصل التهاب من حداثللمتدثرات
الرومية الديوك يف الغنمية،املرض السوافية اإلجهاضات مع املترافقة املتدثرات كانت بينما

احلمام يف عدوى وتسبب للعصافري الداجنة،قاتلة الثدييات من املتدثرات أعطيت عندما لكن
الربية الطيور من عديدة أنواع إىل الفم طريق مصلي،عن انقالب حيدث يكتشف،مل ومل

الربازالع يف ,Johnson and Grimes)امل الثدييات.(1983 إىل الطريية الذراري تنتقل ال
الطيور،الداجنة إىل الثديية الذراري تنتقل أن ميكن كل. وال التهاب: على من حالة وصفت

قط يف مكاو- امللتحمة من التقطها يكون الذيل(macawرمبا طويل أمريكي )ببغاء
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(Ara araraeina)مضىكا شهر من اشتراه قد صاحبه منه،ن استفردت الببغائيةوقد املتدثرة
ملتحم بقايا املذرق،ةيمن من مأخوذة عينة من ,.Lipman et al)وكذلك 1994) cloaca .

عارضة الثديية الذراري من البشرية .العدوى
الع ادمصدر وطرز املستودع: )8الشكل(نتقالالوى هي والداجنة الربية اتالطيور

الببغائيةالطبيعية نوع. للمتدثرة إىل الثدييات يف املوجودة املتدثرات الببغائيةتنتمي املتدثرة
ذراريC. pecorumالبيكوريةواملتدثرة احلثريةباستثناء اإلنسانتـيالاملتدثرة تناسب

احلثرية احليوا-واملتدثرة الفئراننـيالنمط يف الرئة التهاب يسبب الرئويةاملتوالذي دثرة
أيضاًتـيال اإلنسان .تناسب

من الثديية الذراري الببغائيةتطرح األغنامتـيالاملتدثرة يف السوايف اإلجهاض تسبب
واملشيمة الرباز يف كبرية بكميات بالتعامل.واملاعز منعديات احلوامل النساء تصبح أن ميكن

املساخل يف أو الوالدة حاالت يف املواد هذه غريومن. مع النساء يف العدوى توجد أن احملتمل
عملهم أثناء احليوانات هذه خالطوا الذين األشخاص ويف يثبت،احلوامل قد والذي

البيطرين األطباء على اֱדراة املصلص االنتشار يف. بدراسات العامل من كبرية كميات تطرح
واألنف امللتحمة خالل من الرئوي االلتهاب شائ. حالة العدوى القططهذه يف وتسبب،عة

األنف والتهاب امللتحمة املرض،التهاب من البشرية احلاالت أن امللتحمة(إال ةنادر) التهاب
املتواتر التعرض من.(Schachter, 1989)رغم الثديية الذراري تكون ما ةاملتدثرنادراً

لإلنسانالببغائية البشري،ممرضة العدوى من فقط قليلة حاالت التقطت املصدرفقد هذا من ة
الطبيعة يف أو املختربات .(Schachter and Dawson, 1979)يف

امللوثة البيئة يف باهلواء املنقول العامل باستنشاق الطيور من العدوى اإلنسان .يلتقط
أني أو تزينية أخرى وطيور ببغائيات مع فرادية بشرية حاالت رئيسيسترافقت بشكل قد. ة

الروميةتفوقت بعضعلىوالبطالديوك يف للعدوى رئيسي كمصدر واحلمام الببغائيات رتبة
مه. األماكن مرض هو طريي منشأ من املتدثرات معاجلةنـيداء مؤسسات يف العاملني عند

غالباً الرومية واإلوز،الديوك البط تتعامل،احلمامبـيومر،وناتفي مؤسسات يف واملوظفني
والغريبة) تتاجر( األليفة من.بالطيور أكثر هناك يف1.000كان العدوى من حالة
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الشرقية أملانيا ويف السابقة سريري(تشيكوسلوفاكيا مرض مع الذين) ثلثها العاملني بني
وا البط نتف واألطباءئف.وزإلميارسون املختربات طاقم هي االختطار حتتت أخرى مهنية ات

.البيطريون
الطيور رئي: يف بشكل معوية معدية الرباز،سيالعدوى خالل من العامل ما. ويطرح كثرياً

إسهالنـيتعا من املريضة خالل،الطيور من البيئة إىل املتدثرات من كبرية كميات وحترر
جيف،،برازها عندما الضبوب يطلق ريش. والذي تلوث خالل من املتدثرات تنتشر كما

أيضاً املست.الطائر الذراري واسدرفتتنوع بشكل الطيور من وهذهة فوعتها، حيث من ع
للعامل-احلقيقة التعرض مدى يف تنوعات مع املرض- مقرونة وخامة مدى عن مسؤولة
.البشري

احليوا:8الشكل املتدثرات الببغائي(املصدرنـيداء الطيور،الداء االنتقال-)داء .حلقة

باال الطيور بني االنتقال حيدث ال،ستنشاققد عرب احلاالت بعض اهلضميويف أكل(طريق
الرباز،املثيل الداجنة. )coprophagyأكل الطيور تصاب واإلوز- قد والبط الرومية ،الديوك

الدجاج ال- وأحياناً الربية الطيور من املعديتـيبالعدوى للعامل كبرياً مستودعاً قد.متثل
العدوى من جديدة بؤراً املهاجرة الطيور قليلةأعطيت.(Grimes, 1978)تشكل أمهية

املبيضل عرب البط،النتقال يف أثبت مفصلية،والذي نواقل عرب امليكانيكي لالنتقال .أو
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املرض وبائيات يف احليوانات البشرية: دور الببغائيةالعدوى حيواباملتدثرة نـيمرض
املصدر،املصدر احليوانية األمراض معظم يف عارضاًوكما ثوياً اإلنسان حاالت.يكون
إنساناالن من إنسانتقال اللوا،نادرةإىل املمرضات من قلة عند فقط محلنتـيوشوهدت

الببغائي بالداء مصابني .مرضى
التالية: التشخيص السريولوجية التقنيات منتظم،استخدمت املتممة: وبشكل تثبيت

املعدָקل،املباشر املتممة الالتكس،تثبيت هي. تراص املباشر املتممة تثبيت احلساسيةمزايا
األنواع،النسبية من كبري لعدد استخدامه ميكن لكلها،وأنه ليس شيوعاً. ولكن األكثر التقنية

جمهري إجراء يف،microprocedureهو ال األرولكن بني االختبار هذا ،GيجواألMيجق
مزدوجة عينات إىل اللجوء الضروري من مصل. ولذلك املعدل املتممة تثبيت اختبار يضيف

السوي القبيعة%5 (V/V)الدجاج متممة الطريقة. إىل ֲדذه االختبار حساسية فإنه،وبزيادة
استخدام املمكن الهمن الطيور من السويةتـيلألمصال احلالة يف القبيعة متممة تֱקثَبָקت لن

(Grimes and Wyrick, 1991).الال تراص ويكشفاختبار ونوعي اإلجراء سهل تكس
فعالةتش. فقطMيجاأل عدوى لديه الطري أن إىل إجيابية نتيجة اختبار. )نشيطة(ري أن كما

املعاجلة جناعة مقاربة من يֱקمֵקكن الالتكس بسرعة: تراص يهبط العيار فإن ناجحة كانت . فإذا
املنخفضة حساسيتها هي الطريقة كلوأنه،مساوئ مع ظاهرياً استخدامها ميكن نواعاألال

للطيور.(Grimes, 1989)الطريية الفردية احلالة طريقة: يف من أكثر استخدام األفضل من
تثبيت اختبار يستخدم ما عادة اإلنساناملتممةواحدة؛ يف املتدثرات داء ميكن. لتشخيص

املرض من احلمي الطور خالل املأخوذ الدم أو القشع من العامل باستفراد التشخيص ،إثبات
أو املضغة ذات البيوض يف اخللويةوتلقيحه املزارع أو مرات.الفئران عدة األمر حيتاج قد. قد
بالتتراس املبكرة املعاجلة االستفراديتتعارض مع األضداد،كلينات تشكيل األفضل.ومع من

واحدة مرة أعضاء عدة استخدام العامل استفراد والكبد،عند الطحال حمتوياتومثالً
باستخ. األمعاء املصلي التنميط إجراء منميكن لوحة املصلية10دام للضروب نوعية أمصال

الالمباشر املناعي التألق اختبار .(Anderson, 1991a)يف
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نض من مؤخوذة عينات من سريع مبدئي تشخيص على احلصول املصليحميكن الغشاء ة
والرئة والكبد جيمينوتلوي،والطحال أو ماكشيفيلوس بطريقة ينجز.يمزاجأوزينها أن جيب

اإلنسان- راداالستف أو احليوانات من كان املختربات- سواء عاليةتـياليف معايري متلك
.)املأمونية(للسالمة

األثوياء: املكافحة من الكبري العدد بسبب باالستئصال التفكري ميكن الكثري،ال ذلك يف مبا
املعيشة احلرة الطيور املرض،من ملكافحة فعالة لقاحات وجود امل. ولعدم الخطة تـيكافحة

الكيميائية الوقاية إعطاء هي النتائج أفضل علىchemoprophylaxisوفرت املعتمدة
للبيالتتراس األخرىبكلني والطيور كلور-غائيات كالسيومالو،1%تتراسيكلنيالوخاصة
طعامها0.7%تـىح طيورها. ضمن شراء مت مؤسسة يف املتدثرات داء فاشية حالة جيب: يف

شرا حتعليق الطيور مناسبةتـىء إجراءات كلور. تتخذ يضاف أن إىلالجيب تتراسيكلني
مدة الطيور األقفاص،يوما45ًطعام تنظف أن وتطهرpremisesاֱדاورةنـيواملبا،وجيب

الرباعي األملنيوم املستوردة.بكلور الطيور حالة كلور:يف إضافة إىليتتراسالجيب كلني
مدة كإ45طعامها وقائييوماً أماكنها،جراء إىل الوصول عند أو املنشأ بلد يف إما وذلك
هلا اجلم.املخصصة املعاجلة أعطيت الروميةوكذلك الديوك ملزارع الوبائي. عية الترصد

التحري،ضروري يتضمن ووضعscreeningوهذا املنعدية املزارع الستعراف السريولوجي
الصحي احلجز حتت التتر،املؤسسات فترةوإعطاء الرومية الديوك طعام يف .أسابيع4اسكلني

عـراجـالم
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الحيوا عننـيالتيفوس الناجم البروفاتسيكيةالمصدر الريكتسية
ZOONOTIC TYPHUS CAUSED BY

RICKETTSIA PROWAZEKII

ICD-10 A75.0عن الناجم بالقمل المنقول الوبائي التيفوس الريكتسيةحمى
البروفاتسيكية

ICD-10 A75.0 Epidemic louse-borne typhus fever due to Rickettsia
Prowazekii

عن: املرادفات الناجم الربي الربوفاتسيكيةالتيفوس بالقمل،الريكتسية املنقول ،التيفوس
التقليدي التيفوس النمشي،محى .T. exanthematicusالتيفوس

الربوفاتسيكية: السببيات السنجاب. R. prowazekiiالريكتسية من العامل استفرد
الطائر املتحدة. Glawcomys volans volansالشرقي بالواليات فلوريدا متييز: يف ميكن ال

لعامل التقليدية الذراري عن الذيفان استعدال باختبار أو مستضدياً سواء الريكتسية هذه
بالقملا املنقول الوبائي Bozeman)لتيفوس et al., 1975).

اجلغرايفالت ا: وزع كسبب،نتشارالعاملي حيواملولكن أمهية: املنشأنـيرض للعامل
املتحدة الواليات يف يف. كبرية الربانية طفيلياִדا من أو الطائرة السناجب من استفرد وقد

املتحدة الواليات يف وفريجينيا وماريالند البشرية. فلوريدا للحاالت اجلغرايف األصل يوحي قد
بكثريشوهتـيال أوسع التوزع بأن الطبيعي. دت الثوي توزع الطائر،يصل السنجاب وهو

وب كله املتحدة الواليات من الشرقي اجلزء كندااإىل جنوب حنو الشمال McDadeجتاه et)

(al., 1980.
اإلنسان يف عام. فرادي: احلدوث لعينات: 1979و1976بني اإلمجايل العدد كان

ال منتـياألمصال والوقايةاختربت األمراض مكافحة مراكز يف الريكتسيات أضداد أجل
هو املتحدة الواليات يف كان. عينة1.575منها األمصال هذه بني 1.349 (85.7%)ومن

و الريكتسيات مستضدات لكل متنوعة) 14%من(226سلبياً ريكتسية ألمراض ومن. إجيابياً
كان األخرية هذه الربوفاتسيكيةللريكإجيابيا8ً (3.5%)بني من5: تسية وواحدة والية من
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ماساتسيستس من وتنيسي،كل البشري. وبنسلفانيا بالقمل مصابني املرضى هؤالء يكن ،مل
مريضاً هلم خمالط أي يصبح التقليدي. ومل االنتقال حلقة حتدث مل - قمل- إنسان: ولذلك

طائرة. إنسان سناجب خالطا قد املرضى من اثنني أن McDadeذكر et al., 1986)( .بني
كالفيورنيا7شخصت: 1980/1والشهر1977/6الشهر واليات يف إضافية فرادية حاالت

الغربية وفرجينيا وفرجينيا البشري،الشمالية القمل مع منها أي يترافق (,.Duma et alمل

(1981.
احليوانات يف ال: احلدوث السريولوجية الدراسات بنيتـيأظهرت 1972أجريت

كانت557من54.2%أن1977و وفريجينيا وماريالند فلوريدا يف أسرها مت طائراً سنجاباً
للعامل الشتاء. إجيابية وبداية اخلريف يف احليوانات هلذه املصلي االنقالب عندما،شوهد

السنجاب على غزارִדا قمة يف الربانية الطفيليات احليوانات.تكون بني بسرعة العدوى تنتشر
الالي األعشاش يف تتجمع تبدأ عندما اخلريف يف الناقلتـيافعة فيها أنواع. يتواجد توجد مل

املوائل هذه يف منعدية أخرى Sonenshine)حيوانية et al., 1978).
اإلنسان يف وطفح: املرض عضلية وأوجاع وصداع حبمى مفاجئ بدء أن. للمرض يبدو

التق الوبائي التيفوس من أكثر محيد بالقملاملرض املنقول وخيمة- ليدي قليلة حاالت يف إال
(Duma et al., 1981) .و وقياء غثيان من املرضى بعض عاىن عند. سهالإكما وظهر

طفح4 مثانية من املرض. مرضى 3دام مناسبة2  معاجلة يتلقوا مل الذين املرضى يف ،أسابيع
التتراس تلقوا الذين عند أقصر مساقه كان حني الكلورامفينيكولكلنيييف McDadeأو et)

(al., 1980.
احليوانات يف معروف: املرض غري الطائرة السناجب يف للعدوى الطبيعي دام. املساق

الدمالريكتسياتوجود 3يف جتريبيا2ً  انعدت حيوانات يف (,.Bozeman et alأسابيع

ا. 1981) من عالية جبرعات الصفاق داخل امللقحة احليوانات السابعماتت اليوم يف .لعامل
ا وطرز العدوى املآكانت: نتقالالمصدر الوبائي التيفوس من فاشية يفخر بالقمل نقول

عام املتحدة عام.1922الواليات خمربياً مثبتة حالة البالد1950التقطت شوهد. خارج
املتفشي بريل(Rescrudescentالتيفوس املهاجر) زينسري-مرضى لتجميع معسكر منيف ين
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فقط الشرقية املنقول.(McDade et al., 1980)أوروبا التقليدي الوبائي للتيفوس وخالفاً
البشرية: بالقمل العدوى من احلديثة احلاالت الربوفاتسيكيةإن حيوانيةبالريكتسية اعتربت

صفاִדا يف .املصدر
الربي التيفوس الوحيد(مستودع الطائر) ورمبا السنجاب Gloucomys volans volansهو

سنوات عدة دامت الدم يف الريكتسيات ووجود العدوى من عالية نسبة لديه . والذي
املشترك السكن أن التجارب هذهcohahitationأظهرت بني العدوى نقل يف عامالً ليس

ال.احليوانات العديدة الربانية الطفيليات احليواناتتـيومن القمل،حتتشر : كان
Neohaematopinus sciuropteriالعدوى عن املسؤول الناقل إىل. هو االنتقال طرز يفهم مل

ح كاملتـىاإلنسان بشكل السنجاب. األن Neohaematopinus sciuropteriقمل

اإلنسان على يتغذى أخرى. ال ناحية السنجاب: من والذيOrchopeas howardiiبرغوث
املس السناجب إىل العدوى ينقل ال ينعدي أن الربغوث. تعدةميكن هذا ينقل أن املمكن من

مشقوق جلد فوق سحق إذا العدوى اإلنسان يلدغ ينعدي،)موهن(الذي قد اإلنسان أن أو
السنجاب قمل براز عن الناشئ الضبوب األكثر،بوساطة السواف فترات خالل وخاصة

.(Bozeman et al., 1981)شدة
ح املوصوفة احلاالت قاطآلاتـىحدثت بني غالباًينـن أن،الريف بعضهم ذكر هوقد

طائراً سنجاباً البشرية. خالط احلاالت فيه حدثت الذي الوقت مارس(تزامن إىل مع) نوفمرب
السناجب بني األعظم االنتقال .فترة

خم: نآلاتـىح: التشخيص اختبارات باستخدام البشرية احلاالت مثلتشخصت ربية
الال املناعي والتألق املتممة املتصالبتثبيت واالمتزاز الذيفان واستعدال .مباشر

املثبتة: املكافحة احلاالت من الصغري العدد بسبب مربرة خاصة إجراءات توجد .ال
عـراجـالم
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ال األرجنتينية فيةنـزالحمى
ARGENTINE HEMORRHAGIC FEVER

ICD-10 A96.0ال جونين فيةنـزحمى
ICD-10 A96.0 Junín hemorrhagic fever

ال: املرادفات جونني جونني،فيةنـزمحى اجلزامة،داء أوهيجني،Stubbleداء داء
O'Higgins،ال الفريوسي أيريسنـزالداء بيونس غرب مشال يف ال،يف الفريوسي يفنـزالداء

املتوطن .الوبائي
جونني: السببيات اֱדني،Junínفريوس رناوي مقطَعgenomeفريوس الطاق وحيد
segmented،جنس إىل الرمليةينتمي الرمليةArenavirusالفريوسة الفريوسات فصيلة من

Arenaviridae.فرييوناتvirionsالفصيلة املشيمية-هذه التهاب فريوس البدئي النمط
األشكال،-اللمفاويchoriomeningitisوالسحايا متعددة أو 130  110تقيسبيضوية

ح أو قطراً شحمي300تـىنانومتر بروتني غالف وهلا نادرة حاالت يف ميزة.نانومتر
منهاتـيوال- الفصيلة امسها ال- اشتق بالرمل الشبيهة اجلزيئات داخلتـيهي تشاهد

اإللكترو اֱדهر يف حيلوالتتـيتأ. نـيالفريوس من املطفولةribosomesاجلزيئات اخللية
اخلليةتـيوال من تنطلق عندما الفرييون قبل من .تبتلع

تاكاريب مركب إىل جونني فريوس اجلديد(ينتمي العامل يف الرملية ذيال)الفريوسات
التاليةي الفريوسات من الدب،AmapariأماباريAllpahuayoألباهايو: تألف  Bearوادي

Canyon،كوبيكسيCupixi،فليكسالFlexal،غواناريتوGuanarito،جوننيJunín،
بيشيدي،Paranáبارانا،Oliverosأليفريوس،Machupoماتشوبو،Latinoاليتنو

Pichindé،برييتالPirital،سابياSabiáتاكاريب ،Tacaribe،تامياميTamiami،وايت
أرويو Whitewater Arroyo(Charrelووتر et al., 2002).ماتشوبو فريوس محى(إن عامل

ال احلمى أو البقريةنـزماتشوبو وفريوس،(Weissenbacher and Damonte, 1983))فية
الف(غواناريتو احلمى النـزعامل سابياوف) فيةنـزويلية الربازيلية(ريوس احلمى عامل

لإلنسان) فيةنـزال املمرضة الفريوسات بشيندي. هي بفريوسات خمتربية عداوى أحدثت
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الفريوسات. (Johnson, 1981)وتاكاريب مع مستضدية بألفة تاكاريب فريوسات تتشارك
جنس القدمي العامل يف الرمليةالرملية والالفريوسة محىتـي، عوامل أفريقيا،تتضمن يف السا

وأوروبا األمريكيتني يف اللمفاوي واملشيميات السحايا .والتهاب
تاكاريب فريوسات اخلفاشمستودعهاتـيوال-وباستثناء الفريوسات-هو مستودع فإن

ال القوارض هو مستدميةتـيالرملية عدوى .حتمل
واحلدوث اجلغرايف ال: التوزع األرجنتينية احلمى منفيةنـزتوجد واسعة مساحة على

األرجنتني يف الرطبة البمب األطراف: pampa(سهول مترامي معشوشب حيث) سهل
األخرى واحلبوب الذرة هو الرئيسي الزراعي جبمهرة.احملصول مسكونة املوطونة املنطقة

نسمة مليون من بأكثر تفوق،تقدر مساحة األقاليم2كم120.000وتغطي من أجزاء يف
أيريسب: التالية الغر(،يونس الشرقي(قرطبة،)بـيالشمال يف،)اجلنوب )اجلنوب(سانتا
فعال.)الشرق(البامبا الفريوس أن احلديثة الدراسات مناطقه) نشيط(أظهرت خارج

املعروفة القائلة،املوطونة احلقيقة خالل من إليه أشري احلقل: حسبما فأر من استفرد : إنه
األزاري أيريسAkodon azaraeالقدون بيونس إقليم غرب جنوب املوجودة بيال قرية ،يف

يف أضداد وجدت عددهم2كما البالغ بيال سكان حالة،نسمة449من تثبت مل أنه رغم
املرض من ,.Weissenbacher et al)بشرية 1983a) .عام األوىل األوبئة 1953حدثت

السب،1954و العامل عامبـيواستفرد مرة احلني،وم،1958أول ذلك سنويةنذ أوبئة هناك
خمتلفة؛ شدات فترةذات من: (1958  1980)سنة23وخالل أكثر عن التبليغ 18.000مت

ال األرجنتينية احلمى من سريرياً مثبتة بني،فيةنـزحالة احلاالت إماتة معدل 15%و10%مع

املعاجلة غري احلاالت س.يف ثالث أو سنتني كل احلاالت عدد الوباء،نواتيزداد حدث وقد
عام الفترة.1964األكرب هذه من األخرية األربعة السنوات تراجعيةنـزأظهرت من-عة

عام989 أمريكا(1980عام161إىل1977حالة لعموم الصحي خالل. )1980املكتب
متوسطه:1981  1983الفترة ما هناك سنة302كان كل اخلدمة- األرجنتني(حالة وزارة

عام؛)1981  1983االجتماعية هناك1990أما العدد1991أماحالة،727فكان فكان
عامحالة،154 فقط1992ليهبط حالتني مما.إىل قرطبة إقليم يف احلاالت هذه أكثر حدث
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أيريس بيونس إقليم االجتماعية- األرجنتني(يف واخلدمة العامة الصحة يف.)1992وزارة
مج على أجري اإلقليمني،مسح هذين يف ريفية من14وبعدرة حالة أول ظهور من سنة
ال األرجنتينية املستعدلة: فيةنـزاحلمى األضداد سكان12%يفneutralizingوجدت من

سريري7.6%(قرطبة مرض سريرية4.4%ولديهم حتت عدوى من11.6%ويف،)لديهم
أيريس بيونس سريري7.9%(سكان مرض سريرية1.9%و،لديهم حتت عدوى ) لديهم

(Weissenbacher et al., 1983b).
املرض رئيسي-يصيب الريفيني- وبشكل عالقة،السكان هلم الذين أولئك وخاصة

األخرى واحلبوب الذرة ذكور،بزراعة مهاجرون عمال احلاالت معظم يف هذه.وهم تتوافق
النـزال األرجنتينية للحمى األعلى الوقوع مع البالغنيفينـزعة الذكور يف معظم.ة حتدث

أبريل بني اخلريف يف مايو،متوز/يوليوونيسان/احلاالت يف األعلى العدد عادة/ويكون .أيار
ال الزراعية النشاطات زيادة مع الفصلي التوزع هذا معتـييتوافق التماس تسهل

القوارض من الفريوس متـيوال،مستودعات الوقت نفس يف جتمعها قمة السنةيبلغ .ن
اإلنسان يف من: املرض احلضانة دور 16يدوم ألعراض،يوما10ً  مشاֲדة األعراض

ال ماتشوبو وخامتها،فيةنـزمحى يف خماتل.وختتلف بدء هي.للمرض السريرية التظاهرات
الظهراحلمى وأمل والصداع والدوام والتعب والنوافض مننـييعا.والدعث املرضى معظم

امللت إسهالاحتقان أو وإمساك وبְקخְקر وقياء وغثيان شرسويف وأمل املقلة خلف وأمل .حمة
توֵקعي زيادة هي األخرى األوعية(األعراض الرخو) vascularizationتكون وتضخم،احلنك

على وحربات واإلربية اإلبطية اللمفية اللثةالعقد على حمتقنة وهالة واحلنك كما.اجللد
دائم،يشاهد ا،وبشكل األسطواناتقلة وبيلة األلبومني وبيلة البيض .cylindruriaلكريات

من وتدوم ثابتة 8احلمى ال.أيام5  األعراض الرابعتـيتتضمن اليوم بعد الرعاف: تظهر
مستقرةنـزو غري ومشية البطيئة العقلية واالستجابة اللثة الضغط،unsteadyف وهبوط
املرضى%75( التو) من ونقص القلب العظميةhypotoniaتروبطء املنعكسات وضعف

. osteotendinous hyporeflexiaالوترية
اخلفيف شكله يف املرض تقريبا6ًيدوم العكس،أيام ال: وعلى احلاالت فيةنـزتتميز
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األسود والتغوط الدم بقياء و،melenaاخلطرية رعاف إىل وضوحاًنـزإضافة أكثر لثوي .ف
املريض عند العصبيةعندما- يظهر األعراض واليدين- تسود اللسان يف عضلي مع،رعاش
واستثارة رمعية،ختليط توترية اختالجية نوب أكثرtonic-clonicأحياناً املتوسطة األشكال

حوايلشيوعاً، يف املرض60%وتشاهد أسابيع.من عدة النفاهة دور نادرة،يدوم . والعقابيل
املرضى بعض ظاهري-يظهر شفاء مزيد-بعد دون أيام عدة بعد تزول خميخية متالزمة

العواقب .من
خمربيا130ًمن12 (9%)مات مثبتة حباالت يف(مريضاً االجتماعية اخلدمة وزارة
معدل،)1971  1974األرجنتني املعاجلة غري احلاالت يف البشرية البالزما إعطاء ينقص رمبا

من احلاالت من15%  20%إماتة أقل Carballal)3%إىل et al., 1991).
احليوانات يف الطبيعة: املرض يف جنني فريوس على احملافظة مستودع هي كما،القوارض

األخرى الرملي الفريوس عداوى تاكاريب. يف فريوس هو اخلفاش،االستثناء يكون والذي
املستودع القدادية.هو القوارض هو جونني لفريوس الرئيسي القلموس:cricetidالثوي

األلوقCalomys musculinusاألعضل األزاريC. lauchaوالقلموس Akodonوالقدون

azarae.التجري التلقيح األلوقاألعضلللقلموسبـيأظهر منوالقلموس حقلية بذراري
احليوان عمر عن النظر بغض أعراضية ال كانت احليوانات هذه يف العدوى أن جونني فريوس

اإلعطا طريق احملقونةوعن الفريوس كمية أو Sabattini)ء et al., 1977) .العدوى أدت
األولAkodonللقدونالتجريبية األسبوع خالل احليوان هذا لُقح عندما فقط أعراض إىل
احلياة Weissenbacher)من et al., 1983) .

االنتقال وطرز العدوى امل: )9الشكل(مصدر املنطقة يف واحداً االختطار . وطونةليس
عن التبليغ بني8.728مت منها3075وكان،1974و1965حالة منبوذي(35%)حالة من

أيريس بيونس إقليم يف الـ،بريجامينو احلاالت هلذه اجلوار من3.075ميثل جداً صغرياً جزءاً
ال باحلمى املصابة الكاملة اإلناث. فيةنـزاملنطقة من الذكور يف انتشاراً أكثر ،(4: 1)املرض

خاص بشكل الريفيني العمال بني التبدالت. وحيدث جتمعتوازي يف التغريات املومسية
ال،القوارض الدرجة السائدتـيوكذلك القوارض لنوع العمال فيها فاشية. يتعرض حدثت
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عام املنطقة هذه نفس يف أبريل،1977كبرية يونيو/من إىل عن/نيسان التبليغ مت وقد حزيران،
من .(Bond, 1977)حالة300أكثر

ال:9الشكل األرجنتينية جوننينـزاحلمى لفريوس احملتملة االنتقال .Junínفية،حلقة

منحن الوباءـيتبع سابقاً- ى ذكر القوارض- كما مجهرة جتمع كثافة يف حيث: التغري
اخلريف يف األعلى الوقوع الشهر(حيدث 7من األقصى) 4  العدد مع يتزامن والذي

جتمع،لقوارضل يف احلاد االحندار مع الشتاء خالل البشرية احلاالت يف االخنفاض ويتزامن
.القوارض

القداديات من عديدة أنواع من جونني فريوس فيهاcricetidsاستفرد القدون:مبا
القامت،A. azaraeاألزاري األعضل،A. obscurusالقدون ،C. musculinusالقلموس

األلوق األدغال.Oryzomys nigripesو,C. lauclaالقلموس يف للعيش القوارض هذه متيل
املزروعة باحلقول احمليطة السياجات طول على جان،الشاهقة وجتمعات،الطريقبـيوعلى

احلديدية،اجلداول املختلفة.والسكة القوارض أنواع خمتلف،تستجيب لفريوس،بشكل
النسبي،جونني بأمهيتها يوحي قد الطبيعةوهذا يف العامل على احملافظة يف تفريس.ة شوهد

من مناذج يف املستدمي األعضلالدم أسرتالقلموس مث سراحها أطلق مث أسرت قد كانت
إىل تصل وبفواصل مرات ثالث أو مرتني تطرح. يوما55ًثانية أا تأكد ظروف- لقد يف
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بوهلا-طبيعية خالل من التجري.الفريوس التلقيح القوارضبـيأثبت هذه أن للولدان
مزمن، بشكل سريريةمنعدية أعراضاً تبدي ال أا مستدمي،ورغم دم تفريس لديها فإن

والبول البلعومية الشدقية اإلفرازات خالل من الفريوس تفريس.وتطرح إىل العدوى تؤدي
ال احليوانات يف للمتممة املثبتة األضداد توجد عندما وذلك قصرية ملدة هذه.بالغةالدم كانت

يف للمشاهدات مشاֲדة املستودعC. callosisاألثفنالقلموساملوجودات اعترب والذي
ماتشوبو لفريوس ال،الرئيسي ماتشوبو محى عامل يف. فيةنـزوهو العدوى أن تأكد لقد

األعضل وأفقياًالقلموس عمودياً Sabattini)تنتقل et al., 1977) .هذه جتمع أن رغم
الشتاءcricetidياتالقداد يف حاد بشكل بسبب،يتراجع الطبيعة يف حياً يبقى الفريوس فإن

املشاهد املستدمي الدم النوع،تفريس هذا يف مميز، يف.وبشكل القوارض اصطياد من تبني
أن قرطبة إقليم من املوطونة األعضلاملناطق انتشاراًالقلموس األكثر النوع استفرد،كان وقد

م اصطيادهاالفريوس مت مناذج من جداً عالية نسبة مشلت.ن دراسة األعضليف القلموس
حتريرهاتـيال مث اصطيادها ومشال) إطالقها(مت يف سانتا إقليم جنوب يف اصطيادها إعادة مث

أيريس بيونس ال: إقليم احليوانات أن املناعيتـيتبني املمتز مقايسة يف املستضد إجيابية كانت
باأل سائدمينـزاملرتبط بشكل الذكور بني. (76%)هي املرتفع املراضة معدل ضوء على
باجلروح،الذكور تصاب أن إلمكانية املتزايد الرئيسي،واالحتمال الطريق أن اقترح فقد

األفقي الطريق هو الفريوس Mills)النتقال et al., 1992).كان األعضلوملا يفضلالقلموس
احلقول ختوم طول على يف،املزروعةالعيش العدوى يلتقط اإلنسان أن الباحثون ذكر فقد

ذاִדا حبد احلقول من تواتراً أكثر بشكل املناطق من.هذه الفريوس استفرد من4كما
القارضAkodonقدونا40ً هذا أن إىل تشري قد احلقول يف املتناقصة أعدادها أن إال مأسورة

األ احلمى وبائيات يف حمدوداً دوراً اليلعب Sabattini)فيةنـزرجنتينية et al., 1977).
ال احلمى بروز أن البيئةنـزيعتقد يف فوضى عن جنم قد الحقاً وانتشارها األرجنتينية فية
ال احلبوب زراعة عن جتمعاتتـيجنمت CalomysVillefaالقلموستناسب e et al.,)

(1977.
إيكولوجي يف أيضاً مهم عامل يزرع الذي النمط الفريوسإن خاصة،ا القوارض، فكثافات

ودوارالقلموسجتمعات الذرة حقول مع مقارنة الصويا فول حقول يف .الشمس) عباد(أقل
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ال األرجنتينية احلمى حاالت يف نقص هناك النـزكان املناطق يف زراعةتـيفية فيها تزداد
الصويا Kravetzفول et al., 1981)يف . )Weiassenbacher et al., 1983مذكورة

القوارض، على املوجود السوس من استفرد قد الفريوس أن هذهرغم أن يظهر مل أنه إال
الفريوس، تنقل قد حوالطفيليات تعترب أوتـىال الفريوس إيكولوجيا يف دور هلا بأن اآلن

املرض .وبائيات
من فموية مسحات من الفريوس استفراد ميكن أنه القائلة احلقيقة لموسالقتفسر

Calomysالعدوى انتقال يف للفريوس الرئيسية املصادر هي اإلفرازات هذه أن إىل بوله ومن
النوع من آخرين ال،ألعضاء القوارض من أخرى أنواع النوعتـيورمبا هذا معها .خيتلط

مواليدها إىل أم من االنتقال توضيح املمكن نفس،litterمن يف املوجودة احليوانات وبني
بأنال.القفص شك أي للفريوسالقلموسيوجد الطبيعية احللقة يف مهماً دوراً . يلعب

ومفرغاִדا املنعدية القوارض مع التماس عرب اإلنسان يف.ينعدي االختراق طرق تكون قد
جلدية آفات عرب امللتحمة،اإلنسان المست ضبائب استنشاق ملوثة،أو منتجات ابتالع أو
والفمو األنفية املخترب) تتضافر(تتعزز.يةواملخاطية يف هذه الدخول من. أبواب االنتقال

شائع غري إنسان إىل االحتياطات،إنسان أخذ جيب محى.لكن حالة يف ماتشوبووكما
احلميمنـزال التماس يؤدي قد الدم) احلميمي(فية بتفريس املصابني املرضى ألن العدوى إىل

لديهم يكون الفري،وفنـزقد استفرد املرضىوقد بول ومن بلعومية مسحات من .وس
ال: التشخيص األرجنتينية احلمى مضىنـزكانت فيما تعرف املطاطيفية اخلتم ألنبداء

التشخيص سهلة جتعلها وأعراضها كل. عالماִדا أن: على الحقة دراسات من60%أظهرت
وحده السريري الفحص على بناء صحيح بشكل تشخيصها ميكن فقط عتمدي. احلاالت

الظ القصةPresumptiveنـيالتشخيص للمريض) التاريخ(على مثل(الوبائية املهنة أي
موطونة منطقة يف مقيم أو مهاجر ال) عامل املختربية التحاليل حتديدتـيوعلى من تتألف

البول،leukoplaquetopenia) استعراف( يف مدورة خاليا اللمفاويات،وهي نسبة وانقالب
CD4+)الكابتات) دةاملساع للخاليا+CD8إىل Carballal)السامة et al., 1991) .تـىح
الفريوسي،1965عام التشخيص حماولة عدد) virologicالفريولوجي(متت على للمرض
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الفترة وخالل املستعرفة احلاالت من 1974قليل بدراسات: 1965  التشخيص أثبت
يف عنها64%فريولوجية املبلغ احلاالت أو.من الفريوس باستفراد النوعي التشخيص يتوطد

النقاهة وطور احلاد الطور أمصال على سريولوجية اختبارات استفراده.باستخدام ميكن كما
يف العضل داخل أو الرضيعة الفئران مخ داخل يف جثة من مادة أو احملموم املريض دم بتلقيح

آفات احليوانات أظهرت إذا فيما ومراقبة يفنـزالقبيعات، املشاهدة لتلك مشاֲדة فية
فريو. اإلنسان خاليا على املريض دم بزرع أيضاً الفريوس استفراد ميكن الوحيدةVeroكما
للخاليا،الطبقة ممرضاً تأثرياً الفريوس يسبب وجود. cytopathogenicحيث إثبات ميكن

املناعي البريوكسيداز مبلون الفريوسي Lascano)املستضد et al., 1981).الذي اإلجراء هذا
خالل نتائجه 8تظهر املخترب2  حيوانات يف التلقيح من سرعة أكثر االختبارات.أيام

استخداماً األكثر املتممة:السريولوجية تثبيت املصل،هي املناعي،واستعدال والتألق
حساسية. الالمباشر األقل هو املتممة تثبيت ال،اختبار األضداد متأخرةيكشفتـيوتظهر ها

سريعاً نوعية.وختتفي األكثر هو املصل استعدال خالل،اختبار األضداد ويكشف
4 املرض3  بدء بعد األبكر،،أسابيع النتائج الالمباشر املناعي التألق اختبار يعطي حني يف

اإلجراء وسهل واقتصادي سريع من(Samailovich et al., 1983)وهو جمموعة يف
لد50 كان الشخصاً األرجنينية احلمى قبلنـزيهم التألق: سنة1  14فية اختبار كشف

يف األضداد الالمباشر يف،88%املناعي املصل استعدال املتممة،96%واختبار تثبيت واختبار
دراستهم30%يف متت الذين األشخاص من Damilano)فقط et al., 1983) .االختبارات

والتألق إليزا هي شيوعاً ااألكثر كشفاملناعي على قادرة ألا GاأليجوMاأليجلالمباشر

(Carballal et al., 1991)،العكسي باالنتساخ البوليمرياز سلسلة تفاعل تقنيات طورت كما
Reverse- transciptionال األرجنتينية احلمى لتشخيص Lozanoفيةنـزأيضاً et al., 1993;) 

(Lozano et al., 1995 .
ال: بوليفيايف: املكافحة احلمى من حضرياً وباء أن فريوسنـزأوضح عن نامجاً فية

إيقافه ميكن ال) منعه(ماتشوبو القوارض داجنةتـيمبكافحة شبه عادات ). مֱקدֵקجنة(اكتسبت
كل من: على الزراعية املناطق يف أيضاً ومكلفاً جداً صعباً اإلجراء هذا تطبيق يكون قد
عنه.األرجنتني وفعالتֱקع: وبدالً مأمون لقاح تطوير على اآلمال التخلي.قد مت قد أنه يبدو
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مֱקعطل لقاح على للحصول اجلهود للقاحاتinactivateعن حالياً األكرب االهتمام ويوجه
املوهنة املوهنة.احلية الذراري على تعتمد لقاحات طورت Candid #1وXJOوXJC13لقد

املخترب حيوانات يف املس.واختربت الذريةأعطي على املعتمد ،متطوعا636ًلـXJC13تحضر
خفيفة سريرية أعراضاً أو سريرية حتت عدوى من،فأحدث املستعدلة األضداد 9ودامت  7

يف املتطوعني90%سنوات القبيعات.من مخ داخل الذرية تلقيح إىلCebusنسانيسوأدى
عصبية الق: ولكن،neurovirulenceفوعة يف الذرية أمريكي((marmoset)شֵקةوفرت قرد

األرجنتينية- Callithrix jacchus) صغري احلمى يف عليه يعول حيوانياً منوذجاً يعترب والذي
جيداً- فيةنـزال .(Weissembacher and Damonte, 1983)حتصيناً

املوهنة الذرية على املعتمد اللقاح املأمونيةCandid #1يوفر حيث من األكرب األمل
املصلي.لفعاليةوا لالنقالب عالية عيارات فأظهرت املخترب حيوانات على حماوالت أجريت
املصل( تفاعلية املفوعة،)انقالب الذراري ضد جداً جيداً فوعة،وحتصيناً وجود عدم مع

النسانيس يف ملتطوعني.عصبية اللقاح هذا أعطي عندما أبداً مضاعفات حتدث وكانت،مل
االنقالب مقبولةمستويات  (Berrera Oro, J., 1993; March 1986; Barrera Oroاملصلي

and McKee, 1991; McKee et al., 1993(.دويل مشروع موضوع اللقاح هذا كان
سريريةنـيتعاو قبل واسعة بتجارب واستمناعهpreclinicalبدأ مأمونيته أثبتت

immunogenicityا300يف والواليات األرجنتني يف الحقة،ملتحدةمتطوع مرحلة ويف
يف بالغفل مضبوطة التعمية مزدوجة استباقية عشوائية دراسة على1988  1990أجريت

من6.500 املوطونة41متطوع املنطقة يف جناعة،موقعاً وبوضوح، النتائج، أظهرت وعندما
إىل،اللقاح التمنيع مشروع ضائرة. شخصا100.488ًامتد آثار تظهر تتح،مل أمدومل دد

بعد األضداد واستدامة . (W.H.O, 1993)املناعة
عـراجـالم
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البقري الحطاطي الفم BOVINE PAPULAR STOMATITISالتهاب

ICD-10 B08.8واألغشية الجلد في بآفات متميزة أخرى نوعية فيروسية عداوى
المخاطية

ICD-10 B08.8 Other specified viral infections characterized by skin and 
mucous membrane lesions

احلبي: املرادفات الفم التكاثري،granularبـيالتهاب الفم . proliferatingالتهاب
البقري: السببيات احلطاطي الفم التهاب ينتمي،فريوس طاقني ذو اֱדني دناوي فريوس
جنس اجلدرانيةإىل الفريParapoxvirusالفريوسة فصيلة اجلدريةمن Poxviridaeوسات

املتـيوال اإلكثيمة تسبب فريوسات احلالّبنيتتضمن وعقيدات الكاذب(عدية البقر جدري
الكاذب= اجلدر،)pseudocowpoxالوقس الفريوسات كل فريانومثل فإن virionونيية

كبري البقري احلطاطي الفم 150يقيسو،التهاب x215نانومتر125  ر،نانومت207 
مؤلفاً يكون قد غشاوغالفه أو غشاء . (Timoney et al., 1988)نءيمن
اجلغرايف و:التوزع األرجنتني يف البقري احلطاطي الفم التهاب وكنداأشوهد ستراليا

أور وبلدان املتحدة والواليات ونيجرييا واملكسيك توزعهووكينيا أن يبدو ولذلك عديدة، بية
االنتشار . عاملي
يف جداً:اإلنساناحلدوث قليلة حاالت البقريهناك احلطاطي الفم التهاب من ،مثبتة

هناك:1972و1953بني املتحدة19كان والواليات وأوروبا أستراليا يف مسجلة حالة
Schnurrenberger et al., 1980)( .كل طالب:على يف حاالت مخس حدوث يشري قد

الوالي يف البيطري للطب كلية يف املتحدةوأساتذة ثورو،ات إطعام أثناء العدوى التقطوا الذين
سابقاًباألنبوب، يعتقد مما تواتراً أكثر أنه إىل يشري احلاالت. قد بعد سنتني ملدة الترصد أظهر

معزولة حاالت ثالث البيطري الطب كلية Bowman)يف et al., 1981) .املكسيك : يف
منعدي عجول مع التعامل من بشرية حالة جتريبياًنشأت Aguilar-Setien)ة et al., 1980)،

الطبيب من كل من يغفل أن احملتمل فمن خفيف سريري كمرض يتظاهر املرض أن ومبا
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.واملريض
احليوانات يف املرض:احلدوث وقوع حول القليل مسح. يعرف يف أجري مسح أظهر

أن أستراليا التهاتقريبا5ً%يف آفات لديها اليافعة املاشية التآكليمن الفم قد.erosiveب
معدل مرااملراضةيكون بعض يف جداً الكبرية(املاشيةبـيمرتفعاً توحي) املزارع ،كما

القائلة احلقيقة من31إن: بذلك يفعجال120ًعجالً املؤسسات إحدى يف مصابة كانت
الك.(Aguilar-Setien et al., 1980)املكسيك يف املذكورة احلاالت تشري الطبقد لية
عندهاتـيوال- البيطري ظاهرة آفات دون احليوانات من فيها العدوى األشخاص اكتسب

اجلثة فتح ظاهرة،-عند غري عدوى إىل تشري شيوعاًقد أكثر العدوى محل حالة تكون وقد
يعتقد العجول. (Bowman et al., 1981)مما يف التطور تأخر يسبب قد املرض أن ورغم

اآلفات- األكلألن مع تتعارض الفم اقتصادية،-يف آثار له كمرض عادة يعترب ال فإنه
احلويصلية األمراض مع يلتبس قد أنه من أمهيته تنشأ .vesicularوإمنا

اإلنسان يف من:املرض احلضانة دور 8يدوم على.أيام3  منطي بشكل اآلفة تتوضع
يد؛ أو اختراقأصبع مع يتوافق حطاطة. املالع) دخول(وهذا شكل املرض يأخذ ما عادة

ثؤلولية عقيدة 8بقطرverrucousأو أسبوعنيتـيوالمم،3  بعد احلجم يف بالتناقص تبدأ
تقريباً شهر خالل احلاالت. وختتفي إحدى املريض،: يف ذراع على محامي طفح هناك كان

دام أخرى3وقد حالة ويف ا:أيام؛ اللمفية العقد تضخم هناك عضليكان أمل مع . لفكية
أحياناً احلطاطة حويصلية(تتحوصل محية.)تصبح ال املوصوفة احلاالت كل غري(كانت

حبمى ).مصحوبة
ا آلفات مشاֲדة اإلنسان يف املإلاآلفات احلالبنيكثيمة عقيدات أو البقر(عدية جدري

.)الكاذب
احليوانات يف املستعد: املرض الوحيد النوع هي الكرةاميز. املاشية نصف يف ملرض

عامبـيالغر مرة وكان1960ألول املتحدة الواليات بشك. خفيفاًيف يفلشوهد رئيسي
جمموعي تفاعل دون وحوله الفم يف تكاثرية بآفات ومتيز اليافعة أخرى. املاشية ماشية : يف

و محى احليوانات لدى الثديإكان حلمات يف وآفات وإسهال مديد كل،. لعاب على
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مرضاًالعدوى تسبب أو الوقت معظم يف سريرياً ظاهرة ببؤر.محيداًالمحياًغري املرض يبدأ
البيغ 4قطرهامن للشفتني2  الداخلي السطح على أو احلنك وعلى املنخرين يف ،مم

البيغتـيوال من حافة مع حطاطات وبسرعة لوحيات.تصبح إىل اآلفات بعض تتحول
متجعدة تدوتـيوال،حطاطية أسابيعقد ثالثة إىل واحد يوم من خالل.م اآلفات توجد قد

حممرة بنية أو صفراء بقع إىل جديدة حطاطات من التطور، من مرحلة أي يف املرض مساق
ال اآلفات عن أشهر.شفيتتـينامجة عدة الطريقة ֲדذه املرض يستمر معدل.قد يكون قد

مرتفعاً القطعانجداًاملراضة بعض . يف
العد وطرمصدر للعدوى:االنتقالزوى الطبيعي الثوي هي يف.املاشية املرض يثبت مل

أخرى داجنة تتوض. أنواع بعدحمل املرض اال.وبائيات أن االتصاليعتقد عرب ) التماس(نتقال
والالمباشرامل اإل.باشر املنعديةيلتقط املاشية من العدوى خالل.نسان من العامل يدخل

التقرحا أو سابقاًاالتاكات املوجودة اجللدية أثناءت حيوان من عابرة عضة خالل من أو
فمه .فحص

اس:التشخيص كاخلتميكن البقر أعضاء من اخللوية املزارع يف الفريوس والكليةفراد ،صية
تأثرياً فيها يسبب للخالياحيث باֱדهراهل. cytopathicممرضاً والفحص يستوباتولوجيا

للتنـيلكترواإل .شخيصمفيدان
الفري اإلسهال من املرض هذا متييز التفريقي التشخيص يف املهم والتهابمن البقري وسي

العدوائي والرغامى األنف والتهاب البقري والطاعون والفم القدم وداء احلويصلي الفم
الفطاري الفم والتهاب .(Tripathy et al., 1981)البقري

وبائيا:املكافحة عن املتوفرة مكافحةاملعلومات إجراءات لتوطيد كافية غري املرض هذا ت
نظيفة. فعالة والشراب للطعام املستخدمة واألوعية األحواض حتفظ أن املهم أن.من جيب

لتجنب الضرورية اإلجراءات باملرض مصابة حيوانات مع يتعاملون الذين األشخاص يتخذ
. العدوى
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عـراجـالم

ال البرازيلية فيةنـزالحمى
BRAZILIAN HEMORRHAGIC FEVER

ICD-10 A 96.8أخرىنـزحميات رملية بفيروسات فية
ICD-10 A96.8 Other arenaviral hemorrhagic fevers

سابيا: السببيات اֱד،Sabiáفريوس رناوي الطاقفريوس مفرد من،ني جديد عضو
الرمليةجنس الرمليةArenavirusالفريوسة الفريوسات فصيلة انظر(Arenaviridaeمن

ال األرجنتينية احلمى تاكارايب). فيةنـزفصل مركب إىل الفريوس هذا يف.Tacaribeينتمي
املركب هذا يف األخرى اخلمسة الفريوسات مع سايبا لفريوس غواناريتو(مقارنة

Guanarito،وجوننيJunín،وماتشوبوMachupo،وبيشنديPichindé،وتاكاريب
Tacaribe(:منحتلهرأظ متوالية تباعداًاًدنكليوتي250يل الصغرية اֱדينية للقطعة

Divergenceيتعلق65%مقداره وماتشوبوبفيما وجونني غواتاريتو . فريوسات
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واحلدوثوالت اجلغرايف حريع:زع القليل املرضتـىف هذا وانتشار توزع حول .اآلن
عام األوىل احلالة الربازيلية1994ميزت الوالية سابيايف الصغرية القرية يف ظهرت.ساوباولو

تق عند ثانية الفريوسنـيحالة متييز على يعمل كان يف،خمربي باحث يف فحدثت الثالثة أما
مستعلقاً حيتوي وعاء حتطم عندما املتحدة بالواليات بايل الفائقةجامعة املنبذة يف للفريوس

ultracentrifuge.
اإلنسان يف احلالة:املرض عمرهاindex caseالدالةكانت الزراعية اهلندسة يف موظفة يف

وال25 بعدتـيسنة املستشفى إىل عضليإلصيوما12ًأدخلت وأمل وصداع حبمى ابتها
ووهن وقياء املستشفى.وغثيان يف قبوهلا أثناء فحصت عندما جداً عليلة املريضة ،كانت

تعا معتدلنـيوكانت جتفاف واضحووسنمن الفمويوامحرار البلعوم .)احللقوم(يف
األسبارتاز؛ أمني ناقلة يف خفيفاً وارتفاعاً البيض الكريات قلة وجود التحاليل ورغمأظهرت

احليوية واملضادات والكهارل بالسوائل املريضة،املعاجلة حالة األيام،ساءت خالل وعانت
و الدم نفث من الالحقة وصعونـزالثالثة ملتحمية وحربات مصلي ورعاشف املشي يف بة

الثالث.واختالجات اليوم التايل: يف اليوم يف وماتت وصدمة سبات يف املريضة أظهر.دخلت
واحتقان منتشرة رئوية وذمة وجود اجلثة املنتنـزمعاًفتح داخل وخنراًوفاًنـزو،ف بؤرية

و الكبد معدياًنـزيف تق.جسيماًمعوياًفاً علىنـيأصيب عمل الذي داستفرااملخترب
بني حبمى والتهاب،م38-40الفريوس عضلي وأمل وصداع احللق والتهاب وتعب ونوافض

و وإسهال شرسويف وأمل وقياء وغثيان البيضنـزامللتحمة الكريات وقلة اللثة من شفي.ف
انقالباً.املريض املزدوجة األمصال عينات سابيامصلياًأظهرت الثالثة.لفريوس احلالة : يف
محىىنعا من جتريبياً) مֲק39(املريض دواء الشفاءوأعطي على ساعده للفريوسات . مضاداً

وطر العدوى معروف:االنتقالزمصدر غري الدالة للحالة العدوى يعتقد،مصدر لكن
متهمة القوارض مكتب،)متورطة(أن يف أعماهلا مبعظم تقوم كانت قبل،فاملريضة ولكن

قامت أيام بعشرة املرض ساوباولوظهور والية يف ملدينتني احلالتني.بزيارة اكتساب مت رمبا
املخترب يف الفريوس حيتوي ضبوب استنشاق من موضع. األخريني الفريوس مستودع سيكون

البحث من . املزيد
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الكاليفور الدماغ CALIFORNIA ENCEPHALITISنـيالتهاب

ICD-10 A83.5

الالكروسي: املرادف الدماغ .La Crosseالتهاب
الكاليفور: ببياتالس الدماغ اللتهاب املستضدية اֱדموعة . فريوسا14ًمننـيتتألف
املتحدة10يوجد الواليات يف إىل.منها اֱדموعة هذه فريوسات الفريوسةجنستنتمي
البنياوية،Bunyavirusالبنياوية الفريوسات منقولة،Bunyaviridaeفصيلة فريوسات وهي
جنس.بالبعوض البنياويةالفأعضاء كرويةهيريوسة اֱדفريوسات 90  100تقيس،نيرناوية

قطراً . نانومتر
الدماغ التهاب فريوس جمموعة بني من لإلنسان أمهية األكثر املمراض هو الكروس فريوس

كانيون.نـيالكاليفور جيمستاون فريوس املعقد Jamestown Canyonميز نفس يف
منذمكم بشري كل.1980 (CDC, 1982)راض الدماغ:على التهاب فريوس يشاهد مل

منذنـيالكاليفور تلك1945األصلي يف سريولوجياً بشرية حاالت ثالث شخصت عندما

الذي:التشخيص الباحثون التشخيصنأكد صعوبة على املرض هذا عن بالتبليغ قاموا
األمراض من الكثري وجود املنطقةبسبب مشاֲדةتـيوال،يف سريرية صورة وبسبب،هلا
ال احلمى من سابقة حالة أي جديدنـزغياب رملي فريوس عن النامجة الفريوسداستفرا. فية

ائي تشخيص إىل للوصول الوحيدة الطريقة مها .)حمدد(واستعرافه
ال:الوقاية يتم أن على التأكيد هي اֱדال هذا يف الوحيدة استالتوصية على هذادرافعمل
لإلنسان- الفريوس املمرضة األخرى الرملية الفريوسات كل إىل حتقق-إضافة خمتربات يف

املأمونية من القصوى .املعايري
عـراجـالم
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احلايل،الوالية امسه املرض أعطى كندا.مما من: يف النمط هذا من حاالت أربع تكون رمبا
سنوشو فريوس عن جنمت قد الدماغ الثلجي(التهاب Snowshoe.(McFarlaneاحلذاء et)

(al., 1982.تاهينا فريوس إىل اإلنسان يف محي مرض أوروبية،Tahynaعزي بلدان عدة يف
إنكو فريوس فنلنداInkooوإىل أفريقيا.يف يف العدوى حتدث حالة.كما عن التبليغ مت وقد

سنوش فريوس إىل معزوة البشري املرض الصنيومن .(White, 1989)يف
ا واحلدوثالتوزع ال:جلغرايف اإلنسانتـيالفريوسات يف الدماغ التهاب ،تسبب

الكروس فريوس بشكل،وخاصة املتحدة الواليات من الوسطى الشمالية املنطقة يف موجودة
الغ،رئيسي الوسط واليات على توزعها الشرقية،بـيروميتد حالة،والواليات يف وكما

األخر باملفصليات املنقولة السريرية،arbovirusesىالفريوسات حتت العدوى معدل فإن
كاليفورنيا فريوسات عن احلاالتالنامجة معدل من بكثري :1960  1970خالل.السريريةأعلى

املتحدة509سجلت الواليات وشرق وسط يف سريرية مينيسوتا(حاالت يف معظمها
وفيسكونسني البلد109شخصت:1978ويف) وأوهايو يف التهاب.(CDC, 1981)حاالت

الكاليفور انتشاراًنـيالدماغ األكثر التهابهو بني املتحدةاتعادة الواليات يف الدماغ
(Work and Work, 1991).عن: 1992يف التبليغ الدماغ29مت التهاب من حالة
مينسيسوتا يف وأوهايووالالكروسي الشمالية وهذاكالورينا وفسكوتسني؛ الغربية وفريجينيا

األدن الرقم الوبائيـهو الترصد منذ عنه التبليغ يتم الذي . 1964 (CDC, 1993)بدأالذيى
من احلاالت عدد 130يتراوح بكثري،عادة60  ذلك من أعلى كان رمبا  (,Johnsonلكن

من. )1990 أن املتحدة الواليات من خمتلفة أجزاء يف السريولوجية املسوحات 6%أظهرت

من أكثر كاليفورنيا60%على جمموعة لفريوسات أضداد لديهم الريفني العمال كما،من
أيضاً عمر75%أنتأكد عند أضداد لديهم فلوريدا جنوب يف اهلنود من .سنة50تقريباً

الصيف يف املرض . حيدث
من تتراوح بنسب عديدة أوروبية بلدان يف أضداد األشخاص60%إىل5%وجدت من

باستخ فحصهم مت املصلالذين استعدال اختبار كان.دام الدراسة مناطق إحدى يف
محيا24ً تاهينا103منمريضاً لفريوس إجيابية سريولوجية استجابات لديهم . مرضى
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اإلنسان يف واملراهقني:املرض األطفال يف الكروس فريوس عن الناجم املرض حيدث
سن رئيسي15حتت األ.بشكل التعتتراوح إىل محيدة من التهابراض إىل عقيم سحايا هاب

وخيم خفيف،دماغ بشكل احلاالت من الكثري متر أن احملتمل من ذلك على وكحمى،إضافة
مميزة خماتل.غري الشائعة. البدء األعراض والصداع: تتضمن الفصوصعضָקاملو(احلمى يف
الرقبة) اجلبهية وتيبس والقياء فيش.والغثيان وخامة األكثر احلاالت يف النوامأما اهد

عادةتظهر.واالختالجات املرض من التايل اليوم يف العصبية خالل،األعراض وختتفي
ا احلاالت يف أطول لفترة تستمر أا رغم وخامةألأسبوع، إال.كثر ، املرضى معظم يشفى

يعا ثلثهم سلوكيةنـيأن وتبدالت التعلم يف صعوبات . (Work and Work, 1991)من
األنـييعا مرضاًنصف يظهرون الذين اختالجاتطفال من الكروس فريوس عن ،نامجاً

يعاجلوا أن جيب الفينيتوين،وهؤالء هو املفضل . (Johnson, 1990)والعالج
املتحدة الواليات من نيويورك يف حاالت مخس يف مرتفعاً البالغني يف اإلصابة معدل كان

كانيون جيمستاون فريوس عن نامجة أا شوهدت. Jamestown canyonواملفترض كما
بكندا أونتاريو ويف إنديانا يف الفريوس هذا إىل املعزوة املعزولة .(CDC, 1982)احلاالت

أوروبا التهألوحظ: يف يسبب تاهينا فريوس والتهابسريرياًرئوياًباًان اجلنب وذات
مميزة غري ومحى البلعوم التهاب أو احلاد واألنف اجل؛ يكتنف العصأحياناً .املركزيبـيهاز

الكالي:10الشكل الدماغ الكروس(نـيورفالتهاب ا-)فريوس .نتقالالحلقة
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احليوانات يف الكروس:املرض لفريوس الطبيعني األثوياء عند الصيدنا- يظهر نـيمثل
أمريكينس(chipmunkالشرقي Tamias)جاب striatusالشجرية تفريس-والسناجب

عندما املالدم البالغة احليوانات يف أعراضية غري العدوى أن إال جتريبياً، ةلقحتعدى
(Thompson, 1981) .

وطر العدوى الكروس:)10الشكل(االنتقالزمصدر فريوس عديدةمناستفرد أنواع
البعوض املستفردات،من لتواتر هو: وتبعاً الرئيسي الناقل السالسلإن الثالثية الزاعجة

Aedes triseriatusأخرىتـيوال وأماكن األشجار يف فجوات داخل تتجمع،تتوالد حيث
اֱדاورةملياها واملنازل الغابة من كل املهجورة،يف اإلطارات يف الفريوس،خاصة هذا فينتقل

البلوط غابات يف املوجودة القوارض إىل يف.بالناقل املستعدلة لألضداد عال انتشار شوهد
أدن(T. striatus, Sciurus carolinenis S. niger)والسناجبنـيالصيدنا ىـومعدالت

الربية األرانب الصي. (Sylvilagus floridans)يف عند الدم تفريس الشرقينـينادظهر
(T. striatus)ال بعد(S. carolinensis)اديرموالسنجاب الكروس بفريوس جتارب يف

5 التلقيح2  من تغذية،أيام السالسل(الناقل)إطعام(وحتت الثالثية هذه) الزاعجة على
اليوم يف الرضيعة الفئران إىل العدوى فانتقلت املصاب15  17الثدييات الدم تناول بعد

الدم . بتفريس
يرقات من الكروس فريوس السالسلاستفرد الثالثية الالزاعجة أن إىل يشري قدعامما مل

املبيض عرب ذلك.انتقل على البيوضكان:إضافة يف الكروس فريوس إظهار املمكن من
من النامجة والبالغات السالسلوالريقات الثالثية جتريالزاعجة بشكل نقلت.بـياملنعدية

الرضيعةF1إناث والسناجب الفئران لدغ عرب التجريبية.الفريوس املشاهدات هذه أثبتت
يف الفريوس وجد عندما الناقلالحقاً ويرقات احلقولاֱדمعةبيوض . من

جنسياً ينتقل أن الكروس لفريوس السالسليفميكن الثالثية ميكن،الزاعجة وبذلك
أن السالسلاالستنتاج الثالثية وكمستودعالزاعجة كناقل يف.ختدم الشتاء الفريوس ميضي

ال املنعدية البعوض البياتتـيبيوض فترة استقالب(diapauseيف مع الفعالية عدم من حالة
جداًمن يأ)خفض وعندما الصيدنا: الصيفتـي، على بالتغذي البالغ البعوض نـييبدأ
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الرمادي،الشرقي بالفريوس،والسنجاب يعديها العاملما مستودع يوسع أوضحت.وبذلك
املستعدلة األضداد من عالية مستويات القوارض من األنواع هلذه السريولوجية .االختبارات

مو مناطق يف دراسات األمحر:ةنطووحسب الثعلب Vulpus)إن fulva)ناثر كثوي خيدم قد
الكروس لفريوس .(Amundon and Yuill, 1981)ومضخم

وهو مهم ناقل أنه يبدو آخر بعوض باألبيضهناك املنقطة . Aedes albopictusالزاعجة
جتريبية دراسات باألبيضانتشارحولأجريت املنقطة املتحدالزاعجة الواليات دخلواملُ،ةيف
حم كناقل لتقييمه آسيا الكروس،تملمن الفملفريوس طريق عن إما املنعدى البعوض أن تبني

الصيدنا إىل العدوى لنقل كاف أنه املبيض عرب وبالعكسنـيأو عند.الشرقي ظهر
خاللالشرقينـيالصيدنا الدم 4تفريس صيدنا.أيام1  على التغذي شرقينـيوبعد

بتفريس بعوضمصاب أصبحت باألبيضالدم املنقطة فريوسالزاعجة ونقلت منعدية
هو الذي الطبيعي للناقل مشابه مبعدل السالسلالكروس الثالثية للناقلوخالفاً. الزاعجة

باتريكا-والذي(األخري ال-1985،ورفاقهوحسب حقد البيوض إلعداء تـىيؤدي
الثا باألبإن): نـيالسرء املنقطة األوليضالزاعجة السرء يف املبيض عرب الفريوس نقلت

(Cully et al., 1992).يفبت املتحدة الواليات يف الكروس لفريوس األقصى النشاط فترة دأ
حمتوز،/يوليو سبتمربتـىوتدوم البشرية.أيلول/اية العدوى رئيسي،حتدث يف،بشكل

األنش أو االستجمام أنشطة خالل املتساقطة البلوط املهنيةغابات إىل.طة الفريوس ينتقل
البعوض بلدغ . اإلنسان

خمتلفني وأقوياء خمتلفة نواقل كاليفورنيا جمموعة يف األخرى توزع،للفريوسات حسب
اخلاصمالن الفريوسي للمنطقة،ط البيئية املميزات أوروبا. وحسب الربي: يف األرنب

تاهينا لفريوس مهم جنس،مستودع من البعوض هو املغيظة(Aedesالزاعجةوالناقل الزاعجة
A. vexans،املقلنسة من.وغريها) A. capiusوالزاعجة خمتلفة لفريوسات أضداد وجدت

اخليليات يف اֱדموعة واإلبلوهذه واملاشية الطيور،اخلنازير يف توجد مل .لكن
كانيون جيمستاون فريوس املذهبة: بالبعوضJamestown canyonينتقل البعيضة

Culieseta inornataجمموعة من بالبعوض الشائعةوكذلك ينقل.A. communisالزاعجة
عمودي بشكل العدوى الناقل املبيض(هذا نسله) عرب الفقاريات،إىل إىل أفقي وبشكل
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الذيل األبيض اإليل فريوسفرداست. (CDC, 1982)(Odocoileus virginianus)خاصة
الربي األرنب من معدالً،Lepus americanusسنوشو حيوي املفاعالتوالذي من عالياً

الفأر،السريولوجية الناقليرمبا.(Alces alces Americana)وكذلك الزاعجةهوكون
الكندية والزاعجة A. CanadensisMcLeanالشائعة et al., 1975; McFarlane et al.,)

بعوضفاست.1982) يرقات من الفريوس كنداجةالزاعأنواع،رد يف بوكون أن،يف يؤكد مما
املبيض عرب باالنتقال وذلك االرتفاعات تلك يف القاسية الشتاء ظروف يف حياً يبقى الفريوس

(McLean et al., 1975) .
املرض وبائيات يف احليوانات السالسل: دور الثالثية لفريوسالزاعجة الرئيسي الناقل هي

باختو،الكروس له كمستودع كذلك املبيضانتقالدم عرب اآللية.لعامل كل: وֲדذه يستطيع
يف الشتاء ميضي أن كاليفورنيا مركب من األخرى والفريوسات الكروس فريوس من

ح أو معتدلة املناخاتتـىمناخات أبرد سنوشو(يف كمضخمات.)فريوس الفقاريات ختدم
الصيف يف يف،للفريوس مهمة األثوياء املرضإوهذه كالًأل،يكولوجيا عربن االنتقال من

واال توطنيةvenerealجنسياًنتقالاملبيض لضمان نسبياً كاف غري البعوض يف للفريوس
الكاليفور الدماغ املصابةنـيالتهاب املناطق ثوي.(Amundson et al., 1981)يف اإلنسان

الطبيعية البؤر من العدوى يلتقط .عارض
خمت:التشخيص إثبات إىل الوصول السميكن بالتشخيص مقدارهريربي فارتفاع ولوجي،

ֲדا4 معتد النقاهة وطور احلاد الطور يف املأخوذة املصل عينات بني أكثر أو إضعاف
significant .هي استخداماً األكثر الدموي: االختبارات التراص املتممة،تثبيط ،وتثبيت

الفريوس حساسي.واستعدال األكثر هو الفريوس استعدال ينجز،ةاختبار ال لكن املفضل وهو
قليلة خمتربات يف حاالت يف متأخراً. إال األضداد يكشف إنه املتممة اختبار عنمساوئ

األخرى، يفاالختبارات صعوبات فهناك الدموي التراص تثبيط املستضداتإأما نتاج
الالمباشر.الضرورية املناعي التألق تقنية استعدال،طورت اختبار مثل حساسة الفريوسوهي

الدموي التراص تثبيط إجنازاً،أو أخرى. (Beaty et al., 1982)وأسهل تقنية هياقترحت
األ املناعية املقايسة أضدادنـزاستخدام لكشف اMاأليجميية النخاعيأليف والسائل .مصال
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احلاد الطور خالل للمرض ومبكر سريع تشخيص على التقنية هذه (,.Dykers et alتوصل

مريض. 1985) من الدم من الفريوس استفراد الصعب القصريةحمموممن الفترة بسبب
الدم املمي. لتفريس احلاالت يف الدماغ من الفريوس . ةتاستفرد
ومنفراتإتتكون:املكافحة حمصنة مالبس استخدام من الشخصية الوقاية .جراءات
نوع صعبالزاعجةمكافحة إجراء واسعة مناطق فوق املتكرريوص. الربية باالستخدام ى

واملراهقني األطفال معسكرات يف احلشرات ملبيدات .وحوهلاوالواسع
عـراجـالم
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شيكونغونيا فيروس CHIKUNGUNYA VIRUS DISEASEداء

ICD-10 A92.0

شيكونغونيا: املرادفات ال،محى شيكونغونيا . فيةنـزمحى
مفردفريوس: السببيات فريوس وهو اֱדني،شيكونغونيا، رناوي جنسالطاق إىل ينتمي

األلفاوية باملفصلياتمنAموعةاֱד(Alphavirusالفريوسة املنقولة الفريوسات



105 داء فريوس شيكونغونيا 

Arboviruses(،ال الفريوسات هذا.Togaviridaeخائيةطفصيلة بني مستضدية عالقة هناك
مايارو وفريوسات مايارو(Mayaroالعامل محى 1Nyongنيونغوأونيونغ)انظر

املتماثلة. Semlikiحاشية2ومسليكي الوجوه العشرينية الكروية الفريونات 60تقيس  50

قطراً غالف،نانومتر . وهلا
اجلغرايف األيوج: التوزع الصحارى شبه مناطق يف فريوس مناطقواهلندفريقيةد ويف

آسيا من .عديدة
اإلنسان يف واسعة:احلدوث ريفية مناطق متوطنةفيهاتكونهناك وحتدث،العدوى

طبيعتها،أوبئة يف انفجارية تكون ما بشكل،غالباً مستعدة مجهرة توجد عندما املدن . كبرييف
أفريقيا جنوب عام:يف أوبئة Brighton)1977و1976و1975.حدثت et al., 1983).ذكر

عام بنيجرييا عبدان يف وباء قبل،1969أول األطفال يف فرادية حاالت وبعدهمع العام .ذلك
بعد آخر وباء الوباء ذلك يف.سنوات5تلى للمراضة األعلى املعدالت يف شوهدت وقد

احلالتني كال يف سنوات اخلمس سن حتت يف،األطفال اجلمهرة أن إىل يشري قد وهذا
مناعة اكتسبت قد األكرب العمرية الوبائنيالفترةخالل.اֱדموعات األضداد: بني معدل احندر

يفاملستعدلة لألطفالاألطفالاملشاهد مشفى معتربيف (,.Tomori et al)واضح(بشكل

بكثرينـز.1975) أطول تكون ألن احلضرية األوبئة بني الفواصل األماكنعت بقية .يف
الهذهتطاولت اهلجوع من خاصdormancyبائيوالفترات بشكل اهلند أن،يف يعتقد حيث

                                                          
فريوس1 مسؤوأوكان نيونغ انتشاراًالًنيونغ األوبئة أكثر أحد مليو،فريقياأيفعن أصاب بنينـيحيث شخص

يف1959  1963عامي واحدة مرة الفريوس استفرد الفترة تلك وبعد ،1978(Johnson et al., 1981) .
شيكونغونيا فريوس ملرض مشاֲדة السريرية الزاعجة. الصورة ببعوض الفريوس تعتربتـيوالfunestusينقل

فعالية األكثر هو.الغامبيةوبالزاعجة. الناقل املعروف الوحيد فقاريات. اإلنساناملستودع يف الفريوس يوجد مل
.أخرى

سيميليكي(سيمليكي2 ف) غابة أفريقياهو يف استفردت ألفاوية والطيورريوسة البعوض من متعددة أنواع من
الفريوس. والثدييات هلذا أضداد البشر من مرتفعة مئوية نسبة لدى هلذا.توجد عزوه ميكن مرض أي يثبت مل

أ اإلنسان يف احليواناتالفريوس .و
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ق شيكونغونيا فريوس فعلياًمرض اختفى مينمار. (Pavri, 1986)د آخر،يف حدثت حيث
يفهرظ: 1970عامفاشية ثانية مرة ال1984عاماملرض احلمى أعراض ظهرت فيةنـزعندما
رانكونطفال1.548ًعند يف األطفال مستشفى إىل املمكن.أدخلوا من دامخباست-كان

باأل املرتبط املناعي املمتز عيار-Mاأليجلكشف) زاإلي(مينـزمقايسة انقالب يثبت أن
يف شيكونغونيا فريوس Thein)مزدوجاًمصال110ًمن86أضداد et al., 1992) .

دائماً املرض مييز سريرياًوغالباً،ال يشبهه الذي الدنك مع يلتبس مسح.ما يف وجد
أن ماليزيا مشال يف مستعد33%أجري أضداد لديها املفحوصة اجلمهرة رغم،للفريوسةلمن

البلد ذلك يف املرض عن التبليغ يتم مل املرض. أنه بأن للمفاعالت املرتفع االنتشار يوحي قد
حمتمل بشكل صحيح،موجود بشكل يشخص ال Tesh)لكن et al., 1975) .نيجرييا : يف

على الدموي التراص تثبيط اختبار تطبيق مناطق477أظهر من عشوائية مصلية عينة
خمتلفةيكولوإ شيكونغونيا14.3%أن،جية لفريوس أضداد احتوت املصلي. منها االنتشار

املطرية الغابة سكان يف التراص.(Adesina and Odelola, 1991)األعلى تثبيط اختبار أظهر
انتشاراً بالصيف اليونان يف Zhangصحيحاًشخصا273ًيف10%مقدارهمصلياًالدموي et)

(al., 1991.
احليواناتاحلدوث أفريقيا:يف جنوب شيكونغونيا: يف فريوس أضداد وبشكل،وجدت

املقدمات يف األفريقي،متكرر األخضر النسناس يف خاص األثيو(وبشكل بـيالقردوح
Cercopithecus aethiops (والرباح(Papio ursinus).عيار مبستويات الفريوس يدور
النوعني هذين يف احملمية. (McIntosh, 1970)مرتفعة يف أجري سريولوجي مسح أظهر

أضداداً أفريقيا جنوب يف منالوطنية تقترب شيكونغونيا اخلضراء50%لفريوس النسانيس يف
املفحوصة Kaschula)األفريقية et al., 1978).أفريقيا يف مكان كل يف املفاعالت وجدت

النسانيس فيها مبا أخرى أنواع Colobus)يف abyssinicus)،والرباحنـزالشمباو ي
(P. dogueri).نيجرييا يف املصلي االنتشار يف%2.3كان من220فقط مصلية عينة
داجنة السريولوجية،حيوانات االختبارات فأظهرت الصني يف واخلنازيرأما اخلفافيش أن

يف للفريوس حمتملة مهمة أثوياء والنسانيس بالصنيإوالطيور يونان Zhang)قليم et al., 1991) .



107 داء فريوس شيكونغونيا 

اإلنسان يف عام:املرض مرة أول شيكونغونيا فريوس املرض،،1955استفرد التبس وقد
الدنك محى مع طويلة، هو.ولفترة احلضانة 7دور فجائي4  ببدء يتميز مرض ،يتلوه أيام

امللتحمة والتهاب الظهر وأمل وقهم وصداع ونوافض اللمفية،ومحى العقد تضخم أن كما
املرضىيظهر.شائع من الكثري حص) 80%إىل60%(عند فرفرية،الشكلبـيطفح مع
واألطراف،أحياناً اجلذع كل.على اجللدي االندفاع يرجع األعراض.أيام7إىل3قد

هي ميامنار أطفال عند املذكورة القهوة:األخرى بلون وحربات(9%)ورعاف(52%)قياء
(Thein et al., 1992) (%8).ا البالغنياالعتالل املرضى عند ،شوهد مسيطر عرض لعضلي

خاص امسه،بشكل املرض اشتق تع(ومنه السواحلية اللغة األحدبchikungunyaنـيففي
وتيبس.)Walking hunchbackedاملاشي وتورم بأمل العضلي االعتالل يف.يتظاهر وخاصة

والر والكتف واملرفق املعصم ومفاصل السالمية السنعية واملاملفاصل املشطيةكبة فاصل
(Kennedy et al., 1980)،بعد السريرية3-5وتظهر األعراض بدء من تستدمي،أيام وقد

وح عديدة الناحية. (Brighton et al., 1983)سنواتتـىأشهرا هذه املرض،يف يشبه
ومايارو روس ر نيونغووسندبيسمحيات وفاة.(Tesh, 1982)أونيونغ حالة أي تعز مل

شيكونغونيامل فريوس . رض
احليوانات يف سريرياً:املرض الظاهرة العدوى متيز احليواناتمل . يف
وطر العدوى ال:االنتقالزمصدر يف املرض املاطرفصحيدث جتمعات،ل تكون عندما

ذروִדا يف أن.البعوض املوضوع حول األحباث لتلكلتوحي مشاֲדة برية حلقة لفريوس
الصفراتـيال فيها،ءللحمى مبا والبعوض األدغال مقدمات بني األفريقيةوتدور الزاعجة

Aedes africanusجمموعة من التايلوريةوأعضاء الفرسيفرية . furcifer-taylorالزاعجة
الربية املقدمات يف األثيو،يوجد الP. ursinusوالرباحبـيالقردوح عايل دم ،يارعتفريس

ا أن جتريبية ظروف يف تبني األفريقيةوقد اخلضراء للنسانيس الفريوس تنقل لبعوض
(McIntosh, 1970) .ًجزءا املمنعة غري األعضاء متثل عندما النسانيس يف السوافات حتدث

اجلمهرةمهماً للعدوى،من لألدغال املتامخة املناطق يف البشرية اجلمهرة تتعرض . وعندما
فترة خالل أجريت دراسة ناتال(1964  1969)سنوات5يف مشال يف موطونة منطقة يف
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أفريقيا مرتفعة: جبنوب مئوية نسبة لدى الربية(54%)وجد املقدمات األوىل،من السنة يف
اليافعة- احليوانات فيها أضداد- مبا الفترة،وجد اية يف املفاعالت،لكن كانت

ال احليوانات هي الوحيدة منتـيالسريولوجية أكثر عامب.سنوات4عمرها مل:1964عد
ممكناً يكن ومل البعوض، من الفريوس استفراد ممكناً النسانيسيكن يف فريوس أي إثبات

األخريةsentinelاخلفرية الفترة املقدمات.خالل مجهرة يف سواف حدث أنه املؤلفون استنتج
قصرية بفترة الدراسة الفريوس،قبل اختفاء عند انتهى امل.وأنه هذه يف األقل باءةعلى

ecosystemللمحافظة: اخلاصة كأثواء الربية املقدمات ختدم الفريوس(ال ومن،)الستمرار
أكثر مناسبة كانت أخرى مناطق من فريوس بإدخال بدأت قد األوبئة تكون أن احملتمل

العامل عامي.(McIntosh, 1970)) لبقائه(لدميومة بني دراسة يف1981و1977أجريت
ت يف كبرية يفمزرعة استدام قد الفريوس كان إذا فيما حتديد ֲדدف أفريقيا جبنوب رانسفال

الفرسيفريةبعوض وباءتـيوالfurciferالزاعجة خالل الناقل كان،1976كانت إذا وفيما
قادراً املبيض،البعوض عرب العامل نقل مجععلى الذكورمنوذجا11.393ًوقد اإلناث،ومن

استفراد باإلمكان يكن الوباءومل بعد األوىل اجلمهرة من ذلك.العامل إىل درس:إضافة
منمنوذجا13.029ً أخرى أنواع مخسة السلبيةمتو،الزاعجةمن النتائج نفس على احلصول

(Jupp and McIntash, 1990) .فقط نفسه على حيافظ الفريوس أن الدراسات هذه من يبدو
جداً خاصة مباءات إيكولوجيته،يف تفهم بعدومل كامل بشكل . ا

هو احلضرية الفاشيات يف الرئيسي املصريةالناقل حلقة،الزاعجة وجود احملتمل ومن
البعوض عند- اإلنسان-تشمل املشاهدة الدم تفريس من العالية العيارات على بناء البعوض

احملمومني يف.املرضى اخلارجي احلضن كان املصريةوملا نسبياًالزاعجة احملتملفم،طويالً ن
ع تناول الذي بالبعوض امليكانيكي النقل عن األوبئة لبعض املفاجئة الطبيعة تنجم ضاًرأن

مستعدين أشخاص على تغذى مث الدم بتفريس مصاب مريض من دم  (Halsteadوجبة

اخلفاش. 1981) من بالصني يونان يف الفريوس ومن،leshenaultiRousettusاستفرد
املن: البعوض باألبيضالزاعجة األومنalbopictusقطة الشريطية -Culex taeniنفالباعضة

orhynchusحمموم مريض Zhang)ومن et al., 1991) .
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داخل:يصالتشخ بالتلقيح احملمومني املرضى دم من الفريوس استفراد الفئرانمميكن خ
خاليا على أو السريولوجي.VEROالرضيعة التشخيص يف املصلي االنقالب والذي،يثبت

استخداماً األكثر املقاربة تثبيط-هو اختبار يف النقاهة وطور احلاد الطور أمصال مبقارنة
املرتبط املناعي املمتز مقايسة تستخدم املتممة تثبيت أو املصل استعدال أو الدموي التراص

لكشفنـزباأل Thein)األيجمي et al., 1992) Mباال البوليمرياز سلسلة تفاعل نتساخأظهر
بتقنية فريوسnestedاملعششPCRالعكسي ملرض السريع التشخيص يف مفيد أنه
. شيكونغونيا

املنطقة نفس يف نيونغ أونيونغ محى وجدت استعراف،إذا الصعب من يكون فقد
الفريوسني بني مستضدية عالقة لوجود سريولوجي تشخيص ووضع التفريق.الفريوس يعتمد

األ يف أعلى عيارات بشكلعلى املتجانسة للمستضدات أعلى ضد وعيارات املتجانسة مصال
. (Filipe and Pinto, 1973)رئيسي

الناقل:املكافحة استئصال على احلضرية األوبئة من الوقاية تركز أن الزاعجة: جيب
بأنغوال،.املصرية ليون يف شيكونغونيا ومحى الصفراء احلمى من وباءين من التخلص مت وقد
البعوضوبنجاح على للقضاء مكثفة محلة بفضل ،(Filipe and Pinto, 1973)كل ،على

التام االستئصال أمام مجة صعوبات املصريةتقف آسياللزاعجة أو أفريقيا لقاحيقيָק.من يحم
حالياً باخلري،مضعف يبشر . (Turell and Malinoski, 1992)وهو

عـراجـالم
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كولورادو قراد COLORADO TICK FEVERحمى

ICD-10 A93.2

اجلبال: املرادف . محى
كولورادو: السببيات قراد محى اֱד،فريوس رناوي طاقنيفريوس ذو من،ني يتألف

جنس) شدفة(قطعة12 إىل املهريةوينتمي الفريوسات،Coltivirusالفريوسة ويةيالرفصيلة
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Reoviridae.ال الشدف ا12ـمتيز اجلنس عن الفريوس يتبعههذا كان الذي ،اسابقًلتصنيفي
الوقبيةوهو له،Orbivirusالفريوسة فقطدش10والذي الفرييون.ف 80يقيس نانومتر60 
مغلف،قطراً غري جداً.وهو قريب أنه القرادEyachاتشأيلفريوسكما من استفرد : الذي

اخلروعي وفرنساIxodes ricinusاللبود أملانيا .يف
اجلغر الناقل:ايفالتوزع توزع مع الفريوس توزع األندرسو: يتوافق اجللد ينـناخس

Dermacentor andersoniمن اجلبلية املناطق أمريكية11يف الكندية،والية ألبريتا: واألقاليم
الربيطانية . وكولومبيا

واحليوانات اإلنسان يف بني:احلدوث ما 400هناك خمربيا200ً  مثبتة بشرية كلحالة
املتحدة الواليات يف إلزامي. سنة غري عنه اإلبالغ ألن جيداً معروف غري املرض ينشأ.وقوع

امل،دائماً،املرض املناطق كالًنطوويف ويصيب ويشاهدة املواضع، هلذه والزائرين املقيمني من
ويومينغ كولورادو يف يشاهد ما عنتـيوال،أكثر مسؤولة بعضها مع كل174تعترب حالة

Mcleanسنة et al., 1981) (.كندا بشريةال: يف حاالت عن تقارير الفريوس.توجد استفرد
فقط الناقل .(Artsob and Spence, 1979)من

اإلنسان يف هو:املرض احلضانة 6دور للمريض.أيام3  السريري التاريخ ،يظهر
ثابت للقرادات،وبشكل لدغة،التعرض أن اجللدومبا مؤملةناخس ال،غري ينتبهلذلك

امللتصق للقراد ليجده،املريض عنه يبحث أن ونوافض.وعليه حبمى مفاجئ املرض بدء
وخيم عضلي وأمل املقلة خلف وأمل مننـييعا.وصداع من10%أكثر بقليل املرضى من

جلدي يف.طفح الطور ثنائي تقريبا50ً%املرض احلاالت أياماً،من خيتفيويظهر مث قليلة
قليالًملدة زيادة.أطول مع احلمى من اخلامس أو الرابع اليوم يف البيض الكريات قلة تشاهد

خفيف دم فقر يوجد قد كما الناضجة، غري البيض الكريات أشكال عاب،يف صفيحات روقلة
واضح ال،لكنه عن ناجم أنه يفترض النـزوالذي النادرة حتدثتـيوف يتميز.قد كما

ال أو الناضجة احلمر الكريات يف الفريوس استمرار عن ناجم مديد دم بتفريس تـياملرض
احمليطي. تنضج الدوران إىل تدخل اخلاليا هذه كانت ت،وملا متوسطعيشحيث أشهر4هما

أضداداً ويطور املريض شفاء بعد الدم جمرى يف يبقى الفريوس قد.(Emmons, 1988)فإن
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سور حترجع األعراض 4تـىة البالغني. مرات3  يف محيد سابقاً.املرض يعتقد كان وقد
سن10%أن حتت األطفال مضاعفات10من يظهرون املرض التقطوا الذين فيةنـزسنوات

الدماغ التهاب تواتراً،أو أقل املضاعفات هذه أن إىل أشارت الالحقة التقارير أن إال
(Emmons, 1988)(.إماتة جداًمعدل منخفض الرعاية.احلاالت توفري من املعاجلة تتكون
األعراض .حسب

احليوانات يف السناجب:املرض من أنواع من الفريوس أخرى،استفرد قوارض إىل إضافة
التجري.صغريةتوثدييا التلقيح سريريةبـيأدى أعراض دون مديد دم . لتفريس

االنتقا-كولورادوقرادمحى:11الشكل .لحلقة

االنتقال وطرز العدوى خالل:11الشكلمصدر الصيف وبداية الربيع يف املرض حيدث
نوع نشاط اجللدقمة الرئيسي.ناخس املستودع السناجب من عديدة أنواع تشكل

الوط.للفريوس املنتزه يف أجري مسح روكينـيأظهر الصخرية(جلبال الواليات)اجلبال يف
األك األثوياء أن السناجباملتحدة أنواع هي أمهية Eutamius minimusالصغريالعطموس: ثر

(Citellus)اهلوقلSpermophilusبـياجلانواهلوقل lateralisاملصدرتـيوال كانت
الناضجة غري للمراحل للفريوس واحل(الرئيسي الرئيسي) وراءالريقة اجللد: للناقل ناخس

-Eutamias amoالعطموسوCitellus colombianusبـيالكولوماهلوقل(نـياألندرسو

enusاألماكنمهمة بقية ثابتاً. )أيضاًيف القوارض هذه يف العدوى انتشار منكان
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يوليو/أبريل إىل لدى،متوز/نيسان الدم 6%إىل5%وكان تفريس اֱדمعة النماذج من
(Bowen et al., 1981) .من السناجب يف الدم تفريس عياراتيوما20ًإىل15يدوم مع

الناقل ليعدي يكفي بشكل الرئيسي. مرتفعة الناقل يف النسل عرب االنتقال يتأكد،تأكد ومل
املبيض عرب السناجب.االنتقال على أجريت جتريبية دراسات بـياجلاناهلوقل: أظهرت

S. lateralisالشتاء ميضي الفريوس القوارضOverwinter) تـييش(أن هذه (,Emmonsيف

املمكن،1966) من حياًأولذلك للبقاء خمتلفتان آليتان للفريوس يكون الشتاءن : يف
الناقل، حوراوات يف والبقاء االستمراراالستمرار اإلشتاء) البقاء(أو خالل الثوي . يف

املنعدية القرادات من أخرى أنواع وجود يفأإال،رغم دورها ملإن الفريوس يكولوجيا
بعد كامل بشكل من: نولك،تدرس اجنذابا أقل القرادات األندرسوهذه اجللد نـيناخس

اإلنسان عمرها،إىل عادةlifespanمدى اعتماداً،سنتان ذلك خيتلف قد الظروفلكن على
ال احليوانات وتوفر عليهاتـيالبيئية الثدييات.تتغذى على والريقات احلوراوات تتغذى

أكالصغرية، حيوانات البالغات تفضل حني والشيهميف األيل مثل من(Porcupineرب حيوان
. (Emmons, 1988)واإلنسان)القوارض

قادر احملتشرة،الفريوس غري املناطق األندرسويف اجللد بنينـيبناخس الدوران على
املوطونةألا املنطقة يف املوجودة تلك إىل باإلضافة والنواقل الفريوس؛ثوياء هذا استفرد وقد
مشاֲד( فريوس لههأو األمريكي) جداً األرنب من كاليفورنيا (JackrabbitLepusيف

(californiusالغر الرمادي املوطونةSciurus griseusبـيوالسنجاب املنطقة خارج
األندرسووبغياب اجللد Lane)نـيناخس et al., 1982) .ضد أضداد وجدت كما

أيضاً الربيالفريوس األرنب يف بكندا أونتاريو أن،Lepus americansيف إىل يشري مما
الطبيعة يف يدور البلديفالعامل من الشرقي كل.اجلزء من:على بشرية حاالت تشاهد مل
نطاق خارج األندرسواملرض اجللد . نـيناخس

موطونة منطقة يدخل عندما اإلنسان إىل العدوى من،تنتقل بالغ بقراد يلدغ ناخسمث
األندرسو بع.نـياجللد امليف املناطق ارتفاعاتنطووض على املتوضعة تقريبا1.300ًة : م

من الربيع أيام القراد من النوع هذا يف العدوى معدالت الدم.40%إىل14%تتراوح تفريس
جداً مديد اإلنسان ح،عند يدوم أحياناًأيام110تـىوقد املرض بدء حالة،بعد أثبتت وقد
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االنتقال إنسانمنمن إىل الدمإنسان نقل . )CDC, 1975a(عرب
املرض وبائيات يف احليوانات الكثرياً:دور الصغرية الثدييات تكون نسلهاتـيما جتدد

للفريوس مهمة األندرسومع- فهي.مستودعات اجللد العامنـيناخس ينقل عربلالذي
الطبيعية- املراحل أماكنه يف الفريوس استقرار لع.تضمن عرب الفريوس عندماينتقل القراد اب

األثوياء دم على عارض.يتغذى ثوي . اإلنسان
التشخيص:التشخيص إثبات املريضالميكن دم من الفريوس باستفراد مت. سريري

من النتائج أفضل على الصفاإاحلصول وداخل املخ داخل التلقيح الفئرانقشراك يف للدم
التألق اختبار واستخدام اخللوية واملزارع منالرضيعة معزولة محر كريات على املناعي

ذلك.املريض إىل املناعي: إضافة التألق اختبار باستخدام الفريوسي املستضد كشف ميكن
دم من لطاخات على أيضاً. املريضالالمباشر ممكن السريولوجي باستخدامالتشخيص

أمصال على املتممة وتثبيت الالمباشر املناعي والتألق االستعدال احلاداختبارات الطور من
الضد عيار ارتفاع إلثبات النقاهة مقداره.وطور بارتفاع أكثر4يعتد أو . مرات

القراد:املكافحة موائل جتنب من الوقاية إجراءات مع،تتكون حمصنة مالبس استخدام أو
قبل اجللد على موجود قراد أي من للتخلص اجلسم معاينة مث دخوهلا من البد كان إذا منفرد

عليهأن ال.يلتصق دقيق مبلقاط مبسكه بلطف امللتصق القراد يزال أن اجللدرجيب من قريباً أس
ثابتة حبركة اجللد من ،وسحبه اإلمكان املن،قدر تنظيف مبعقمطقمث . ة
عـراجـالم
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المعدية CONTAGIOUS ECTHYMAاإلكثيمة

ICD-10 B08.0األخرى الجدرية الفيروسة عداوى
ICD-10 B08.0 Other orthopoxvirus infections

األرف: املرادفات فريوس املعدي،Orfداء البثري اجللد البثري،التهاب الفم التهاب
. املعدي

اֱדني: السببيات دناوي اجلدرانيةجنسمن،فريوس فصيلة(Parapoxvirusالفريوسة
اجلدرية أيضاًتـيوال،)Poxviridaeالفريوسات الالفريوساتتضمن عقدتـيت تسبب

الكاذب(milker's noduleاحلالبني البقري البقري) اجلدري البثري الفم يقيس.والتهاب
متر 160  260نالفرييو كبري.نانو بشكل التوجه وظهاري البيئية للظروف جداً مقاوم وهو

epitheliotropic.
اجلغرايف ال:التوزع البلدان كل يف املرض الواليات.ناماألغبـيترتـييوجد يف يوجد
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توتراً،املتحدة أكثر بشكل الغربية الواليات . يف
اإلنسان يف نيوزيلندا.نادر:احلدوث التـيوال،يف البلدان أهم إحدى بـيترتـيهي

البشرية،األغنام احلاالت عدد يف زيادة عام،لوحظت فقط حالتان سجلت ،1975فقد
وحبلول إىل1979ولكن العدوى التعبئة،حالة143ارتفعت أماكن يف العاملني أصابت وقد
رئيسي املرض،(Robinson and Petersen, 1981)بشكل وقوع عن املزيد أجري،وملعرفة

يف العاملني بني للترصد نيوزيلندا18برنامج يف سنة،مسلخاً خالل ،حالة231فوجدت
مقداره وقوعاً ميثل تأثراً.  1.4%وهذا األكثر اجللوداֱדموعة مع يتعاملون الذين العاملون هي

العدوى.والصوف عودة (Robinson and Petersen, 1983شخصا18ًعندحدثت

يف . )Timoney et al., 1988مذكورة
احليوانات يف واأللبكة:احلدوث واجلمال واملاعز األغنام يف املرض ثديي(حيدث حيوان

باخلروف الكالب) شبيه يف باحليواناتوهن.وأحياناً موطونة مناطق كلenzooticاك يف
لعدوى،العامل قصة مع املاشية تربية أماكن يف سنوية فاشيات توجد يف.حيث اكتشف كما

أيضاً الربية األنواع من .العديد
مصنعني يف املذبوحة احلمالن بني العدوى معدل لتحديد نيوزيلندا يف دراسة أجريت

أن فتبني اللحوم خالل6.300.000من0.5%لتعليب ذحبت آفات3محلًا لديها سنوات
املعدية إىل،اإلكتيمة النسبة الصيف2.2%وترتفع بداية قدرextrapoltionوباالستقراء.يف

تصيب اآلفات عاممحال1.250.000ًأن كل البلد مساخل يف. (Robinson, 1983)يف أما
ظهرت فقد املعديةاإلكثناميبيا بنيرأسا1.150ًيفيمة من املاعز منها13ومات،4.350من

عام يف،1985خالل املرض ظهر حني ومات8.823من3.492يف املاعز من منها240رأساً
عام احلاالت.1986خالل إقامة معدل أن إال األغنام من بكثري أعلى نسبة املرض أصاب وقد

املاعز(%1.1) يف هي مما أخفض Munz)كانت et al., 1991) .
اإلنسان يف املعديةدثحت:املرض وثيقاإلكتيمة متاس على يكونون الذين األشخاص بني
املنعدية احليوانات البيطريون(مع يقصون،األطباء أو احليوانات يذحبون الذين األشخاص
أو األغنام املساخلصوف يف القطعان،يعملون من. )أصحاب احلضانة 7دور . أيام3 



117 اإلكثيمة املعدية

ع اآلفة معديةحتدث مادة مع متاس على وكان معرض آخر جزء أو يد أو أصبع تظهر.لى
حويصلية بثرة سريعاً تصبح مث الفريوس اختراق مكان حطاطية تترافقتـيوال،آفات وقدقد

اللمفية العقد تضخم مع تترافق خالل. ال اآلفة 4تشفى عدوى2  حتدث مل إذا أسابيع
تتر. ثانوية أن دون اجللبات ندباتتسقط معمم.ك حويصلي حطاطي اندفاع أحياناً حيدث

واضحة حكة الدراسات.مع إحدى عند: يف عديدة آفات من21شوهدت مريضاً
عند،مريضا60ً أخرى جمموعة يف لوحظت Johannessenمريضا19ًمن6كما et al.,)

(1975; Leavell et al., 1968 .ًأيضا عينية آفات حتدث نا،قد ذلك أن توجد.دررغم ال
اإلنسان يف للمرض نوعية . معاجلة

احليوانات يف مستعدة:املرض عمر أي من واملاعز يف،األغنام املرض يرى لكن
رئيسي بشكل سنة عمر حتت ت،احليوانات املنعديةعنـزحيث القطعان يف البالغة احليوانات

سابق تعرض نتيجة ممنعة تكون احلضانة.ألن 3دور حطاطاتتتح.أيام2  إىل اآلفات ،ول
حوايل،وبثرات،صالتيوحو بعد بالظهور ثخينة بنية جلبات تدوم،يوما11ًوتبدأ حيث
أسبوعنيأمن إىل وتسق،سبوع رخوة واملنخرين.بعدهاطلتصبح الشفتني يف اآلفات توجد

واألذنني واجلفنني يعا. والفم قليلة؛نـيال كانت إذا كثرياً كاناحليوان إذا غزيرةأما ت
األكل من احليوان مينع الشديد األمل فإن ال. ومتجمعة النعجات عند تظهر ִדتمتـيقد
أيضاً والضرع احللمات على آفات منعدية احليوانات،حبمالن أقدام العدوى تصيب قد كما

احلافر( خمالب بني أو احلافر قمة يف . )اجللد
جداً مرتفعاً املراضة معدل يكون معد،قد أن منخفض،إال الوفيات عنل وتنجم

عادة ثانوية عدوى من عن.مضاعفات الناجم النغف داء هي املهمة املضاعفات إحدى
الذبابة للبشريرقات الشرهة Cochliomyiaاملتحلزة hominivorax.

الذباب من احليوان حلماية املنفرات بتطبيق حال،يوصى يف الريقات مبيدات وتطبيق
النغف داء إضافيةوتس،حدوث جرثومية عدوى وجدت إذا احليوية املضادات . تطب

ا وطرز العدوى الطبيعي:)12الشكل(نتقالالمصدر الثوي هي واملاعز األغنام
املرافق.للفريوس أو املواد عرب املباشر غري أو املباشر بالتماس فاشية خالل املرض ينتقل قد
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ا.امللوثة يف حياً ويبقى للجفاف مقاوم أشهرجلالفريوس عدة املومسي.لبات احلدوث ينجم قد
مستعدة يافعة حيوانات هناك يكون الذي الوقت يف باجللبات،للفاشيات املراعي تلوث عن

املنعدية احليوانات مع التماس للمرع.ومن الفم) اجلاف(القاسيىميكن ظهارة يؤذي مما،أن
والعدوى الفريوس اختراق . يسهل
عا بشكل اإلنسان املرضينعدي آفات فيها حيوانات مع التماس نتيجة ويتم،رض

جلدية شقوق أي أو التسحجات عرب املساخل.االنتقال لعمل حمتمل: وبالنسبة مصدر هناك
احليوانات وصوف جلد وهو للعدوى ميكن،آخر منلحيث يقرب ما فيها يبقى أن لفريوس

اآلفات اختفاء بعد يتعرض.(Robinson, 1983)الشهر يلقحونكما الذين األشخاص
أيضاً للعدوى حي بلقاح . احليوانات

املرض وبائيات يف احليوانات حيواكثإلا:دور مرض املعدية وقوع،املصدرنـييمة ذو
اإلنسان يف . منخفض

املعديةكثإلا:12الشكل االنتقال-يمة .حلقة

ا:التشخيص لتوطيد كافية واألغنام املاعز يف السريرية وضع. لتشخيصاألعراض جيب
األغنام شديد(جدري جمموعي تفاعل التقرحي) مع اجللد وجلبات(والتهاب قرحات مع

التناسلية واألعضاء واألقدام الوجه جلد التفريقي) على التشخيص . ضمن
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اإلنسان مهم: يف املخربي ا،التوكيد باستخدام يتم التاليةإلوقد اختبار.1:جراءات
لتوكي املتممة الفريوسيةتثبيت املستضدات وجود اجللبات(د مستعلق أو احلويصل سائل ) يف

األمصال(واألضداد اخللوي.2. )يف الغنم(الزرع جنني املناعي) كلية التألق واختبار
الفريوس هي. الستفراد املستخدمة األخرى اآلفات:االختبارات ֲדالم املناعي ،االنتشار

الشعريي والتراص الفريوس تشخيص.استعدال يف مفيدة البوليمرياز سلسلة تفاعل تقنية
أيضاً يتطور الذي التلقيح. (Torfason and Gunadottir, 2002)املرض هي أخرى طريقة

املرضبـيالتجري من خاٍل قطيع من ملقحة غري . حلمالن
املنعدية:املكافحة القطعان محالن بتلقيح املكافحة هو.تتم استخداماً األكثر اللقاح

مسحوقةم مفوعة جلبات من إليهpulverized)رورةذم(ستعلق مضاف حملول يف
تاريخ،الغليسريين فيها قطعان على مقتصراً اللقاح هذا تطبيق يكون أن جيب وبذلك
أو.للعدوى يوم بعد تلقح أن ميكن احلمالن أن إىل العظمى بريطانيا يف املالحظات تشري

اإلبط بتخديش تف.يومني غياب معطليشري اللقاح أن على موضعي فعال(اعل وجيب،)غري
طازج بلقاح التلقيح يعاد بعد.أن املناعة من3تتوطد ألكثر وتدوم اللقاح تطبيق من أسابيع

البيئة.سنتني يف العدوى دميومة هي حالياً اللقاحات أمام رئيسي  (Robinson andعائق

(Balassu, 1981.،اخللوي بالزرع موهن لقاح أملانياطور يف اجللد حتت وحسب،يعطى
وا املختربية االختبارات يف جيدة نتائج أعطى قد فإنه . (Mayr et al., 1981)يدانيةملمطوريه

مع التعامل عند اجللدية اجلروح حتصني من اإلنسان يف العدوى من الوقاية تتألف
مريضة األغنام،حيوانات تلقيح عند القفازات . واستخدام

عـراجـالم



األمراض الفريوسية120

البقر COWPOXجدري

ICD-10 B08.0األخرىاعد الجدرية الفيروسة وى
ICD-10 B08.0 Other orthopoxvirus infections

الطبيعي: املرادفات البقر الوقس(جدري فريوس عن الناجم املرض عن لتفريقة
vaccinia(.

جلنس: السببيات ينتمي اֱדني دناوي اجلدريةفريوس فصيلةOrthpoxvirusالفريوسة
اجلدرية جلنس.Poxviridaeالفريوسات النمطي اجلدريةالنوع الوقسالفريوسة فريوس .هو

الشكل قرميدية اجلنس هذا حوايل،فرييونات 100تقيس صف،نانومتر 300  240  وهلا
منت اخلارجيظمغري الغشاء على النبيبات الفريوسات. من أكرب هي اجلدرية الفريوسات
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اجلنس.ةاملعروف نفس البشري:فريوساتيتضمن ،)variolaاجلدري(smallpoxاجلدري
النسانيس وجدري املستضدية. وغريها،والوقس الناحية من الصلة وثيق البقر جدري عامل

الوقس هالمة،بفريوس عرب واالنتشار املتممة تثبيط اختبارات باستخدام عنه تفريقه وميكن
الض وامتصاص املشيمائيال. داألغنام الغشاء على بثرات ظهور البقر جدري فريوس يسبب

فوق حرارة بدرجة حيضن عند احليوان.م40السقائي حديقة حيوانات من الفريوس استفرد
وموسكو ولندن برلني يف الربية واهلريات الفيلة بعضها.مثل عن املستفردات تفريق ميكن

البيولوجية االختبارات من جمموعة Baxby)فقطباستخدام et al., 1979) .العدوىريأع ت
اإلنسان، مع الوثيق متاسها بسبب خاصاً اهتماماً العظمى بريطانيا يف الداجنة القطط ومايف

االنتقال إمكانية من ذلك البقر.يلي جبدري شبيهة أا الفريوسات هذه عن كل.قيل : على
اجلد للفريوسات واجلينية البيولوجية التحاليل منأظهرت الفريوس أن التساؤل موضع رية

البقر جدري لفريوس مماثل الداجنة أو،القطط هري ضرب بوجود للقول مربر يوجد ال وأنه
Naidoo)نويع et al., 1992) .

اجلغرايف جدري:التوزع فريوس أورالبقراستفرد بلدان وبعض العظمى بريطانيا باويف
مشت.الغربية بشرية حاالت عن التبليغ جدريمت من أيضاًالبقربهة مصر (,.Amer et alيف

و. 2001) األمريكيتان تكون أن احملتمل املرضأمن من خالية ونيوزيلندا  (,Odend'halستراليا

(1983 .
واحليوان اإلنسان يف املرض:احلدوث تواتر حول املعطيات من القليل جدريمييز.يتوفر

عنالبقر الدمافقط يف كثرية حاالت اإلنسانتشاهد يف املرض حيدث عندما أو .بقريات
متوطن غري املرض أن العظمى بريطانيا يف اֱדراة السربولوجية املسوحات enzooticأوضحت

هناك البقريات سابقاً،بني يعتقد كان يف: كما لألضداد منخفضة عيارات فقط7وجدت
فحصها1.076من مت فأر. مصالً أن الضفافيبدو Glethrionomysالزاهيةالعكبورية(حقل

glareolus (اخلشب احلرجي(وفأر القصري) Apodemus sylvaticusالينقول احلقل وفأر
العظمى بريطانيا يف الرئيسية املستودعات هي  (,.Hazel et al., 2000; Chantrey et alالذيل

هولندا. 1999) على: يف احلصول يف17مت واحدة سنة خالل تر36مستفردة بـيمؤسسة
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فريزيالندlivestockاملواشي إقليم أنتـيوال،يف إىل تشري تلكالبقرجدريقد يف متوطن
.(Baxby 1977; Baxby and Osborne, 1979)املنطقة

العظمى بريطانيا اإلنسانالبقرجدري: يف يف سنة،نادر كل حالتني أو حبالة مت.ويقدر
عن خالل20التبليغ فقط من13حالة أي12وخالل،1969  1981سنة التالية، سنة

1993 هناك1982  كان فقط23، نتيجة.حالة احلاالت يف الظاهرة الزيادة تكون قد
وقوعه يف حقيقية زيادة كونه من أكثر باملرض األكرب أن. (Baxby, 1994)االهتمام ومع

األ يتناولون الذين األشخاص عدد وزيادة اجلدري لقاحات وإيقاف الكاتراجع ةبتدوية
البشري املناعي العوز فريوس لديهم الذين أو أيضاً،للمناعة عوامل تكون Blackfordقد et)

al., 1993يف . )Amer et al., 2001مذكورة
الداجنة القطط يف القر جدري حاالت أكثر،ازدادت أصبحت احليوانات هذه أن ويعتقد

البشرية للعدوى كمصدر املاشية من الثمانيناتيف.أمهية هناك: أواخر على30كان حالة
العظمى بريطانيا يف القطط بني سنوياً البقر جدري من Bennett)األقل et al., 1990)يف أما ؛

أعطت: أستراليا إجيابية200من4%فقد تفاعالت قطط من مصلية اجلدريةعينة للفريوسة
الدموي التراص تثبيط اختبار تراوحت،يف عيارات على. 520إىل6منمع دراسة وجدت

أن217 النرويج غرب يف داجنة قطط من مجعت أضداد10.1%مصالً فيها للفريوسةمنها
. (Tryland et al., 1998)اجلدرية

جدري فريوس عن النامجة الفاشيات حديقةالبقرحدثت يف واحلواشر اهلريات بني
يف موسكو يف أصب،1973  1974احليوان موحكما مريضةت احلديقة يف ظفة

(Marennaikova et al., 1977).لقطط أطعمت بيضاء جرذان من الفاشيات جنمت
أن. بريةpumasكواجرو السريولوجي االستقصاء أضداد42%أظهر لديها اجلرذان هذه من

الفترة.للفريوس تلك نفس نامجوخالل اجلدري من فاشيتان يفتحدثت الفريوس عن ان
للجر البيضاءمستعمرة ذلك.منها30%مات،ذان إىل خيدمون:إضافة الذين من اثنان أصيب

اليدين على جلدية باندفاعات املستعمرة والرأسهذه والركبتني (Marennaikovaوالكتفني

et al., 1978(.تركمانستان الربية: يف القوارض من نوعني من مماثل فريوس الريبوع: استفرد
األصفر) Rhombomys opimus(الكبري األرضي األصفر(fulvousوالسنجاب اهلوقل



123 جدري البقر

Citellus fulvus(،يف حيوانات من البقر جدري بفريوس شبيهة فريوسات استفردت كما
أملانيا يف سريك يف أو احليوان الفيل(حديقة العظمى) elephantpoxجدري وبريطانيا

Baxby)وهولندا et al., 1982) .العد من حاالت عدة عارضةحدثت خالل البشرية وى
أملانيا يف الفيل أور. جدري يف جداً: باوأما متنوع املصابة احليوانية األنواع أظهر: فطيف وقد

أملانيا يف أجري سريولوجي لفريوسباستخداممسح أضداداً الالمباشر املناعي التألق اختبار
يف متثل303من218اجلدري برية مملكن،أنواع5قوارض يكن الفريوسمل استفراد .كناً

الدراسة نفس يف277فحصت: ويف أن67قطة فوجد البلد يف مفاعالت202موقعاً كانت
كان،إجيابية و106من61وكذلك املاشية من احليوانات38من13رؤوس حدائق من فيالً

. (Jacoby, 1992)والسريك
واحليوانات اإلنسان يف اإلنسان:املرض يف احلضانة هودور تقريبا5ًواملاشية يف.أيام

املرض: املاشية من- يبدأ احلضانة دور 6بعد خفيفة-أيام3  حطاطات.حبمى شوهدت
احلليمات على بثرات إىل مث حويصالت إىل جلباتو.تترقى حتطمها بعد البثرات تشكل

وال حكنميتـيمحراء تستغرق تقرحات تترك أن لتلتئمتـىهلا (,.Tripathy et alالشهر

(1981.
اإلنسان اليدين: يف على اآلفات والذراعني،حتدث الوجه على ووذمة.وأحياناً محى هناك

احلاالت معظم يف اللمفية العقد والتهاب مير.موضعية ال وعادة جداً وخيم البشري املرض
مالحظة املناعة.دون منقوص املريض كان إذا قاتالً يكون قد أنه شخص؛حيث ومعاناة

ذلك18عمره على مثال أملانيا يف قطة،:سنة العدوى مصدر التهابكان من املريض عاىن
تأت قصبـيجلدي بالستريويداتبـيوربو وعوجل السنوات من لعدد عدوى.أرجي بدأت

محى وأظهرت واجلذع والذراعني الوجه على عديدة وحويصالت خفيفة حبمى البقر جدري
كل،spikiyعالية جسده جلدية؛وغطي بآفات اله اجللبات تقرحاتنـزتركت ،فية

التنفسية املخاطية إىل اآلفات القلب،وامتدت توقف من املريض مات املركزة املعاجلة ورغم
جسيم رئوي خثري انصمام عن Eis-Hubinger)الناجم et al., 1990) .

بريطا يف احليوان حدائق حيوانات بني الفاشيات يف سريريان شكالن العظمىشوهد نيا
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جلدية: وموسكو آفات دون صاعق رئوي تستمر،شكل اندفاعات مع جلدي وشكل
للمرض.طويالً كنتيجة احليوانات من العديد (Baxby et al., 1982; Marennikova etمات

(al., 1977.قطرها محامية حطاطات أو متجلبة جلدية بآفات الداجنة القطط يف املرض يتميز
7 اجلسممنتشرة،مم5  كامل صعوبةتوقد،فوق عالمات احلاالت بعض يف شاهد
املرض.تنفسية من تشفى القطط معظم أن ميوت،ورغم بعضها أن . (Hoare et al., 1984)إال
8عمرهاقطط8لقحت بفريوس6  خمتلفة وبطرق اجلذورةجدريةأسابيع فأر من مستفردة
خاللفحدث،)Microtus oeconomusالعكرب(الربي وخيم مرض 3لديها وظهر.أيام2 
وماتتقطط5عند التخديش مكان حطاطات الثمانية األعضاء.من أكثر الرئتان كانت

تأثراً جدري.الداخلية انتقال يف متوسط كثوي ختدم قد الداجنة القطط أن املؤلفون يقترح
اإلنسان إىل القوارض من . (Zhukova et al., 1992)البقر

ال االنتقالمصدر وطرز يف:عدوى املاشية يف سوافية ليست العدوى أن بريطانياقدر
ال،العظمى البشرية احلاالت بعض عن مسؤول البقر مع التماس عنهاتـيوأن التبليغ مت

أخرى بلدان ويف األور.هناك القوارض يف متوطنة البقر جدري Hazelبيةوعدوى et al.,)

حا.)2000 بوجود يشتبه حني فإنويف اإلنسان إىل القوارض من العدوى من عديدة الت
أثبتت قد فقط واحدة Wolfs)حالة et al., 2002)،حتمل الداجنة القطط أن تبني كما

أيضاً احليوانات،الفريوس هذه مع خيتلط الذي اإلنسان لعدوى مصدر متثل أن.وبذلك يعتقد
خال من والقطط القوارض من اإلنسان إىل تنتقل اخلدشالعدوى أو العض . ل

القطط عضة: يف قرب غالباً البدئية اآلفة اكتسبتـيوال،تنشأ تكون قد بأا توحي قد
منعدى قارض من عدوى. العدوى مصدر اكتشاف املمكن غري من أنه منعددرغم

الفاشيات أن الواضح من كان لكن السريك، أو احليوان حدائق حيوانات يف اجلدري فاشيات
ا حديقة اليف البيضاء اجلرذان يف نشأت قد موسكو يف والكواجرتـيحليوان للقطط أطعمت

pumasال.الربية السريرية احلاالت تكون أن املفترض موسكوتـيمن يف اإلضافة،حدثت
ال تلك أخرى،تـيإىل فاشيات يف مريضةحدثت حيوانات مع مباشر متاس عن جنمت . قد

يف:التشخيص الفريوس استفراد متنوعةميكن نسيجية الدجاججهزةأومزارع .جنني
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الوقس فريوس عن البقر جدري فريوس تفريق االختباراتvacciniaميكن باستخدام
السببياتأ(السريولوجية ال) نظر على البؤرية اآلفات وهيستولوجيا مظهر غشاءيسهֵקل
ال التفريقيسقائياملشيمائي التشخيص األرنب مت. وجلد فريوسيميكن عنيز البقر جدري

البيولوجية االختبارات من توليفة خالل من األخرى اجلدري  (,.Baxby et alفريوسات

البوليمرياز،1979) سلسلة تفاعل خالل Schuppومن et al., 2001; Wiencke et al.,)

(2000.
وقائية:املكافحة إجراءات بتوطيد احلالية املعرفة تسمح ذرية.ال أن إىل التجارب تشري

MVAالبقر جدري فريوس ضد األخرى واحليوانات اإلنسان حتصن قد Munzالوقسية et)

(al., 1993،التداخل هذا مربرات حول شك هناك .لكن
عـراجـالم
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القرم ال–حمى فيةنـزالكنغو
CRIMEAN-CONGO HEMORRHAGIC FEVER

ICD-10 A 98.0

ال: املرادفات الوسطى آسيا الكونغومح،فيةنـزمحى . ى
جنس: السببيات إىل ينتمي القطع ثالثي اֱדني رناوي النريوبيةفريوس الفريوسة
Nairovirus،البنياوية الفريوسات قطرهايالفري.فصيلة كروية نانومتر85  105ونات

ال،تقريباً مزدوج شحمي غالف إىل.بقةطوهلا الوبائية الناحية من الفريوس هذا ينتمي
فريو الجمموعة احلمى النـزسات أومسك محى عوامل مع بالقراد، املنقولة وداءنـزفية فية

كياسانور . غابات
اجلغرايف البلقان:التوزع منطقة يف الفريوس اجلو،استفرد االحتاداملنطقة من نوبية

Addendumضميمة

الجاموس BUFFALOPOXجدري

املائي اجلاموس تصيب جدرية جدري(Bubalus Bubalis)فريوسة فريوس هي واإلنسان
الوقستـيوال،buffalopox virusاموساجل فريوس جداً كثرياً مصر. تشبه يف املرض حيدث

وأندونيسيا البقر،.واهلند جدري عن النامجة لتلك مشاֲדة احليوانات على تؤدياآلفات وقد
العجول يف وخيم مرض لدى. إىل الضرع650من3.8%كان على آفات جاموساً
اهلن يف فاشية يف مرض.دواحلليمات احليوانات هذه عن املسؤولني الستة احلالبني عند ظهر

اآلفات ظهور قبل تقريباً يومني دامت عالية محى مع احلالبني لعقيدات . مشابه
عـراجـالم
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السوفي،السابقتـيالسوفي السابقةتواجلمهوريات أفغانستان.آسيايفية يف املرض يوجد
وإ أيضاًوالصني املتحدة العربية واإلمارات وسوريا وباكستان يف.يران عنه التبليغ فريقياأمت
مجهورية ومدغشقرأيف وكينيا وأثيوبيا الدميقراطية الكونغو ومجهورية الوسطى فريقيا

وجنوب ونيجرييا والسنغال وأوغندأوموريتانيا املسوحات. وزميبابويافريقيا توحي
الوبائية أوسعالسريولوجية يكون قد اجلغرايف التوزع أن واحليوانات اإلنسان بؤراً،على وأن

دوا أو بشرية حاالت مع موجودة تكون قد األضداد. موطونة كشفت أو الفريوس استفرد
وتركيا واهلند وهنغاريا فرنسا يف املعروفة املناطق . خارج

اإلنسان يف القرم:احلدوث محى ال-حتدث علىنـزالكونغو معزولةفية حاالت شكل
تقريباً دائم واملكانووتوزعها،بشكل الزمان يف مبعثر عن.وقوعها التبليغ 200مت حالة92 

املدن والسكان اجلنود بني الثانية العاملية احلرب يفيخالل وأوكرانيا القرم يف تالها،1944ني
عام100حوايل إضافية الفدرالية. 1945حالة بروسيا أستراخان عن: يف التبليغ مت

مع104 بني18حاالت إىل،1963و1953وفاة السنوي العدد يف44وارتفع .1963حالة
ال الزراعية والتعاونيات القرى معظم يف فقط سنوياً واحدة حالة هناك فيهاتـيكان حدث

هناك.املرض بني323كان الفيدرالية،1969و1963حالة بروسيا روستوف إقليم يف
إىلحالة،131الذروةوكانت احلاالت إماتة معدل حدثت.1968عام16%ووصل

الفترة717 يف بلغاريا يف 1965حالة مراضة،1953  معدل إماتة0.7%: مع ومعدل
حدثت،17%احلاالت بني121وقد مثبتة 1972حالة البلد1968  ذلك املرض. يف حدث

يف واحدة البؤر9%مرة فراجنيانغ.(Hoogstraal, 1979)من بإقليم باتشا يف فاشية انتشرت
فيها،1965عام قاتلة80%كان احلاالت ا.(yen et al., 1985)من خيص فيما : نتشارالأما

أعط يفىفقد إجيابية املتممة تثبيت فحصهم135من16اختبار مت موريتانيا.شخصاً : يف
أضدادعكست وجود لتحري املرتبطباستخداGاأليجاالختبارات املناعي املمتز مقايسة م

مننـزباإل مأخوذة عينات على خم99مي أو عائلة يف املستشفىتشخصاً أدخلوا ملرضى لطني
القرم محى ال-بسبب قدره-فيةنـزالكونغو مصلياً انتشار مستوى 36%عكست

(Gonzalez et al., 1990) .
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جنوب يف الريفية املناطق من العديد يف العمرفريقيأظهر مع يزداد املصلي االنتشار أن ،ا
األغنام مع التعامل مع مرتبطاً Fisher-Hoch)وكان et al., 1992) .املرض أوبئة ،ربطت

البيئة يف التبدل بعض مع دائم، احلرب:وبشكل آثار بسبب القرم،إما يف بسبب،كما أو
لالشتراكية كنتيجة املزروعة املناطق هن،)التعاونية(توسع السوفييف واالحتاد السابقتـيغاريا

معقدىتواز إىل املنتمي القراد مجهرة كثافة مع احلاالت اهلامشيوقوع العني زجاجي
Hyaomma maeginotum complex :اجلزء يف ذروته إىل ليصل الربيع بداية يف بطيئاً يبدأ

الصيف من ح،األول يتراجع اخلريفتـىمث بداية . خيتفي
عا فاشيات مشفويةسجلت أو أحياناً- ئلية عالية إماتة ومعدل كثرية حاالت يف-مع

بلدان من وأوروباأالعديد وآسيا الدور،فريقيا خالل مريض مع املباشر التماس نتيجة
املرضنـزال من . يف

احليوانات يف القرم:احلدوث محى لفريوس الرئيسية الطبيعية ال-األثوياء -فيةنـزالكونغو
والقنفذاألرانهي الربية الناضج(ب غري القراد واخليول،)أثوياء واملاعز واألغنام واملاشية

البالغ(واخلنازير القراد املوطونة.)أثوياء للمناطق الوبائية السريولوجية املسوحات أظهرت
السنة من والوقت املنطقة حسب للمفاعالت جداً متغرية احليوان،معدالت . ونوع

معدالتالدالتبدالتتؤدي يف ملحوظة فروق إىل القرادي الناقل مجهرة يف ورية
جداً: وكقاعدة.املنعديةاحليوانات منخفضاً أو صفراً األضداد ذات احليوانات معدل يكون

املرضتـيالاألماكنيف عن فيه أبلغ مكان أي يف ،ومرتفعاً بشرية حاالت فيها حتدث . مل
كشف املمكن من بشكلإلباختبارMاأليجكان املنعدية األغنام يف الضد بقبط يزا

اليوم،بـيجتري يف التنافسي. التلقيحبعد21إىل5وذلك إليزا اختبار منط-أثبت متييز دون
بعد- الضد أضداد من70وجود . التلقيحيوماً
يفمل ممكناً وجود11من5يكن إثبات جتريبياً املنعدية املاشية من يفلكنMاأليجرأساً

الباقية اليوماألضدادتكشف: الستة التلقيح49و7يف املكتشفة. بعد الكلية األضداد كانت
بعدختباراب وما السادس اليوم من مشخصة التنافسي حوكانت،إليزا موجودة تزال تـىال

. 55اليوم
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منيف جنوب960جمموعة يف طبيعية حممية يف تعيش برياً شاراالنتشوهد: فريقياأحيواناً
الكركدن مثل الكبرية الفقاريات يف القرن(األعلى هيتـيوال،واجلاموسوالزرافة) وحيد

الفريوس-البالغالعنيلزجاجيةاملفضلاءاألثوي Burt)ناقل et al., 1993).األحباثأثبتت
أضدادأنه كشف مدةيفMاأليجميكن واملاشية 7األغنام فقط3  حني،أسابيع ميكنيف
مدةأن 5تبقى املنخفض.أشهر3  االستعداد عن نامجاً االختالف هذا يكون هلذهقد

للفريوس أن.احليوانات خمتلفة جغرافية أماكن يف أجريت أخرى دراسات أضدادأكدت
قصريةتـيال،Mاأليج لفترة توجد حديثة، عدوى على مؤشر أضداد،فقطهي األيجوأن

Gأطولتستمر فحص. لفترة من1.219أظهر الغنم من جنوب14رأساً يف خمتلفاً موقعاً
من تتراوح انتشار معدالت Gonzalez)القطيعحسب43%إىل4.9%موريتانيا et al.,1990) .

اإلنساناملرض الديدوم:يف احلضانة األعراضمن- اخليةدور ظهور إىل القراد –لدغ
12 محى. يوما5ً  مع مفاجئ بدء منتشروعاليةللمرض عضلي وأمل ودوار وصداع .نوافض

احلمى وقد8تدوم تقريباً، الطورتكونأومستمرةتكونأيام البط.ثنائية والقياءنـياألمل
القلب وبطء واإلسهال أيضاًأعراضوالغثيان يف،متواترة ووذمة بيغ حدوث يشيع كما
امللتحمة واحتقان والرقبة ال.الوجه وقلة البيض الكريات دائمقلة بشكل موجودة صفيحات

الربوتينية،تقريباً ال.متواترةوالبيلة املرضنـزتبدأ من الرابع اليوم يف . وف
وشدִדاتتنوع بتواترها اجللد وعلى الفم يف املرضى،احلربات بعض عند فرفريةوحيدث

واضحةنـز هياألكثرفيةنـزالالتظاهرات.فية اللثةنـزو،الرعاف: شيوعاً لةوالبي،ف
و املعديةنـزالدموية املخاطية بوهندوريتميز.ف ،ودعثوصداعastheniaالنقاهة
وثعلبةوأحياناً العصب عن.بالتهاب غالباً تنجم فإا الوفاة حتدث عنصدمةعندما نامجة

و عصبية مضاعفات أو الدم داغلةنـزفقد عدوى أو رئوية سجلت.)مصاحبة(وف
الطحالية الكبدية تقريباًالضخامة املرضى ثلث إماتة.يف معدل . تقريبا30ً%بـاحلالةقدر

دائماًال املساق هذا مثل اإلنسان يف العدوى أن،تأخذ مرة ذات اعتقد كاناملرضوقد
من األوربية آسيا يف وخامة أنه،فريقياأأكثر بعدها الدراسات أظهرت فروقاللكن توجد

اخلصوص هذا بني11حدثت.يف يفحالة31وفاة عنها التبليغ Swanepoelفريقياأمت et al.,)
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أيضاً.1987) خفيفة محية حاالت حدثت أونـزدون،كما غريتـىحف، حاالت
بأعراض . مصحوبة

لديهمتكفي ليس الذين املرضى عند احلرارة وخافضات باملسكنات مضاعفاتاملعاجلة
الع،فيةنـز فيجب مضاعفات من يعانون الذين توازنأما على للمحافظة ֲדم السوائلناية

يكون،والكهارل الطازجةوخيماًفنـزالوعندما الصفيحات باستخدام التفكري جيب
الطازجة اֱדمدة املركزةأووالبالزما التخثر معاجلة.عوامل يف مفيداً اهليبارين يكون قد

داخل واستخ،األوعيةالتخثر إعطائه عند جيداً االنتباه جيب التحال،دامهلكن يفيد قد كما
الكلويالصفاقي القصور . (WHO, 1985)ملعاجلة
احليواناتاملرض املاشيةكانت:يف يف خفيف مرض حدث أو أعراضية ال العدوى

امللقحة حدوث،جتريبياًواألغنام أثبت أنه عديدةيفالدمتفريسرغم حيوانية أظهرت.أنواع
ق الوليدة القوارض أن أخرى منجتارب متوت . العدوىد

االنتقالمصدر وطرز شبهتتوضع:العدوى املناطق يف للفريوس الطبيعية البؤر
السافانا ومنطقة فيه(والسهوبالصحراوية شجر ال احليويةو) سهل التاللاملواضع سفوح يف

foothill biotopes (WHO 1985).بالتألق الفريوس من19يفاملناعياستفرد ونويعاً نوعاً
األوريفالقراد يف9ويف،بيةوآسيا القرادات.فريقياأأنواع هذه إىلرئيسيوبشكل،تنتمي
العني،Dermacentorاجللدناخس: أجناس الرأس،Hyalommaزجاجي مروحي

Rhipicephalus،العلسBoophilus .منتلعب عديدة رئيسياًدوراًالعنيزجاجيأنواع
وكمستودعات السوفيانتقلت.للفريوسكنواقل واالحتاد بلغاريا يف احلاالت تـيمعظم

على.اهلامشياهلامشيالعنيبزجاجيالسابق القرادات هذه وحوراوات يرقات تتغذى
الربية يتغذى،والطيوروالقنافذharesاألرانب حني احليواناتالقراديف من الكثري على البالغ
والداجنة االجنذاب.الربية سهلة أا ال.لإلنسانكما القراد أنواع هي الرئيسية تـيالنواقل

يف الداجنة احليوانات على معينةمنطقةتسود أنواع.موطونة غزارة مع املرض أوبئة تتوافق
خمتلفةمناطقيفالعنيزجاجي . (Hoogstraal, 1979)إيكولوجية

منأظهرت مناذج على الرأزجاجيدراسات ومروحي اهلامشي اهلامشي الورديسالعني
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rossicusاهلامشيوناخس القأناجللد الشتاء خالل الفريوس بقيا االحتادرصاآلية يف
املراحلتـيالسوفي عرب االنتقال من كل عرب كانت يفواالنتقالالسابق املبيض عرب

الربية.القرادات واألرانب الداجنة احليوانات ختدم ،Lepus europaeus – L. capensisقد
األخرىورمبا, Erinaceus albiventris – Heniechinus auritusذوالقناف احليوانات بعض

للقرادات للغذاء وكمصدر للفريوس تفريسيظهر.كمضخمات احليوانات هذه مجيع عند
تنعدي عندما ال،بالنواقلالدم ملدة ختدموذلك ،وبذلك أسبوع عن -بدورها- تقل

قرادات لعدوى بني.منعديةغريكمصدر السريولوجية املفاعالت من عالية معدالت وجدت
املناطق يف لغذاء. املوطونةالثدييات كمصدر مهماً دوراً تلعب لكنها الطيور تنعدي ال

غري طويلةارثلالنتغوكسوا،الناضجةالقرادات مسافات (,Hoogstraalالنواقلهلذهإىل

(1979 .
الريفيةحيدث املناطق يف البشري تأثراًوا،املرض األكثر املهنية يفهيֱדموعات العاملون

املواشي وتربية منعد.الزراعة قراد لدغة من العدوى اإلنسان ينعدي،ىيكتسب أن وميكن
خالل من مدخالً الفريوس وجد إذا بيديه قراد ֲדرش اجللدآفةأيضاً ينعدي.على قد كما
املصابة احليوانات وسلخ ذبح خالل من مباشرة يف،الدمبتفريساإلنسان اقترح ما وهذا

وأوزباكستانحدثتepisodesعوارض كازخستان جنوب.يف ممكناًمل: فريقياأيف يكن
أوإثبات الدم مع التماس اإلنسانيؤدييءـنالاحليواناتfleshحلمأن عدوى اختطار إىل

(Fisher-Hoch et al., 1992).
إىلهناك شخص من االنتقال من كثرية قاتل،شخصحاالت بني،معظمها وحدثت
ملفرزاتأفراد تعرضوا الذين املستشفى وطاقم مصابنيمنةفينـز) جنيج(العائلة مرضى

. (Hoogstraal, 1979)باملرض
املرضدور وبائيات يف فعلياًهناك:احليوانات ختدم الفقاريات كانت إذا فيما تساؤل

كانت إذا فيما أو للطعاجمردكمستودع الناقلةمصدر للقرادات كل.م ليست: على
بل فقط نواقل وعرب،أيضاًومستودعاتالقرادات املبيض عرب العدوى تنقل أن ميكنها ألا

غري. املراحل الاملعروفمن املدة هي هذاتـيما عرب احللقة على احملافظة فيها يتم أن ميكن
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منخفضألن،الطريق االنتقال لريقات.معدل دراسة يف غريالعنيزجاجيوحوراواتمسح
منعدية غري قبيعة على معاً تتغذى أن املنعدية البالغة والقرادات القراداتفأصبحتاملنعدية

إىل. منعديةالناضجة املراحل عرب الفريس 12 (0.5%)وإىلحوراء،1.253من15 (1.2%)انتقل

مننوعويف.اًبالغ2.049من العني(القرادآخر إىل) Impalatumزجاجي الفريوس انتقل
إىل ينتقل ومل أو.البالغنياحلوراوات الريقات من صغرياً جزءاً أن الدراسة هذه مؤلفو استنتج

قد يعايكوناحلوراوات ثوي على املنعدية البالغة القرادات مع تغذت عندما مننـيانعدى
دم للكشفغريتفريس الفقاري.قابل من الكثري أن الدراسة هذه أنتوحي ميكنها األخرى ات

سابقاًاتمكمضخختدم اعتقد مما أكثر Gordon)للفريوس et al., 1993) .
منميكن:التشخيص مادة أو احلاد الطور دم حبقن الفريوس استفراد من التشخيص إثبات

الوليدةاجلثة الفئران مخ خالياعلىبإكثارهأو،داخل الوصولميكن. VeroأوCERمزارع
التاليةتشخيإىل باالختبارات سريولوجي املتممة: ص املصل،تثبيت بالفئران(استعدال

الالمباشر)الوليدة الدموي التراص تثبيط اهلالمة،، يف الشعاعي تفاعل،radialاالنتشار
البوليمرياز املناعي،reverse transcriptionالعكسيباالنتساخسلسلة التألق حساسية.إليزا،

هذه ونوعية.منخفضةصاراتاالختمعظم حساسية األكثر إليزا اختبار واألسرع،يعترب
Donats)لإلجراءجاهزيةواألكثر et al., 1982).ذلك إىل الختبار: إضافة أنإليزاميكن
الكرويةأوMاأليجيكتشف .global(Burt, 1993)األضداد

العداإلجراءات:املكافحة يف اإلجراءات نفس هي ֲדا بالقرادوىااملوصى املنقولة
واالحتاد. األخرى بلغاريا يف حماوالت هناك ملتـيالسوفيكانت لكن معطل، بلقاح السابق

مֱקرض بشكل النتائج عزل.تقيֵקم املهم ب،املريضمن املصاب نتجنبنـزوخاصة لكي ف،
من.contagionالعدوى املأخوذ الدم يعاجل أن امل،باحلرارةاملريضجيب املطهرات .كلورةأو

يعتنون الذين العناصر يزود أن حمصنةباملرضىجيب . مبالبس
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عـراجـالم



135 الدنك

DENGUEالدنك

ICD-10 A90 :الدنك التقليدي(حمى الA91؛)الدنك الدنك فيةنـزمحى
ICD-10 A90 Dengue fever (classical dengue); A91 Dengue hemorrhagic fever

ف: السببيات الدنك حنسفريوس من اֱדني رناوي املصريوس Flavivirusرةفالفريوسة

سابقاً( باملفصليات املنقولة الفريوسات من ب املصفرة،)اֱדموعة الفريوسات فصيلة
Flaviviridae .مصلية أمناط أربعة 4)ميزت ومديدة.(1  تامة املماثل النمط ضد ،املناعة

األم وقصرية جزئية املغايرة األمناط ضد بالبعوض. دلكن الفريوس . ينتقل
اجلغرايف املدارية:التوزع وشرق،آسيا وميكرونيزيا،فريقياأغرب بـيالكاري،بولينيزيا
الوسطى اجلنوبيةبأغل،أمريكا املصريةبعوض. أستراليا،أمريكا Aedes aegyptiالزاعجة

األربعة املصلية لألمناط الرئيسي الناقل املستعرفة،هي الوحيدة يفآلاتـىحوهي ن
وأستراليا تكون.األمريكيتني باألبيضقد املنقطة الوحيدAedes albopictusالزاعجة الناقل

آسيا شرق جنوب من األجزاء بعض الربازيل.يف إىل عرضاً البعوض هذه أدخلت
املتحدة) واليات4( والزاعجة.واملكسيك) والية16(والواليات باألبيض املنقطة الزاعجة

ماليزياريةاملص من والريفية احلضرية املناطق يف للفريوس الرئيسية النواقل يف،هي ليس لكن
العميقة أن. األدغال والنسانيستـيالniveusالثلجيةالزاعجةيعتقد اإلنسان على تتغذى
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الن ماليزيااهي يف الربية احللقة يف . (Varma, 1989)قل
اإلنسان يف ا:احلدوث من ماليني ويلتقط آسيا يف سنة كل العدوى وجزرألناس فريقيا
واألمريكيتني متوطن.الباسفيك بشكل حيدث غالباً(قد تشخيص دون احلالة متر أو) وفيه

وباء شكل عقدين.على خالل األمريكيتني يف أوبئة أربعة األول.حدثت عن(1963)جنم
DEN-3الكاري جزر الثا،ويالنـزوفبـيوأصاب وأصابDEN-2عن(1969) نـيوجنم

الكاري الثالث،وكولومبيابـيجزر حيثDEN-1عن(1977)وجنم جامايكا يف وبدأ
من أكثر الكاري60أصاب جزر إىل وانتشر شخص وأمريكا،األخرىبـيألف واملكسيك
وف Figueroa)ويالنـزالوسطى et al., 1982)،الرابع يفDEN-4عن(1981)وجنم وبدأ

ب باثيليمي الكاريسانتا جزر إىل وانتشر الفرنسية والربازيلبـياألنتيليز  (,PAHOاألخرى

بورتريكو،.1982) كلها،وبشدةعانت األربعة األوبئة حاالت.يف عن البلدان معظم أبلغت
عام عام1983فرادية نسبياً الزائد النشاط يف1982و1981بعد وباء أول حدث عندما

خالل يعاماً،50الربازيل ،حيثومل والسلفادور وكولومبيا املكسيك من كل يف التبليغ تم
السنة تلك واضحة حملية فاشيات من. (PAHO, 1984)حدثت كبرية فاشية أصابت

DEN-1عام جانريو دي ريو لديها1986مدينة يكن مل بلدان يف أيضاً العدوى وانتشرت ؛
عقود عدة يف وباء فيها حيدث مل أو للمرض تاريخ أو،أي بـمع بوليفياDEN-1بئة يف

واالكوادور(1987) وبنما(1988)والبارغواي وكوستاريكا .PAHO, 1993)((1993)والبريو
عن يقل ال ما هناك أن هندوراس يف أجري سريولوجي مسح يف. حالة134.000أثبت

1980وباء السكان1987  جتمعات بعض العاصمة- تأثرت جداً- جبانب قليل ،بشكل
للناقلوه املنخفضة الكثافة عن ينجم رمبا Figuroa)املصريةالزاعجة: ذا et al., 1982).

و آسيا يف األوبئة مناطق يف أجريت سريولوجية اختبارات مفاعالتأأظهرت معدالت فريقيا
املناعة.عالية وتوزع انتشار لتحديد نيجرييا يف ايكولوجية مناطق أربع يف أجريت دراسة ويف

فريوس أن: الدنكضد املصل استعدال اختبارات ممنعني1916من45%أظهرت شخصاً
األطفال،DEN-2ضد من البالغني يف أعلى كان االنتشار احلضرية،وأن اجلماهر يف وأعلى

الريفية املدارية.(Fagbami et al., 1977)من آسيا يف مشاֲדة معدالت على احلصول .ممكن
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ماليزيا ليس: ففي شائع الريفيةالدنك واملناطق املدن يف يف،فقط األصليني السكان بني ولكن
أيضاً . األدغال

احليوانات يف أساسي:احلدوث بشكل بشري مرض من،الدنك البعوض عرب وينتقل
كل،الزاعجةجنس امل: على تكتنف برية حلقة هناك أن قوية مؤشرات غريمدقهناك ات

وبعوض الثلجيةاإلنسان اتـيالniveusالزاعجة الغطاء احللقةجراحلتسكن إىل باإلضافة ي
طبيعي. (Varma, 1989)البشرية بشكل منعدية نسانيس من أيضاً الفريوس (,WHOاستفرد

ماليزيا. 1985) بعيدا600ًمن26.8%وجد: يف تعيش برية نسانيس من مجعت تقريباً مصل
الفريو من ب للمجموعة إجيابية وجدت البشرية اجلماهري وكانعن باملفصليات املنقولة سات

حصرا%8ً للدنك يف.(Rudnick, 1966a)إجيابياً األدغال منطقة يف أجريت دراسة أشارت
اإلنسان عن مستقل بشكل تدور برية حلقة وجود إىل (;Monath et al., 1974نيجرييا

(Fagbami et al., 1977 .
اإلنسان يف الدنك:املرض الشائع- محى شكلها وحاد-يف محيد محي يدوم.مرض

احلضانة السريرية(دور األعراض بدء إىل البعوض لدغة 8من) من مع.أيام5  مفاجئ البدء
العني خلف وأمل وصداع ونوافض ومفصليretroocularمحى عضلي وأمل الضوء ،ورهاب
احللق والتهاب وقياء غثيان يوجد قد محام.كما احلمعاىوجود الدور بداية يف شائعة ،مي

أو بثالثة املرض بدء بعد اجلذع على الشكل قرمزي أو حطاطي بقعي طفح يظهر قد كما
أيام اجلسم،أربعة من أخرى أجزاء إىل وجمسوسة.وينتشر متضخمة اللمفية العقد .تصبح

احلمى أحياناًتـيوال-تدوم طورين ذات 7من-تكون النقاهة.أيام5  تستغرق –قد
واكتئ تعب أسابيع- ابمع جداً.عدة منخفض احلالة  (,Benenson, 1990; Teshإماتة

(1982.
املرض من غالباً وقاتل خطري شكل ال-شوهد الدنك باسم محىنـزويعرف أو يف

ال املدارية12يف- فيةنـزالدنك آسيا من األقل على الشكل. بلداً هذا وبشكل،حيدث
األطفال،رئيسي منط،يف أي عن ينجم األربعةوقد املصلية األمناط املرض.من يبدأ قد

مث عادي احلمى،كدنك من أيام عدة ال،وبعد الدنك صدمة متالزمة عالمة ،فيةنـزتظهر
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الدوراقوال،فنـزال: أي الضغطنـيصور االختطار.وهبوط وعوامل إمراضية تفهم مل
ال الدنك محى لتطور النـزاملرافقة الدنك صدمة ومتالزمة موضوع،يةفنـزفية ومازالت

ونقاش . حبث
ال الدنك محى من انفجاري وباء اخلامسنـزحدث الشهر يف كوبا1981فية مع،يف

ال من وخيمة والصدمةنـزحاالت عن.املوتتـىوح،ف التبليغ مت حاالت344.203وقد
العاشرتـىح الشهر يف الوباء اعترب: 1981اية وخيمة9.203وقد أا على حاالت
حرجة1.109و أا على ال159وحدثت،حاالت الدنك من وفاة األطفالنـزحالة يف يف

أن.والبالغني على الفريوسية واملستفردات السريولوجية الدراسات كانDEN-2أشارت
الوفاة Kourí)سبب et al., 1983; Cuzmán et al., 1984) .(الدنك محى حاالت حدثت

الدننـزال صدمة ومتالزمة الفية األمريكيتنينـزك يف البلدان من عدد يف الفترة: فية فخالل
1992من عام1981  إال عام كل خمربياً مثبتة حاالت عن التبليغ كل.1983مت تأثر وقد

التالية واألقاليم البلدان الدومينكان،Arubaأروبا: من ومجهورية وكولومبيا والربازيل
وهندور الفرنسية وغيانا لويسوالسلفادور وسانت وبورتوريكو ونيكاراغوا واملكسيك اس
وف األمريكية فريجني وجزر وف.ويالنـزوسورينام كوبا يف كبريةنـزحدثت فاشيات ويال

ال الدنك محى النـزمن الدنك صدمة ومتالزمة . (PAHO, 1993)فيةنـزفية
ال الدنك محى النـزمميزات الدنك ومتالزمة هينـزفية األطفال يف وعائيةنف: فية وذية

الدم حجم نقص من ذلك يلي التخثر،وما يف مشكالت إىل املريض. إضافة يعطى أن جيب
يعا فقدهنـيالذي ما الستعاضة والسوائل الكهارل مع األكسجني األعراض هذه كما.من

البالزما فاسح يعطى أن الصدمةexpanderجيب من الوخيمة احلاالت يف . والبالزما
ا الدنك المميزات هي البالغني يف والكدماتنـزلوخيم املنتثرة واحلربات ولدرجة،ف

اجلسدي: أقل والطفح النازفة،الرعاف إنذارنـزال.واللثة على ومؤشر نادر املعوي ف
فقط.سيء اهليماتوكريت املؤشرات يف واضح اخنفاض وجود عند الدم نقل يستطب

(Benenson, 1990) .
احليوانات يف املالعدوى:املرض يف سريرياً ظاهرة غري الدنك لفريوس قدماتالتجريبية
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اإلنسان احلراجي. غري الغطاء يف اخلافرة النسانيس يف للمرض عالمات تشاهد .مل
االنتقال وطرز العدوى وبعوض:مصدر اإلنسان بني الرئيسية احللقة .الزاعجةحتدث

الد تفريس دور خالل املريض اإلنسان هو البعوض عدوى من،ممصدر منطياً يدوم والذي
6 احلشرة.أيام5  حمموم،تبتلع مريض دم على تتغذى يتكاثر،عندما والذي الفريوس
للحشرةدويع اللعابية الغدد بعد،ي للبعوض أشخاص10وميكن إىل العدوى ينقل أن أيام

نفسه املصلي للنمط ممنعني هو. غري الرئيسي املصريةالناقل أوعيةلاتتوتـيالالزاعجة يف د
البيوت داخل أو بالبشر،قريبة جداً اراًتـيوال،والولوعة األمريكيتني. تتغذى خارج أما

هو باألبيضفالناقل املنقطة معقدalbopictusالزاعجة من عديدة الترسيةوأنواع الزاعجة
scutellaris.تكون عندما املاطر الفصل خالل الدنك حيدث ما املصرغالباً ،غزيرةيةالزاعجة

ال األماكن أو التوطن املفرطة املناطق يف العام مدار على حيدث قد فيهاتـيلكن يوجد ال
حمدد ماطر . فصل

األمريكيتني يف املذكورة األوبئة ا(حدثت يف احلدوث أو) نسانإلانظر احتشار نتيجة
احتشار املصريةعودة األقليمالزاعجة بلدان تقري: حالياً.يف البلدان برموداما–باًكل عدا

احتشارات فيها واألرغواي وتشيلي سيمان وجزر املصريةوكندا . بالزاعجة
طبيعي بشكل املنعدية النسانيس من الفريوس استفراد يوحي مقروناً(WHO, 1985)قد

املصليني للنمطني االستعدال عيارات احليوانات2و1مع هذه للعدوى،يف بأن يوحي قد
بر انتقال اإلنسانحلقة حلقة عن مستقلة النسانيس،اإلنسان- الزاعجة-ية تعمل وفيها
هلا القائلة.كمستودع احلقيقة إىل ولدت: وإضافة نسانيس من استفرد قد الدنك فريوس إن

اخلافرة النسانيس يف أيضاً املصلي االنتقال أثبت فقد ، األدغال يف الناقل.وعاشت أن يعتقد
جمموعة من األدغالniveusالثلجيةةالزاعجبعوض يف كبرية بأعداد كل.واملوجودة : على
ح ممكناً يكن أنواعتـىمل من آخر نوع أي أو النوع هذا من الفريوس استفراد اآلن

األدغال يف توجد.البعوض املصريةمل ماالويالزاعجة أدغال الدنك.يف بني الرابطة إن
يف املعروف والدنك األدغال يف حيدث معروفالذي غري واحلضرية الريفية إن،املناطق هذا

رابطة هناك . كان
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آسيا شرق جنوب يف نشأت الدنك أن عادة املقبول املصريةوأن،من منتـيتأالزاعجة
صحيحاً.فريقياأ هذا كان باألبيضفإن،إن املنقطة آسياتـيوال،الزاعجة يف آصلة هلا،تعترب

الدنك فريوس مع األمد طويل الطبيعية.ترافق العدوى من كل حول املتوفرة املعلومات توطد
من الدنك بفريوس باألبيضوالتجريبية املنقطة شك-الزاعجة أي هذا- دون كفاءة

ال ومضاعفاته الوبائي للدنك كناقل ال.فيةنـزالبعوض الطريقة فيهاتـيوبنفس وجدت
املصرية احلضريةالزاعجة املناطق باألبيضاملنالزاعجةإن-يف املناطققطة يف موجودة

باألبيضكانت.الريفية املنقطة مضت،الزاعجة قليلة من،ولسنوات فاشية عن مسؤولة
DEN-2السيشل اهلادي.يف احمليط غرب جنوب معقد: يف الترسيةكانت الزاعجة

Scutellarisالرئيسي الناقل الوحيد،هو يكن مل عرب. (Varma, 1989)إن االنتقال أثبت
من كل يف باألبيضاملبيض واملنقطة املصرية يرقات،الزاعجة من الفريوس الزاعجةواستفرد

احلقولاملصرية من ان،اֱדمعة هناك أن إىل يشري قد املبيضتوالذي عرب طبيعي يكون.قال قد
األوبئة بني الفترات خالل حياً للبقاء الفريوس آليات من واحد االنتقال من الطرز . هذا

و:تشخيصال حمموم مريض من الدم بسحب خمربي تشخيص على احلصول بذرهميكن
البعوض نسيج مستنبتات باستخدام،يف املناعي بالتألق بعدئذ الفريوس وجود يكتشف مث

األربعة املصلية األمناط من الفوعة متعددة أو الفوعة وحيدة صدر،أمصال داخل بالتلقيح أو
ا.البعوض االختبارات تكون وهذهقد السريولوجي، االنقالب إثبات يف مفيدة لسريولوجية

هي الدموي: االختبارات التراص املتممة،تثبيط املناعي،تثبيت التألق املصل، استعدال
باأل،الالمباشر املرتبط املناعي املمتز األضدادنـزمقايسة من لكل من.GاأليجوMاأليجمي

ا كان إذا النتائج تفسري غالباً أوالصعب الدنك من آخر مصلي بنمط سابقاً منعدياً ملريض
أخرى مصفرة . بفريوسة

ا: املكافحة الناقلإلسيكون واستئصال ملكافحة برنامج هو منطقية األكثر الوقائي : جراء
املصرية البعوض.الزاعجة مواجهة يف طويلة خربة األمريكيتني بلدان لدى أثناءتتوفر

احلضري الصفراء احلمى احل. ةاستئصال البلدانأجريت كل ألن الكرة نصف مستوى على ملة
احتشارات فيها كندا املصريةباستثناء عام.بالزاعجة الكرة نصف يف واسع برنامج ابتدأ
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من:1962وحبلول،1942 استؤصل قد البعوض األمريكيتني18كان يف كل.بلداً : على
ال البلدان بعض حينتـيأصبحت يف اهلدف هذا حتقق لتلكمل االحتشار لعودة مصدراً ه

ال منتـيالبلدان خالية املصريةأصبحت أثناء. الزاعجة كانت مما اآلن خطورة أكثر املشكلة
ال احلضرية اجلمهرة يف جداً كبرية زيادة هناك ألن السابقة التخطيطتـياحلملة ينقصها

األساسيةـوالبن الصحية املصريةأصبحت.ى دالزاعجة للـ أن،DDTت.د.مقاومة كما
أيضاً تكلفة أكثر العضوية الفسفورية احلشرات أقصر،مبيدات الثمالية الناقل،وفعالتها ويطور

هلا القيام.مقاومة لعدم مهم سبب تنقصهاحبهناك البلدان من الكثري أن هو عمودية ملة
الضرورية عام.املوارد أمريكا لعموم الصحة منظمة جي1985أعلنت املبادرات أنأن ب
حمدودة جتمعات) مقتصرة(تكون إلنقاص ִדدف برامج املصريةعلى الدرجةالزاعجة إىل

عامةتـيال صحية مشكلة فيها تشكل فيها تبقى . (PAHO, 1991)ال
عـراجـالم
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هְקنتا فيروسات عن الناجمة األمراض
DISEASES CAUSED BY HANTAVIRUSES

ICD-10A 98.5ال كلويةنـزالحمى متالزمة مع التهابICD-10 J12.8؛فية
آخر فيروسي رئوي

ICD-10 A98.6 Hemorrhagic fever with renal syndrome; ICD-10 J12.8 Other 
viral peneumonia

هְק فريوسات العاملتسبب أرجاء كل يف بشرية أمراضاً مهامنط. نتا هְקنتا فريوسات احلمى: أمراض
كلويةنـزال متالزمة مع الع،فية القدميامرض هְקنتا،مل فريوس عن النامجة الرئوية متالزمة(واملتالزمة

الرئوية هְקنتا اجلديد،)فريوس العامل . مرض
ال: املرادفات كلويةنـزاحلمى متالزمة مع ال: فية البلقان الوبائية،فيةنـزمحى احلمى

هְקنتان،فيةنـزال فريوس ال،Hantaanداء الكورية ال،فيةنـزاحلمى الروسية ،فيةنـزاحلمى
الوبائي الكلية سوجن(epidemic nephropathy, nephropathia epidemica)اعتالل ومحى
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Songo،nephrosonephritis .ف عن النامجة الرئوية هְקنتااملتالزمة الضائقة: ريوس متالزمة
البالغني عند هְקنتا فريوس عن النامجة هְקنتا،التنفسية فريوس عن النامجة الرئوية القلبية . املتالزمة

جنس:السببيات إىل هְקنتا فريوسات هְקنتاتنتمي الفريوسات،Hantavirusفريوسة فصيلة
كريالفري. Bunyaviridaeالبنياوية الفصيلة هذه يف حوايل،ويةونات 100تقيس نانومتر90 
طبقتني،قطراً ذو شحمي غالف حلزونية3حيتوي،bilayeredوهلا منواة قفيصات

helicoidal nucleocapsidsمتناظر من. بشكل الطاق الوحيد الرناوي جمينها يتألف
الكبرية،شدف3 .SوالصغريةMواملتوسطة،Lوهي

عديدة فريوسات اجلنس هذا البدئييتضمن النمط عن املستضدية الناحية من ختتلف
prototypeاجلدول(اويتاهلان سكريان. )1انظر بروتينان الفريوس glycoproteinsلغالف

فريوس لكل له،. نوعيان رئيسي كمستودع خمتلف قارض الفريوسات من فريوس ولكللكل
اإلنسان على خمتلف ومرضي سريري تأثري اجلدول. منها ال(1)يوضح هְקنتا تـيفريوسات

اخلاصة مستودعاִדا إىل يشري أو بشرياً مرضاً تسبب أا ال،يعرف األمراض ،حتدثهاتـيوإىل
اجلغرايف توزعها . وإىل
اجلغرايف فري: التوزع العاملتتوزع أرجاء كل يف هְקنتا اجلدول(وسات ).1انظر

واحليوانات اإلنسان يف ال:آسيا)أ:احلدوث احلمى كلويةـزنشكلت متالزمة مع فية
بني الكورية احلرب خالل املتحدة األمم لقوات خطرية وعسكرية طبية 1950مشكلة

األمريكيني،1953و للجنود بالنسبة باملرض،وخاصة أصيب الفترة تلك 30.00وخالل

من تتراوح عامة إماتة مع من6%  8%جندي أكثر الصغرية33%إىل الفاشيات بعض يف
(Traub and Wisseman, 1978) .

ال احلمى حاالت من آالف وعدة مئات عدة بني ما عن وروسيا كوريا معنـزتبلغ فية
سنة كل كلوية يفLee, 1996(متالزمة فقد. )Schmaljohn and Hjelle, 1997مذكورة

هناك من2.706كان االحتاد 1978  1992حاالت من الشرقية املنطقة يف عنها التبليغ مت قد
املناطق،السابقتـيالسوفيي يف املوجود للمرض سريرياً مشاֲדة وخيمة حاالت معظمها

كوريا مجهورية من من. الريفية اإلماتة .15%إىل10%تراوحت
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على أجريت دراسة متثل300.000يف صغري اإل63ثديي املناطق كل من يكولوجيةنوعاً
إجيابيا45ًكان:املنطقةيف) البيئية( الفريوسنوعاً الطيور13وكان،يللمستضد من نوعاً

أيضاً . إجيابياً
مسؤ الصني احلمىوتعترب نتيجة املستشفى إىل اإلدخال حاالت نصف من أكثر عن لة

النـزال كلوية متالزمة مع عامتـيفية كل بـتـيوال،حتدث 150.000  200.000تقدر

يفLee, 1996(حالة ال. )Schmaljohn and Hjelle, 1997مذكورة احلمى فيةنـزحتدث
يف كلوية متالزمة من18مع يتراوح سنوي وقوع مع الصني من حالة13إىل0.03إقليماً

املختلفة100.000لكل اإلدارية التقسيمات يف عن. (Cohen, 1982)نسمة التبليغ 90.936مت

عام الصني يف عام103.778و1984حالة ا 1985حالة إماتة معدل منمع تقترب . 7%حلالة
ال احلمى أن تنـزورغم كلوية متالزمة مع يفنـزفية غابية ريفية مناطق يف حتدث ألن ع
باليابان أساكا حدثت،مدينة بني100فقد ووفاة الفاشيات. 1972و 1960حالة التقطت
املخترب جرذان منذ،من املختربات يف العاملني يف عنها التبليغ مت أكث1976وقد منمع ر

واحدة100 ووفاة بني. (Sugiyama et al., 1984)حالة منعزلة حاالت حدثت كما
اليابان يف الريفية الفريوس. Umenai et al., 1981)(اجلمهرة املستضد فأرياكتشف يف

اليابا اليابا) Apodemus speciosusالينقول(نـياحلقول العشب حقول العكرب(نـيوفأر
Microtus montebelli ((Umenai et al., 1981) .يف العدوى معدل من2.791كان جرذاً

النروجيي هوRattus nervegicus اجلرذ باليابان هوكايدو يف احليوانات73.4%املأسورة يف
مقار6عمرهاتـيال وأكثر قدرهنأشهر معدل مع الصغرية15.2%ة احليوانات كما،يف

م مستدمية عدوى لديها اجلرذان أن أيضاًوجد مستعدلة أضداد Arikawa)ع et al., 1994) .
هناك:باوأور)ب ال65.906كان احلمى من بنينـزحالة كلوية متالزمة مع –1978فية

خفيفة(1992 األور) معظمها اجلزء السوفبـييف االحتاد إماتة،السابقيـتييمن معدل مع
بوماال. 2%و1%بني اعتالل،puumalaفريوس عامل الوبائيوهو هְקنتا،الكلية فريوس هو

األوروبية القارة يف من. السائد فاشية عام88حدثت أملانيا يف الوبائي الكلية اعتالل من حالة
عن. 1990 التبليغ يف33مت الفرنسية9حالة احلدود على األندينيز منطقة يف األقل على بؤر

سبت،البلجيكية بني كثيفة غابات ذات مناطق يف أيلول/وسبتمرب1992أيلول/مربوذلك
من. 1993 أكثر املستشفى%80أدخل إىل املرضى Clement)من et al., 1994) .
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جنس:1اجلدول هְקنتاأعضاء البنياويةفصيلة،فريوس بشريةاملترافقالفريوسات مرض :مع

الرئيسياملرضالنوع الفريوس)لرئيسيةااملستودعات(املستودع توزع
الاحلهنتان معنـزمى فية

كلويةمتالزمة
املخطط احلقل احلقلي:فأر الينقول

 Apodemus agrarius 

،روسيا،الصني
كوريا

العنق األصفر األصفر:الفأر الينقول
A. flavicollisالطوق

بلغراد الدوبرافا معنـزاحلمى فية
كلويةمتالزمة

امل احلقل احلقلي:خططفأر الينقول
 Apodemus agrarius 

البلقان وسط،دول
أوربا شرق ومشال

السول معنـزاحلمى فية
كلويةمتالزمة

النروجيي النروجيي:اجلرذ اجلرذ
Rattus norvegicus

العامل كل

البوماال معنـزاحلمى فية
كلويةمتالزمة

حقل الزاهية:الضفاففأر العكبورية
Clethrionomys glareolus

روسيا،باوأور
االسكندنافيةال دول

منرب الرئويةسني النامجةاملتالزمة
هְקنتا فريوس عن

األيل األيائل:فأر باملشذَّفأر
Peromyscus maniculatus

املتحدة الواليات
كندا

النامجةنيويورك الرئوية املتالزمة
هְקنتا فريوس عن

األقدام األبيض :الفأر
األقدام األبيض األيل  Peromyscusفأر

leucopusاأليائل باملشذَّفأر
املتحدة الواليات

غريك بالك النامجةقناة الرئوية املتالزمة
هְקنتا فريوس عن

القطن املتحدة)sigmodon hispidus(جرذ الواليات

النامجة(1)بايو الرئوية املتالزمة
هְקنتا فريوس عن

األرز املتحدة)Oryzomys palutris(جرذ الواليات

النامجةيزأند الرئوية املتالزمة
هְקنتا فريوس عن

الذيل الطويل القزم األرز (3)جرذ

Oligoryzmys longicaudatus

التشيلي،األرجنتني
األرغواي

النامجةأراراكورا الرئوية املتالزمة
هְקنتا فريوس عن

معروف الربازيلغري

النامجةبرميجو الرئوية املتالزمة
هְקنتا فريوس عن

Oligoryzmys chacoensisالربازيل

النامجةشوكلو الرئوية املتالزمة
هְקنتا فريوس عن

Oligoryzmys fulvescensبنما

النامجةليتشيغوانز الرئوية األرجنتنيOligoryzmys flavescensاملتالزمة
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هְקنتا فريوس عن
النامجةالكونالغرا الرئوية املتالزمة

هְקنتا فريوس عن
املساء األلوقا:فأر  Calomysلقلموس

laucha

الباراغواي،بوليفيا

النامجةأوران الرئوية املتالزمة
هְקنتا فريوس عن

الذيل الطويل القزم األرز 3جرذ

Oligoryzmys longicaudatus

األرجنتني

HU39694النامجة الرئوية املتالزمة
هְקنتا فريوس عن

معروف األرجنتنيغري

تسميته النامجة1 ,2جيب الرئوية املتالزمة
هְקنتا فريوس عن

املساء األلوق:فأر  Calomysالقلموس

laucha

،األرجنتني
الباراغواي

بعد.1 اخللوية املزارع يف يستفرد .مل
كامل.2 غري متييز يتوفر فريدة،هلافريوسات أا إىل تشري واضحة بينة هناك ). مستقلة(لكن
م.3 غري لكن مشتبه، . ثبتثوي
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بوماال لفريوس الرئيسي الضفافاملستودع حقل فأر الزاهية: هو C. glareolusالعكبورية

النهرتـيوال ضفاف لدى. تسكن للفريوس210من44وجد أضداد احليوانات هذه من
بلجيكا و،يف األسر خالل املصلية االنقالبات من عدد األسراإلطالقولوحظ وإعادة

(Verhagen et al., 1986) .الوقوع السويد مشال موطونة منطقة يف أجريت دراسة حددت
بـ للمرض و2.858السنوي لكل0.777رجالً األعلى. نسمة1.000امرأة االنتشار كان
العمرية اֱדموعة 39يف امل. 20  االنتشار العمرصليازداد الرجال40%ووصل،مع بني

أعمارهم15%و الذين يف النساء فوق60بني Niklasson)وما et al., 1987) .فأرا41ًكان
الزاهيةمن أصلC. glareolusالعكبورية مشال176من من خمتلفة مناطق يف أسرها مت

السربولوجية الناحية من إجيابياً مستضد،السويد يفاوكشف وعلى. منها22لفريوس
من: العكس واحد منوذج لدى جنوب181كان يف فحصت أضدادمنوذجاً السويد

(Niklasson and Le Duc, 1987) .
البلقان بلدان عنغط: يف الناجم املرض على بوماال لفريوس املرافق اخلفيف املرض ى
آخرين هְקنتا: فريوسني للجنس،Hantaanنفريوس البدئي بلغرادودوبرافا،النمط

Dobrava – Belgradeكلوي متالزمة مع وخيمة نزفية محى يسبب األخري. ةالذي الفريوس
و ألبانيا يف منأسترالياموجود عديدة وأجزاء وسلوفاكيا وأملانيا واهلرتسكوفينا والبوسنة

على. صربيا دراسة الطوقأظهرت األصفر سلوفينياA. flavicollisالينقول شرق مشال يف
دوبرافا لفريوس رئة–مستضداً يف املفحوصة20%بلغراد احليوانات  (Avsic – zupanceمن

(et al., 1992; Taller et al., 1993 .احلقلياستعرف كمستودعA. agraviusالينقول
دوبرافا أوربالفريوس وسط يف Sibold)بلغراد et al., 2000)،الفريوس حيمل أنه ووجد

أيضاً أوربا مشال Nemirov)يف et al., 1999) .
الشمالية) ج سول:أمريكا فريوس كممراضفريوسهوSeoul كان ميز الذي الوحيد هְקنتا

عام قبل الشمالية1993بشري أمريكا يفحد. يف مباريالند بالتيمور يف أجريت دراسات دت
أ وموانئ املتحدة اجلرذخرالواليات جتمعات يف للفريوس األضداد انتشار عديدة ففي،ى

االنتشار: بالتيمور واسعة العدوى أن االنتشار،وجدت من كالُ يزدادانوأن األضداد وعيار
احليوانات عمر Childs)مع et al., 1985) .كثر آخرون ومؤلفون تشيلدر أجراه حبث : ويف
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البشر يف األضداد كبرية،اكتشفت بدرجة متغري انتشار كل. مع سريرياً: على املرض مييز . مل
بالتيمور فحص: يف السريولوجية8.080مت الناحية من الستكشا،شخصاً العالقةوذلك ف

الكلوي واملرض هְקنتا فريوس بني االنتشار. احملتملة هְקنتااملصليكان لفريوس اإلمجايل
فكان،%0.25 املعدل بروتينية1.46%أما ببيلة املصابني املرضى عند،عند كان حني يف

الدموي للديال خيضعون هְקنتا. 2.76%الذين بفريوس العدوى ثابت،ترافقت مع،وبشكل
ا اֱדموعتنيتشخيص كال يف الضغط بفرط الكلوي أن،ملرض املؤلفون وجد من6.5%كما

الضغط بفرط ائي كلوي مبرض املصابني أيضاًاملرضى للفريوس إجيابيني (,.Glass et alكانوا

(1993.
عام املتحدة1993ظهر الواليات غرب جنوب يف جديد معروف،مرض غري

الصحية أشري،للمؤسسات بعبارةإليهوقد مبدئي السرֵקي"بشكل الداء" "mysteryالداء أو
هְקنتا" اللغز فريوس عن النامجة الرئوية باملتالزمة يعرف أصبح السب. مث العامل أن هوبـيثبت

جنس إىل ينتمي جديد هְקنتافريوس نومرب،فريوس سني اسم أن،Sin nombreوأعطي ووجد
األيل فأر هو األيائل(مستودعه peromyscusباملشذَّفأر maniculatus(استفرد وقد

منه الفاشية. (CDC, 1994)الفريوس حول االستقصاء خالل املأسورة القوارض أظهرت
هو هְקنتا فريوس ضد إمجالياً انتشار األيائليف30.4%معدل دراسات. باملشذَّفأر وجدت

بيRetrospectiveاستعادية هذهنالحقاً قبل اإلنسان عدوى على . (CDC, 2000a)الفاشيةة
احلني ذلك يف: ومن بشرية أمراضاً تسبب وعديدة جديدة هְקنتا فريوسات ظهور أثبت
املتحدة بايو،الواليات فريوس ذلك يف بالكBayouمبا قناة ،Black Creekريكغوفريوس
نيويورك من. (CDC, 2000a)وفريوس الثا/يناير15وابتداء التبلي،2003نـيكانون عنمت غ

هְקنتا333 فريوس عن النامجة الرئوية املتالزمة من باملوت38%انتهى،حالة عمر. منها تراوح
بني املتوسط(سنة75و10املرضى و61%وكان. )سنة37العمر ذكوراً . إناثا39ً%منهم

يف هְקنتا فريوس عن النامجة الرئوية املتالزمة عن التبليغ الو31مت معظم فيها مبا الياتوالية
املسيسيب ر اجلنوبية،يـغرب الواليات بعض إىل . (CDC, 2003)باإلضافة

عام كندا يف هְקنتا فريوس عن النامجة الرئوية املتالزمة من األوىل احلالة يف1994ميزت
استعادي بشكل أخرى حاالت واستعرفت الربيطانية إىل،كولومبيا يعود تاريخ أقدم وكان
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ألبريتا1989 األول/ديسمرب31لولوحب. يف عن1999كانون التبليغ املتالزمة32مت من حالة
وكان كندا يف هְקنتا فريوس عن النامجة قاتال12ً (38%)الرئوية  (,Health Canadaمنها

(2000 .
والكاريب) د الوسطى من:يـأمريكا فاشية الرئوية12حدثت املتالزمة يشبه مرض من حالة

هְקن فريوس عن يفالنامجة بنيتا 2000بنما السب1999  العامل أن هְקنتابـيتبني فريوس
شوكلوهو،جديد اية،choclo(Vincent et al., 2000)فريوس عن:2001ويف التبليغ مت

بنما29 يف هְקنتا فريوس عن النامجة الرئوية املتالزمة من وجدت. (PAHO, 2002)حالة
لف مشاֲדة هְקنتا فريوسات حتمل ملقوارض لكن واملكسيك كوستاريكا يف نومرب سني ريوس

اإلنسان يف املرض مع الفريوسات هذه على. (CDC, 2000b)تترافق سريولوجية بينة وجدت
أيضاً باربادوس يف والقوارض اإلنسان يف هְקنتا فريوس يكون. عدوى النروجييقد هواجلرذ

Groen)الثوي et al., 2002) .
الجنوبية) هـ وصفر:أمريكا قد هְקنتا فريوس عن النامجة الرئوية املتالزمة أن يفتغم أوالً

الشمالية اآل،أمريكا أا شيوعاًنإال األرجنتني،أكثر من كل يف عنها التبليغ مت والربازيلوقد
واألرغواي اجلدول. وتشيلي خالل(2)يظهر عنها املبلغ احلاالت يف1993  2001عدد
اجلنوبية . أمريكا

اجلنوبية:2دولاجل أمريكا يف هְקنتا فريوس عن النامجة الرئوية املتالزمة من عنها املبلغ احلاالت
2001  1993.

نةـالس
اإلمجايل199319941995199619971998199920002001السنة/ البلد

4761765274310األرجنتني

1113511بوليفيا

31311265469167زيلالربا

133035263178204تشيلي

16155454152791الباراغواي

23126427األرغواي

من: املصدر . PAHOمقتبسة
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األرجنتني يف أجريت دراسة الن: وحسب السريرية حتت العدوى عنااكتشفت مجة
عام هְקنتا القوارض12.5%يف1987فريوس مع يتعاملون الذين املختربات يف العاملني . من

يف هְקنتا فريوس أضداد قدره4من3وجدت انتشار مع املخترب حليوانات مستعمرات
الذرة17من4كان. %22.5 فأر من األعضل(فأراً ) Calomys musculinusالقلموس

ب ميناء ويف السربولوجية الناحية من آيرييإجيابياً فحصونيس سلبية31س كلها وكانت جرذاً
(Weissenbacher et al., 1990) .

القارة:أفريقيا)و هذه يف هְקنتا بفريوس العدوى حول قليلة معلومات الغابون. هناك : يف
من منوذج يف األضداد البشرية30اكتشفت األمصال من بالسنغال. منوذجاً كايروسي : يف

امل لالنتشار معدالت مسوحات بـتصليأظهرت البشرية16.5%قدر اجلمهرة 31%و،يف

اجلرذان عام. بني جمهول: 1985ومنذ كلوي وظيفي خلل من يعانون الذين املرضى اخترب
س هְקنتاريالسببيات فريوس عن حبثاً مجهوريةنولوجياً فأظهرأفريقيايف من4الوسطى

مصليا305ً انقالباً لدى،مرضى األرعيا10وكان من واضحة اجلهود. Gيجات تنجح مل
الفريوس الكبد. الستفراد التهاب مع متزامن مؤقت كلوي قصور املرضى بعض لدى كان
السببيات فعلي/غامض بشكل وشفي دراسة. (González et al., 1988)اإلمراضية وجدت

الغابات مناطق يف األأجريت أضداد انتشار أن البلد ذلك هيGيجيف هְקنتان 2%لفريوس

بـبني اخلاصة األمصال اإلنزميية1.762عينات املناعية باملقايسة تقصيهم مت شخصاً
(Nakounne et al., 2000) .مدغشقر اجلرذان: يف يف األضداد بعض،وجدت يف وكذلك

معها متاس على كانوا الذين عام. األشخاص أجريت دراسة أطفال1989أظهرت بني
يف انبقرى4املدارس النيل ر مقدارهدلتا هְקنتان9% (315/28)تشاراً فريوس ألضداد

(Corwin et al., 1992) .
اإلنسان يف هو:املرض احلضانة 3دور عادة2  اجلدول. أسابيع عن3يوفر عامة نظرة

أمهية األكثر هְקنتا فريوس عن النامجة البشرية لألمراض التفريقية التايل. املميزات القسم يوفر
نوعي أكثر املختلفةمعلومات هְקنتا فريوسات عن النامجة األمراض مميزات خيص فيما . ة
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ال:3اجلدول للحمى املميزة السريرية كلويةنـزاملميزات متالزمة مع عن،فية النامجة الرئوية وللمتالزمة
هְקنتا .فريوس

املميزةاملماريضاملرض املميزات
ال متالزمةنـزاحلمى مع فية

معدل)وخيمةمعتدلة(كلوية
15%الوفيات  %1 

هنتنان
سول
بلغراد-دوبرافا

+++فنـزال
بروتينية/اآلزوتيمية +++/++++بيلة

رئوي شعريي +/++تسرب
العضالت +/+++التهاب
ملتحمة ++/++++احتقان

عي البصر/نـيأمل ++/++++myopiaحسر
ال متالزمةنـزاحلمى مع فية

الوفيات) خفيفة(كلوية معدل
%1

+فنـزالبوماال
بروتينية/آزوتيمية +/++++بيلة

رئوي شعريي /+-تسرب
العضالت +التهاب
امللتحمة +احتقان

عي البصر/نـيأمل ++/++++حسر
عن النامجة الرئوية املتالزمة

هְקنتا )بدئيالنمطال(فريوس
الوفيات  40%معدل

منرب سني
نيويورك

+فنـزال
بروتيني/اآلزوتيمية +ةبيلة

رئوي شعريي ++++تسرب
العضالت -التهاب
ملتحمة /+-احتقان

عي البصر/نـيأمل -myopiaحسر
عن النامجة الرئوية املتالزمة

هְקنتا الكلوي(فريوس )الضرب
الوفيات  40%معدل

بايو
بالك ريكغقناة
أنديز

+فنـزال
بروتينية/اآلزوتيمية +++ /++بيلة

رئوي شعريي ++++++/+تسرب
العضالت ++/+++التهاب
ملتحمة /++-احتقان

عي البصر/نـيأمل -myopiaحسر
األد للمميزة/نـىاحلدوث تسجلاًنادر- : األقصى متواترة+ ،ما غري أو خفيفة ،++++،+++،++،تظاهرة

تواتراً وأكثر وخيمة .تظاهرة
 Schmaljohn C. B Hjelle. Hantaviruses :A global disease problem. Emerg Infect:املصدر

Dis 3(2):95–104, 1997.



األمراض الفريوسية152

كلوية) أ متالزمة مع النزفية مع: الحمى النـزفية احلمى من وخامة األكثر األشكال تنجم
هְקنتا فريوس عن كلوية دوبرافانمتالزمة يل. بلغرادوفريوس املؤلفان ديرLeeقسم وفان

كلو متالزمة مع النـزفية احلمى مساق إىلغرون الدم،،احلمى: مراحل5ية ضغط ونقص
البول البول(واإلبالة،وقلة احلمية. والنقاهة) إدرار املرحلة 7تدوم يعانـي،أيام3  قد

خالهل مناملريض إىلا تصل معممةم40محى وآالم نوافض مع وذمة،وأعلى توجد وقد
املسؤولة الشعرييات نفوذية زيادة عن نامجة للصفاق واألملشاملة البطنـي األمل عن

الوخيمني امللتحمة. القطنـي واحتقان والصدر والرقبة الوجه بيغ هي املميزة األعراض
والبلعوم الطور،تالحظ. واحلنك هذا اية اجلسم،يف من خمتلفة أجزاء على بيلة،حربات مع
واضحة إىل. بروتينية قليلة ساعات من يدوم وقد فجأة الضغط نقص طور قد. يومنييأتـي

ذلك أثناء للصدمة التقليدية العالمات عكوسة. تشاهد ال صدمة عن الوفيات ثلث . تنجم
شائع الشعري الحقاً. النـزف البول قلة تتطور البولة،قد مستويات تبدأ وعندها

املريضيننيوالكريات دم يف البول. باالرتفاع قلة طور 7يدوم من،أيام3  الكثري يصبح وقد
الضغطاملرضى والنـزف،مفرطي والقياء الغثيان تقريبا50ً%حتدث. ويكثر الوفيات من

الطور هذا اإلبالة. خالل بدء مع الشفاء البول(يبدأ النقاهة). إدرار 3تستغرق . أشهر2 
األخرى واملعتدلة(لألشكال وضوحاً) اخلفيفة وأقل تغرياً أكثر احلالة،أعراض إماتة ومعدالت

أي فيها .ضاًأقل
ال احلمى تكون ما تلكنـزعادة من أخف سول فريوس عن النامجة كلوية متالزمة مع فية
هְקنتا فريوس عن تكون،النامجة قد وخيمةبعضلكن هي. احلاالت السريرية محى: املميزات

عضلي،قياء،تعب،مرتفعة بطن،أمل الرخو،،يـأمل احلنك على الكبدحربات ضخامة
الص،بروتينية اللمفاويات،فيحاتقلة وظيفيlymphocytosisكثرة خلل يشاهد كما

خفيفان وكلوي . كبدي
ال احلمى يف الكلوي الوظيفي اخللل النامجنـزيكون كلوية متالزمة مع فريوسةفية عن

الوبائي(بوماال الكلوي الرئيسي) االعتالل املرض ال،هو بكثرينـزأما تواتراً فأقل يكون. ف
احلاالت%90 وارتفاع. خفيفاًمن واحلمى والصداع املفاجئ البدء هي الرئيسية األعراض
ونيكرياتين بروتينية بيلة مع دموية/املصل بيلة خمتلفة. أو سريرية فروق حسبشوهدت



153 األمراض النامجة عن فريوسات َهنتا

والبلدان اجلغرافية . املناطق
فقط داعمة كلوية متالزمة مع نزفية حبمى املصابني يف،معاجلة املريض يبقى أن جيب

احلميالسري الطور خالل السوائل،ر توازن على احملافظة ويستطب ومسكنات تركني . مع
يص أن حيدثحجيب عندما الضغط اخنفاض البول. ح قلة طور إىل: يف السوائل تقليل جيب

حيدث عندما الدم كالسيوم اخنفاض معاجلة جيب كما يֱקفِقد ما لتعويض الضروري يف. احلجم
الوخيمة حيتاج: احلاالت الدمويقد للديال اإلدرار. األمر طور توازن: يف مراقبة جيب

الضرورة عند واملعاجلة والكهارل . (WHO, 1985)السوائل
هְקنتا) ب فيروس عن الناجمة الرئوية هְקنتا:المتالزمة فريوس عن النامجة الرئوية املتالزمة ،تصيب

هְקنت فريوسات عن النامجة األمراض من وخامة األكثر املرض رئيسي،اوهي بشكل . الرئتني
احلم الطور يف هيياألعراض البطن،النوافض: الباردي واألمل والصداع العضلي ،يـواألمل

التنفسي للقصور السريع والتطور السعال هي فاألعراض يليها الذي الرئوي الطور يف . أما
اجلانبني يف الرئوية الوذمة عن املرض املنشأ(ينجم قلبية عن) غري نفوذيةالنامجة زيادة

السنخية احلاالت. الشعريات بعض يف حيدث واضح ضغط الوخيمة. هبوط احلاالت يف أما
سبب أو أعراضية ال األنديز فريوس عن النامجة العدوى فكانت اجلنوبية أمريكا يف تاملوصوفة

فقط خفيفاً . مرضاً
هְק فريوس عن النامجة الرئوية املتالزمة يف الرئوية التهوية اللصيقةتستطب املراقبة مع نتا

والكهار السوائل الشريان،للتوازن اإل. يـوالضغط جتارب ملضادحققت الوريدي عطاء
ظاهرياribavirinًالريبافريينالفريوسات أعط،جناحاً عندما مسايخاصة يف ،املرضقمبكراً

شك موضع فائدته تزال ما . لكن
احليوانات يف القوارض:املرض تظهر للفريوسـيتالال الطبيعي املستودع هي

أعراضية كل. عدوى خالل: على امللقحة اجلرذان من الكثري أن دراسات ساعة24أظهرت
بعد ماتت الوالدة ال،يوما30ًمن الفريوساتتـيأما على باحملافظة فاستمرت حية بقيت

مستدمي منpersistentبشكل التلقيح25ألكثر بعد أمكن،أسبوعاً كلوقد من استفرادها
تقريباً أخرى. األعضاء ناحية عمرها: من جرذان لقحت بالفريوس6عندما ورغم،أسابيع

عديدة أعضاء من استفراده أمكن بالتدريج،أنه تناقص تركيزه أن بعد. إال املنعدية اجلرذان يف
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الوالدةساعات من األ: قليلة أضداد كل. مسيطرةMيجكانت العيار،عل أن كانورغم
منع يف فشل أنه إال ومديداً (Yamanoncuhi et al., 1984بالعدوىاحليواناتإصابةمرتفعاً

(Tanishita et al., 1986 .القوارض يف الدم تفريس أن أخرى دراسة 10دوميوجدت  7 

يستد،أيام العامل أن النسجإال يف األقل100مي على العدوى(يوم يف املراقبة زمن أمد وهو
احلقلييفريبيةالتج سريرية)A. agrarius coreaeالكوريالينقول أعراض إحداث دون

(Lee et al., 1981) .
االنتقال وطرز العدوى بيئات:مصدر يف املرض متنوعةإيتظاهر احلقول،يكولوجية مثل
واحلدائق واملنازل والغابات أو. املزروعة القوارض موئل دخول خالل العدوى اإلنسان يلتقط

بالبشر اخلاصة األغذية خمازن أو احلدائق أو املنازل القوارض تغزو األوبئة. عندما بعض تبدأ
وحدائقهم البشر منازل القوارض تغزو عندما والشتاء اخلريف شهر املرض. يف ،يصيب

رئيسي، املزروعةوبشكل احلقول أو الغابات يف العدوى تֱקلتقط عندما البالغني لكن،الذكور
ا يظهر احلضريةال األوبئة يف ملحوظ منط أي أو،لوقوع باجلنس يتعلق فيما . العمرسواء

القوارض هي الطبيعة يف الفريوس على احملافظة فريوسات. مستودعات من فريوس لكل
القوارض من اخلاص مستودعه اجلدول(هְקنتا . )2انظر

الن يف الفريوس ودميومة القوارض يف الدم تفريس أمد إىل يشري هذهقد أن إىل سيج
طويلة وملدة وإفرازاִדا مبفرغاִדا البيئة تلوث قد Lee)احليوانات et al., 1981) .يوحي

الب الشحم يف الفريوس الزاهيةلنـياكتشاف بأنهC. glareolusلعكبورية أخرى وقوارض
الشتاء طوال للفريوس مهماً موقعاً يكون Gavrilovskaya)(قد et al., 1983 .

التماسايلتقط خالل من العدوى ومفرغاִדا) اختالط(إلنسان القوارض عرب،مع وخاصة
الضبوب ال،طريق القوارض عضات خالل أيضاًتـيومن العدوى تسبب (Dournon etقد

al.,،يف من. Schmaljohn and Hjelle, 1997)مذكورة االنتقال من حاالت حدثت
عن النامجة الرئوية للمتالزمة شخص إىل أنشخص رغم وتشيلي األرجنتني يف هְקنتا فريوس

نادر االنتقال من الطريق فقط،هذا اإلنديز فريوس مع وثّق Padulaوقد et al., 1998, Toro) 

(et al., 1998, Wells et al., 1997 .
ال القوارض مبفرغات الطعام بتلوث املدن يف بدأت األوبئة أن البيوتتـييشتبه تغزو

األطعم حفظ السب. ةوأماكن للعامل احتماالً األكثر الدخول باب يكون السبيلبـيقد هو
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اهلضمي السبيل ويليه . التنفسي
االنقالب:التشخيص إثبات مع هְקنتا فريوس لعدوى السريولوجي التشخيص يترافق
اخت يف االستعدالباملصلي اختبار أو الالمباشر املناعي التألق املناعي. ار التألق اختبار يكشف

هְקنتاأض بفريوسات خاصة للمجموعة نوعية الضروري. داداً الذيمن الفريوس لتحديد
املرض اللوحيةيسبب باختزال االستعدال اختبار معplaque – reduction. Nاستخدام

اجلنس من خمتلفة لطخة. فريوسات اختبار باستخدام تفريقي تشخيص إىل الوصول ميكن كما
خال. ويسترن األضداد املرضتظهر من األول األسبوع عديدة،ل لسنوات تستطيع. وتستدمي

باأليمقا املرتبط املناعي املمتز األ) إليزا(ـزمينسة أضداد تفرق ميكن. GيجواألMيجأن
املستضد كشف ֲדدف اجلثث فتح بعد مناذج على اهليستوكيميائي املناعي التحليل استخدام

جيدة. الفريوسي نتائج على احلصول تمت باستخدام اجلثة فتح بعد مادة على ضخيمجداً
البوليمرياز سلسلة تفاعل تقنية يف الرنا الذي. متوالية هְקنتا فريوس إظهار باإلمكان كان وقد

النسيلة الوحيد للضد كيميائي التحليل خالل من املرض . سبب
خاليا يف الفريوس استفراد اVero E6ميكن الطور خالل مأخوذ مصل أو دم ألولمن

املرض االستفراد. من صعبة هְקنتا بعدة،فريوسات القيام الضروري من يكون ما وغالباً
املستضد اكتشاف من نتمكن أن قبل عمياء باالعتالل. إمرارات اخلاليا الفريوس يصيب ال

not cytopathic .
الفاشيات:املكافحة وخامة والقرى البلدات يف القوارض مكافحة إجراءات من. أنقصت

املصائد باستخدام ֲדا حييط وما املنازل يف وفضالִדا القوارض طعام مصادر من التخلص املهم
القوارض ال. ومبيدات املناطق يف أوالً احلشرات مبيدات استخدام فيهاتـيجيب يكون
متوطناً بالقوارض. الطاعون احملتشرة األماكن تنظيف عند خاصة احتياطات اختاذ جيب
من كبرية عارية. املطهراتبكميات بأيٍد امليتة الفئران تلمس أال قفازات،جيب لبس جيب بل

بالستيكية أو . مطاطية
ال املهنية اֱדموعات تستخدم أن واقيةتـيجيب أقنعة متواتر بشكل للقوارض تتعرض

القوارض على احلاوية املصائد أو القوارض مع التعامل عند لليدين وقفازات وجيب،للوجه
ال منهاتطهري التخلص قبل Mills)قفازات et al., 2002) .
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159 التهاب الدماغ اخليلي الشرقي

الشرقي الخيلي الدماغ EASTERN EQUINE ENCEPHALITISالتهاب

ICD-10 A 83.2

الدماغ: املرادفات الشرقيوالنخاعالتهاب الدماغ،encephalomyelitisاخليلي التهاب
. الشرقي

ا: السببيات رناوي مفردֱדفريوس جلنسني ينتمي األلفاويةالطاق Alphavirusالفريوسة

سابقاًمنAاֱדموعة( باملفصليات املنقولة الطخائيةفصيلة،)الفريوسة الفريوسات
Togaviridae،كروي 60قيسيالفرييون قطرا50ً  الفريوسات. نانومتر ملعقد وينتمي

بالبعوض ضروب. املنتقلة الvariantsللفريوس يف تثبيط. طبيعةمستضدية اختبار وطد
ومجهورية وجامايكا الشمالية أمريكا يف املوجودة الذراري أن املعدل الدموي التراص

اجلنوبية وأمريكا وتوباغو وترينيداد بنما يف املوجودة تلك عن خمتلفة مكّن. الدومينكان لقد
متوالية و) تسلسل(حتليل منmappingموضعةالرنا القليلة الفريوسالنيكليوتيدات تقسيم

الشمالية أمريكا خارج اجلنوبية(املوجود أمريكا بفريوس جمموعتني) واملعروف تتوافق: إىل
والبريو األمازون حوض من املستضدات مع ا،األوىل األرجنتنيوتغطي من الذراري لثانية

وفواإل وترينيداد وبنما وغوايانا هل،(Weaver et al., 1994)ويالنـزكوادور ؤالءوطبقاً
الشمالية واألمريكية اجلنوبية األمريكية املستضدية الضروب بني الفصل حدث فقد املؤلفني،

مضت1.000منذ من. سنة الدماغياستفرد التهاب لفريوس الشمايل األمريكي الضرب من ط
لص النخاعي السائل من الشرقي السحايا،6عمرهبـياخليلي بالتهاب مصاب وقدسنوات

ه ذلك لنميطاعترب األول الظهور الدماغ،و التهاب فريوسات كل الشرقيألن اخليلي
متماثلة املتحدة الواليات يف املستفردة Calisher)األخرى et al., 1990) .

اجلغرايف وكندا:التوزع والربازيل األرجنتني يف الفريوس وكولومبيا) الشرق(استفرد
وغوي وغواتيماال الدومينكان ومجهورية وهايوكوبا وبنماتـيانا واملكسيك وجامايكا

املتحدة والواليات وتوباغو وترينداد واخلليج(والبريو األطلسي حتدث. ويالنـزوف) سواحل
اخليليةالتهابات والفن(الدماغ والغربية األرجنتني) زويليةـالشرقية يف حصري مل. بشكل
الدماغتثبت التهاب فريوس من عنها املبلغ األوراخلاملستفردات البلدان يف الشرقي بيةويلي
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. واآلسيوية
ط من الشرقي اخليلي الدماغ التهاب فريوس من اجلنوبية األمريكية الذرية ورياستفردت

املتحدة الواليات من اجلنوبية الواليات يف حلقات،مهاجرة أن على بينة توجد ال لكن
امليفبدأتالعدوى البؤر أن أو حمليني وناقل طري باحليواناتتمجاهر قدenzooticوطنة
. توطدت

اإلنسان يف اخليلي:احلدوث الدماغ التهاب من تواتراً أقل الشرقي اخليلي الدماغ التهاب
البـيالغر لويسسأو مرهلكن،يانت وفيات معدل ويسبب خطورة . فعاًتأكثر

املتحدة الواليات بني136حدثت: يف فقط سريرية قدر،1978و1955 حالة أنهكما
بني106هناك وحمتملة مثبته الوبائية. (CDC, 2002)1977  1997حاالت الفاشية حدثت

عام ماساشوستش يف املسجلة عن1938األكرب التبليغ املرض. حالة38ومت وقوع اخنفض
أقل عن يبلغ ؛حيث البعوض من النواقل مكافحة ومحالت الترصد إجراءات بفضل البشري

سنويا5ًمن املتحدةحاالت الواليات ح. يف املرتفعة احلالة إماتة يف30%تـىمعدالت
اإلنسان يف العدوى هذه وخامة على مؤشر السابق الوباء التبليغ. (CDC, 1990)سنوات مت

عام5عن فلوريدا يف يعيشون مسنني أشخاص عند منهم: 1991حاالت مريضان ،مات
اخلام وشفي طويلة فترة سبات يف مريضان جزئيودخل بشكل الربيعية. س األمطار أدت
كبرية جتمعات حدوث إىل فلوريدا مشال يف استثنائي،الغزيرة السوداء،وبشكل البعيضة من

الربية،Culiseta melanuraالذنب للحلقة الرئيسي الناقل باحليواناتوهي مت. املتوطنة
ف يف م،لوريداالتبليغ كل يف واحدة بشرية حالة عن عاموماساشوستش 1992نها يف،111 

هناك كان خيلية88حني فلوريدا54(حالة يف . )منها
البشرية للحاالت منخفض املتحدة الواليات يف الوسطىأخووه،الوقوع أمريكا يف فض

اكتشاف(واجلنوبية دون متر احلاالت أن بالنواقل. )أو اخلاصة العادات إىل الفرق هذا عزي
خارجتـيال الفريوس الطبيعيةتنقل الشمالية:البؤر أمريكا املتحرشة:ففي Aedesالزاعجة

Sollicitansونشيطوعةول تكونليالً،ةبالبشر حني املشرֵקطةيف Culex taeniopusالباعضة

وتوباغوتـيوال وترينيداد وبنما الربازيل يف كناقل إليها معظم،أشري يف حرجية بعوضة
وت الفجر عند نشيطة وهي املنازلأوقاִדا، خارج ناقل،بقى فهي باحليواناتولذلك متوطن
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enzooticسواف. فقط خالل مفاعالت يوجد أصاب1973مل والذي بنما خيل100يف
يف،)منها40مات( فعاال1.700ًوذلك فيها الفريوس كان مناطق من البشر أمصال من عينة
Dietz))نشيطاً( et al., 1980) .

الوبائ الفاشيات اخليولحتدث عند السوافات وقت نفس يف الصيف أواخر اإلنسان يف ،ية
2قبلةًادعتبدأتـيوال البشرية1  احلاالت ظهور من األكثر. أسبوع العمرية اֱדموعة

ه حتتمتأثراً التهاب. سنة50وفوق15األشخاص من تواتراً أقل السريرية حتت العدوى
الغر اخليلي لويبـيالدماغ السانت الدومينيكان. سيأو مجهورية يف: يف أضداد 32كشفت

بعد827من فحصهم مت 3شخصاً يف2  وباء من 1949أشهر نيوجرسي. 1984  يف أما
املتحدة على: بالواليات مسح يف1.600فأظهر فاشية بعد لديه69أن1959مقيم كان منهم

هناك. أضداد أن هذه األخرية الفاشية خالل قدر سريريا32ًإىل16وقد ظاهرة غري عدوى
املكتشفة احلاالت من حالة كل . مقابل

احليوانات يف الدماغ:احلدوث التهاب ويفيتظاهر اخليول يف سريرياً الشرقي اخليلي
والتְקدֲקرֱקجالديوك الدماغ. أخرىوطيورpheasantالرومية اللتهاب احلقيقي الوقوع سيعرف

يֱקش عند فقط الشرقي نظاكاخليلي لكلل نوعي تشخيص لتوطيد اجلهود وتبذل للترصد م
اخليول بني الدماغ التهاب عام. حاالت املتحدة الواليات يف بدأ الذي الوبائي الترصد خالل

الف1971 اخليلي الدماغ التهاب من الكبري للسواف التهاب: ويلينـزنتيجة فريوس استفرد
منالدماغ الشرقي مر1.551من670اخليلي الظروفحصاناً نفس يف تعيش وصحيحاً . يضاً

عام أن الدماغ1971ورغم التهاب لفريوس السواف سنة الشرقياعترب هذه،اخليلي فإن
التواتر بنفس سنة كل حيدث املرض أن تظهر كان. (Maness andCalisher, 1981)النتائج

فاشي دون أو مع مناطق عدة يف مرتفع وفيات معدل ذات خيلية سوافات البشرهناك بني . ات
األمريكية الزراعة وزارة بني،وحسب وجد جمموعة1970و1956فقد من26.468ما حالة

الدماغ يف،التهاب متوافراً النوعي التشخيص كان فقط2.620لكن الرقم. منها هذا ومن
الدماغ605عزي التهاب فريوس وإىل الشرقي اخليلي201اخليلي الدماغ التهاب إىل
عام.يـالغرب املتحدة الواليات يف لوزيانا يف خطورة األكثر السواف حيث،1947حدث
تقريبا11.927ًمات Dietz)حصاناً et al., 1980) .غري بشكل كبرياً السواف هذا كان
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تر. عادي مزارع يف املتحدة الواليات يف واسعة فاشيات حدث الروميةبـيكما الديوك
غالباً . والتدرج

سلس كوبا عامسجلت اخليول يف صغرية وفاشيات الواسعة السوافات من 1915لة  1914

عام. 1972وعام باالحندار الوفيات معدل التلقيح،1971بدأ غطى عندما الصفر إىل واخنفض
عام،%86.7 التمنيع1973وحبلول اخليول94%غطى مجهرة من عملياً التخلص مت وبذلك
عام. املستعدة فاشية خاص1973تزامنت بشكل عالية كثافة مع بنما بعوض. يف الزاعجةيف
فترة40ومات،املشرطة خالل أن. أسابيع3حصاناً قدر فقد الدومينكان مجهورية يف أما
فاشية3.600 يف العدوى يف أصيبت حبدود،1978حصاناً احلاالت إماتة معدل وكان

بشرية. 1.000لكل34 حاالت حتدث Calisher)ومل et al., 1981) .األرجنتني كان: يف
الدماغ التهاب من فاشية عامهناك الشرقي إقليم1981اخليلي من مناطق أربع يف توضعت

إسترو ديل بـ. سانياغو املنطقة تلك يف الشرقي اخليلي الدماغ التهاب وقوع مع17%قدر
بـ احلاالت إماتة املرض61%معدل إىل العدوى حاال2.9 :1ونسبة حتدث بشريةومل ت

مستودعات أو نواقل تستعرف Sabattini)ومل et al., 1991).اخليلي الدماغ التهاب متييز مت
عديدة ولسنوات الربازيل يف فقط،الشرقي حديثاً املعدي العامل استفرد مت،لكن وقد

في مناطق يف حيوانني دماغي من عليه مرتفعهاحلصول اخليول بني الوفيات معدل Kotaitا et)

(al., 1992 .املناطق هذه إحدى الدماغتـيوال) هابيتينينجا(يف عينات منها أجريت،أتت
مدة وبائية واستفردت20دراسة تقريباً اخليلي16سنة الدماغ التهاب فريوس من ذرية

خافرة حيوانات من بريةsentinelالشرقي طيور ومن البعوض  (de Souza Lopez andومن

(de Abreu Sacchetta, 1974 .عدة يف خافرة حيوانات ومن البعوض من الفريوس استفرد
الربازيل يف سربولوجياً. واليات الشرقي اخليلي الدماغ التهاب شخص فقد كولومبيا يف أما

عام بياكو بورتو من حصان . 1991يف
اإلنسان يف مرتفع: املرض وفيات مبعدل الشرقي اخليلي الدماغ التهاب حوايل(يتميز

السريريةم%65 احلاالت إىل،ن األخرية السنوات يف للعقابيل،) 30%وتراجع عاٍل وتواتر
أحياء يبقون الذين املرضى يف من. املستدمية احلضانة 15دور حبمى. يوما5ً  مفاجئ البدء
ونوم وقياء ملتحمة والتهاب والسباتىترقي،وصداع اهلذيان إىل بسرعة تتألف. املرض
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العصبية واختالجاتالعالمات الرقبة تيبس األطراف،من عضالت يف وتبدل،وشناج
األطفال. املنعكسات يف شائع الطور الثنائي مدة،املساق وصداع وقياء حبمى يبدأ حيث

2 الصاعق1  الدماغ التهاب شكل املرض يأخذ مث ظاهري، شفاء يتلوه تشاهد. أسبوعاً
واالختالجات العقلي التخلف مثل عصبية حتتعقابيل األطفال يف متواتر بشكل 5والشلل

أحياء يبقون والذين الذي. سنوات اللمفاويات سيطرة النخاعي السائل يف اخلاليا تعداد يظهر
من بداية. 3مم/2.000إىل600يتراوح يف النوى املتعددة اخلاليا عدد يرتفع قد

. (Monath, 1991)املرض
نوعية معاجلة توجد التهاب،ال بقية وختفيف،الدماغاتومثل الداعمة باإلجراءات يوصى

املركزة التمريضية والرعاية . (Monath, 1991)األعراض
احليوانات يف يف:املرض حيدث ملا مشاֲדة اخليليات يف السريرية الدماغاألعراض التهاب

الغر الغرب(بـياخليلي اخليلي الدماغ التهاب فصل الدما،)يـانظر التهاب مساق أن غإال
أقصر الشرقي أكثر،اخليلي قاتالً كان طورين. ورمبا ذا محياً مساقاً املرض احلمى،يأخذ تظهر

24بعد بالعدوى18  احليوان إصابة من تقريباً،ساعة واحداً يوماً احلمية. وتدوم الفترة تبدأ
بعد 6الثانية البدئية4  العدوى من من،أيام 4وتدوم األعراض. أيام1  العصبيةتظهر

الثانية احلمية الفترة واضحنـييعا. خالل اكتئاب من ورأسه،احليوان ممدودة وسيقانه يقف
األرض من مرجتفة،قريب أو. وشفاهه إسهال حدوث أيضاً يكثر وزنإكما فقد مع مساك

متهيجة. واضح احليوانات بعض دوائر،تصبح ضمن املطباتتو،متشي فوق سقطتمث،تعثر
وال النهوضتأرضاً القاتلة. ستطيع احلاالت بعد: يف املوت 10حيدث العدوى5  من أيام

(Walton, 1981) .من الدماغ التهاب بعالمات املصابة اخليول يف الوفيات معدل يقترب
ال،90%إىل%75 اخليول يف شائع الدماغي حيةتـيوالضرر . تبقى

ال من املتحدة الواليات شرق يف كثرية فاشيات يفحدثت الشرقي اخليلي الدماغ تهاب
احلاالت،pheasantsالتدرج إماتة معدل هذه. 75%إىل50%وكان عند األعراض تتكون

تام أو جزئي وشلل ورعاش ورنح الصوت يف وتبدل مديد وإسهال واكتئاب محى من الطيور
للساقني أو دائرية،لساق عدينـييعا. وحركات ألسابيع شللية آثار من منها . دةبعض



األمراض الفريوسية164

الرومية الديوك مثل أيضاً أخرى داجنة طيور يف الشرقي اخليلي الدماغ من وفيات . شوهدت
املتحدة بالواليات الشمالية كارولينا يف الرومية الديوك يف املرض عن التبليغ كانت. مت

مقداره تراجع هي أمهية األكثر السريرية البيض40%العالمة إنتاج الطيور. يف بيوض كانت
وبيضاء،املصا صغرية طريةبة قشرة له Wages)وبعضها et al., 1993) .من فاشية شخصت

األمو من سرب يف لويزيانا يف الشرقي اخليلي الدماغ كالنعامة(emusالتهاب ) طائر
)Dromaius novaehollondiae( .اهلجمات معدل احلاالت75%كان إماتة معدل وكان

نز. %87 وإسهال باكتئاب املوت بالدمسֱקبق مصطبغ وقياء واحدة. يف مع الفاشية ترافقت
املومسي غري الغزير املطر هطول من فترة خالل اخليول أوانه(بني غري الناقل) يف كان عندما

غزيراً البعوض اخليلي. (Tully et al., 1992)من الدماغ لفريوس العالية الفوعة تضاربت
الظاهر غري العدوى مع األنواع هذه يف الطيورالشرقي يف للمرض احلميد املساق أو سريرياً ة

الواطنة . الربية
االنتقال وطرز العدوى الطيور):13الشكل(مصدر بني الرئيسية العدوى حلقة حتدث

والبعوض ب. الربية املصابة الطيور دم على املفصلي الناقل الدميتغذى الفريوس،تفريس ويتكاثر
املع عندهاىيف خار(املتوسط مستعد. )extrinsicجيةحضانة طري إىل العدوى البعوض ينقل

يلدغه اجلديد،عندما الثوي يف بالتكاثر الفريوس داخلية(ويبدأ ويغزو) intrinsicحضانة
الدورا جهازه الدم(نـيعملياً يف. )تفريس الفريوس تكاثر على احمليط حرارة درجة تؤثر

الناقل املنخفضة: البعوض احلرارة درجات الفريوستثبط درجات،تكاثر تنشط حني يف
ذلك العالية الطيور. احلرارة أنواع من كبري عدد دم من الشرقي اخليلي الدماغ فريوس استفرد

سواء،الربية حد على واملهاجرة خالل. املقيمة الربية الطيور يف منخفض العدوى معدل
األوبئة بني الوب،الفترات الفترات يف جداً مرتفعاً يصبح .ائيةلكن

املتحدة الواليات شرق يف الفريوس الطيور،يدور بني مستمر اجلوامثوخاصة(وبشكل
passeriform (كثرية طبيعية بؤر يف العذبة،والبعوض املياه مستنقعات يف منطي . وبشكل

هو املناطق هذه يف الناقل الذنبيكون السوداء بعوض،Culiseta melanuraالبعيضة وهي
أحياناً.لطيورباولوعة اخليول على يتغذى الناقل هذا أن لوحظ يتغذى،لقد ما علىونادراً
الدور. اإلنسان نفس العاضةعزي .C. morsitans(Morris and Zimmerman 1981)للبعيضة
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الشرقي:13الشكل اخليلي الدماغ املتحدة-التهاب الواليات يف االنتقال .حلقة

مناط إىل الفريوس ينتشر املوطعندما للبؤر جماورة لهوق الطبيعية بني،نة جديدة حلقة تبدأ
والبعوض احمللية األمريكي. الطيور األطلسي ساحل أن: على املتحرشةيعتقد Aedesالزاعجة

sollicitan،التخوم على شائع بشكل توجد بعوضة دمmardiesوهي على وتتغذى املاحلة
واخليليات الناقلواإلنسان،الطيور اإلنسانهي من كل بني الفاشيات يف الرئيسي

ماساشوستش. واخليليات شرق جنوب يف البعوض غذاء مصادر حول دراسة توحي
أن املتحدة والزاعجةبالواليات الكندية املستبعضةوA. vexansاملغيظةالزاعجة

Coquilletidia perturbansواإلنسان للخيليات الفريوس نواقل تكون Nasciقد et al.,)

فلوريدا. 1981) عام144استفردت: يف الشرقي اخليلي الدماغ التهاب فريوس من ذرية
من9.350من1991 باألبيضبعوضة املنقطة من. حبرية96منA. allopictusالزاعجة كان
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عليه تتغذى الذي الدم منشأ استعراف و31%: املمكن املاشية من اإلنسان19%كان ،من
طيور%2 أخرىوجوامثمن حيوانات من .(CDC, 1992)البقية

النم نفس التدرج يف البدئية العدوى اخليلياتتتبع أو اإلنسان يف الذي ميكن،وذج لكن
أفقياً ينتشر أن بعدللمرض طريفيما خاللمن من وذلك الناقل تدخل دون آخر إىل

املثيل أكل أو . النقر
املدراية األمريكيتني بلدان هوأنبدوي: يف الرئيسي اللوامسالناقل السوداء الباعضة

Culex nigrapalpusامل اخلرطومtaeniopusشرطةوالباعضة الشريطية والزاعجة
Taeniorhynchus،البعوض من األخرى األنواع بعض أجري. ورمبا دراسة جيجريايفتيف

السوافاتنـزالف بني فترة خالل متعددة: ويلية مستفردات على احلصول منمت الفريوسات
C. dunni،WalderالدونيةةعضوالباC. panacossالريشيةةعضالبا: البعوض et al.,) 

على. 1984) احملافظة يف مهماً دوراً تلعب قد النواقل هذه أن إىل املوجودة هذه تشري قد
املوطونة البؤر يف يف. الفريوس وتتناسل والقوارض الوخفيات على البعوض هذه تتغذى

واملستنقعاتاألد التهاب. غال أن الربازيل شرق مشال يف بيليم حول منطقة يف أثبت لقد
املطرية الغابة يف باحليوانات متوطن مرض الشرقي اخليلي الرئيسية. الدماغ احللقة لكن

غري . واضحةللفريوس
واخليليات اإلنسان يف العيار منخفض دم تفريس تسبب العدوى أن أن،ومبا يعتقد لذلك

الطبيعةه يف العوامل على احملافظة يف دوراً تلعب ال األنواع التهاب. ذه فريوس استفرد لقد
يرقات من مرة ذات الشرقي اخليلي الذنبالدماغ السوداء باحتمال،البعيضة أوحى والذي

املبيض عرب بالفشل،االنتقال باءت الستفراده الالحقة احملاوالت أن أخرى. إال ناحية : من
الشتاء،استفرد يف القوارض من يفالفريوس دوراً تلعب قد احليوانات هذه أن إىل يشري مما

القاسي الطقس خالل العامل على يف. احملافظة الدموي للتراص املثبطة األضداد وجدت
بف يفنـزجيجرييا ال(أبصوما54ًمن7.4%ويال اجلرابيةرذات Didelphisمحني

marsupialis (عيارات كأثوياء،أعلىأو1 :20مع ختدم قد احليوانات هذه بأن يوحي مما
الشرقييطبيع اخليلي الدماغ التهاب لفريوس Walder)ة et al., 1984) .

الكاري يف الفاشيات كانت إذا فيما الواضح غري من جنبـيمازال موطونةمقد بؤر من ت
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امل الواليات من املهاجرة الطيور عرب الفريوس إدخال نتيجة أو ظروف. تحدةآصلة إن
الكاريب يف ال،يـاخلريف ִדاجر املتحدةحيث الواليات من جنوباً دوران،طيور تناسب قد

كل. الفريوس النامجة: على وجاميكا الدومينكان ومجهورية كوبا يف الفاشيات سֱקبقت لقد
الفريوس من اجلنوبية األمريكية الذرية اخليلي/عن الدماغ التهاب فاشيات مع تزامنت أو
املتحدة الواليات شرق جنوب يف Calisher)الشرقي et al., 1981) .
املرض وبائيات يف احليوانات عارض:دور أثوياء والتدرج واخليليات الطيور. ةاإلنسان

مستودعات هي البعوض،الربية بواسطة بينها العدوى . وتنتشر
باس:التشخيص نوعي تشخيص إىل الوصول دماتميكن من الفريوس أوفراد اإلنسان غ
ال املرضتـياخليليات من ارتفاع. ماتت على اإلنسان يف السريولوجي التشخيص يعتمد

الدموية العينات من سلسلة يف فإن. العيارات جداً شائعة ليست الظاهرة غري العدوى أن ومبا
واحدة دموية عينة على يعتمد أن ميكن اخليليات يف السريولوجي كان،التشخيص إذا خاصة

املنطقةه يف املرض من فاشية هي. ناك للتشخيص املتوفرة السريولوجية تثبيط: االختبارات
الدموي املتممة،التراص الالمباشر،تثبيت املناعي املصل،التألق املمتز،استعدال مقايسة

باألنزمي املرتبط املس. )إليزا(املناعي بسبب قصرية بفواصل الدم عينات تؤخذ أن قاجيب
ل . لمرضالسريع

اإلنسان:املكافحة لدغات: يف منع هو األشخاص لوقاية الوحيد العملي اإلجراء إن
املنفرات استخدام أو حمصنة مالبس لبس خالل من أو،البعوض شبكات وضع مع مقرونة

البيوت دخول من البعوض متنع يف. مناخل املنطقة يف النوعية النواقل مكافحة تساعد قد
االنتقال باستخداممن. إنقاص الفعال بالترصد االستمرار املوطونة املناطق يف الضروري

أن كما كالدجاج، اخلافرة جيبالطيور حاله يف النواقل يف الفريوسية العدوى معدل قياس
اخليليات يف سوافات أو بشرية حاالت حول اختطار اخلطوات،وجود اختاذ جيب كما

النواقل هذه جتمعات إلنقاص . املناسبة
الفريوسهنا ضد اخليليات لتحصني التكافؤ وثنائية التكافؤ وحيدة معطلة لقاحات ك
خلوية،والشرقيبـيالغر مزرعة ويف الدجاج جنني يف حضرت معطل،وقد لقاح يتوفر كما

الغر اخليلي الدماغ والتهاب الشرقي اخليلي الدماغ التهاب لفريوسات التكافؤ بـيثالثي
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الف اخليلي الدماغ بعمر. ويليـزنوالتهاب املهور تلقيح 6جيب بعد3  4  سنوياً مث أشهر
ال املناطق يف مستمراًتـيذلك البعوض نشاط فيها األمريكيتني) اًميمستد(يكون يف. يف أما

البعوض موسم من شهر قبل اللقاح إعطاء فيجب واملعتدلة الباردة تساؤالت. املناطق أثريت
سوا فاشية أثناء أجريت دراسة الذيepizooticفيةيف التحصني وأمد جناعة حول بنما يف

اجلنوبية األمريكية الذرية ضد الشمالية األمريكية الشرقي اخليلي الدماغ التهاب ذرية توفره
(Dietz et al., 1980)التفصيلية الدراسة من ملزيد حيتاج . وهذا

ع التعرض اختطار يبدل ال التلقيح أن البال عن يغيب ال أن اإلنسانجيب أنه،ند رغم
املرض ضد اخليليات . حيصن

عـراجـالم
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إيبوال EBOLA DISEASEداء

ICD-10 A 98.4إيبوال فيروس ICD-10 A98.4 Ebola virus diseaseداء

ال: املرادفات إيبوال ال،فيةنـزمحى األفريقية . فيةنـزاحلمى
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إيبوال: السببيات اֱד،فريوس رناوي فريوس جنسوهو إىل ينتمي غالف، له ليس ني،
اخليطية اخليطية،Filovirusالفريوسة الفريوسات مور،Filoriridaeفصيلة يشبه ولوجياًفوهو

ماربورغ فريوس وهو اجلنس هذا يف اآلخر الناحية،Marburgالعضو من عنه خيتلف لكنه
وطويل. املستضدية اخليوط تشبه اخليطية الفريوسات فصيلة جداًفرييونات 80قطرها،ة

وطوهلا 1.000نانومتر املنواة. نانومتر800  بالقسيمnucleocapsidالقفيصة املغطاة
الشكلcapsomerالقفيصي الكونغو. حلزونية مجهورية من إيبوال فريوس ذراري تترافق
سابقاً(الدميقراطية اإلنسا) زائري من كل يف املرض مع والسودان العاج وساحل نوالغابون
أعراضيني،واحليوانات ال يكونون قد البشر من العدوى محلة بعض أن ذرية. رغم تسبب
يفبֱקتـيالRestonريستون قاتالً نزفياً مرضاً املتحدة والواليات والفيليبني إيطاليا يف عنها لغ
بض،احليوانات عند أعراضية ال كانت بالعدوىعلكنها أصيبوا . (CDC, 2000)أشخاص

ا واحلدوثالتوزع يف:جلغرايف حدثت بشرية حاالت من إيبوال فريوس أفريقيااستفرد
البدا. فقط يف املرض يونيوظهر يف السودان غرب جنوب يف عام/ية ودام،1976حزيران
الثا/نوفمربتـىح العاممننـيتشرين احلاالت284وأصاب،نفس إماتة معدل مع شخصاً

يوليو. %53 شهر اية الكونغو:1976متوز/ويف مجهورية غرب مشال يف ثان وباء ظهر
نوفمرب يف وانتهى الثا/الدميقراطية العامنـيتشرين نفس األخرية. من الفاشية هذه أصابت

احلاالت318 إماتة معدل مع يف؛88%شخصاً املوطونة250من55وذلك املنطقة يف . قرية
اهلجمات معدل احل. نسمة1.000لكل10كان معظم البالغنيحدثت عند وشوهدت،االت

حتت األطفال عند جداً قليلة النساء56%وكان،سنوات10حاالت عند احلاالت من
(Johnson, 1982) .

عام الدميقراطية الكونغو مجهورية يف واحدة حالة أ،1977حدثت فاشية ىخروحدثت
أغسطس خالل السودان وسبتمرب/يف عام/آب حدثت،1979أيلول و22وفيها وفاة 33حالة

مثبتة سريريية . حالة
أن الوبائية1976أوبئةيعتقد الناحية من مرتبطة كانت والسودان الكونغو كل. يف : على
مسافة املنطقتني850إن بني بينهما،كم التواصل انعدام إىل األوبئة،باإلضافة أن إىل يشري
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املنشأ يف مستقلة أ. كانت عندما االستنتاج هذا أثبت السببوقد أن خمتربية دراسات كدت
الفريوس من خمتلفني حيوانيني منطني السببيات(كان . )انظر

حالة ال1977عامحدثت إيبوال مبقدارنـزمن بعيدة الكونغو يف الغرب325فية إىل كم
وباء متوطن،1976من الفريوس بأن توضعها كان،ويوحي باحلورمبا اتيوانمتوطناً

enzootic حوض الكونغويف عام. Heymann et al., 1980)(ر حالة1980أثبتت
كينيا يف . سريولوجياً

سابقاًحدثت ذكر ما إىل بنيإضافة إيبوال فريوس داء من عديدة أخرى فاشيات
يف عام34: أفريقياالبشر السودان يف عام1979،49حالة الغابون يف حالة1994،315حالة

ع الكونغو مجهورية عام60و1995،31اميف الغابون يف فاشيتني يف حالة1996،425حالة
بني أوغندا 2001يف فاشية. 2000  يف كان احلاالت هذه بني األخفض الوفيات معدل

فاشية،(53%)أوغندا يف األعلى الكونغو1995وكان مجهورية عن.  (81%)يف التبليغ مت
الكونغو ومجهورية الغابون يف أخرى 2002عامفاشية يف، 2001  واحدة حالة عن وبلغ

عام العاج بعام1994ساحل جثة فتحة أن بعد مريضاً سقط عامل عن. )مشبانزي(يف بֱקلغ
جنوب يف مه،1996عامأفريقياحالتني يف مصاباًبـيطنـياألوىل مريضاً عاجل قد كان

الغابونإب يف بهنـيوالثا،يبوال اعتنت ممرضة . (CDC, 2002)يف
يف الالمباشر املناعي التألق اختبار باستخدام السريولوجية املسوحات من عدد أجري

العامة اجلمهرة يف العدوى انتشار لتحديد خمال19%:حماولة السودانطمن يف املريض ي
إيبوال، لفريوس أضداد الدميقراطيةلديهم الكونغو مجهورية يف املصلي االنتشار كان حني يف

امل%1 املوطونةخارج من. (WHO, 1978a)نطقة بلدان عدة يف مسوحات أفريقياأظهرت
للمفاعل وسطياً معدالً . (Bouree and Bergmann, 1983)8%مقدارهreactorالوسطى

نوعي لعياراتةكانت املباشر املناعي التألق تس64:1إىل4:1اختبار وجدتاموضع عندما ؤل
عند" الضد"مستويات اֱדال هذا بالس200من4يف سان جزيرة يف إنديانز كونا من مصل

إيبوال،ببنما بفريوس منعدين يكونوا أن احملتمل غري من يف. والذين عديدة مسوحات أظهرت
جداًأفريقيا مرتفعة العامة)1.024:1و512:1بني(عيارات اجلمهرة Ivanoffيف et al., 1982;) 

(Knobloch et al., 1982 .مؤ النتائج خارجهذه الفريوس نشاط أو حديثة عدوى على شر
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ال بلدانتـياملناطق عدة يف متوطن الفريوس بأن توحي وكما األوبئة، فيها . فريقيةأحدثت
مجهورية يف أجري مسح املختأفريقيايف للفريوسات املصلي االنتشار لتحديد ةفلالوسطى

الف ذلك يف اخليطيةمبا وماربورغ،ريوسات املناعياست-إيبوال التألق اختبار خدم
لفحص خمتلفة4265الالمباشر إيكولوجية مناطق مخس من الفريوسات. عينة انتشار كان

املدروسة24.4%اخليطية اجلمهرة إليبوال21.3%(يف لفريوس لفريوس3.2%. إجيابية إجيابية
املناطق،)ماربورغ كل يف الفريوسني لكال إجيابية مفاعالت هناك العدوىومبا. وكان أن

يف يكون أن املمكن فمن دائماً سريرية أعراضاً حتدث منأفريقياال ذراري االستوائية
ال املمرضة غري اخليطية املمرضةتـيالفريوسة الذراري مع متصالباً تفاعالً Johnsonحتدث et

al.,) (1993a .أ جمموعات املؤلفون املطريثدرس املدارية الغابات يف تعيش خمتلفة ة،نية
األكا أقزام بني املصلي االنتشار يف كبرياً فرقاً يعملون،Aka(%37.5)ووجدوا الذين

أثن،دبالصي أخرينييوجمموعتني الزراعة(13.2%)تني يف تعمالن Johnson)واللتان et al.,

1993b) .قرى مخس يف وسريولوجية وبائية دراسة التخطيطأجريت شرقجيدة مشال يف
مقدارهوتبني،الغابون انتشار املفحوصني10.2%وجود األشخاص ,.Bertherat et al)بني

1999) .
اإلنسان يف للمرض:املرض تظاهرات دون البشرية العدوى من عديدة حاالت توثيق مت

أعراض األعراضيوعندما. (WHO, 2002; Leroy et al., 2000b)هأو فإن املرض تظاهر
إىل خفيف مرض من تتراوح وسريعالسريرية قاتل تقريباً. مرض أسبوعاً احلضانة دور ،يدوم

وصداع محى مع مفاجئ وإسهالنـيتعا. والبدء صدري أمل من املرضى من كبرية نسبة
وملتهب جاف وحلق اجلذع،وقياء على محامي بقعي حطاطي ينتشر،واندفاع والذي

مندجماً يصبح ألن ومييل اجلسم من أخرى أجزاء إىل احلمامى. )ياًمتالق(بسرعة تالحظ ال قد
الداكن اجللد ذوي األشخاص بعد،على التوسف 4حيدث تستمر. (WHO, 1985)أيام3 

أسبوعاً العالية بالتدريج،احلمى بعده تتراجع امل. مث أكثرأظهرت أن سابقة حاالت من عطيات
ميوتون90%من املرضى أن،من إىل بأعرا48%إضافة يصابون يشفون الذين نزفية؛من ض

األسود التغوط يكون هؤالء شيوعاmelenaًوبني والرعاف،األكثر الدم نفث يشاهد كما
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متوانـزوال بشكل أخرى ونسج أعضاء من بطيئة. أيضاًترف شهرين،النقاهة تستغرق وقد
احلاالت بعض بـنـييعا. (WHO, 1978b)يف البدء بعد 5املريض نوام4  من أيام
وتبدال جداً العقليةشديد احلالة يف يعا،ت النـيكما وختليطعاملرضى متلمل من جداً ،ليلني

ميوتو أن قبل عميق سبات يف يدخلون ال. WHO, 1985)(امث وخامةنـزالتظاهرات أقل فية
بدايتها من الفاشية اية غزير. (Sureau, 1989)يف نزف من وتعانني عادة احلوامل . جتهض

نا بشرية حاالت تعرف الفريوسال من ريستون ذرية عن . مجة
احليوانات يف من:املرض خمتلفة أنواع يف جتريبياً يلقح عندما إيبوال فريوس يسبب
وخيماً مرضاً واكتئابالنسانيس حبمى البداية يف وحربات،يتميز إسهال نـىوضيتلوه

Langourاملوت،وصدمة Fenner)وأخرياً et al., 1993) .القردوح املكاك إىليف املستورد ي
الفليبني من املتحدة والواليات النامجة: إيطاليا العدوى الذرية،عأدت منرن الفريوسيستون

احلاالت إماتة من عاٍل ومعدل مرض العامل. إىل مقدمات من أخرى أنواع يف أضداد وجدت
. (Peters et al., 1992)القدمي

االنتقال وطرز العدوى يف:مصدر الفريوس معروفمستودع غري من. الطبيعة يֱקتمكن مل
ومل الدميقراطية، الكونغو ومجهورية السودان يف سابقاً أجريت دراسات يف الفريوس استفراد

من أكثر يف األضداد الثدييات1.000تֱקكتشف من معظمها مأسور، . حيوان
عام ال1980اكتشف املنطقة نفس من داجن أرنب يف للفريوس عاٍل حدثتتـيعيار

عامف املرض من معزولة بشرية حالة الدميقراطية1977يها الكونغو مجهورية Johnaonيف et)

(al., 1981 .وجد تتراوح184من3أنالحقاًكما عيارات لديها كينيا يف جابوناً
الالمباشر128:1إىل64:1من املناعي التألق دائماً. باختبار قاتلة التجريبية العدوى أن ورغم
امل منيف سريري حتت شكل لوجود احتمال هناك أن الباحثون يعترب اإلنسان، غري قدمات

الظروف بعض يف كل. (Johnson B.k. et al., 1982)العدوى من: على أي توحي ال
الطبيعة يف الفريوس على للمحافظة الرئيسي الثوي هي احليوانات هذه بأن . املوجودات

الك مجهورية يف وبائية دراسات أنوجهت مفاده استنتاج إىل والسودان الدميقراطية ونغو
أثناء الوثيق التماس خالل من العدوى اكتسبوا قد املرض عندهم ظهر الذين البشر معظم

مضخ هناك وأن سابقاً، حادة حلالة الرعاية املستشفىتقدمي يف عديدة حاالت يف للحاالت م
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عدم أ) فشل(بسبب وممارسات واحملاقن اإلبر مناسبةتعقيم غري من. خرى العديد نشأ
املعزولة، احلاالت من قليل عدد أو معزولة حالة من فيهاتـيوالالفاشيات العدوى مصدر

لال كنتيجة متتالية حاالت حدثت مث معروف، آخرغري إىل شخص من نذارا. نتقال يف
وباءبالسودان من األوىل احلاالت مكان يذكر: 1976وهو من14مل متاس67مريضاً أي

الـ هؤالء ومن بدئية، حالة قد9عمل: 14مع يكونوا أن احملتمل ومن للقطن، مصنع يف
املنطقة يف البشرية اجلمهرة إىل العدوى . (WHO, 1978b)أدخلوا

اإل أو الدم مع املباشر بالتماس شخص إىل شخص من الفريوس انتقال أوافرحيدث زات
امل أو السريريأس7بعدتـىح(نـياألعضاء الشفاء من منعدين) ابيع أشخاص يلتقط. من

أو املريضة املنعدية احليوانات مع التعامل أثناء اإلنسان غري املقدمات من الفريوس اإلنسان
إيبوال. (WHO, 2000)امليتة لفريوس أضداد يفاكتشفت الواليات8ريستون يف أشخاص

ب اعتنوا الفليبنيناملتحدة من مستوردة م،سانيس أي يظهر مل عالنلكن أي للمرضماتهم
)(CDC, 2000 .

احلادة:التشخيص املرحلة يف املرضى دم من الفريوس استفراد اإلجراء،ميكن هذا أن إال
جداً السالمة،خطري إجراءات من األقصى احلد متلك خمتربات يف ينجز أن ) املأمونية(وجيب

املستوى(فقط من احليوية نض) 4السالمة لنلكي العامة واجلمهرة املخترب طاقم أن من
للعدوى . يتعرضوا

املرتبطة اخليطية والفريوسات إيبوال لفريوس السريع لالستعراف عديدة تقنيات وضعت
اإليتضمن. به اֱדهري الفحص استخدام مننـيلكتروأحدها مناذج على الالمباشر املناعي

مزارع. األمصال(السوائل من املطابقمع) يجيةنسسائل املصل املتعددHomologousمضاد
للقبيعة Geisbert)النسيلة et al., 1991) .املرتبط املناعي املمتز مقايسة استخدام ميكن كما

أيضاً،) إليزا(باإلنزمي الالمباشر املناعي األوالتألق الضد لكشف للفريوسGيجوذلك النوعي
(Saijo et al., 2001a; Ksiazek et al., 1999; Saijo et al., 2001b; Ikegami et al., 2002).

العكسي باالنتساخ البوليمرياز سلسلة تفاعل طريقة أن تبني reserve-transcriptionكما

املرض من احلاد الطور خالل إيبوال فريوسات Drostenتكشف et al., 2002, Leroy et al.,)

(2000a .
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الوقائ:املكافحة اإلجراءات توجه أن شيءيةجيب كل بنيوقبل االنتقال لتجنب
االحتواء. البشر لتوطيد فورية خطوات واختاذ املريض عزل الضروري . containmentمن

ذلك إىل واإل: إضافة تشخيصية ألهداف املأخوذة العينات قدافركل أخرى مواد وأي زات
تطهر أو وتعامل كمواد تعامل أن جيب املريض مع متاس على باستخدام) تلوثهايزال(تكون

مالئمة . إجراءات
أن إىل قرنائهم إىل العدوى انتشار ملنع اجلنسية املمارسات عن الذكور ميتنع أن جيب

السريري3متضي الشفاء بعد ح،أشهر املتـىأو أن الفريوسنـييتبني من (,CDCخاٍل

(2000 .
للمر الرعاية يقدمون الذين الصحيني العاملني عدد حيدد أن يدربجيب أن وجيب يض

جيداً واألقنعة،هؤالء القفازات ذلك يف مبا الكامل للتحصني مالبس هلم تؤمن وأن
املناسب والرداء واألحذية الضحايا. (Simpson, 1978)والقلنسوات جثث حترق أن جيب

ثياباً يلبسون أشخاص قبل من بالستيكي كيس ضمن ويفضل تام، بشكل تدفن أو والفطائس
. حمصنة

مراجعال
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والقلب والعضالت الدماغ ENCEPHALOMYOCARDITISالتهاب

B33.8 ICD-10أخرى نوعية فيروسية أمراض
Other specified viral diseasesICD-10 B33.8

كولومبيا: املرادفات والنخاع،-SKداء والدماغ السحايا بفريوس،التهاب العدوى
MM،الثالثة األيام . مجى

والقلبفريوس: بياتالسب والعضالت الدماغ الطاق،التهاب وحيد اֱדني رناوي فريوس
جنس القلبيةمن البيكورناوية،Crdiovirusالفريوسة الفريوسات . Pcornaviridneفصيلة

البيكورناوية الفريوسات 30تقيس قطرا25ً  قفيصة،نانومتر عشرونيcapsidوهلا ةمتناظرة
غالف. icosahedrallyهوالوج يوجد الفصيلة. ال هذه يف اآلخرون األعضاء تتضمن

التالية املعوية: األجناس األنفية،Enterovirusالفريوسة والفريوسةRhinovirusالفريوسة
والفم(Aphthovirusالقالعية القدم داء الكبدية) عوامل فريوس(Hepatovirusوالفريوسة

الكبد . )Aالتهاب
اجلغرايف االنتشار:التوزع واسع يف،الفريوس استفرد والربازيلأسترالياوقد وبلجيكا

وو السابقة وتشيكوسلوفاكيا وكولومبيا وإيطالياأكندا واهلند واليونان العظمى وبريطانيا ملانيا
وجنوب وبنما ونيوزيلندا املتحدةأفريقياوهولندا والواليات وأوغندا . وسورينام

اإلنسان يف الفرادية،نادر:احلدوث احلاالت إىل يف: فإضافة وبائية فاشية حدثت
الفليبني1945  1946 يف املتواجدين األمريكيني اجلنود يف الثالثة األيام اعتمد. محى

أن حقيقة على كانت44من38.6%التشخيص ناقهني جنود من املأخوذة األمصال من عينة
لفريوس والقلبإجيابية والعضالت الدماغ املصلايفالتهاب استعدال استفرد. ختبار

أوغندا يف خمترب عامل ومن وهولندا أملانيا يف أطفال من . الفريوس
لفريوس أضداد والقلبوجدت والعضالت الدماغ علىالتهاب اعتمدت مسوحات يف
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م بشرية أمصال على االستعدال العاملدراسات من خمتلفة مناطق من وتراوحتأخوذة ؛
بني األطفال33.9%املعدالت البالغني50.6%إىل3.2%وبني،يف املوجودات. يف هذه تشري

شائعة، الفريوس ֲדذا العدوى أن دونإىل متر أو أعراضية ال العدوى حاالت معظم وأن
ا. (Tesh, 1978)تشخيص على مسوحات نتائج يفالأظهرت مجاهر يف املصلي نتشار

بني املتحدة .(Zimmermon et al., 1991)19.8% (131/26)و3.5% (947/33)والواليات
احليوانات يف والقلبلفريوس: احلدوث والعضالت الدماغ منالتهاب عديدين أثوياء

والنسانيس،،احليوانات القوارض من خمتلفة أنواع من استفرد الراكونوقد إىل إضافة
ال الطيور من عديدة وأنواع والنمس والفيلة واخلنازير واملاشية . ربيةواخليول

من كل يف اخلنازير يف سوافية فاشيات وفلوريداأسترالياحدثت وبنما ونيوزيلندا وكوبا
املتحدةب مرتفعة،الواليات إماتة معدالت إىل أدت كوبا. وقد يف: ففي املرض عن التبليغ مت

يف الفترة9اخلنازير خالل واإلماتة،1975  1981أقاليم املراضة من مرتفعة معدالت مع
(Ramos et al., 1983) .

اخت ملسحارباستخدم املصل إيوا104منيراًنـزخ2.614استعدال والية يف قطعان
أن،األمريكية أكثر89.4%ووجد أو مفاعالً حتوي القطعان املصلي. من االنتشار كان

املستولدة%13.8 احليوانات التسويق8.5%و،بني خنازير . (Zimmerman et al., 1991)بني
إيطاليا يف مبعدل: أما مصلي انتشار وجد مننـزخ635يف6.9%فقد قطيعا42ًيراً

(Gualandi et al., 1989) .االنتشار إىل أخرى بلدان يف العايل املصلي االنتشار معدل يشري
العدوى هلذه . الواسع

اإلنسان يف األعرا:املرض العصبية: ضختتلف اجلملة واكتناف احلمى شوهدت فقد
يف األطفال14املركزية عند املرض من كثرة،حالة إىل النخاعيإضافة السائل خاليا

pleocytoisisشلل،اللمفاوية حدوث األحيان بعض يف. ويف مفاجئاً املرض بدء كان
ال دامتتـيالفاشية ومحى شديد صداع مع الفليبني يف األمريكيني اجلنود بني 3حدثت  2

األخرى. أيام هياألعراض املنعكسات: املتواترة واعتالل الرقبة وتيبس البلعوم كثرة. التهاب
ثابتاً كان خالل. الكريات املرضى كل 5شفي عقابيل4  دون .أيام

اخلنازير يف للمرض اإلنسان،وخالفاً يف القلبية العضلة التهاب يشاهد . ال
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احليوانات يف تأثراً:املرض احليوانات أكثر ي،اخلنازير النوعحيث هذا يف املرض تميز
منذرة عالمات دون مفاجئ تظاهرات. مبوت مع حدة أقل بشكل حيدث أن ميكن كما

متنوعة تشتملتـيوال،سريرية املترقي:قد والشلل والقهم معظ. احلمى حاالتشوهدت م
بعمر اخلنازير يف 20املوت والتهاب. أسبوعا3ً  الصدر موه هي املرضية التشرحيية اآلفات

املوهي وحنب،hydropericarditisالتامور القلبية العضلة يف شاحبة. وآفات القلبية العضلة
صغرية مصغرة أو بيضاء بؤر العضلة. مع ألياف تنكس اهليستولوباثولوجي الفحص يظهر

العصبو التنكس من ومناطق السحاتيا التهاب يوجد كما . (Murnane, 1981)نـيالقلبية،
عام حدث سواف يف22وأصاب1970يف إىلأستراليامزرعة يف277وأدى موت حالة

خاص بشكل األمين فتحتـيوال،البطني يف واملشاهدة العضلة يف الشاحبة املناطق مع تتوقف
مننـزخ42مات. اجلثة مؤلف قطيع يف فاشية يف الوفيات. يراًنـزخ57يراً معدل تراوح

بني كوبا فاشيات مز47.7%و6.6%يف مصابةيف خمتلفة مذكورة،.Lavicka et al) (ارع
. (Gómez et al., 1982)يف

أخرى مهمة سريرية وحتنطهيتظاهرة للجنني مبكر مبوت املتميز املعتل التكاثر منط
ويلز. واإلمالصmummificationاجلنني جنوب يف قطيع يف عنها التبليغ مت فاشية خالل

يف مننـزخ23 (17%)ولدت: أستراليااجلديدة آب135يرة شهري أغسطس،/خالل
وكان/وأيلول أجنتها69سبتمرب متوسطه-من ما بطن3أو الولدان(litterبكل -)جمموع
عن. حمنطة احلملنـزخ23دحدث بتمام إمالص عيوشةمعيرة مات. livebornخنانيص

تقريباً، احلمل متام عند أجنة يفست البؤر متعدد خنر لديها Linksالقلبيةالعضلةوكان et al.,)

بكندا. 1986) كويبك يف اخلنازير لتربية مؤسسات يف حدثت فاشية اللوحة: يف كانت
ا فشل هي السائدة اخلإلالسريرية يف الرضيعة،يراتنـزجناب اخلنانيص يف تنفس وقصور

خمت. واملفطومة ودرجات احتقان من ومؤلفة بالرئتني حمدودة آفات اجلثة فتح منأظهر لفة
الرئوية الرئوي. الوذمة االلتهاب من مميزة آفات اهليستوباثولوجيا الشكل،أظهرت من تتراوح

التكاثري إىل للرئة. اخلاليل منجذب ضرب لديها يكون قد اخلنازير أن املؤلفون يقترح
pneumotropicفريوس والقلبمن والعضالت الدماغ Dea)التهاب et al., 1991) .وصف

مب البلداناملرض من العديد يف اإلنسان غري مقدمات يف القاتلة احلاالت فيه . ا
أيضاً قلبية بآفات مميز والنسانيس املاشية يف يف،املرض اخلفيف الدماغ التهاب شوهد فقد
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لـ. النسانيس مستعمرة يف التاسع الشهر فاشية وفاة80إىلbaboonsرباحا3.060ًأدت
حيوان. تقريباً املرض إىلأصاب يوم من أعمارها تتراوح املفاجئ. سنة22ات املوت حدث

متواتر القل. بشكل القصور مع املترافقة التنفس صعوبة هو شيوعاً األكثر العرض بـيكان
املقيح. احلاد غري الناخر القلبية العضلة التهاب هي وضوحاً األكثر اهليستولوجية مت. اآلفة كما

ا وفقد مشيمية عدوى عن أيضاًالتلبيغ Hubbard)(جلنني et al., 1992 .
وماتت الدماغ التهاب عالمات جتريبياً واألقداد الفئران عند القلبية. ظهر العضلة التهاب

. متواتر
االنتقال وطرز العدوى لفريوس:مصدر الطبيعي التاريخ يفهم الدماغمل التهاب

والقلب حوالعضالت جيد عد. نآلاتـىبشكل من العامل األنواعاستفرد من كبري د
الربية والطيور مع. الثديية للفريوس الرئيسي املستودع هي والفئران اجلرذان أن اقترح وقد

الفموي الطريق عرب األخرى والفقاريات القوارض بني على. انتقال النظرية هذه اعتمدت
مس من كبري بعدد مقروناً القوارض، بني املصلية املفاعالت من العالية تفرداتاملعدالت

كل. الفريوس اإلحصائية: على االحنرافات بعض هناك يكون قد أنه على أيضاً االتفاق مت
االستنتاج هذا يف أ،املكتنفة حيوانية أنواع من االعتيانات بكثريخرىألن أصغر . كانت

متناقضة جتارب أيضاً الباحثون فيماأجرى الفريوسملعرفة كان القوارضحمموالًإذا أمعاء يف
التماسأ خالل االنتقال حيدث واخلنازير. و القوارض براز من استفرد الفريوس أن ورغم

فقط،والبشر قليلة حاالت يف بالتماس االنتقال أثبت لذلك،. فقد بعضككيشوتبعاً
املستودع بدور القيام على القوارض بقدرة كمستودع(الباحثني ختدم أن) أن يوحي مما

قد السريولوجية إالاملوجودات ليس الفريوسي النشاط على مؤشراً  Tesh and)(تكون

Wallace, 1978 .ال الفاشيات معظم طاعونتـيتزامنت مع األخرية السنوات يف حدثت
اجلرذان أو . الفئران

املتحدة والواليات وأوغندا الربازيل يف البعوض من عديدة أنواع من الفريوس ،استفرد
اهلند يف القراد كل. ومن بوساطة: على تنتقل العدوى أن على حامسة بينة توجد ال

فموياً. املفصليات االنتقال طرز يكون أن احملتمل تصبح،من ألن مستعدة عديدة أنواع ألن
الطريق هذا عرب . (Tesh and Wallace, 1978)منعدية

برازها يف هي مما القوارض نسج يف الفريوس من بكثري أكرب كميات احملتمل،توجد ومن
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القوارض فطائس ابتالع نتيجة منعدية اخلنازير تصبح آلية. أن يفسر ال يزال ال التصور أن إال
ال منعديةتأصبحتـيالفاشيات احليوانات من كبرية أعداد اخلنازير،فيها براز خيدم مل ما
ال الرضيعةتـيالبالغة للخنازير للعدوى كمصدر أعراض لديها كل. ليس أظهرت: على

جتريب عمرهاعدوى رضيعة خلنازير 8ية يف6  كانتأسترالياأسابيع احليوانات هذه أن
كان حال يف فموياً العدوى نقل على منتقادرة مشتق فريوس من عالية جرعات هناك

بالتماس،القوارض العدوى نقل تستطع مل أا يفتـىح) باالختالط(إال الرباز ترك عندما
وجه. Littlejohns and Acland, 1975)(األقفاص على املعروف غري من يزال ال وبذلك

احليوا املستودع هو من الطبيعةنـيالدقة يف الفريوس على حيافظ مصادر،الذي هي وما
ماالعدوى، الأو الظروف اخلنازيرتـيهي يف الفاشيات اإلنسان،تطلق يف وملا. واحلاالت

الطبيعة يف منتشراً الفريوس أال،كان العجب تواتراًفمن أكثر اخلنازير يف الفاشيات ،تكون
ال اإلنسانوملاذا يف أكثر حاالت حتدث ال وملاذا أخرى، أماكن يف . حتدث

أحياناً العدوى اإلنسان يلتقط الفموي. قد الطريق عرب االنتقال حيدث أن احملتمل ،من
معروف غري العدوى مصدر يزال ال . لكن

م:التشخيص الفريوس استفراد املرضميكن مصل بدايةىن يف عندهم النخاعي والسائل
الفئران مخ داخل وحقنه النسيجية،املرض املزارع أو املضغة ذات  (,BHK – 21والبيوض

(Vero, HeLa .املصل استعدال باختبارات سريولوجي تشخيص على احلصول ميكن
الدموي النقاهة-والتراص وطور احلاد الطور أمصال باستخدام الطبيعة. التثبيط وبسبب
التوجه كثرية،للفريوسpantropicالشمولية أعضاء من استفراده املمكن ،القلب(فمن

اللمفية،األمعاء،الرئتني،الدماغ،الطحال ال) العقد والربية الداجنة احليوانات ماتتتـيمن
ال أو املرض القلب. ذحبتتـيمن هو املختار من. العضو أيضاً الفريوس استفرد برازكما
واجلرذان . اخلنازير

املتحدة:املكافحة بالواليات فلوريدا الفاشيات: يف من كبري عدد هناك كان حيث
خاص ضرو،بشكل النوع هلذا لقاح تطوير معطل. اًرييعترب مساعد لقاح طور فقد ولذلك

لألضداد جيدة عيارات حباجة،يعطي مازال فاشية خالل التحصني توفري يف جناعته أن إال
ا. لتقييم املكافحة قطعانحملبذإجراءات من حيوانات إدخال وعدم القوارض مكافحة هي ة
. (Joo, 1992)منعدية
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مطلوبة غري اإلنسان لتحصني املكافحة مربرة(إجراءات العدد) غري القليلبسبب
املرض وبائيات حول املعرفة يف الكثرية والفجوات املسجلة البشرية . للحاالت

عـراجـالم



183 التهاب املفاصل الوبائي

الوبائي المفاصل EPIDEMIC POLYARTHRITISالتهاب

ICD-10 B33.1روس نهر ICD-10 B33.1 Ross River diseaseداء

ر: املرادفات والطفح،روسمحى الوبائي املفاصل . exanthemaةيالتهاب
روس: السببيات ر جنس،فريوس إىل ينتمي اֱדني رناوي األلفاويةفريوس الفريوسة
Alphavirus)موعةاֱדAباملفصلياتمن املنقولة الطخا،)الفريوسات الفريوسات يةئفصيلة

Togaviridae .كوينالند مشال من الذراري بني مستضدية فروق امللكة(وجدت ) أرض
يف اجلديدة ويلز جنوب الفريوسات. (Woodroofe et al., 1977)أسترالياوشاطئ كل ومثل

راأللفاوية، فرييون يقيسإن كروي 70روس قطرا60ً  ثنائي،نانومتر شحمي غالف وله
الوجوهbilayeredالطبقة عشرونية قفيصة . مع

سيمليكي معقد إىل روس ر فريوس أيضاً،Semlikiينتمي يتضمن فريوسات: والذي
غيته،Bebaruبيبارو،نيونغأونيونغ. Chikungunyaتشيكونغونيا،Mayaroمايارو

1Getah.
اجلغرايف يف: التوزع معروفاً الفريوس فقطأسترالياكان سليمان وجزر اجلديدة وغينيا

مبدأ،1979عامتـىح األمريكيةلكن وساموا فيجي إىل باالنتشار العام ذلك منذ
اجلديدة كوك،وكاليفورنيا اهلادcookوجزر جنوب . ئيف

الفريوس:احلدوث العدوى هو الوبائي املفاصل املنقولةالتهاب شيوعاً األكثر ية
يف والياִדا،أسترالياباملفصليات كل يف املرض من حاالت عن التبليغ مت عن. وقد التبليغ مت

الفترة47049 خالل البلد ذلك يف 2000حالة سنة4.705مبتوسط1991  كل ،حالة
من أقل من عام2.571وتتراوح من1995حالة أكثر يف7.750إىل ترصد(1996حالة نظام

غيته. 1 فريوس واخلنازيراستفرد اخلاليا اليابان،من يف اخليليات بني سوافاً محى. ويسبب بطفح يتظاهر
اخللفيتني الساقني يف من،ووذمة الشمايل اجلزء يف ونشيط بالبعوض منقول وكمبودياأسترالياالفريوس

السوف واالحتاد وماليزيا السابقـتيواليابان استفرد. ي متكرر،وقد املغمن،وبشكل  aedesيظةالزاعجة

vexansأخرى .وبعوضات
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يف التبليغ الواجبة انتشر. )أستراليااألمراض حيث اهلادئ جزر يف األكرب الوباء حدث
عام مرة ألول مستعدة1979الفريوس كلها كانت مجهرة فيجي. يف هناك: يف أن قدر

سريرية50.000 حوايل،حالة أن سريولوجية مسوحات 630.000من300.000وأظهرت

منعدين كانوا األمريكية. (Miles and Mataika., 1981)نسمة ساموا الفريوس: يف أصاب
من13.500 مؤلفة مجهرة بني من تقريباً Tesh)نسمة31.000شخصاً et al., 1981) .ويف

ازدحاماً الكوك جزر أكثر وهي معظم): السكانبكثافة(راروتوجنا، الفريوس أصاب
Rosen)السكان et al., 1981) .بداية: أستراليايف يف بدأ وباء ح1992حدث تـىواستمر
من عن1993جزء التبليغ مت قدرهحالة،5.516، مضبوط 100.000لكل36.4ووقوع

كوينالند. نسمة مقداره،يف سنوي وقوع تأثراً األكثر . نسمة100.000لكل139.6الوالية
الشمالية تورينتو يف املعدل النم. نسمة100.000لكل34.1كان الفصليكان ) املومسي(ط

جداً واضحاً مارس: للعدوى يف ذروִדا هناك/ففي كان معحالة،1.602آذار 123مقارنة

يوليو يف فقط . (WHO, 1994)متوز/حالة
مرتفعةنـزت الناقل البعوض كثافة تكون عندما الغزيرة األمطار بعد للحدوث األوبئة . ع

عام مسح املن1991أجري احلالة تقييم اجلديدةֲדدف ويلز جنوب يف للجمهرة اعية
فكتوريا باملفصلياتتـيوال،ومشال املنقولة للفريوسات عاٍل اختطار حتت مناطق مثل،هي

األفريوس الدماغ التهاب وعوامل روس موراي(ستراليةر وادي يف الدماغ التهاب
املسح،)وكوجنني هذا ال2.873أخضع:ويف التراص تثبيط الختبار تراوح. دمويمصالً

من املفاعالت إىل25%انتشار األقاليم إحدى أخرى72%يف من. يف أعلى املعدالت كانت
عامتـيال الفترة. 1981كانت خالل املصلي االنقالب  8.5%هو1981  1991كان

(Hawkes et al., 1993) .األطفال يف شائعاً ليس بني،املرض األشخاص 39ويصيب  30

رئيسي بشكل . سنة
كل يف والربية الداجنة الثدييات يف السريولوجية املفاعالت من عالية معدالت وجدت

ال نشطاًتـياملناطق الفريوس فيها . يكون
اإلنسان يف هو:املرض احلضانة دور من. أيام9متوسط يتراوح قد يوما21ًإىل3لكن
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أكثر احلم. أو من قليلة أياماً تدوم عارضة من األعراض من،ىتتنوع إىل38أعلى غالباً، م
التقليدي املفاصل األطفال. التهاب يف املفاصل التهاب شكل يشاهد يكون،ال ألن ومييل

األكرب األشخاص يف واستدامة وخامة يهاجم،أكثر رئيسي،وهو الكاحلني،وبشكل
والرباجم واملعصمني أيضاً،Knucklesوالركبتني أخرى مفاصل يصيب أن ميكن . لكن

عديدةنـىاع ألشهر مفصلي أمل من املرضى األكثر. بعض العالمة هو املفصل التهاب
للمرض، املرضشيوعاً اسم جاء الوبائي"ومنه املفاصل حتدث. "التهاب أخرى عالمة هناك

احلاالت40%يف والبالغني،،من األطفال البقعييف احلطاطي اجللدي االندفاع قد. وهي
ح االندفاع أقصر،شهرأ5تـىيدوم زمن خالل عادة خيتفي أنه  (Mudge andرغم

(Aaskov, 1983; Fraser, 1986 .للعجز املتوسطة الفترة أسابيع6حبدودincapacityقدرت
مراجعة على خم1.196اعتماداً مشخصة ويلزربياً،تحالة جنوب يف كبري وباء خالل حدثت

عام ذاتياً. Hawkes et al., 1985) (1983  1984اجلديدة حمدود . املرض
أخرىتت ألفاوية فريوسات مخس مع املفاصل اللتهاب مع السريرية اللوحة غابة: شارك
 O'nyongنيونغأونيونغ،Chikungunyaتشيكونغونيا،Mayaroمايارو،Barmahبارما

nyong،سندبيسSindbis .
احليوانات يف روس: أستراليايف:املرض ر فريوس أن العصيعتقد اجلهاز بـييصيب
اخليليات يف عضلية،املركزي ومضاعفات املفصل التهاب كذلك وجود. ويسبب ورغم

فري إلثبات حباجة أا إال اֱדال، هذا يف السريولوجية البينة ،virologicوجيولبعض
(Gard et al., 1977) .
أخرى ناحية احلي. من يف سريري حتت بشكل روس ر فريوس عداوى واناتتوجد

اخليليات،الداجنة معظم ذلك يف يف(مبا املرض من القليلة احلاالت معظم أن افترضنا إذا
العامل هذا عن نامجة كانت الوخفيات. )اخليل يف املرض عالمات تشاهد يشبه،مل أنه رغم
للفريوس الفقارية املستودعات . بأا

ا وطرز العدوى بالبعوض:نتقالالمصدر العدوى يفا. تنتقل الرئيسية هيأستراليالنواقل
اليقظة كو،Aedes vigilaxالزاعجة جزر يف األكثركأما فالناقل األمريكية وساموا وفيجي
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هو البولينيزيةاحتماالً االنتقال. A. polnesiensisالزاعجة من منخفضة درجة وجود أثبت
جتري(1.6%)العامودي اليقظةيفبـيبشكل اقترح.  (Vale et al., 1992)الزاعجة كما

القائلة احلقيقة على بناء العامودي استفر:االنتقال قد الفريوس مندإن بالغة أنثى الزاعجةمن
يفNormanالنورمانية تنعديأستراليامأسورة أن قبل ورمبا ماطر، فصل بداية يف الغربية

فقاري حيوان . على
النورمانيةتضع الالزاعجة اجلفتـيالبيوض يف،افتقاوم حية البقاء ميكنها ولذلك

مشال يف اجلاف . (Broom et al., 1989)أسترالياالفصل
من اجلافة األجزاء يف األوبئة عندماأسترالياحتدث أو غزيرة األمطار تكون عندما الغربية

األار لندسي. تفيض استطاع من(1993)ورفاقهلقد أنواع مثانية من الفريوس استفراد
ق الوبائيالبعوض املفاصل التهاب من فاشية مستفردات. بل من الكبري العدد الزاعجةيشري
املنطقةاليقظة يف الرئيسي الناقل أنه على النوع هذا ذكر. إىل من روس ر فريوس استفرد

مرجتفة وزاعجة يقظة املقاومة،A. tremulusزاعجة شديدة بيوضاً إناثهما تضع نوعان ومها
القحطوقادرة،للجفاف من فترات حية البقاء بينةااستفر. على أول الذكور من الفريوس د

الدم على تتغذى ال ألا الفموي، االنتقال على عرب،قوية حصل قد االنتقال يكون أن وجيب
سابق جيل من املنعدية . البيوض

بعد الفريوس مستودعات تستعرف الداجنةحيو. مل احليوانات يف األضداد وجود تواتر ي
للفريوس مضخمة كأثوياء أو كمستودعات ختدم قد بأا أن: أستراليايف. والربية يعتقد

األقدام ضخمات وخاصة كبرية، مهماmacropodsًوخفيات دوراً نوع. تلعب أִדم كما
اجلديدة ويلز جنوب يف الفئران من جتريبياً. حملي املنعدية احلمالن دمأظهرت عايلتفريس

يع،العيار للفريوسولذلك مضخمة كأثوياء ختدم قد أا . تقد
يف املرض رئيسيأسترالياحيدث بشكل الريفية املناطق حيوا. يف روس ر نـيفريوس

النواقل،املصدر بوساطة الربية احليوانات بني يدور عارضاً. ورمبا ثوياً اإلنسان يكون . قد
وبائية فروق عدة املرضهناك الأستراليايفبني اهلادئواملرض جزر يف حيدث ذي

حضرية: اجلنوبية مجاهر وأصاب انفجارياً املناطق هذه يف املرض كان مهم. فقد آخر فرق
اجلزر يف البشر من املرضى من روس ر فريوس استفراد سهولة استفرادو،هو كان بينما
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يف جداً صعباً اجلزرأسترالياالعامل يف الصحيح هو العكس على. فإن كوك جزر سبيليف
من: املثال جمموعة نصف من العامل املفصل100استفرد التهاب من يعانون مريض ،شخص

بعد أضداداً يطوروا مل Rosen)والذين et al., 1981) .تفهم حأمل الفروق هذه تـىسباب
يسب،نآلا قد الذي الفريوس يف بيولوجي تبدل عن نامجة تكون قد أا يعتقد تفريسلكن
العيادم اإلنسانعايل يف نسبياً بوفرة،ر أثبت عن. كالذي مسؤوالً التفسري هذا يكون قد

اجلزر يف األوبئة النواقلتـيوال،شدة عرب آخر إىل شخص من ينتقل فيها املرض أن يعتقد
(Rosen et al., 1981) .القائلة النظرية دعمت مضخم: لقد كثوي خيدم قد اإلنسان إن
القائلة باحلقيقة الإ: للفريوس احليوانات نسبة كانتتـين األمريكية ساموا يف أضداد لديها

البشرية اجلمهرة يف املشاهدة تلك مع مقارنة نسبياً Tesh)منخفضة et al., 1981) .اكتشاف
فيجي جزر يف للفريوس، املشيمة عرب االنتقال على بينة كان آخر أضداد: مثري اكتشفت

لـMاإليج السري احلبل دم وباء11.368يف خالل حباىل كن أمهات من ولدوا طفالً
األ. 1979 أضداد أن السويةMيجومبا احلالة يف املشيمة تعرب توحي،ال املوجودة هذه فإن

رمحية لعدوى مناعية املرض. باستجابة على عالمات أي الرضع يظهر Aaskovمل et al.,)

(1981 .
ال دخل كيف وهو إجابة دون يزل مل آخر سؤال يكونهناك قد اهلاديء؟ جزر فريوس

ب مصاب شخص قبل من الدمحֱקمل بتفريس مصاب حيوان الدمأو بعوضتفريس عرب أو
االستنتاج،ىمنعد هذا دعم على بينة توجد ال لندسي. لكن هناك(1993)ورفاقهيعتقد أن
اهلادتأكيد جزر إىل أدخل الفريوس أن اإلنسانئتقريباً قبل على،من قادر أنه التحركحيث

قصرية فترة خالل واسعة مناطق حمتمالً،يف هذا إىل) معقوالً(وسيكون شخص سافر إذا
للبعوض تعرض مث الدم تفريس حبالة وهو قد. اجلزر الفريوس كان إذا فيما أيضاً يعرف ال

كحيوا اجلزرنـيتوطد هذه يف . (Miles and Mataika, 1981)املصدر
امل وبائيات يف احليوانات يف:رضدور الفريوس أن بشكليدورأستراليايبدو

والبعوضاملصدرنـيحيوا الربية احليوانات خالل. بني اإلنسان هو الثوي يكون رمبا بينما
اهلادئ جزر يف عن. األوبئة مسؤولة تكون قد البعوض من عديدة أنواع أن على بينة هناك

اجلاف الفصل خالل حياً الفريوس خالل،بقاء منورمبا املعتدلة املناطق يف أيضاً الشتاء
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. أستراليا
كشف:التشخيص املمتزMيجاأليوفر مقايسة بوساطة احلاد الطور من مصلية عينة يف
با املرتبط ظنياً) إليزا(نزميإلاملناعي حديثةPresumptiveتشخيصاً (,.Mackenzie et alلعدوى

1993, and McIntosh, 1996يف الطور. Harley et al., 2001)مذكورة مصل اختبار إن
خالل(احلاد املرض7اֱדمع بدء من النقاهة) أيام طور خالل(ومصل 28املأخوذ يوما8ً 

البدء التشخيص) من لتوكيد يفMackenzie et al., 1993(ضروري Harley etمذكورة

(al., 2001 .مقداره تبدل هو التشخيصي يف4املعيار أكثر أو الذيأضعاف األضداد عيار
التراص تثبيط يف املصلحدد استعدال أو املتممة تثبيت أو Mackenzieالدموي et al., 1993,) 

Calisher and Karabatos, 1988,يف . Harley et al., 2001)مذكورة
الفريوس اهلاداستفرد جزر يف األوبئة احلادئخالل الطور يف املرضى دم من بسهولة

املرض األضدادمن تطور يف،قبل مستفردات على احلصول الصعب من كان . أستراليالكن
الفريوس الستفراد الوليدة الفئران استخدام يف،ميكن يتضاعف أن ذلك بعد ميكن والذي

مثل خلوية باألبيضالزاعجةمن(C6/36مزارع PS/EkأوVeroأو) albopictusاملنقطة

اخل( كلية . )يرنـزخاليا
النواقل:فحةاملكا ملكافحة الوباء أثناء اإلجراءات تتخذ أن املنفرات. جيب استخدام ميكن

األشخاص لتحصني البعوض ضد أخرى إجراءات لقاحات. أو تتوفر . ال
عـراجـالم
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المجموعة عن الناجمة البنياويةمنCالحمى الفيروسات
FEVER CAUSED BY GROUP C BUNYAVIRUSES

ICD-10 A93.8نوعية بالمفصلياتحميات منقولة أخرى
ICD–10 A93.8 Other specified arthropod – borne fevers

املصلية:السببيات الزمرة هذه فريوسات جنسserogroupتنتمي البنياويةإىل الفريوسة
Bunyaviridae،البنياوية الفريوسات مدور. فصيلة نانومتر90  100يقيس،الفرييون

الطبقة،تقريباً ثنائي شحمي غالف . وله
احلرف اֱדموعتنيCأعطي عن لتفريقها املصلية الزمرة املنقولةB, Aهلذه الفريوسات من

البعوض من اجلدول. باملفصليات اֱדموعة4يبني فريوسات توزعهاCتصنيف إىل ويشري
بروكونا. اجلغرايف فريوس القائمة تتضمن أن استفBruconhaجيب ساووالذي يف الحقاً رد

البعوض من بالربازيل املخروط(الباعضة: باولو يةتالساشا)Melanoconionقامتة
Sacchattae(Calisher et al., 1983) .

اجلغرايف اֱדموعة: التوزع فريوسات فقطCاستفردت األمريكيتني واطنة،يف وهي
nativeاملداريةب مت. أمريكا قد املستفردات معظم أن التبليغورغم مت فإنه بالربازيل بارا يف ت

وسورينام والبريو وبنما واملكسيك الفرنسية وغويانا الوسطى أمريكا يف بشرية حاالت عن
أيضاً املتحدة والواليات وتوباغو فلوريدا(وترينيداد والية . )يف

عن: احلدوث التبليغ تقريبا50ًمت كارابارا،حالة فريوسات عن معظمها Caraparuجنم

غري. Oribocaوأوريبوكا العدوى كانت بالربازيل بيليم يف أجري سريولوجي مسح وحسب
عند: شائعة) املستترة(ظاهرةال كان من102فقد إجيا534شخصاً تفاعل يفبـيفحصوا

فريوسات ثالثة من أكثر أو لواحد الدموي التراص تثبيط موروتوكو،كارابارا: اختبار
Murutucu،ريبوكا دم.أو من عينات منطقة83أخذت يف األدغال قرب يعيشون عامالً

اجلنو اجلزء يف ريبريا بالربازيلبـيوادي باولو ساو والية لفريوس12وكان،من إجيابية منها
الدمويكارابارا التراص تثبيط ذلك. باختبار إىل يعيشون: إضافة الذين واألطفال النساء كان

إجي املنطقة يف صغرية قرى مدة. أيضاًابينييف األدغال يف عمل أحياء عامل يف9أصيب أشهر
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مميزة غري حبمى املنطقة النقاهة،نفس وطور احلاد الطور يف املأخوذة الدم عينات أثبتت وقد
كارابارا فريوس إىل مصلياً فرقحتو. انقالباً يوجد قد بأنه السريولوجية املسوحات نتائج ي
فريوس ذراري بني باركارمستضدي يف املستفردة ساواابارا يف املستفردة ألنوتلك باولو،

بروكونا بفريوس ارتباطاً أكثر Iversson)األخرية et al., 1987) .
اֱדموعة: 4اجلدول البنياويةCتصنيف الفريوسات .من

التوزع املعقد   الفريوس   طيالنم
الربازيل إىل بنما من

الربازيل
بنما

Ossaأوسا باروكارا
Apeuآبـي
مدريد

كارابارو
Caraparu

الربازيل
الربازيلإداديترين ىل

فلوريدا جنوب
املكسيك

الوسطى أمريكا

موروتوكو
Restanريستان

Gumbo Limboجامبوليمبو

ماريتوبا
Nepuyoنيبويو

Maritubaماريتوبا

الفرنسية غوايانا
الربازيل إىل
الربازيل

أوريبوكا   
Itaquiاكويإيت

Oribocaأوريبوكا

 Berg, T.O., ed International Catalogue of Arboviruses Including Certain Other:املصدر

Viruses of Vertebrates, 2nd ed. Atlanta; Centers for Diseases Control; 1975. (DHEW 

pub1. CDC 75-8301). Table reproduced in Scherer et al., 1983.

اإلنسان يف أسبوعني:املرض من بأقل احلضانة دور محى. يقدر إىل العدوى تؤدي
متمايزة 6تدومundifferentiatedال األعراض. أيام2  أملالصداع،،القهم: تتضمن

العضلي،الظهر يعا،األمل ودوانـيوقد الضوء ورهاب ودعث نوافض من املرضى ربعض
تام. وغثيان عديدةلكن. الشفاء أسابيع النقاهة تستمر مضادات. قد املريض يعطى أن جيب
احلرارة(احلمى قليلة)خافضات أياماً السرير يف يبقى وأن ، .

احليوانات يف والوخفيات:املرض القوراض من عديدة أنواع من الفريوس استفرد
أ(slothوالكسالن واجلنوبيدحيوان الوسطى أمريكا غابات أشجار بني يقيم ) ةرد
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مثبت. واخلفافيش دم تفريس وجود عند عادة بأعراض مصحوب غري . املرض
االنتقال وطرز العدوى يف): 14الشكل(مصدر والوخفيات القوارض هي املستودعات

أنواع. األدغال هي بالربازيل بارا يف الرئيسي الثوي Proechimys guyannensis:كان

ب؛Oryzomys capitoو بوش بوش األنواعرينيداتويف وتوباغو . Zygodontomys, oryzomys:د
بعوض هي املخروط(الباعضةخاصة،culexالباعضةالنواقل Melanoconion)قامتة

بيليم،vomeriferاملتميكعة وتوباغويفportesiالبورتسيةوالباعضةيف لدى. ترينيداد كان
من عالية عيارات الدمالقوارض ينعدي،تفريس أن السهل يلدغهاومن عندما . البعوض

البعوض، يف الفريوس مستعدةيتضاعف أخرى قوارض إىل بعدئذ العدوى ينقل . والذي
مهنية ألسباب األدغال يدخل عندما عارضاً ثوياً اإلنسان من،يصبح العدوى ويلتقط

منعدية بعوضة . لدغ
اֱדموعة:14الشكل عن النامجة البنياويةCاحلمى الفريوسات االنتقالحل-من .قة

الفئران:التشخيص مخ داخل بالتلقيح املريض دم من الفريوس يستفرد الفأر. قد ميوت
أيام ثالثة إىل يوم خالل تثبيط. الوليد هي السريولوجي للتشخيص املستخدمة االختبارات

الدموي املتممة،التراص مزارع،تثبيت يف . اخللويةVEROاالستعدال
املنقولةاإلجراءات:املكافحة األخرى الفريوسات ضد املتخذة نفسها هي الوقائية

البعوض من األمريكيتني،باملفصليات يف املدارية األدغال يف التطبيق صعبة . وهي
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عـراجـالم

والفم القدم FOOT-AND-MOUTH DISEASEداء

ICD-10 B08.8أخرى نوعية فيروسية بتعداوى فيآتميز واألغشيةفات الجلد
اطيةالمخ

ICD-10 B08.8 Other specified viral infections characterized by skin and 
mucous membrane lesions

القالعي: املرادفات احلافر،)aftosa, Aphthosis(الداء القالعية،والفمhoofداء ،احلمى
السوايف املعدي،epizootic aphthaeالقالع .contagiousالقالع
اֱדنيفريو:السببيات رناوي الطاق،س متشوحيد جنس،فدغري إىل الفريوسةينتمي

البيكورناوية،aphtovirusالقالعية الفريوسات هذه. Picornaviridaeفصيلة فريوسات
تقيس جداً صغرية 30الفصيلة قفيصة،نانومتر20  الوجوهcapsidوهلا عشرونية متناظرة

غالف للم. دون مقاومة القفيصة. solventsواملذيباتdetergentsنظفاتالفرييونات تتألف
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الربوتينات،capsomereقفيصياًاًقسيم60من على منها كل ,VP1, VP2, VP3حيتوي

VP4 .املستضدية حمدداته وتؤلف الناضج الفرييون سطح على ثالثة أول تشكل. تتوضع
مستعدلةVP1مستضدات أضداداً الربوتني. املنقاة النويةVP4يتوضع قرب الفرييون داخل
nucleoidجبوارها . أو

من خمتلفة أمناط سبعة متييز القالعيةالمت ,ASIA1SAT3و,C, O, A SAT1:فريوسات

SAT2,املستضدية التكيفية من كبرية درجة للتطفرantigenic plasticitityللعامل وميل
mutate،كثرية منطيات يعطي ج. والذي منيط يوجد اللقاحاتعندما تتوقف منطقة يف ديد

املناعة توفري الفاشيات،عن . وحتدث
اجلغرايف الفريوسية:التوزع العاملC, O, Aلألمناط يف األوسع سببت،التوزع وقد

يف والفم القدم داء من اجلنوبيةأفريقياسوافات وأمريكا وأوروبا الفريوسية. وآسيا األمناط
SATيف حد،أفريقياموجودة عاموقد فاشية يفSAT1بالنمط1962ثت انتشر الذي

املرض احتواء مت أنه إال وتركيا األوسط والشرق عام. اليونان يرى: 1970وبعد يعد مل
النمط. أفريقياخارج عامأفريقيايفASIA1ظهر برز ولكنه األوسط1973أيضاً الشرق يف

تركيا إىل بعيداً احلني ذلك من انتشر وجورجيا،(Pereira, 1981)مث عام،واليونان وسبب
فلسطني1984 يف . (FAO, 1985)) سرائيلإ(فاشيات

املصلي للنمط األول الظهور عن التبليغ اهلندO Pan Asiaمت مشال يف معزولة بؤرة يف
الصغرية،1990عام احليوانات حركة نتيجة وتركيا السعودية العربية اململكة إىل ،وانتشر

إىل انتشر وبلغارياومنها عام. اليونان النمط: 1998تـىوح1996ومنذ عن التبليغ مت
وفلسطني والعراق إيران يف بؤر يف اجلزيرة) إسرائيل(املصلي وشبه وسوريا ولبنان واألردن

وتايوان ونيبال الصني يف فاشيات يف أيضاً استعرف كما مارس. العربية؛ عام/ويف آذار
بؤر: 2000 من الذرية والياباناستفردت اجلنوبية كوريا منذتـيوال،يف مصابة تكن عاممل
التوايل1908و1934 جنوب. على يف حيوانات الذرية هذه أصابت قربأفريقياكما
سفنمتو،دوربان من قادم حلم من ملوثة خملفات على تغذت قد كانت خنازير إىل تتبعها
. آسيوية

يف والفم القدم داء وضع عاموأوأفريقياكان يف اجلنوبية وأمريكا 2000  2001روبا
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والفم. مقلقاً القدم داء مكافحة يف كثرياً تقدمت قد عديدة بلدان أن أا،ورغم وأعلنت
املرض من عام،خالية فاشيات عكست املكافحة،2001و2000فقد برامج يف ضعفاً

االستج على ومقدرة مستمر وبائي لترصد احلاجة على األضواء السريعةوسلطت . ابة
عام منذ املتحدة اململكة يف األوىل البؤرة عام/فرباير20يف1981شخصت 2001شباط

أيسكس يف برنتوود يف خنازير أخرى،يف مبؤسسة مرتبطة فيها. وكانت احليوانات كانت
نورثهمربالند يف هادون من ملوثة طعامية مبخلفات الذي،تطعم للوباء املفترض املصدر

مبكر الشهرحدث ذلك يف األغنام. اً مزارع إىل احلني ذلك منذ انتشر قد العامل أن يعتقد
عديدةتـيال أسواقاً واسع،تزود نطاق على العدوى انتشرت إىل. وبذلك املرض انتشر

الـ)بؤرتان(فرنسا بؤر إىل إضافة هولندا2.026، وإىل املتحدة، اململكة يف املوجودة
اال. )بؤرة26( جهود املتحدةطالت اململكة يف ذبح،ستئصال على املعتمدة وخاصة

خيالطها ومن املريضة حوايل،احليوانات حيوان6طالت واألغنام،ماليني األبقار فيها مبا
املسكونة. واخلنازير غري املناطق حول مصلية وبائية دراسة أجريت الوقاية(كما مناطق
من1.9وأخذت،)والترصد عينة عدداًق27.000مليون تضمن وهذا اختبارها، ومت طيع

التوطن إعادة ֲדدف أو جتارية ألهداف احليوانات حترك نتيجة املأخوذة العينات من . متغرياً
النتائج األول/أكتوبر22تـىحأوضحت و99.8%أن2001تشرين القطعان 99.96%من

تشري قد إجيابية نتائج فيها ليس احليوانات سابقةمن عدوى .إىل
األورلقد االحتاد لبلدان الفعالة االستجابة التلقيحتـيوالبـيمكنت بتطبيق متثلت

منذ هناكمما،1992اإللزامي الوباء مبكافحة هلا ال،مسح البلدان بؤراًتـيوكذلك ،حتوي
والفم القدم داء من خالية كبلدان حالتها استعادة من البلدان يناير،مكنت كانون/وحبلول

األور:2003نـيالثا االحتاد بلدان كل املرضبـيصنفت من اخلالية البلدان ضمن رمسياً
التالية،املذكور البلدان صنفت واهلرسك،ألبانيا: وكذلك ،قربص،كرواتيا،بلغاريا،البوسنة

التشيك مقدونيا،التفيا،ليتوانيا،بولندا،أيسلندا،هنغاريا،إستوانيا،مجهورية مجهورية
الس (,OIEأوكرانيا،سويسرا،سلوفينيا،سلوفاكيا،رومانيا،النرويج،مالطا،ابقةاليوغسالفية

(2003 .
األمريكيتني يف،أما والفم القدم داء الستئصال الكرة نصف خطة امتداد ساهم فقد
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اجلنوبية أمريكا يف والفم القدم لداء السريري الوجود تراجع يف العدد،التسعينات اخنفض وقد
السنوي املالوسطي والفم القدم داء إىللبؤر وطنية خمتربات يف العقد161شخصة اية ،يف

من الفترة766بدالً تلك بداية يف القدم. املشاهدة داء من خالية األرجنتني اعتبار ورغم
عام لقاح دون منذ1999والفم املرض من خالية وإنتاج1990واالرغواي التلقيح وأوقفت

عام البلدين(PAHO, PANAFTOSA, 2000) 1994اللقاح كال يف فاشيات حدثت أنه إال
أيضاً،2001و2000عام الربازيل من والوسطى اجلنوبية واألجزاء بوليفيا أصيبت . كما

عام اجلنوبية أمريكا يف والفم القدم داء كالتايل2001وضع عن2.126:هو نامجة بؤرة
األرجنتنيAالفريوس الف7،يف عن نامجة الفريوس81وOريوسبؤر عن بوليفياAنامجة . يف

الفريوس15 عن نامجة الربازيلAبؤرة الفريوس5،يف عن نامجة كولOبؤر ،مبياويف
الفريوس15 عن نامجة وOبؤرة اإلكوادور، ف4يف يف أنه. ويالنـزبؤر البريو أبلغت

األسابيع خالل بؤر فيها يوجد األروغوا،السابقة61ال يفوأبلغت عندها بؤرة آخر عن ي
احليوانية. 2001آب/أغسطس للصحة العاملية املنظمة ينايرتـىح،وحسب كانون/اية

تلقيح: 2003يـالثان دون والفم القدم داء من رمسياً خاليتان وغويانا املنطقة،تشيلي
العرض خط حتت و42املتوضعة يف الغربية الشمالية واملنطقة األرجنتني يف تشوكوجنوباً الية

تلقيح ودون أيضاً والفم القدم داء من خالية مناطق كولومبيا الربازيل. يف يف فقد،أما
ال املناطق كمناطقتـياستعادت وضعها دوسول وريوكران كاتارينا سانتا واليات تشملها

تلقيح دون والفم القدم داء من باهيا،،خالية واليات إىل بذلك وريودي،وباراناوانضمت
وساوباولوجا دوسول،وسيربجييب،نريو جريياس،وماتوكروسو سانتو،ومانيس ،وإسبرييتو

الفيدرايل،نـزوكانتي،وماتوكروسو،وجوياس الفرنسية. (OIE, 2003)واإلقليم غوايانا
أيضاً والفم القدم داء من خاليتان القدم. وسورينام داء من خال كبلد الباراغواي حالة علقت

نوفم يف الثا/ربوالفم بقرية2002نـيتشرين عينات من والفم القدم داء فريوس استفراد بعد
كانينديو مقاطعة يف أا. (OIE, 2003)جممعة على والشمالية الوسطى أمريكا بلدان تصنف

ح تلقيح دون والفم القدم داء من رمسياً الثاين/ينايرتـىخالية . (OIE, 2003) 2003كانون
الكاري أيضاًخاليةبـيجزر والفم القدم داء . (FEDSA, 2001)من

النمط بفريوس فاشيات عن التبليغ النمطO1مت القوقازA22وفريوس منطقة حدثت. يف
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بالن الوقتA22والنمطO1طمفاشيات لبعض تركيا اخنفض،يف قد الوقوع أن ورغم
منذ واضح 1992بشكل عام1991  فاشيات حدثت أنه . 2001و2000إال

فراديةحد فاشيات مشالO1النمطبثت تونس. أفريقيايف اجلموعي،ففي التلقيح ،ورغم
للمغرب املفتوحة احلدود سياسة بسبب ممكناً العدوى استئصال يكن دول. مل بقية يف

األمناط: أفريقيا من فاشيات من البلدان من الكثري أن،SAT2, SAT1, A،Oعانت ورغم
السو احلالة حول تاملعلومات وضئيلة،نـزافية متناثرة تكون ألن حمددة بلدان يف فقدع

والفم القدم داء من خالية أا على ناميبيا يف منطقة . (OIE, 2003)صنفت
آسيا آسيا: يف شرق جنوب إىل إيران من متوطن والفم القدم الفعالة،داء الفريوس وأمناط

الثا/ينايرتـىوح،ASIA1, C, O, A: هي أندونيسيا: 2003عامنـيكانون كانت
وسنغافورا كوريا ومجهورية القدم(OIE, 2003)واليابان داء من خالية كبلدان رمسياً مصنفة

تلقيح دون و. والفم الشعبية الدميقراطية كوريا مجهورية أن وبلدانكما اهلادي أسترالياجزر
أيضاً والفم القدم داء من خالية . ونيوزيلندا

اإلنسان يف ت:احلدوث والفمبنادر، القدم داء لفريوس متاماً مقاوم اإلنسان أن رغم،ني
وال البلدان من الكثري يف الداجنة احليوانات بني للمرض العايل حتصتـيالفرصالوقوع ىال

املخترب أو احلقل يف للعدوى أم. للتعرض للفريوس مستعداً اإلنسان كان إن السؤال كان وقد
عديدة لسنوات نقاش موضع كل. ال أد: على يوجد مرضنـىال والفم القدم داء أن شك

اإلنسان،املصدرنـيحيوا يف جداً املنخفض الوقوع و. رغم الفريوس أكثرمنِّطاستفرد يف
احليوانات. مريضا40ًمن يف املرض بإحداث الفريوس تنميط دون أخرى حاالت وشخصت

سريولوجية اختبارات على بناء يف. أو العدوى تسبب سريرياًقد ظاهرة عدوى وقد،اإلنسان
أيضاً أعراضية ال جسيمة. تكون لكميات للتعرض العدوى ليكتسب حيتاج اإلنسان أن يعتقد

الفريوس استعداداً،من أكثر جتعله مؤهبة حالة عنده تكون أن يف. أو املختربات قلة حتد
اإلنسان يف املرض تشخيص على قدرִדا من النامية حني،البلدان الصناعيةيف البلدان ،تعترب

جيدة،تـيوال تشخيصية خدمات املرضمتتلك من . خالية
احليوانات يف كبرية:احلدوث اقتصادية اقتصادية خسارات والفم القدم داء ،يسبب
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على ومنتجاִדا املاشية تسويق يف اختالل من يسببه وما ذاته حبد املرض من كل نتيجة
والدويل احمللي تنتشرالعدوى. املستوى قد حيث كثرية، بلدان يف حاالت) تسود(شائعة
خمتلفة عديدة والفم. سوافية القدم داء من خالياً ككل البلد يكون خالية،قد معينة منطقة أو

فرادية عدوى حتوي منطقة أو والفم، القدم داء متو،من ما منطقة تكون قد ةطنأو
تقدماً. enzooticباحليوانات املكافحة برامج الفاشياتحققت عدد اخنفاض حنو ،واضحاً

املنعدية احليوانات يف املرض ووخامة اهلجمات . ومعدل
جارفات أو واسعة سوافات تصيب ألخر،2panzooticقد وقت من عديدة وتنجمبلداناً
أجن فريوسي لنمط عارض إدخال عن بنمطexoticبـيإما منطقة"داجن"أو يف ظهر

معطلة فيها العدوى فعالة(كانت كثافة. نسبياinactiveً) غري على سواف انتشار يعتمد
احليوانية خمتلفة،اجلمهرة بيئية وعومل املتهمة الفريوس لذرية . واستعدادها

أور يف فقط أحيانية فاشيات هناك يف. باوحالياً اجلنوبية أمريكا يف الفاشيات عدد تناقص
البلدان أخرى،بعض يف تزايد برامج. لكنه القطعانأنقصت معدل اجلنوبية أمريكا يف التلقيح

اإلمجايلاملصابة، احلاالت إماتة إىل كل. (Cases Olascoaga et al., 1982)باإلضافة :على
الوبائي التوطن من حالة املتوطن(تستمر من) endenopidemicالوباء العديد يف باالنتشار

. البلدان
اإلنسان يف مرض:املرض والفم القدم يفنـيحيواداء يرى ما نادراً خفيف املصدر

ذاتياً،اإلنسان حمدوداً محيداً مرضاً من. ويسبب احلضانة 4دور عادة2  قد،أيام لكن
ح احليوانات. أيام8تـىيستمر يف هو ملا عادة مشابه املرض الطور. مساق يف األعراض

القلب وتسرع والقهم والصداع احلمى هي احلويصل. البدئي الذييظهر املكان يف األويل
الفريوس منه الفموية؛،دخل املخاطية عرب أو اجللد يف حتطماً يكون قد املرضوالذي ويتعمم

والقدمني واليدين الفم يف ثانوياً قالعاً ويشكل النقطة تلك ظهور. من الضروري من ليس
اآلفات أو األعراض إذ. كل تقريباً أسبوعني خالل كامل بشكل املريض حيدثيشفى مل ا

القالعية للقرحات ثانوي جرثومي مع. تلوث والفم القدم لداء السريرية األعراض تلتبس قد

احليوانات: panzooticاجلارفة.2 بني االنتشار سريع .)املترجم(مرض
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اإلنسان تصيب أخرى حويصلية أمراض من،أعراض مصلية أمناط عن النامجة العدوى خاصة
كو والفمتـيوال،Coxsackie Aساكيكفريوسات والقدمني اليدين على آفات إىل . تؤدي
التشخيص والفمإن القدم داء أعراض تشابه بسبب كاٍف غري خمتربي إثبات دون السريري

األخرى الفم التهابات أعراض . مع
منعدية حيوانات مع وثيق متاس على كانوا أشخاص يف املرض من مثبتة حاالت حدثت

املخترب يف الفريوس مع بيلز. أو ألسنة(1962)ورفاقهوصف مع تعاملوا ألشخاص حاالت
اللقاحاتبقر حتضري عند تستعمل. منعدية تعد مل طريقة احلاالت. وهي هذه كل يف أظهرت

قالعية اليدينaphthaeآفات على حويصالت حاالت. أو ثالث يف الفريوس وجود أثبت
بقري لسان على أو صغرية فئران يف احلويصالت من مادة ذلك. بتلقيح إىل كان: إضافة

كل يف إجيابياً املصل النمطالتقطو،)األربعة(املرضىاستعدال فريوس من املرض Cأحدهم

سنتني بالنمط،قبل اآلخرOومرض النمط مع بالتعامل فيه يعمل الذي املعهد بدأ . عندما
عيار على املعتمد املتممة بتثبيت الفريوس منط الرضيعة/LD5010-3.3حֱקدد الفئران يف مل

احلويصالت من ظهارية مادة منوع،باستخدام عيار العقد/6.5-10لى من مادة باستخدام مل
الثا. اللمفية املريض العصنـيأما اجللد التهاب من عوجل السنواتبـيفقد يف مرات ثالث

األخرية الفريوستوتطور،التسعة منها واستفرد والقدمني اليدين على القالعية اآلفات عنده
النمط املؤلفنيأ: إمجاالً. O(Pilz and Garbe, 1965)من هؤالء من7ثبت بشرية حاالت

بني والفم القدم .  1960  1965داء
األملانية الطبية األدبيات يف مذكورة أخرى حالة حبمى: يف بيطري طبيب م38أصيب

على يفإحويصالت حويصل من سوائل جتميع من أيام مخسة بعد القدمني وعلى يديه حدى
احلويصلي. يرنـزخ املادة عينة املتممةكانت تثبيت اختبار يف سلبية املادة،ة نفس تلقيح أن إال

نسيج باستخدام أيام ثالثة عمرها فئران للفريوسبـيجياإيف استعدالCبالنسبة اختبار يف
Eisner)املصل et al., 1967) .

بروكسب من كل مر(1967)وأرمسترونغ(1967)يـوصف يف عاش مريض بـىحالة
خي،للماشية مل منهالكنه ظاهرياً القدم. تلط لداء فاشية مساق خالل حيوانات ذحبت وقد
احللق،والفم يف خفيف التهاب من املريض شكى أيام أربعة على. وبعد حويصالت ظهرت



األمراض الفريوسية200

السادس اليوم يف اليد وخلف تورم،الراحة مع أيضاً القدم على قليلة أيام بعد ظهرت مث
من. اللسان أسبوعني بعد اآلفات احليواناتاختفت ذبح بعد،تاريخ ثانية ظهرت لكنها

أشهر3 مخسة مرور بعد مث اهل،أيام هذه يف اآلفات اختفت أسبوعنيلقد بعد الثانوية جمات
بֱק.أيضاً الدرقذرعندما نسيج من مزرعة على اليد حويصالت من الظهارة من مستعلق
خلوية،البقري اعتاللية تبدالت بشكللوتفاعְקcytopathicلوحظت املزرعة من سائل
للنمطبـيإجيا الضدي املصل باستخدام املتممة تثبيت اختبار الظهارة. Oيف معايرة أظهرت

106.8 IDو الفريوس نتيجة،50%مبستوىTCID50من يكون ال قد املرض أن إىل يشري مما
الس لـ. يـببللتلوث باالرتفاع املصلي التراص اختبار يف العيارات بعدي30استمرت وماً
املرض باهلبوط،بدء بدأت خالل. مث والفم القدم داء فريوس الستفراد جهود تنجح مل

والثالثة الثانية االستعداد،،اهلجمات عيار يف زيادة حتدث اهلجماتومل أن استنتج وقد
ما آخر عامل عن نامجة . كانت

تشيلي الباكتريولوجي: يف املعهد يف مساعد عند يف،ظهر عمل بداءوالذي ترتبط مهام
سنوات عشر من ألكثر والفم على،القدم فجأة يديهإحويصالت من. حدى سائل استخلص

بعد احلويصالت وتبني36أحد بقرية كلية نسج من مزارع من وحضن ظهورها من ساعة
للخاليا ممرض أمصال. cytopathogenicأنه بوجود الفريوس نشاط تثبيط املمكن من كان

الن من القبيعاتOمطضدية من عليها احلصول والفئران. مت القبيعات يف الذرية تلقيح أدى
والفم القدم داء من منطية آفات ر. إىل طريقة تطبيق ومينشيأظهر أن(Meléndez, 1961) د

ضد حيصن النقاهة طور حتصTCID 416.000مصل احلاد الطور مصل يوفر حني ضدييف ناً
61IDفقط .

الفريوسي املرضىالنمط من استفراداً النمط) البشريني(األكثر النمط،Oهو ،Cمث
النمط تنميط. Aونادراً املمكن من والفم21من15كان القدم داء من هذه،حالة بني ومن

والنمطCوالنمط،منهاO13النمطشكلاحلاالت . (Wetterlein, 1954)واحدةAواحدة
احليوانات يف القدم:املرض احلافرداء املشقوقة احليوانات مرض هو cloven-hoofedوالفم

واملاعز: وخاصة واألغنام واخلنازير الربية،املاشية احليوانات من عديدة أنواع يف وجد ،وقد
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فمقاومةاأم . اللواحم
حيوا لنوع قوية ألفة والفم القدم داء فريوس ذراري بعض أن،معنينـيمتلك وجد فقد

ال املاشيةتسبتـيالذراري على خفيف تأثري هلا اخلنازير يف خطرية فاشيات والذراري،ب
اخلنازير يف تكاثرها يف صعوبة أظهرت املاشية .املستفردة

نسب للثوي التكيف نوع. يـهذا يف السنوات من لعدد نفسه على حافظ أن فبعد
أخرىنـيحيوا أنواعاً ويهاجم الفوعة يزيد أن للفريوس ميكن احلضانةيتراوح. حمدد دور
إىل48من . أيام4ساعة

األعم: الماشية يف والبلعوم العلوي التنفسي السبيل يف الظهارة اختراق بعد الفريوس يتكاثر
وينتج سريرياaphthaًقالعاًاألغلب، يالحظ ال هذه،أولياً الدخول نقطة غزوي: ومن

الدم تفريس ويسبب الدم جمرى احلالالذيالفريوس مع احلميةتتزامن األول،ة العرض وهي
للمرض يومني،. املشاهد أو يوماً احلمى فترة الفمتدوم على ثانوية حويصالت ظهور تتلوها

األ بني واألحياز للقدمbandوالشريطinterdigitalواتفواخلرطوم على،التاجي وغالباً
رقيقة فيها البشرة تكون أخرى ومواقع والضرع األخرى. احللمات هياألعراض : املشاهدة

مديد وإلعاب املتأخر واالجترار قضم،القهم حدثت. وأصوات أاإكما يعتقد جهاضات
باحلمى املصائب. ممرضة من خمتلفة درجات القدم آفات تسبب الشريط،قد يف لآلفة وميكن

إ تسبب أن احلاالت بعض يف احلافرالتاجي .نقالع
الكفاية فيه مبا احليوان يأكل ي،ال البقراتولذلك يف احلليب إنتاج ويتراجع وزنه فقد

اللنب الثا) جيف(وينقطع النصف البقراتنـييف بعض عند اإلرضاع تنفجر. من
بعد 3احلويصالت رطبة1  مؤملة محراء تسحجات تاركة بظهارة،أيام قليلة أيام بعد تغطى

الفم. جديدة يف داكنة صفراء بقع احلو،تبقى مكان جلبات تتطور األقداموقد يف ،يصالت
تتشكل وهي الظهارة حتتها من. تبدو وتورمها األقدام أمل 2يدوم املضاعفات. أسبوع1 

هي تواتراً واألقدام: األكثر الفم على املفتوح للقالع الثانوية اجلرثومية والنغف،،العدوى
الثدي . والتهاب

لالخنفاضنـزي احلالة إماتة معدل احليوا2%و1%بني: ع البالغةيف 5%و4%وبني،نات
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العجول من،يف سواف حدوث حالة يف اخلبيث"إال يف،"القالع آفات يسبب والذي
العجول يف خاصة احلالة إماتة من جداً عالية معدالت إىل يؤدي أن وميكن القلبية، . العضلة

اخلنازير:الخنازير يف املالحظ األول العرض هو ببق. العرج الظفرية اآلفة علىتبدأ ع
الكاحل قرب األمخصية الشريط. الوسادة على أخرى حاالت يف احلويصالت تظهر قد

التهابلتاجيا احلافراًمسببة وانفصال احمليط للجلد جداً،واسعاً الثقيلة اخلنازير يف خاصة
الدورانتـيال على يستغر. جترب حافر تشكل أشهراًوألن اخل،عديدةق يبقىنـزفإن ير

الف هذه الطعامخالل على احلصول يف صعوبة وجيد مستلقياً احلويصالت. ترة تشاهد ما غالباً
خطم الفم،احليوانsnoutعلى على . وأحياناً

والماعز بكثري:األغنام أخف والفم القدم داء أكثريكون يكونومحيداً مما األنواع هذه يف
املاشية ذلك. يف األ: ومع فيها كانت عديدة سوافات سجلت تأثراًفقد أكثر واملاعز غنام

املاشية من أحد. وبشدة مالحظة دون ومتر اֱדترات هذه يف صغرية احلويصالت تكون ،قد
مصائب من يليها وما احلويصالت نتيجة ملحوظة األقدام يف اآلفات أن العدوى. إال

شائعة األقدام آفات يف الثانوية أيضاً. اجلرثومية املاعز يف إجهاضات حدوث . لوحظ
البرية املعيشة:الحيوانات احلرة احليوانية األنواع من كبري عدد يف الطبيعية العدوى ،أثبتت

احليوانات حدائق يف مأسورة برية حيوانات إىل القدم. إضافة داء استئصال محلة وخالل
عام كاليفورنيا يف يف: 1924والفم للمرض منطية آفات مت22.000من10%شوهدت أيل

الربيةوإضا. هاذحب األيليات إىل من،فة عديدة أنواع يف طبيعي بشكل العدوى حتدث
األور. والفيلة،البقريات القنفذ يف قالعية آفات وجدت ) Erinaceus europaeus(بـيوكما

العظمى بريطانيا والفميف القدم داء من بقرية بؤرة ميكنه. قرب الفريوس أن أثبت وقد
الشتاء(اإلشتاء احليواناتoverwinter) متضية هذه حدائق. يف يف فاشيات عن التبليغ مت

وزيورخ وباريس أيرس بيونس يف . (Hedger, 1981)احليوانات
يف الربية احليوانات يف املرض لدراسة خاصة أمهية ذوات،أفريقياأعطيت تتشارك حيث

الثنائية الداجنةاحلرةاحلوافر احليوانات مع املراعي اجلاموسفحاالت. التجوال عدوى
خاصة) Syncerus caffer(فريقياأل أمهية ذات املعيشة معظمها،احلر كان حيث

أعراضياً البقري. ال هلذا احليواناتbovidميكن عن مستقل بشكل العدوى على حيافظ أن
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طويلة. (Hedger, 1981)الداجنة ملدة حامالً يبقى أن . سنوات5تـىح- وميكن
اال وطرز العدوى احل: نتقالمصدر املشقوقة لفريوسافراحليوانات الطبيعي الثوي هي

والفم القدم املنعد. داء احليوان ومفرغاتهىيطرح مفرزاته كل يف ذروة. الفريوس حتدث
خالل الفريوسي 5الطرح الثا3  الطور بني البادريةنـيأيام وظهورprodromalللحالة

القالعية احل،aphthaeاآلفات يصبح للعدوىحيث رئيسياً مصدراً املريض يبدأ. يوان
باخلفة النقطة تلك يف املنطرح بعد،abiateالفريوس احليوان 10وميلك اختطارا8ً  أيام

للعدوى كمصدر فقط احلويصلي. خفيفاً السائل يف الفريوس من األعلى العيارات توجد
اآلفة الفريوس. وظهارة من كبرية كميات املريض احليوان الغزيريطرح اإللعاب خالل ،من

مستعلق يف الفريوس على حتتوي قطريات ويترك البيئة يلوث من. والذي أصغر كميات تطرح
والرباز البول يف الثديية. الفريوس الغدد يف نفسه الفريوس عيارات،يضاعف توجد أن وميكن

اللنب يف ب،عالية السريرية األعراض ظهور قبل منه استفرد 4ـوالذي م. أيام1  نـيحيوي
الفريوس على املنعدية االصطناعي،احليوانات اإلمناء عرب للعدوى حمتمالً مصدراً يكون . وقد
لالنتقال طرز عدة املباشر،هناك املباشرسواء غري العدوى. أو رئيسي،،تنتقل وبشكل

الضبائب الفريوس،عرب الختراق شيوعاً األكثر املكان البلعوم كان تكونعندما. ورمبا
عالية للمحيط النسبية لفترة،الرطوبة الضبائب يف حياً يبقى أن والفم القدم داء لفريوس ميكن

الحية سواغات عرب بعيدة ملسافات ينتقل وأن ميكانيكية) جامدة(طويلة، أماكن. ونواقل
والضرع األنفية واملمرات السفلي التنفسي السبيل هي األخرى الفريوس تلوث. اختراق

البيئةاملفر املريضة للحيوانات الغزيرة للمرض،غات مباشر غري انتقاالً تسبب يف،ورمبا خاصة
املوطونة البيئية،. (Brooksby, 1982)املناطق للعوامل مقاوم حياًالفريوس يبقى أن وميكن

الثوي خارج طويلة على. فترة قادرة عضوية مبادة احملصنֵקة الفريوس اختراقات أن تبني لقد
إعداالحت بقدرة حاءفاظ حرارة4تـىحمدودة درجة يف .(Callis, 1979)م85ساعات

اإلنسان امليكانيكيعترب احلملة للفريوسيأحد الشخص،ني مهنة تتضمن عندما خاصة
وخمتلفة عديدة ملزارع يومية من. زيارات امللوثة املوادְק الكالبֱק حتمل أن أيضاً احملتمل ومن
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آخر إىل تشكل. مكان األخرىقد احليوانية واملنتجات وفضالت،اللحوم واللنب كاجللود
بعيدة،offalالذبيحة أماكن يف الفاشيات غالباً. مصدر الفاشية ببدء اخلنازير وختدم،تساهم
أيضاًمكمضخ املرتفعة الفريوس طرح ومعدالت املرتفع استعدادها بسبب للعدوى .ات
املاشيةتأثبت يف الالعرضي احلامل واملاعزحالة اخلنازير،واألغنام يف تثبت ميكن. ومل

احلالة هذه سنتنيتـيالإثبات من أكثر إىل عديدة أشهر من تدوم أن ميكن
(Brooksby, 1982)املريء منظاف بوساطة البلعومية املريئية املفرزات . probangبتجميع
ال للحيوانات سريريةتـيميكن حتت عدوى أو سريري مرض حلديها احليواناتتـىأو

ال الفريوستـيامللقحة مع متاس على للعدوىكانت محلة تصبح . أن
كل بعد: على تام بشكل تفهم مل املرض سوافات علم يف احلملة دور يكن،إن مل ألنه

حيوانات مع مشتركة مساكن يف بوضعها املستعدة املاشية إىل جتريبياً العدوى نقل ممكناً
للعدوى القائلةور. حاملة احلقيقة أن دائماً: غم صغرية باحلملة احملمولة الفريوس كمية ،إن

جديدة فاشيات ابتداء على قادرون احلملة أن الوبائية الدراسات بعض اقترحت ورغم. فقد
يثبت مل االحتمال هذا تعرضت،أن منعدية غري حيوانات يف املصلي االنقالب تبني فقد

أ. للحملة جيب مهمة نقطة قدهناك احلملة يف املوجودة األضداد أن وهي البال عن تغيب ال
مناعتها بسبب انتقائياً ضغطاً مناعتها،متارس نشوء،وبسبب يف الطريقة ֲדذه وتساهم
الفريوس من جديدة مستضدية .(Brooksby, 1982)ضروب

سولت احلملة،(1993)وحسب موضوع حول املتوفرة املعلومات حدָקث حتد: والذي
األنفياألض البلعوم يف الفريوس تكاثر من اجلوالة ميكن. داد والفم القدم داء فريوس أن ورغم

أخرى أعضاء يف قصرية لفترات حياً يبقى املفض،أن موقعه األنفيفإن البلعوم هو حيث،ل
نفسه، على حيافظ أن ملدةميكن إفرازاته يطلق وحوايل2.5وأن األغنام يف تقريباً أشهر9سنة

ا الفريوس. ملاعزيف نسيجيةعيار مزرعة من الوقتاحملدد مع تدرجيياً ويتراجع . منخفض
من للماشية فوعة وأقل اخللوية املزارع يف أقل احلملة يف الفريوس عن الناجم اخللوي االعتالل

كل. البقر اخلنازير،: على يعدي أن احليوانات،ميكنه هذه يف اإلمرار بعد فوعته يستعيد وأن
عكوساًوهل توهينه يكون السبب . ذا

احلملة وقوع املوطونة املناطق يف املنظم التلقيح ملنطقتني. ينقص مقارنة دراسة ويف
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للتلقيح برنامج أي الثانية يف يكن ومل املتكرر للتلقيح مبادرة إحدامها يف كان : موطونتني
احلمְקلة معدالت الترتيب3.34%و0.49%كانت Anderson)على et al., 1974) .

شيوعاً والفم القدم داء انتشار طرق أكثر أحد احليوانات اجلنوبية. حترك أمريكا من: يف
املواشي) املألوف(املعتاد لتربية جانبية زراعية أرض املزادتـيوال،ختصيص يف بعدئذ تباع
لإلنـيالعل خمصصة أراضي إىل تسمينهاوتؤخذ ֲדدف هذه. طعام بعض يف التلقيح جيري
التلقيحامل وألن املاشية جتميع الصعب من ألنه ضعيفة والتغطية فقط، أحياناً اجلانبية ناطق

متوطناً. مكلف يكون ألن املناطق هذه يف املرض األماكن. مييل من احليوانات نقل يشكل
احلمְקلةبـىترتـيال عدد زيادة بسبب املرض النتقال عالياً اختطاراً اإلطعام أماكن إىل ،فيها

حمتملوهي ال،للعدوى) كامن(مصدر املستعدة احليوانات للفريوستـيوعدد يف. تتعرض
الربازيل يف أجريت أن: دراسة املاشية42%وجد لتربية منطقة من املاشية منطقةمن يف

ال كروسو ماتو يف املنخفضة البلدتـياألراضي من الغربية الوسطى الناحية إىل كاننقلت
ملس أضداد االستعدال. VIA3تضدلديها اختبارات اعتبار: وحسب احليوانات32%ميكن من

للفريوس الريئسية الثالثة األمناط ضد حمصنة Mathias)فقط et al., 1981)من اآللية هذه
أيضا7ًاالنتقال اجلنوبية أمريكا من أخرى وبلدان الربازيل يف . شائعة

د وبائيات يف دوراًَ الربية احليوانات فقطتلعب جداً خاصة ظروف يف والفم القدم ،اء
ال الظروف هذه األتـيوأحد هذه فيها متاسيثتلعب بشكل املنعدية دوراtangentiallyًوياء

ظ التقط عندما كان املرض بانتشار يف) Saiga tatarica(السهلبـيمهماً العدوى
عام رأس،1967كازخستان مبليون احليوانات هذه عدد قدر يفوقد،وقد املاشية إىل نشرت

هاجرت أن بعد بعيدة للجاموس. مناطق كمستودع) Syncerus caffer(ميكن خيدم أن
يف جداً،أفريقياللفريوس نادر املاشية إىل العامل انتقال .(Hedger, 1981)لكن

الفريوسيةاملستضد: VIAاملستضد. 3 للعدوى مع: virus-infection -associatedاملرافق يترافق مستضد
الت الفريوسية لفترةـالعدوى املنعدية احليوانات يف له أضداداً تنبه وأطول6ي احليوانات،اشهر ويف

الشهرين وحىت عديدة أسابيع لفترة متكرر بشكل .امللقحة
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تسحجات أو جروح مع معدية مادة أو مريضة حيوانات تتالمس عندما اإلنسان ينعدي
اجللد خاللوم،يف املؤلفنين بعض اللنبحسب ألكل. تناول كنتيجة حاالت توجد مل

الثانوية منتجاته أو لديهم. اللحم مرضى من والفم القدم داء فريوس استفراد املمكن من كان
بعد املرض14آفات بدء من بعد،يوماً أصحاء أشخاص من األنفية املمرات ساعة48ومن
التعرض دا. من فريوس معاكتشف عملوا خمتلفني ألشخاص األنفية املمرات يف والفم القدم ء

مفتوحة، زرائب يف يفاملاشية أجريت أولية جتارب يف معٍد. أفريقياوذلك الفريوس أن أثبت
مستعدة ماشية يف زرقاً حقن يف. Hyslop, 1970)(عندما الفريوسية األحباث معهد يف

إنكلترا يف مصاب: بريبرايت خنازير إىلأدخلت منعزلة حظرية يف وحمفوظة والفم القدم بداء ة
مستعدة حيوانات مع مغلقة األنفي،زريبة الطريق بوساطة الفريوس لنقل حماوالت وأجريت

والتنفس والسعال العطاس خالل التجارب،من إحدى وآفات: ويف محى عجل عند ظهر
مسبار باستخدام مأخوذة عينة من الفريوس عجل،probangاملريءواسترد من واستفرد

بعد والبلعوم الدم من التعرض15آخر من آفات،يوماً تظهر مل آخران. لكن عجالن بقي
العدوى من املعهد. خاليني يف للعاملني األنفية املمرات يف حياً الفريوس يبق اختفى،مل وقد

احلاالت24خالل معظم يف بعد،ساعة يوجد األشخاص48ومل من أي عند ساعة
(Sellers et al., 1971) .ناقل خالل من باإلنسان العدوى انتقال ميكانيكيtransferإن

امللوث يديه أو حذائه أو ثيابه على ملوثةتللفريوس تبقى والثياب اجلسم ألن جداً، مهم ني
عديدة أليام Sellers)بالفريوس et al., 1971) .هم املرضى أن كثرية حاالت يف اعتقد

الفاشيات احليواناتمصدر الناحية. يف من به يعتد ال فإنه موجود االحتمال هذا أن ورغم
لدعمه،الوبائية بينة توجد .وال

املرض وبائيات يف احليوانات حيوانية:دور عدوى والفم القدم ثوي. داء اإلنسان
سريري،عارض مرض عنده يظهر أو منعدياً يصبح ما إنسان. ونادراً من االنتقال يثبت مل
إطالقاًإىل .إنسان

تلقيح:التشخيص استخدام عنinoculationميكن والفم القدم داء لتفريق احليوانات
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اخل احلويصلي الفم اخلنـزالتهاب والطفح داخل. exanthema4يرينـزيري امللقحة اخليول
اخل الطفح لفريوس قليالً ومستعدة والفم القدم داء لفريوس مقاومة ناحية. يرينـزاللسان من

للطفح: أخرى ومقاومة احلويصلي الفم والتهاب والفم القدم لداء مستعدة املاشية
اخل. يرينـزاخل احلويصلي فقطنـزالداء النوع ذلك يف موجود احليو. يري نـياالتلقيح

باإلنزمي،مكلف املرتبط املناعي املمتز مقايسة أو املتصالب املتممة تثبيت اختبار حمله حل وقد
التقنيمتكّ. )إليزا( كال كماتن احلويصلي، الفم والتهاب والفم القدم داء بني التفريق من ني

ومنيطه والفم القدم داء فريوس منط هي. تستعرف االختبار ألهداف مالءمة األكثر املادة
لسا حويصل من املتممةتـيوال،جديدنـيظهارة تثبيت اختبار يف كمستضد تستخدم

للن نوعية أمصال مع القبيعاتباملشاركة يف منتجة كمي. ميط النتيجة. االختبار إثبات ميكن
النسيجية املزارع أو الرضيعة الفئران باستخدام املتصالب املصل استعدال اختبار. باختبارات

والفم؛ القدم داء فريوس أمناط واستعراف لكشف استخداماً األكثر التقنية هو الالمباشر إليزا
حساسية األكثر االختبار للمتممة،وهو املضادة بالعوامل يتأثر (Crowther and Abuوال

(Elzein, 1979; Gomes et al., 1989 .كمية لتحديد إليزا اختبار استخدام ميكن كما
البقرية األمصال يف والفم القدم داء . أضداد

اإلنسان املخترب: يف يف والفم القدم بداء السريري االشتباه يثبت أن استفراد. جيب ميكن
النسيجية املزارع أو الرضيعة الفئران يف الصفاق داخل بالتلقيح املتممة. الفريوس تثبيت اختبار

موثوقان إليزا عليهما(واختبار . )يعوָקل
هي:املكافحة املرض من اخلالية املناطق يف للوقاية أمهية األكثر منع) أ(:اإلجراءات

ذات منتجات أي أو مستعدة حيوانية أنواع حيواإدخال أننـيأصل حيتمل منتجات أي أو

اخلن. 4 املصليـالطفح النمط عن الناجم جنسAزيري من فريوس الكأسيةمن ،calicivirusالفريوسة
الكأسيةفصيلة الشماليةالفريوسات وأمريكا اهلادي سواحل يف فاشيت. حمدود خارجاميزت فقط ن
املتحدة: املنطقة الواليات يف هاواي يف إيرلندا،واحدة يف عام. (Oden hal, 1983)والثانية 1956أعلن

رمسياً املرض استئصال حبرية. عن حيوانات من الحقاً الفريوس استفرد أنواع،وقد يف األضداد ووجدت
اليابسة على برية حيوانات من .(Karstad, 1981)عديدة
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ملوثة النباتات،تكون فعاالً،مثل فيها والفم القدم داء يزال ال بالد الوبائي) ب(. من الترصد
وجود مع للتبليغ نظام واستخدام الصحي احلجر ومؤسسات اخلنازير معاينة خالل من

الفاشيات إلثبات سريع تشخيص إلجناز مؤهلة البشريةختصيص) ج(. خمتربات املوارد
طارئ أي مع للتعامل الضرورية يف. واالقتصادية املرض من اخلالية املناطق يف البلدان حتتفظ

والفم القدم لداء للعدوى العابر اإلدخال ضد للتحصني ثنائية باتفاقيات عندما. األمريكيتني
فاشية املري: حتدث احليوانات إرسال من املتوسطة املؤسسات تتوقف أن تذبح،ضةجيب وأن

واملعرضة املريضة . احليوانات
املنعدية املناطق املكافحة: يف برامج رئيسي،تتألف اإللزامي،وبشكل املنهجي التلقيح من

ح االستئصالتـىللماشية سياسة مع تتوافق مستويات إىل البؤرة يف الوقوع يف. يتراجع
واإليكولوجية: أوروبا الوبائية الظروف باملواشيباإلضافة،تصمم العلمية العناية ممارسات إىل

livestock،الفاشيات؛ ضد معللتحصني مقروناً واحدة ملرة سنوي تلقيح خبطة مسحت وقد
احليوانية الصحة من موطدة لتشريعات وفقاً احليوانات األور. ذبح االحتاد بلدان بـيأوقفت

من ابتداًء من،1992التلقيح خالية املناطق أعلنت أن والفمبعد القدم بتلقيح،داء وتسمح
للفاشيات استجابة فقط . طارئ

فقط جودִדا أثبتت الذي اللقاحات تستخدم أن ت،جيب من100%طيغوأن تقريباً
البقرية اللقاح. اجلمهرة على مطلقة أفضلية أبدى ألنه حالياً بالزيت املساعد باللقاح يوصى

هيدروكسيد باألملنيوم كالمهدويؤ،املمتָקص املصليي الضد من أعلى لعيارات ولتحصني،ا
أطول كل. يدوم السنتني عمر حتت العجول تلقح أن عمر،أشهر6جيب إىل تصل وحاملا
سابقاً،السنتني تلقيحها أعيد أو لقحت قد تكن مل إذا سنوياً تلقيحها يعاد أن،فإا وجيب

كافياً ذلك تست. (Bahnemann and Mesquita, 1987)يكون منال املولودة العجول جيب
عمر يف هيدروكسيد باألملنيوم املمتص السائل للقاح ملقحة الوالدة90أو30أمهات ،بعد

املساعְק باللقاح امللقحة اليومأما يف األضداد اكتسبت فقد بالزيت اليوم،21د يف واستجابت
البالغة30 املاشية استجابة طريقة من. بنفس احملرومة العجالت بنيأظهرت وامللقحة اللبأ
األضداد30و3اليوم من كافية عيارات الوالدة امل. بعد عمرمن يف العجول حتصني جداً هم
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القطيع يف مقبولة مناعة نضمن لكي املوطونة، املناطق يف جداً Sadir)صغري et al., 1988) .
املردود نظر وجهة من فيها مشكوك قيمة ذات اخلنازير مقابل(تلقيح وكلما،)املنفعةالتكلفة

تقريباً صفراً احليوانات هذه اختطار أصبح كلما املاشية حتصني . ازداد
األرجنتني استطاع: يف حاملا العجول كل كتلقحت تلقيحها أعيد مث أشهر6لالوقوف

السنتنيتـىح سنوياً،عمر تلقيحها أعيد ذلك سنة. وبعد كل مرة األغنام . تلقح
البني معرفة مكَّنت والفملقد القدم داء لفريوس الكيميائي والتركيب اجلزيئية مع،ة مقرونة

وحيدات على معتمدة لقاحات تطوير من املأشوب الدنا لقاح. بروتينيةsubunitsتوافر أنتج
القفيصة بروتني على حيتوي الوراثية والفمVP3باهلندسة القدم داء فرييون من وهو،فقط

للفري الرئيسي املناعي من. وساملكون صنعي طبيعي ببتيد على احلصول ممكناً محضا20ًأصبح
الفرييون سطح بروتني من جزء مع يتوافق الببتيد. أمينياً حاملحرض بروتني مع باالشتراك

القبيعات- يف االستعدال األرانب،أضداد يف والتحصني األضداد إىل Bittleباإلضافة et al.,)

(1982 .
برامج تتضمن أن ֲדاجيب احمليطة واملناطق للبؤر املناسبة للمعاجلة آليات ،املكافحة

واملعدات واملواد النقل وسائل وتطهري احليوانات حركة ملنع لوسائل األمهية. باإلضافة من
االستئصال-مبكان أو للمكافحة برنامج ومنتجاִדايف احليوانات حركة . مراقبة

م اإلنسان يف املرض من الوقاية الداجنةتتألف احليوانات يف املرض مكافحة أجل؛ن من
الشخصية املواد: الوقاية أو املريضة احليوانات مع متاس على هم الذين األشخاص يأخذ أن جيب

ي وأن اجللد يف تسحج أو جرح أي يغطوا بأن احليطة والفم القدم بداء يبسترغامللوثة أو اللنب . لى
المراجع
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HERPES SIMPLEX (TYPE 1))1النمط(البسيطالهربس

ICD-10 B00.1الهربسالتهاب بفيروس الحويصلي الجلد
ICD-10 B00.1 Herpesviral vesicular dermatitis

,human Herpesvirushuman herpesvirusالبشريةاهلربسيةالفريوسة: املرادفات

).2و1النمطان(
فُصيلةهلربسافريوسينتمي:السببيات إىل األلفاويةالفريوساتsubfamilyالبسيط

اهلربسية،Alphaherpesvirinaeاهلربسية الفريوسات لفريوسات. Herpesviridaeفصيلة
مركز يف متوضع الطاق، مزدوج دناوي جمني الفصيلة nucleocapsidنوويةقفيصةهذه

عشرومتناظرة الفرييوننـيبشكل يقيس غالف200إىل180الوجوه، وله قطراً، نانومتر
البسيط. شحمينـيبروتي اهلربس من منطان مبستضد2والنمط1النمط: هناك ويتشاركان
متصالبة،مشترك سريولوجية تفاعالت املصليسبب استعدال باختبارات تفريقهما وميكن
االنتقالوالتألق بطريق الوبائية الناحية من وخيتلفان الن: املناعي، وينتقلفمويا1ًمطينتقل ،
املناعية. زهريا2ًالنمط املقايسة استخدام عند النتائج معالشعاعيةأظهرت النمطني ملقارنة

ذلك يف مبا النسانيس، يف خمتلفة هربسية فريوسات النسناسيةالفريوسةأربع اهلربسية
herpesvirus simieالست الفريوسات كل مع تتشارك مستضدية حمددات هناك أن كما، ة؛

التفاعليةاستخدمت من النسبية الدرجة لتحديد التنافسية الشعاعية املناعية : املتصالبةاملقايسة
النمط2و1النمطان من البسيط اهلربس فريوس مع ارتباطاً األكثر 1Hilliardمها et al.,)

من. 1989) كان الدنااملمكنلقد ִדجني باستخدام االرتباط عالقة .حتديد
عديدةمميزاتتفرق والسريريةأخرى الوبائية املعايري إىل اهلربسإضافة فريوس بني
النمطالبسيط النمط1من من البسيط اهلربس على2وفريوس البثرات حجم ذلك يف مبا ،
السقائيالغشاء فوقواحلساسيةchorioallantoicاملشيمائي احلرارة ولدرجات للهيبارين

فريوس. م40 النمطربساهليشكل من للهيبارين1البسيط حساس وهو صغرية، بثرات
فوق حرارة للتفريق. م40ولدرجات مهمة تقنية الداخلية اليوكلياز اقتطاع .حتليل
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مبيزةتتشارك اهلربسية األلفاوية الفريوسات .latency) الكمون(اخلفاءكل
.االنتشارعاملي:اجلغرايفالتوزع
لفريوس90%إىل70%أنرقد:اإلنسانيفاحلدوث أضداد لديها البالغني مجهرة من

البسيط األدنالسريولوجياالنتشار. اهلربس الدخل ذات الفئات يف .ىـأعلى
النمطالعدوىتنجم:احليواناتيفاحلدوث من البسيط اهلربس فريوس عن احليوانات يف

واحد1 حمتمل استثناء النسامت. مع يف فاشيتني عن البوميةالتبليغ owlنيس

(Aotus trivirgatus)أمريكا من املتحدةاجلنوبيةاملشحونة الواليات إحدى. إىل مجعت
بارانغويال يف للشحن بالبريوبكولومبيااֱדموعات إكوتيس يف واألخرى فاشية. ، حدثت
مؤلفة مستعمرة يف أخرى الطحال84منسوافية مستأصل اليدين أبيض (Hylobatesجبوناً

(lar .املرض الشفتني،كان: جبونات6أصاب صوار على متسحجة مناطق منها ثالثة لدى
الباقية الثالثة لدى والحويصالتوكان يفتـيصغرية، وناخرة بسرعة، متقرحة أصبحت

األمر أربع. آخر الرنححيواناتمات أعراض مع الدماغ التهاب نتيجة الستة من
اللسان، وشلل باملوتالوتورمواالختالجات انتهى مترقي نازل وشلل استفرد. عضالت،
من البسيط اهلربس احليواناتثالثةفريوس اهلربس. من فريوس استعدال أضداد وجدت

يف أيضاً(Smith et al., 1969)املستعمرةيفجابونا84ًمن16البسيط الفريوس استفرد ؛كما
بشكل املنعدية واهلبار الظربان ثالث (Emmons, 1983) طبيعيمن إىل زباباتباإلضافة

(Tupaia glis)املتحدة الواليات إىل شحنت قد كانت تايلند McClure)من et al., 1972) .
جمموعة من)ينـزمشبا(بعامات6منمؤلفةيف اثنان (Panالشائعينـزالشمبا،

(trolodytesالشمبا من القزمنـزوأربعة Pan)ي paniscus)كل؛ من حيوان عند وجد
األعضاء على هربسية منطية آفات مشبا: الظاهرةالتناسليةنوع عند كان شائعنـزفقد ي

عمره على6ذكر حويصالت مشباالقضيبسنوات عند وكان علىنـز، آفات أنثى قزم ي
وتشكل تقرح مع الباطنة الشفرية األول.بثريةحويصالتالطية احليوان عند ظهر

أيضاً واربية لثوية فريوسإىل(McClure et al., 1980)العدوىاملؤلفونعزى. حويصالت
النمط من البسيط حيدد. 2اهلربس مناملصدرمل انتقلت أا يفترض لكن للعدوى، األويل
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البشر مع التماس .خالل
12احلضانةدور:اإلنسانيفاملرض الطفولة. يوما2ً  خالل األولية العدوى تكتسب

عادة، ألناملبكرة أعراضيةكونتومتيل حوايل. ال يف تظهر السريرية األعراض أن 10%قدر

العداوى من تظهر. األوليةفقط احلاد: وعندما اهلربسي واللثة الفم كالتهاب املرض يتظاهر
تفاعل خطورتهجمموعيمع يف بسرعة. يتنوع وتنفتح والفم البلعوم يف احلويصالت تتطور
يظهر الاملزيدوقد على احلويصالت والشدقنيمن والشفتني الرخو واحلنك عندما. لسان

الدخولالعينانتكون اجلفن: باب والتهاب امللتحمة التهاب شكل املرض التهاب. يأخذ
التهابالبلعوم حيدث قد كما املراهقني، عند الشائع الشكل هو حويصلية آفات القرنيةمع

والدماغ السحايا التهاب ونادراً عدوى. وامللتحمة، معممةشوهدت البسيطاهلربس(قاتلة
ولدان) اخللقي املناعيتـيوال(Benenson, 1990)يف اجلهاز نضج عدم إىل .عزيت
بكموافريوسعدوىتتميز البسيط األوليةlatency) خبفائها(اهلربس العدوى فبعد ،

مدى جمينه أو الفريوس يبقى األضداد، تتألفاحلياةوتطور حمددة تشرحيية منطقة عقدةيف من
احلسية األعصاب من أخرى) sensitiveاحلساسة(عصبونية عناصر العدوى.مع تتوضع
املبهمية العقد يف غالباً التوائموالعجزيةالكامنة يعاد(Hirsch, 1991)ومثلثة أن وميكن

على) تستنشط(تفعيلها متكررة، هجمات إىل عادةشكلوتؤدي اهلربسي الشفة التهاب
احلمى( جمموعي) blisterنفطات تفاعل أويتزامن. دون داغل، مرض مع عادة االستنشاط

عوامل أو فيزيولوجية تبدالت أو مناعي مع. أخرىمضعفةكبت األضداد تتعارض ال
.االستنشاط
النـيالعيالشكلمعاجلةتكون املراهم الفيدارابنيتـيبتطبيق ،vidarabineأساسها
العصوعندما اجلهاز الوريدبـييكتنف داخل األسكلوفري يعطي .املركزي

جمموعالعدوىمتيزت:احليواناتيفاملرض سابقاًتـييف املذكورة البومية النسانيس
والذي بشدة، وقاتل معمم والنوامبدأمبرض والزكام امللتحمة 7انقضى. بالتهاب أيام4 

األعراض ظهور بني ناخرة. واملوتفقط لوحيات اجلثة تشريح اللسانأظهر على وقرحات
يف( يكن مل ذلك أن مع)احليواناتكلرغم الكظرية الغدد وتضخم الكبد، يف خنرية وبؤراً ،



215 اهلربس البسيط (النمط 1)

قشرية اللمفيةspeckledمبقعةناحية العقد يف وحربات ،.
اجلابون يف السريرية الصورة الدماغبآفاتمتيزت والتهاب يف(جلدية احلدوث انظر

).احليوانات
االنتقالوالعدوىمصدر للفريوساملستودعهواإلنسان:طرز األكثر. الطبيعي الطرز

هو إنسان إىل إنسان من لالنتقال للعدوىالتماسأمهية حامل لعاب مع ميكن. املباشر
ال بالغني لعاب من الفريوس .أعراضينياستفراد

مع بالتماس أخرى وحيوانات البومية النسانيس إىل انتقلت العدوى تكون منمحلةرمبا
.البشر

الثويالعالقةخيصفيما يف: مع محيدة البسيط اهلربس فريوس عن النامجة العدوى تكون
البوميالسويالثوي النسناس مثل عارض ثوي يف بشدة قاتل مرض إىل وتؤدي اإلنسان، ،
عن. اجلبونأو النامجة العدوى يف مشابه منط النسناسيةالفريوسةيوجد والاهلربسية تـي،
وهوهي الطبيعي، مستودعها يف خفيفاً مرضاً حتدث أو بأعراض مصحوبة النسناسغري

اإلنسان أي العارض، الثوي يف بشدة قاتلة وتكون .الريسوسي،
نسيجية،استفرادميكن:التشخيص مزارع يف احلويصلية املادة أو اللعاب من الفريوس
اخلاليا عممشكالcytopathicًباالعتاللويصيب داخلخاليا ومشتمالت النوى عديدة القة

ذلك. نووية إىل تشخيص: إضافة املناعياملادةميكن التألق اختبار باستخدام الباثولوجية
االلكترو باֱדهر الفحص أو الفريوسالستبصارنـياملباشر إذا. (Berría, 1991)جزيئات

استعدال اختبار فإن النوعية، األضداد مستويات األيجمفيداملصلارتفعت أضداد فوجود ،
Mيؤكديوحي أن البوليمرياز سلسلة لتفاعل ميكن كما بدئية، العدوىتشخيصبعدوى

البسيط اهلربس .بفريوس
واألشخاصأناملهممن:املكافحة الولدان عن هربسية بآفات املصابون األشخاص يبتعد
املناعة إجاآلنتـىحيوجدال. املعوزي توجد وال فعال، انتقاللقاح ملنع عملية راءات
من النسانيساإلنسانالعدوى .إىل
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عـراجـالم

HERPESVIRUS SIMIAEالنسناسيةالهربسيةالفيروسة

ICD-10 B00.4الهربسيالتهاب ICD-10 B00.4 Herpetic encephalitisالدماغ

بالفريوس: املرادفات النسناسيةBالعدوى اهلربسية بالفريوسة العدوى ،B.
النسناسيةالفريوسة: لسببياتا أيضاًتـيوال،Herpesvirus Simiaeاهلربسية تعرف

خصائصملزيد.BHerpesvirusاهلربسيةبالفريوسة حول التفاصيل الفريوساتفصيلةمن
اهلربسية فصل: األلفاوية البسيط: انظر .Herpes Simplexاهلربس

بنيالعدوىحتدث:اجلغرايفالتوزع طبيعي جنسبشكل من املكاكاملقدمات
Macaccaاهلند. آسيايف فصل: يف خالل يزداد املرض وقوع أن املومسيةالرياحشوهد

الفريوس. وبعده معSA-8استفرد وثيقة مستضدية بعالقة يتصل والذي اهلربسيةالفريوسة،
أفريقيالنسناسية خضراء نسانيس من األثيو(ة، Cercopithecusبـيالقردوح aethiops (
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النسناسيةالفريوسةتوجدال.)papioأنواع(واجلبونات األدغالبشكلاهلربسية يف طبيعي
الميكن. األمريكية التماستـيللمقدمات خال من العدوى اكتساب أخرى ألجناس تنتمي

مع توضع البيولوجيةمكاكاتعندما املواد إنتاج أو األحباث مراكز يف .منعدية
الفريوسالبشرياملرض:اإلنسانيفاحلدوث استفرد أن ومنذ بشدة، قاتل لكنه نادر،

علم األوىل منفقد،1934للمرة أكثر تعاملوا. حالة25استعرفت أشخاص يف املرض حدث
أنسجتها أو النسانيس اللقاحاتيفمع إنتاج مراكز أو حبوث األول. مراكز الوقوع سجل

لزيادة1957عام الراستخدامنتيجة اللقاح؛املكاك سنجابية التهاب لقاح إلنتاج يسوسي
احلني ذلك اخلضراءاستبدلومنذ بالنسانيس واسع، نطاق وعلى الريسوسي، املكاك
وبعد ح1973األفريقية، حاالت حتدث متعاقبة1987تـىمل حاالت ثالث حدثت عندما ،

مارس بني/يف الأشخاصآذار األحباث خمتربات يف النسانيس على الفضاءيتعاملون يف طبية
يف البحري املتحدةحمطةاجلوي الواليات يف بفلوريدا بنساكوال يف البحري حدثت. الفضاء

رابعة الثالثةيفحالة أحد عام. ,.Holmes et al)(1990زوجة حالتان: 1989يف حدثت
ميتشيغان والية يف للبحوث معهد يف قاتلة إحدامها كانت كما (CDC, 1989)بشريتان، ؛

عامحد حالة تكساس1991ثت يف للمقدمات مركز يف. يف البشرية احلاالت ثلثا حدث
املتحدة، الثالث(والبقيةالواليات وبريطانيا) الثلث كندا .(Weigler, 1992)العظمىيف

اآلسيويةيفالنسناسيةاهلربسيةالفريوسةعدوىحتدث:احليواناتيفاحلدوث املكاكات
طبيعي معدل. بشكل الريسيوسياإلجيابيةاملفاعالتكان املكاك يف املصل استعدال الختبار

ضمن20%إىل10%هوحديثاًاملأسور) mulattaاخلالسياملكاك( احلجز بعد لكن ،
إىل املستوى ارتفع متقاربة شهرين100%أو90%جمموعات من. خالل أخرى أنواع

األبتر: املكاك .M)الذيلاملقطوع(املكاك arctoides،)نـيالتايوااملكاكو(M. cyclopis

املشعع(وM. fuscata)نـياليابااملكاك(و املقلنس املكاكوخاصة) M. radiataاملكاك
ومنوبشكلمستعدةاألبتر منعديةالسهلكبري، تصبح .أن

النسناسيةالفريوسةانتشاريتنوع يف. النسناسعمرحسباخلالسياملكاكبنياهلربسية
الدراساتإحد ال: ى احليوانات معدل منتـيازداد أضداداً إىليف11.2%حتوي السنة عمر
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أصبح%33 املنشأ. سنوات3عمرهاعندما مكان خيص فيما اإلمجايل:أما احلدوث كان
املكاكات%4.2 اهلند،الريسوسيةبني يف الصني،16.6%واملأسورة يف النوع نفس بني

وتايلندمنirusاملكاكبني35%و املعطيات.(Rawls, 1979)الفيليبني تفسري الصعب من
غالباً الطرق،السوافية بسبب املخترباتالسريولوجيةوذلك يف املستخدمة Huttاملختلفة et al.,)

العدوى.1981) توجد األمريكيتنيالطبيعيةمل أو أفريقيا يف اإلنسان غري املقدمات وجد. بني
النسناسيةبالفريوسةصلةالالوثيقSA-8الفريوس ).Papioأنواع(اجلابوناتيفاهلربسية
اإلنسانالنسناسيةاهلربسيةالفريوسةحدثتֱק:اإلنسانيفاملرض يف توجد عندما

حيث كبرية، لدرجة قاتالً لدى15%يبقىمرضاً وكان احلياة، قيد على فقط املرضى من
عصبية عقابيل ا.  (Rawls, 1979)اجلميع يكونمن أال للفريوس،اإلنسانحملتمل جداً مستعداً

ال النسانيس من الكبري للعدد تبعاً المعهايتعاملتـيوذلك العضات منهاتـيوعدد . يتلقاه
كل خاصني: عل وترصداً اهتماماً العدوى البسببتستحق املرتفعة اإلماتة تـيمعدالت

سريرية مظاهر يظهرون الذين األشخاص عند .تشاهد
فقطغمور بدقة، معروف غري احلضانة دور طول بنيقدֵקرأن يتراوح و5أنه 5أيام

التعرض وقت من بدءاً عن. أسابيع العدوى جنمت حتوصلعضةإذا حيدث فقد خدش، أو
والتهاب اللمفية العقد التهاب يتلوه اجلرح هربسي.اللمفيةاألوعيةمكان طفح حيدث مل

األر احلاالت من حالة يف الالشكل املتعمم.  (1990)ورفاقههوملزوصفهاتـيبعة املرض متيز
بط وأمل وغثيان وصداع واحتباسوإسهالنـيحبمى احلويصلي البلعوم التهاب حيدث كما ،

رئوي والتهاب العصبية. (Rawls, 1979)بويل األعراض اإلحساس،بأملتبدأ عدم أو عضلي
يتطو مث البلع، وصعوبة حجابية تشنجات رخوودوار شلل والذييفر السفليني، الطرفني

وهط إىل ويؤدي والصدر العلويني الطرفني إىل النهايةتنفسيينتشر تظاهرات. يف تدوم قد
من والنخاع الدماغ التهاب أو الدماغ الباتولوجية. يوماً 3  21التهاب اهليستولوجيا

املرضية( املوجودة) النسجيات لتلك البشريةالفريوسةعدوىيفمشاֲדة عنداملتعممةاهلربسية
نامجة آفات مع الكبدعناألطفال، يف خنرية وبؤر النخاع، والتهاب الدماغ، التهاب
اللمفية والعقد .الكظريةوالغددوالطحال
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للفريوساتاحملبذةاملعاجلة املضاد للعامل الوريدي اإلعطاء ،Acyclovirاألسيكلوفري: هي
يوالذي عندما فعاالً املرضيكون سياق يف مبكراً احلصول. عطى هذاعلىمت مع جيدة نتائج

على حاالت أربع يف اآلخر. األقلالدواء الفريوسات هوالذيمضاد به اجلانسيكلوفرييوصى
ganciclovir(Weigler, 1992).
غالباً: النسانيسيف:احليواناتيفاملرض مالحظة دون مير محيد مرض إىل العدوى تؤدي
يكو األعراضأو عدمي على. ائياًن دراسة لدى 14.400يف كان ريسوسي، 332مكاك

على آفات فقط حتدثه. (Keeble, 1960)والشفتنياللسانمكاكاً ملا مشابه الفريوسةاملرض
البشرية البسيط(اهلربسية الفتية. اإلنسانيف) اهلربس احليوانات يف البدئية العدوى .حتدث

ال وخاصة الفم هيآفات يتبثراألكثرلسان حويصل من وتتألف بثرة(شيوعاً، ويترك) يصبح
ليفية جبلبة تغطى كلها. خنريةقرحة العملية وال7  14تستغرق ندباتيوماً، أي تترك
احلالة على تؤثر للحيوانالصحيةوال يتم. العامة مامل أحد، يالحظها أن دون اآلفات متر قد

بعناحليوانختدير فمه احلافة. ايةوفحص على موضعاً الشكل اهلربسي الطفح يكون قد
اجللداجللديةاملخاطية أو امللتحمة على أحياناً أو امللتحمة. للشفتني، التهاب يوجد وإفرازقد

أحياناً قيحي خماطي نادرة. أنفي املنتثرة العدوى العدوى. حاالت منالبدئيةتتبع حبالة
يشاه) اخلفاء(الكمون ملا البسيطمشاֲדة اهلربس عداوى يف من. البشريد العامل استفرد

التوائم مثلث مع. عقد بالترافق الفريوس استنشاط القاسي،عواملحيدث الطقس مثل الكرب
أجل من جمموعات ضمن النسانيس جتميع .التناسلالنقل،

الذيليبدو الطويل املكاك يف وخامة أكثر من) M. fascicilurisاحملزماملكاك(املرض
الريسوسي محلة. املكاك املنعدية النسانيس من العديد وطرحتدائمةأصبحت للعدوى،

لعاֲדا يف متقطع بشكل يف. الفريوس أيضاً الفريوس استفرد كلويمزارعكما نسيج من أولية
عيانية آفات دون حيوانات .من

الكبوش: اآلسيويةللنسانيسوخالفاً مثل األمريكية األنواع عند capuchinيتظهر

املقلنس( صغري(marmosetوالقشة) Cebusأنواع) (النسناس عص) قرد قاتلبـيمرض
جتريبياً تعدى اآل. عندما الناحيةفاتتتألف الظهارية،اهلستولوجيةمن اخلاليا وخنر تنكس من
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النوىتـيوال يف مشتملة أجساماً والدباق. تطور العصبونات خنر يشاهد يفgliosisقد
العصاجله احلويصالتبـياز حول ملفي ارتشاح إىل إضافة .املركزي،

االنتقالالعدوىمصدر اخلالسي(الريسوسياملكاك:)15الشكل(وطرز )املكاك
الذيل الطويل احملزم(واملكاك الطبيعيان)املكاك الرئيسيان املستودعان تشكل. مها أنواعقد

من النسانيس من اإلنسانلعدمصدراًاملكاكجنسأخرى حالة. وى أيضاًبشريةوجدت
ريسوسية مكاكات مع يعيش أفريقي أخضر نسناس عض عن منالعدوىانتقلت. نامجة

باللعاب واملاء الطعام وتلوث املباشر، بالتماس للنسانيس مستعمرة أوأوخالل العضات
بالضبائب ورمبا .اخلدوش

النسناسيةالفريوسة: 15الشكل .نتقالاالحلقة-اهلربسية

نسناس،اإلنسانيلتقط بلعاب جلدية سحجة تلوث من أو نسناس عضة من العدوى
ضبائب عرب األنفيتدخلورمبا البلعوم أو األنف أو امللتحمة خالل النسانيس. من تطرح
اللعاب يف التناسليةومفرزاتالفريوس واألعضاء حاالت. امللتحمة حتدث مل ملاذا يفهم مل
آسيا، يف جنسبشرية من النسانيس مع غالباً مباشر متاس على اإلنسان يكون . املكاكحيث

املالئمة: كلعلى التشخيصية األدوات نقص بسبب متيز مل لكنها حاالت هناك تكون رمبا
(Weigler, 1992).خمتربية عدوى دورقعارضةحدثت حتطم مزرعةحيتويflaskعندما

نسناس لكلية واحدة. نسيجية حالة إىلتعرف إنسان من االنتقال من وضعت: إنسانفقط
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يعا مريض النسناسيالفريوسةمننـيزوجة ماتةاهلربسية أكسيدالحقاًوالذي مرهم
التهاب من مفتوحة آفة وعلى عنده، هربسية آفات على بتطبيقاجللدالزنك بدأت مث عندها،

اآلفات نفس على اهليدروكورتيزون يشف. مرهم مل اختصاصيتهابالوعندما أخذ اجللد
الفريوس استفرد ومنها خزعة، يعاجلها الذي اجللد املستشفىأدخلت. أمراض إىل الزوجة
ترقي وتوقف جرحها فالتأم وريدياً، األسيكلوفري تعا. املرضوأعطيت مل أا مننـيورغم

إجيابية كانت امللتحمة زروع أن إال امللتحمة مل. يوما18ًمدةللفريوسالتهاب املرأة أن ومبا
أا يعتقد فإنه نسانيس مع متاس على وضعتأدخلتتكن عندما عينيها خالل من العدوى

الالصقة مؤلفة.(CDC, 1987; Holmes et al., 1990)عدساִדا جمموعة عند املرض يظهر مل
وللنسانيستعرضوا21: شخصا159ًمن من138، أكثر أو ملريض مرضى3تعرضوا

امل .(Holmes et al., 1990)ختربيةللبحوث
املرضاحليواناتدور وبائيات إنسان. عارضثوياإلنسان:يف إىل إنسان من االنتقال
دائماً. استثنائي البشرية العدوى حيواينعلىتعتمد مصدر الفريوس. وجود ثوي هو املكاك

.ومستودعه
النسنبالفريوسةالعدوىاحتمالوضعجيب:التشخيص عنديفاسيةاهلربسية احلسبان
قدم شخص نسيجهابأعراضأي أو النسانيس مع متاس على وكان معظم. هربسية، أثبتت

السيسائيةالبشريةاحلاالت البصلة أو الدماغ من الفريوس باستفراد املوت بعد ميكن. سابقاً
األضدادوضع بتطور املرض مدة تسمح عندما املصل استعدال باختبار صالتشخي. التشخيص
ظهرتاملبكر إذا الفعالة ملعاجلة بالنسبة جداً متأخراً سيكون ألنه جداً، التهابأعراضمهم
. الدماغ

الفريوسيتـيالاجلزيئيةالطرق النووي للحمض املباشر للكشف منطورت إما
تفاعل املكانسلسلةخالل يف التهجني أو تشخيصin situالبوليمرياز يف جداً مفيدة

احليوانيةالعدوى أو .(Weigler, 1992; Scinicariello et al., 1993)البشرية
تصيبأنالنسناسيةاهلربسيةللفريوسةميكن يكون حيث خمتلفة خلوية مزارع يف تتكاثر
مشددةcytopathicباالعتاللاخلاليا تدابري ذات خمتربات يف ذلك مبحاولة القيام جيب لكن ،
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السالمة(فقط ).4وجيةالبيولمستوى
نسناسمادةتتكونقد أصابه آخر جرح أو العضة موقع من خزعة من مناذج من الزرع

أو خدش أوخملفاتأو حيوان أو إنسان دموع من مسحة من أو القفص سلك عن نامجة
أو حيوان . تناسليةمفرزاتلعاب

بنيالسريولوجيةالطرقوفرت للتفريق التنافسي إليزا اختبار اهلربسيةريوسةالفاحلديثة
اهلربسيةالنسناسية النم1منطوالفريوسة من البسيط اهلربس عن طبقت1ط، كما مقايسة،

البقعي املناعي والفريوسةالفريوسةعلىdot immunobindingاالرتباط النسناسية اهلربسية
البسيطة بسوراليباستخداماهلربسية مبشتق معطلة قفوواألشعةpsoralenنـيمستضدات

املوجة الطويلة السابق. البنفسجية االمتزاز البسيطةالفريوسةمبستضدللمصليلغي اهلربسية
ماالتفاعل كثرياً الذي حساسيةيوجداملتصالب على يؤثر أن دون البشرية اجلمهرة يف
أا. االختبار الطريقة هذه السالمةالميزة من مميزة إجراءات ذا خمترباً (Heberlingتتطلب

(and Kelter, 1987.
واألضداد: النسانيسيف املتممة تثبيت البدئيةاملستعدلةيظهر العدوى تنخفض. بعد

الوقت مع السريولوجيا. العيارات من كل استخدام إىلواستفرادميكن للوصول الفريوس
.تشخيص

غريالسريولوجيالتشخيص املقدمات من مستعمرة أن على التأكيد يف جداً مهم الصحيح
النسناسيةالفريوسةمنخاليةاإلنسان بني. اهلربسية املستضدي التشابه الفريوسةوبسبب

والبشرية النسناسية أال. صعبفالتفريقSA-8واهلربسية التفريقي التشخيص يف املهم من
اإلنسان غري املقدمات أن البال عن غالباًميكنيغيب بشرية بذراري تنعدي أظهرت. أن

أن عديدة إخضاعجتارب كافياً االستعدالاألمصالليس الختبار بالفريوسةالنسناسية
النسناسية ألناهلربسية إىلمهماًجزءاً، يصل املستضد50% قد هلذا سلبياً يكون قد

Kalter)النسناسيةاهلربسيةللفريوسةوإجيابياً et al., 1978; Hutt et al., 1981) .أن ميكن
املس الطرق نفس التشخيصتستخدم ֲדدف البشر عند النسانيسالسريولوجيتخدمة . يف

التشخيص صعبة الكامنة .العداوى
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مدةحتجزأنجيب:املكافحة حديثاً املستوردة النسانيس 8كل أن6  وجيب أسابيع،
لديه حيوان أي الشكلآفاتيستبعد جمموعات. هربسية يف احليوانات توضع أال جيب

إسكانكبرية، جتنب أالاملكاكاتوجيب وحيبذ املوئل؛ نفس يف أخرى حيوانية أنواع مع
نسناسني من أكثر القفصيفيوضع أفضل.نفس فإن للفريوس، حاملة حيوانات أن تبني إذا
هو للمكافحة الالتخلصطريقة تلك املصلتـيمن استعدال اختبار مع وإعادة.تتفاعل
دوري بشكل .االختبار

اليرتديأنجيب أياألشخاص يعاجل أن وجيب حمصنة، مالبس بالنسانيس يعتنون ذين
بسرعة أمان. املناسبةوبالطريقةجرح إجراءات اختاذ خمترب) مأمونية(جيب أي يف صارمة

النسانيسيتعامل أنسجة األرانب. مع على دراسات جداًتـيوالأظهرت مستعدة هي
مفيداًالتجريبيةللعدوى يكون قد األسيكلوفري التعرضأن بعد يتطور. كاتقاء املرضمل

خالل باملعاجلة البدء مت ال24عندما أما األرانب، عدوى بعد خاللعوجلتتـيساعة
اإلماتة5 يف واضح تراجع لوحظ فقد العدوى بعد Boulter)أيام et al., 1980).

عـراجـالم
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إيلهيوس ILHEUS FEVERحمى

ICD-10 A93.8منقومح فيروسية أخرىيات نوعية بالمفصليات لة
ICD-10 A93.8 Other specified arthropod-borne viral fevers

املُصְקفِّرة: السببيات الفريوسة جلنس ينتمي اֱדني رناوي Bاֱדموعة(Flavivirusفريوس

باملفصليات املنقولة الفريوسات املصفرة)من الفريوسات فصيلة ،Flaviviridae.
اجلغرايف وغواتيماال:التوزع وكولومبيا والربازيل األرجنتني يف الفريوس استفرد

وتوباغو وترينيداد وبنما .وهندوراس
التهاب: احلدوث مع أحدهم خفيفة، محى من يعانون مرضى مخس من الفريوس استفرد

أعراض دون واثنان املوطونة. الدماغ، املناطق يف املصل اإلجيابية املفاعالت معدل يكون قد
جنوبعالياً يف أراراكورا غابة منطقة يف مجاعية مستعمرة يف أجري سريولوجي مسح ففي ؛

أن وجد كولومبيا اختبارات368من 76 (21%)شرق يف إجيابية كانت مصلية عينة
الدموي التراص وتثبيط دراسات. (Prías-Landínez et al., 1968)االستعدال أوضحت
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وترينيداد وبنما الربازيل يف متواترةأجريت سريرياً الظاهرية غري العدوى أن .وتوباغو
اإلنسان يف البشرية: املرض العدوى أن يفبيعتقد سريرياً ظاهرة غري إيلهيوس فريوس

احلاالت مميز،معظم غري محي خفيف مرض إىل تؤدي ما مع. ونادراً طبيعية حالة حدثت
وتوباغو ترينيداد يف الدماغ لقح. التهاب ي9عندما للجراحةمرضى قابلة غري أورام من عانون
للورم احنالل إلحداث ظهرoncolysisبالفريوس منهمت، ثالثة عند الدماغ التهاب ،أعراض

محيد مساق له كان .والذي
احليوانات يف اخلافرة: املرض والنسانيس الطيور من عديدة أنواع من الفريوس استفرد

وي)Cebusنوع( أعنـز، ال يكون ألن املرض الدمع تفريس وجود رغم .راضياً،
االنتقال وطرز العدوى من: مصدر البعوض من املستفردات من العديد على احلصول مت

تواتراً(Psorophoraارشةحلا: األجناس والAedesوالزاعجة) األكثر الناقلتـي، أا يبدو
للفريوس البعوض. الرئيسي من أخرى أجناس من أيضاً العامل استفرد جتريبياًل. كما ثبت قد

لدغات املصريةأن املشرشرة،الزاعجة املضطرمةواحل. A. serratusوالزاعجة Feroxارشة

الرضيعة الفئران إىل الفريوس تنقل احتماالً. قد األكثر املستودع هي الفريوس. الطيور استفرد
الطيور من عديدة أنواع من وتوباغو وترينيداد بنما الثدي.يف يف أضداد ملوجدت لكن يات،

ح منها الفريوس ال.اآلنتـىتستفرد الدراسات تكن حتـيمل كافيآلاتـىأجريت ةن
الدقة وجه على املستودع منعدية.لتحديد بعوضة لدغة من العدوى اإلنسان .يكتسب

الفئران: التشخيص يف بالتلقيح املريض أمصال من الفريوس استفراد .ميكن
حاج: املكافحة هناك أن يبدو املنخفضال الوقوع بسبب نوعية مكافحة إلجراءات ة
ح .اآلنتـىللمرض

المـراجـع
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الوافدةنـزال INFLUENZAلة

ICD-10 J10.1أخرىنـزال تنفسية تظاهرات مع الوافدة ال،لة لةنـزفيروس
المستعرف الوافدة

ICD-10 J10.1 Influenza with other respiratory manifestations, influenza 
virus identified

الوافدةنـزال: املرادفات اجل(Grippeلة البلعومنبـاالنصباب التهاب العدوى،ي،
لل مستعرف فريوس عن النامجة احلادة العلوية الوافدةنـزالتنفسية .)لة

الق:السببيات املخاطية الفريوسات فصيلة من اֱדني رناوي -Orthomyxoميةوفريوس

viridae.ث متييز أمناطمت ووبائية. C .B .A: الثة مناعية أمهية ذات السطحية املستضدات
املستضدات. خاصة الفريوسيمتكتـيوالهذه الغالف على السطحية الوحيدات يف ن
الدموية: هي متييز. neuraminidase (N)دازنيوالنيوراميhemgglutinin (H) الراصة مت وقد
دموية14 يف. N9 ((WHO, 1980)إىلN1(دازنيالنيوراميمن9و) H14إىلH1(راصة

النمط من املختلفة،: Aالفريوس التواليف من عدد يف السطحية املستضدات هذه تتواجد
الفريوس من خمتلف منيط من توليفة كل ال. وتتألف ذراري فإن املقبولة للتسمية لةنـزوتبعاً

التايل الشكل على تستعرف الفريوس((1): الوافدة األصل(2)؛)CأوBوأA: منط : ثوي
اإلنسان غري يكون اخل(عندما الطريينـزاخليلي، اجلغرايفا(3)؛)إخل... يري، ؛ألصل

الذرية(4) االستفراد(5)؛رقم النمط(6)؛سنة لذراري املستضدي ضمنAالوصف
عامduckالبطيةAالذرية: مثالً.هاللني أوكرانيا يف : كالتايلستوصف1963املستفردة

(H3N8)A/duck/Ukraine/1/63 .من املستفردة الذرية حالة يف األصل ثوي حيذف
.اإلنسان
حوايليالفري ويقيس اخليطي، إىل الكروي من شكله يتراوح األشكال، متعدد  100ون
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غالف وله قطراً، الطبقةنانومتر من بروتينيةمزدوج بشويكات مغطى عندما. الشحمية
الشو عصوييتكون تكونكة الشكل فطرية تكون وعندما دموية، راصة تكون الشكل ة

املطرس. دازاًنينيورامي هي الغالف بروتنيتـيوال(M)بطانة من مهمة. M2)،(M1تتألف
ه واملطرس الغالف من داخلهمايكل اֱדني النووي. حتصني  nucleoprotein (NP)للربوتني

الربوتني. helicoidalنـيحلزوقتناس الM1حيدد فريوس بني ويفرق النمط، لةنـزنوعية
والنيورامي. AوBالوافدة الدموية الراصة توليفة الفريوسنيحتدد منيط أضداد. Aداز توفر

الدموية الراصة نفس هلا ذرية بأي العدوى عودة ضد املناعة الدموية  (,.Fenner et alالراصة

(1993.
مثا اֱדني املنـيحيوي الرنا من للمستضداتالفردقطع منها ثالثة ترمز . N،Hطاق،

اجلي التأشب إمكانية الفريوس يف اخلاصية هذه املختلفةنـيتوفر النمطيات يف حيدث . الذي
من أكثر من100هناك للتغريN،Hتوليفة الواسعة اإلمكانية عن فكرة يعطي وهذا

النمط يف الفريوسAاملستضدي .(Shortridge, 1982)من
الفريوسيتعد النمطنـزات من الوافدة إىلAلة باإلضافة احليوانات، من واسعاً ضرباً
السالالت. اإلنسان بتطور املتعلقة الدراسات للنوعPhylogeneticأظهرت نوعية خطوطاً

النوع على يعتمد احليوانية األنواع بني االنتقال انتشار أن وأظهرت الفريوسية، اجلينات من
املكنـياحليوا ال. تنفاخلاص لفريوسات واألصل املصدر هي املائية الطيور أن لةنـزيعتقد

ال األخرىتـيالوافدة األنواع على Webster)تؤثر et al., 1992) .الكامل املدى أن ورغم
النمطيات من(من عدداً) N9وH14تواليف تؤوي الثدييات فإن الطيور، يف توجد أن ميكن
منها فقط معلومات. حمدداً النمطنيهناك خيص فيما احليواناتC،Bأقل بعض. يف يشكك

وخاصة النمطني، هذين بأن ا،Bاملؤلفني على احليوانات يف موجودة تكون طالق،إلقد
عام يف تقرير النمط15استفردت: 1981وحسب فريوس من مذبوحةCذرية خنازير من

اخل أن جتريبياً أُثبت وقد الشعبية، الصني مجهورية مستعداًيرنـزيف كونه إىل قدإضافة
خ من الفريوس آخرنـزينقل إىل Gno)ير et al., 1983) .يف الفريوس هلذا أضداد كشفت

أيضاً والكالب واخلنازير Kawano)اخليول et al., 1978; Mannguerra et al., 1992) .مجع
فرنساواملؤلف مشال يف العاملون الشتاء134ن خالل الكالب من 1989عاممصالً  1988
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أضداد النمطاًواكتشفوا اختبارات32%يفCلفريوس باستخدام املفحوصة احليوانات من
وإليزا الدموي التراص األمصال. تثبيط عاجلوا الكولرييةنيالنيوراميبلقد للضمة Vibrioداز

cholerae)للمستقبلةنـزإ خمرب و) مي النوعية، غري املثبطات من التخلص ֲדدف قدوذلك
بالربوتني األضداد بامتصاص جتارֲדم نوعية املذهبةAأثبتوا إعدا. أيضاًللعنقودية الكالبءمت

بالذرية اليابان يف عندهاC/Ann Arbor/1/50جتريبياً وظهر مريضة الكالب كل وأصبحت
التالية واضح: العالمات دمعان مع امللتحمة والتهاب اجلفنني تورم مطول، أنفي . جنيج

األعراضاستمر احلاالت10ت معظم يف خيص. (Homma, 1986)أيام فيما تقرير هناك
اخليولBالنمط من الفريوس استفراد والكالب. حول واخلنازير اخليول يف أضداد . كشفت

الدموي التراص تثبيط اختبار باستخدام اليابان يف أجري املصلي االنتشار حول مسح : يف
إ504من 16 (3.2%)كان للفريوسأحصنة كانBجيابياً وكذلك 1.030من 1 (%0.1)،

Kawano)يراًنـزخ et al., 1978).
ال التبدالت التـيجنمت وسوافيات وبائيات يف الوافدةنـزحتدث نعAالنمطمنلة

املستضدات يف الفريوس. (Kaplan, 1982)الرئيسيةN،Hالتغريات أمناط كل Aختضع

قد وهذه الزمن، مع جديدلتغريات منيط خالل من تعرب قد أو صغرية هذه. تكون دراسة إن
كلها أو اجلينية املادة من جزء توفري يف للحيوانات احملتمل والدور املستضدية التبدالت

ال من جديدة بشرية وكلهانـزلنميطات اֱדال، هذا يف كثرية حبوث حمور هي الوافدة لة
منيط عن نامجة بشرية جوائح حدوث لفهم جديدةִדدف Laver)ات et al., 1984) .وجدت

النمط يف النمطBتغريات مثل شائعة أو واضحة ليست لكنها املستضدية. Aأيضاً، املميزات
.مستقرةCللنمط

اجلغرايف االنتشار: التوزع .عاملي
اإلنسان يف ال: احلدوث مننـزحتدث عال مبعدل وتتميز عادة، سنوي كوباء الوافدة لة

ومع الوفياتاملراضة من منخفض املاضي. دل القرن يف الكبرية واجلوائح األوبئة كل جنمت
النمط) 1968و1957و1918يف( من الفريوس ال. Aعن عننـزتسبب النامجة الوافدة لة

أقلBالنمط النمطامتداأوبئة من أطول فواصل يف وحتدث النمط.Aداً، وباء يتزامن Aقد
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فاشية يفعانت. Bالنمطمنمع املتحدة من 1985  1986الواليات األسوأ الوباء من
الوافدةنـزال 1969منذBالنمطمنلة الوسطى.  1968  أمريكا يف قليلة تقارير هناك

ال من النمط هذا عن الوافدةنـزواجلنوبية بنما،: لة يف األطفال من الفريوس استفرد
تشيلي يف الفريوسية الفعالية بعض يف. واستعرفت الفريوساتأما كانت فقد ،Bأوروبا

(H3N2) Aالوقت نفس يف الدوران ال. يف النمطنـزسيطرت من الوافدة االحتادBلة يف
السابقةتـيالسوفي الدميقراطية أملانيا مجهورية يف املستفرد الوحيد الفريوس وكان . السابق،

االحتادية أملانيا مجهورية يف استفراداً األكثر النمط كان .(WHO, 1987)كما
بالنمط العدوى منCحتدث كبري جزء ويكون فرادية، حاالت أو حمدودة فاشيات يف
سريرياً ظاهر غري . العدوى

املاضي القرن يف وخامة واألكثر األكرب اجلائحة 1919يفحدثت ما1918  مات عندما ،
من العامل21يقرب يف نسمة النميط. مليون عن اجلائحة هذه جنمت،H1N1جنمت حني يف

ال السابقة عامتـياجلائحة النميط1889حدثت مستضدي. H3N2عن تغري حدث لقد
يف . interimاملوֱקقِّتكبري

من أقل من األوبئة أثناء اهلجمات معدل يف. 40%إىل15%يتراوح الثانية اجلائحة جنمت
يف املاضي 1958القرن النميط 1957  ال(H2N2عن اآلسنـزفريوس وقد)Fluيويةلة ،

من يقرب ما إىل والتزم70أدى فقط، شهرين خالل املتحدة الواليات يف جديدة حالة مليون
الفترة5 هذه خالل ما وقت يف الفراش شخص السوفي. ماليني االحتاد يف : السابقتـيأما

تأثر الوباء30%فقد ֲדذا السكان جمموع من .تقريباً
املعاهد يف اهلجمات معدل احلالة. 70%إىلكاملدارسوصل إماتة معدل أن ورغم

فيها يوجد ال فترة يف املتوقع املعدل مع مقارنة الوفيات يف زيادة هناك أن إال عادة منخفض
املثال. وباء سبيل املتحدة: فعلى الواليات يف خالل 62.000حدث املوت من إضافية حالة

. 1957  1958جائحة
ال الثالثة اجلائحة يفتـيجنمت 1969حدثت النميط 1968  البدئي(H3N2عن النمط

A/Hong kong/68 (H3N2)(وكان سابقت، من اعتداالً من. ايهتأكثر يقرب ما حدثت
املتحدة27.900 الواليات يف إضافية وفاة عام. حالة أخرى جائحة وجنمت1977حدثت
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النميط وحH1N1عن احلنيتـىثانية، النميط: ذلك حيل السابقكان النميط حمل اجلديد
النميطني كال كان اجلائحة هذه يف لكن البلدان،H3N2،H1N1دائماً، بعض يف الدوران يف

النميط السابقةH3N2ألن اجلائحة من موجوداً منتظمة. مازال غري بفواصل اجلوائح حدثت
ال) سنة39إىل9من(أبداً اجلينات يف كبرية تبدالت عن ،Hاملستضداتترمزتـيوجنمت
N .مثل منيط ظهور عودة أيضاH1N1ًإن االهتمام يثري ألمر عديدة سنوات التفسري. بعد

النميط أن هو حيوااحملتمل مستودع يف الفاصلة الفترة أمضى هناك. (Knez, 1991)نـيقد
اجلوائح بني الفترات خالل سنة كل ذروִד. أوبئة وتصل املدن، يف مفاجئ بدء األوبئة اهلذه
إمجاله ما وتدوم ثالثة، أو أسبوعني 6خالل بعد. أسابيع5  وتنتشر املدارس بأطفال وتبدأ

البالغني مجهرة إىل نتيجة. ذلك االستشفاء حاالت عدد زيادة عن تقارير النوائب هذه تال لقد
الرئويلاال ذلك. تهاب إىل العمل: إضافة أو املدارس عن للغياب أكرب نسبة  Betts)هناك

and Douglas, 1990) .األوبئة بني ما األشهر خالل فقط فرادية حاالت املوسم.توجد
اجلنو الكرة نصف يف الشهربـيالوبائي من الشهر5هو الشمايل9إىل الكرة نصف ويف ،

الشهر الشهر12من أخرى4إىل وبعبارة الباردة: ، األشهر خالل كل. حيدث تتبع: على ال
فصلياً منطاً عادةاحلاالت املدارية املناطق ال. يف فصل :  1993  1994يفFluلةنـزخالل

هناك ال3.963كان فريوس من املتحدةنـزمستفرداً الواليات يف الوافدة وتوافق،لة
النمط3.959 (%99.9) مع النمط4وAمنها مع الصني. Bفقط مثل أخرى بلدان يف أما

النمطاوسلوف من فاشيات فحدثت ومازBكيا ح، فقط فرادية حاالت هناك . اآلنتـىال
النمط خاللA (H3N2)كان الفريوسي النشاط معظم عن مسؤوالً

1994 النمط1993  أن إال وأوروبا، املتحدة والواليات آسيا أيضاAً (H1N1)يف استفرد
وهولندا وهنغاريا كونغ وهونغ الفيدرالية وروسيا املتحدة الواليات يف قليلة أحيان  (,CDCيف

النمط. 1994) أن التذكري أيضاً املهم خاللA (H3N2)من مستضدي لتغري خضع
1994 بالذرية:1993  شبهاً أكثر وأوروبا املتحدة والواليات آسيا يف كان : فقد

A/shangdong/9/93الذرية املاضيتـيال A/Beijing/32/92من يف فيها شبهاً أكثر .كانت
احليوانات يف الوافدةنـزالحتدث: احلدوث والعديدAالنمطمنلة واخليول اخلنازير يف

والربية الداجنة الطريية األنواع .من
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ال: الخنازير منيطات حمدودنـزعدد الثدييات يف املوجودة الوافدة من. لة منيطان ميز
اخلنازيرAالفريوس بال. H3N2،H1N1:يف األول اخلنـزيعرف وهو(H1N1)يريةنـزلة ،
من للنميطواحد وجينية مستضدية معايري على معتمدة تقسيمات أشكالهH1N1ثالثة ترافق

والبشرية Webster)الطريية et al., 1992) .يف جديد ضرب بكنداوصف Deaكيبيك et al.,) 

ال. 1992) اخلنـزعرفت منذنـزلة األمريكي؛1918يرية األوسط الغرب يف ظهرت عندما
األر أو الثالثة األشهر العامويف ذلك من األخرية ومات: بعة اخلنازير من املاليني مرض

القائلة. اآلالف احلقيقة يف: إن املأساوية اجلائحة مع ترافق قد السواف هذا 1919إن  1918

أا( على سريولوجياً والبشر،)H1N1املستعرفة اخلنازير يف املشاهدة األعراض بتشابه مقرونة
النظري على باعثاً كانت القد اإلنسان: تقولتـية من العدوى التقطت اخلنازير تكون . قد

أخرى ناحية أن: من وهو احتماالً، أكثر ويعتربونه معاكساً، تصوراً آخرون باحثون يتبنـى
اخلنازير يف أصالً نشأت البشرية سريولوجية. (Kaplan, 1982)العدوى دراسات توحي
يف هناك أن مسنني أشخاص على 1919استعادية ال 1918  لعامل مشاֲדاً لةنـزفريوساً

كاننـزاخل يدور(ائالًجيرية البشرية) كان اجلمهرة حدثت1918  1919ومنذ. يف
النميط عن نامجة اخلنازير بني املرض من الوالياتH1N1فاشيات يف تقريباً سنوي بشكل

ال لفريوس التقليدية الذرية تكون أن احملتمل ومن اخلنـزاملتحدة، مدارنـزلة على جتول يرية
البلد ذلك يف أوروبا. العام ال: يف اخلنـزحدثت املاضينـزلة القرن من اخلمسينيات يف يرية

الظهور وعاودت ظاهرياً اختفت مث املتحدة، واململكة وأملانيا السابقة، تشيكوسلوفاكيا يف
عام1976يف ويف إيطاليا، ومشال بلجيكا فرنسا1979يف جنوب هناك: 1968:ذومن. يف

يف املرض عن وكنداأتقارير وآسيا اجلنوبية وأمريكا الذراري. فريقيا كل إالشوهدت
والواحدة إيطاليا، قريبتـييف جينياً مستضدياً تشاֲדاً وحتمل األمريكية، الذرية تشبه

البط من املستفردة بالذراري Fenner)الصلة et al., 1993) .
املتحدة الواليات ال:يف كل يف العدوى يفبلدانتشرت األضداد 33%إىل25%وكشفت

بعمر املساخل يف املذبوحة اخلنازير 7من ال6  يف أما العمر، من سنتانتـيأشهر عمرها
إىل املعدل فيزداد قد.(Easterday and Hinshaw, 1992)45%وأكثر أنه إىل األحباث تشري

يف االنتشار من منخفضة مستويات تكونتوجد قد العدوى وأن العامل من عديدة بلدان



األمراض الفريوسية232

الرئيسي اجلزء يف وسنغافورة) الرب(متوطنة كونغ وهونغ الصني احنراف. من شوهد
ال فريوس يف اخلنـزمستضدي عامينـزلة بني وقد (Schild, 1981)1977و 1930يرية ،

اخلنازير إىل البشر من تنتقل أن للعدوى املمكن من أنه عامفخالل. تبني البشرية اجلائحة
1969 النميط1968  عن منH3N2النامجة تايوان يف النميط هذا من ذرية استفردت ،139

يفنـزخ فحصها جرى استفردت 1969/12يراً مشابه، وبشكل من11، حيوانا276ًذرية
اخلنازي1970/1يف يف البشري النميط هذا وجود والفريوسية السريولوجية الدراسات رأثبتت

كونغ وهونغ املتحدة الواليات األخرى) الصني(يف البلدان من الذراري. والعديد هذه كانت
البشرية البدئي النمط لذرية بعض. H3N2 (A/Hong Kong/68: (مشاֲדة أظهرت

لفريوس املستضدية للضروب عالياً انتشاراً يفتـيوالH3N2الدراسات خفيفة إمراضية هلا
مع. اخلنازير املهم عاممن كونغ هونغ يف اخلنازير من أيضاً استفرد الفريوس أن ،1976رفة

البشري النوع من اختفائه من عديدة سنوات بعد الفريوس. وذلك استفراد يشري H3N2قد

يف اخلنازير بني متوطناً أصبح أنه إىل البشرية اجلمهرة يف الدوران عن توقفه بعد اخلنازير يف
الن هذا بأن يوحي مما قدآسيا، اإلنسانوع إىل الحق النتقال كمستودع (Shortridge etخيدم

(al., 1977 .ال األخرى األماكن يف البشريتـيأما بالفريوس العدوى فيها H3N2حدثت

اخلنازير Pérez Bre)وإسبانيا(Wallace, 1979a)هاواي: مثالًيف a, 1980)يكن فلم
النم هذا أن إثبات ايممكناً يف موجود اخلط الفريوس. يريةنـزجلمهرة يفH3N2خضع

البدئـي النمط بذرية يتعلق فيما مستضدية تغريات إىل البشرية ،A/Hong Kong/68اجلمهرة
من البشرية الذراري كانت حني والH3N2يف اخلنازير، بالدورانتـييف أقرب،استمرت

البشرية للذراري منها السابقة للذراري املستضدي التهايؤ مؤخراًتـيالإىل أثبتت. أظهرت
النوكليوتيدmapةطخري املشاֲדةA/swine/Hong Kong/3/76أنoligonucleotideقليل

األولية قرباA/Hong Kong/68ًمن) البدئية(للذراري فريوس) ارتباطاً(أكثر مع هي مما
H3N2خالل البشرية اجلمهرة يف دار ذلك. 1976الذي من أكثر أن: بل وجد أحدلقد

اخلنازير من املستفردة خريطة(A/swine/Hong Kong/4/76)الذراري النوكليوتيدقهلا ليل
لل معاصرةتـيمشاֲדة بشرية أن. لذراري استنتج كانتA/swine/Hong Kong/3/76وقد

عام البشري للفريوس مشاֲדاً تبدل، 1968عامالً دون مستضدية لطفرات خضع والذي
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يف اخلantigenicityستضداديةاالواضح اجلمهرة يف يدور يكون  (Nakajimaيريةنـزعندما

(et al., 1982.
اجلي التأشب اآللياتنـييعترب أحد املختلطة العدوى أثناء واحليوانية البشرية للفريوسات

جائحيةتـيال ذراري إىل تؤدي اليابان. قد سوجيمورا: ففي مؤشباً(1980)استفرد فريوساً
(H1N1)recombinantال نفسها هي الدموية الراصة فيه كانت اخلنازير للذريةتـيمن

H1N1اخلنازير ال. يف لتلك مشاֲדة النورامينيداز كانت املستفردةH3N2للذريةتـيلكن
اإلنسان .من

منيط استفراد املمكن من لذراريH1N1كان مستضدية عالقة منH1N1له املستفردة
وبا فاشية خالل الربي الالبط من اخلنـزئية عامنـزلة بلجيكا يف يشري1979يرية قد وهذا م

اخلنازير إىل ينتقل قد طريياً فريوساً أن Pensaert)إىل et al., 1981) .عام22حدثت فاشية
جنمت1984 بلجيكا، عن8يف أعراضH3N2منها مع الفاشيات هذه يف العدوى ترافقت ،

النمي هذه مع عادة تشاهد ال البشرية. طسريرية للذرية مشاֲדاً الفريوس A/Portكان

Chalmers/1/73 (H3 N2)(Haesebrouck et al., 1985) .االنتشار حول دراسة أظهرت
لل اخلنـزالسريولوجي التراصنـزلة تثبيط اختبار باستخدام الصني من مناطق عدة يف يرية
أن لـ303من 32.2%الدموي إجيابية كانت فحصها مت H1N1لـ2.3%وH3N2عينات

(Sanchez and Vicente, 1984) .اليابان يف أجريت دراسة على،عكست 3.701اعتماداً

الفترة خالل هوكيادو مساخل يف اخلنازير من مأخوذة أضداد،1980  1983عينة وجود
عندما1983عام 31.4%يفH3N2لـ البشري بالفريوس منعدية كانت بأا يوحي مما

ت Hirano)ضعركانت et al., 1985).
ال هي فقط اخلنازير ميكنتـيليست ولكن اإلنسان، من العدوى اكتساب تستطيع

أيضاً والكالب اإلنسان إىل تنتقل أن عام. لفريوساִדا اخل1976ففي الفريوس يرينـزاستفرد
الواليات(H1N1)التقليدي يف نيوجرسي يف العسكرية ديكس فورت قاعدة يف جنود من

أحدهمامل مات وقد عام. تحدة، يف خ1978أما من الفريوس نفس استفرد يرنـزفقد
مزرعة يف Hinshaw)وإنسان et al., 1978) .ال من بشريتان حالتان الوافدةنـزاكتشفت لة

وقد اخلنازير، مع متاس على املريضني كال كان وقد املتحدة، بالواليات تكساس جنوب يف
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فريوس مميزH1N1استفرد خله ذرية مرأةاأدخلت. (Dasco et al., 1984)يريةنـزات
عمرها بعد32حامل وماتت رئوي، بالتهاب إلصابتها ويسكونسن يف املشفى إىل سنة

بـ.أيام8 مرضها قبل املريضة تعا4زارت كانت خنازير فيه سوقاً مرضنـيأيام من
ال بالنـزيشبه مرتبط فريوس عزل مت وقد املرأنـزلة، من لدى.ةلة من19 (76%)كان

للفريوس25 أضداداً السوق يف اخلنازير يعرضون كانوا الذين من شخصاً
A/Wisconsin/3523/88(H1N1).الط الطاقم أفراد أحد أصبح الرعايةتـيالبـيكما قدم

إجيا سريولوجي تفاعل مع عليالً Wells)بـيللمريضة et al., 1991).
ع نامجة بشرية حالة تسبب اخلمل الذرارية مننـزن اإلطالقH1N1يرية على وباء . أي

يف أضداد السريولوجي20%كشفت لالنتشار دراسة خالل فحصهم الذين األشخاص من
املساخل يف العاملني Webster)بني et al., 1992) .الفريوسي النميط ينتقل أن H1N1ميكن

خ ذرية مميزات أيضاًنـزمع الرومية الديوك إىل لدى. يرية من7كان ذرية11ذراري
ال جينات اخلنـزمميزات جيناتنـزلة تقييم مت عندما وذلك النميط11يرية من H1N1ذرية

خالل النقطة10املستفرد اختبار باستخدام وذلك dotاللطخةسنوات،  Blot،Wright) 

(et al., 1992.
ومت اخلريف يف املتحدة الواليات يف الفاشيات معظم الشتاءدتحتدث عزيت. خالل

الك إىل للمرض الفصلية والتبدالترالطبيعة احمليط حرارة درجات يف التموج عن الناجم ب
الغذائي النظام عديدة،). القوت(يف مزارع يف متزامن بشكل معينة منطقة يف املرض يظهر

تقريباً القطعان كل حب.ويصيب عادة مرتبطة غري املراكز املتعددة الفاشيات اخلنازيرهذه ركة
وال أخرى، إىل مزرعة إىلتـيمن فصل من القطيع يف تستمر العدوى أن إىل تشري قد

يليه الذي معروفة. الفصل غري السوافات بني الفترات خالل حياً الفريوس بقيا ثبت. آلية لقد
إىل تصل ملدة خمالطيها إىل الفريوس نقل على قادرة جتريبياً املنعدية احليوانات بعد3أن أشهر

آخرى. التلقيح ناحية ال: من أن اخلنـزوجد التقليديةنـزلة على) جتول(تدور(H1N1)يرية
استمراريتها يف يساهم وهذا العام، .مدار

ال: الخيليات النمطنـزتنجم من خمتلفني منيطني عن اخليلية عام. Aلة النميط 1956استفرد
A/equine/Prague/1/56 (H7N7)اخل الفريوس واستفردأو السابقة، تشيكوسلوفاكيا يف يلي
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العامل من أخرى أجزاء يف املستضد. بعدها املستضديةHيرتبط الناحية من اخليلي للفريوس
الطري طاعون فريوس الفريوس(H7N7)مع من قاتلة جرعات ضد الطيور حتصني وميكنه

الثاين،. األخري اخليلي النميط يعرف A/equine/Miami/1/63 (H3N8)استفرد والذي ،
اخليلي األوىلCبالفريوس وللمرة استفرد، انتشر،أيضاً، سواف خالل املتحدة الواليات يف

يف وبعدها األورغواي يف ظهر السنة نفس وخالل كندا، إىل احلدود وعرب البالد كل يف
أوروبا. الربازيل إىل املتحدة الواليات يف السواف بدء من سنتني بعد النميط وسببانتشر

اليابان إىل وبعدها سويسرا، إىل انتشر مث العظمى، وبريطانيا فرنسا يف ضخمة .سوافات
إىل إضافة اخليلية اجلمهرة وكثافة املناعية احلالة على اعتماداً الفريوسات هذه سلوك يتنوع

آخرى فاشية. عوامل حيدث فإنه له، سابقاً تتعرض مل مجهرة النمطيات أحد يصيب عندما
معدالتانفجار مع منللهجماتية ال. 90إىل60%تتراوح اجلماهر يف عانتتـيأما

من القادمة احليوانات ويف الفتية، احليوانات يف فقط يشاهد املرض فإن العدوى من سابقاً
املرض من خالية اخليلي. أماكن الفريوس عامCخضع مرة أول استفراده تغري1963منذ إىل

ذر خيص فيما مهم البدئيمستضدي النمط باملستضد.ية امللقحة اخليول تكن مل
A/equine/Miami/63سواف يف الفعال اخليلي الفريوس ضد 1979حمصنة  1978van)

(Oirschot et al., 1981.
النميطان الولفترةاستمر من فاشيات حيلنـزبإحداث أن دون العامل يف اخليلية لة

A/equi 2 (H3N8)السا النميط متوقعاًحمل كان كما للنميطني. بق املتزامن التواجد ورغم
قد التأشب هذا أن من التحقق ممكناً يكن فلم املستضدي، التأشب وفرصة اخليليات بني

كل. حيدث الرنا: على ִדجني هناكأظهرت أن النوكليوتيد متوالية وحتليل التنافسي الرنا
اليفswitchحتول الفريوسية الداخليةترمزتـياجلينات .  (Webster et al., 1992)للربوتينات

النميط بالدورانH7N7اختفى استمر لكن وأوروبا، املتحدة الواليات يف تقريباً تام بشكل
أسيا وسط يف منخفضة منيط. مبستويات أنهH3N8ظهر إىل اجلينية مميزاته وتشري الصني، يف

أ قد يكون أدختـىرمبا يكون قد وأنه الطيور، حديثاًمن Webster)ل et al., 1992)أما؛
يف البشرية اجلماهر أن سريولوجياً أثبت فقد املتحدة والواليات وهولندا العظمى بريطانيا يف

بالفريوس أصيبت قد البلدان وذلكA/equi 2هذه املستضدية، الناحية من مشابه بواحد أو
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مستض.1895و1889بني مرتبط النميط بـيدهذا . أيضاًA/Hong Kong/1/68(H3N2)اً
بـ جتريبياً انعدوا متطوعني عند وكانA/equine/Miami/1/63ظهرت املرض؛ عالمات

عند استفرد كما أيام؛ بستة العدوى بعد ممكناً الفريوس بعد15من5استفراد شخصاً
ال. أيام10 اخليول عند كونغتـيظهر هونغ لفريوس محي) البشري(تعرضت مرض

واس أيامخفيف، خبمسة العدوى بعد الفريوس كل. تفرد إذا: على فيما حتديد ممكناً يكن مل
الطبيعة يف حتدث املتصالبة العدوى هذه .(Beveridge, 1977)كانت

السطحية: الطيور املستضدات من األكرب الضرب املائية، الطيور وخاصة الطيور، لدى
ال الوافدةنـزلفريوس منAلة يتراوح والذي ،H1ىلإH14وN1إىلN9 .الطيور تعترب

ال لفريوس الرئيسيني واملصدر املستودع واإلنساننـزحالياً للثدييات الوافدة معظم. لة
الربية أو الداجنة للطيور ممرضة غري الربي.النميطات البط ال: يف فريوس لةنـزيتضاعف

ا احمليط، املاء تلوث ويسبب الرباز، يف ويطرح األمعاء يف الطيورالوافدة هلذه أن إىل يشري لذي
الفريوس نقل يف جداً فعالة Webster)أوساط et al., 1978)ينتثر أن للفريوس ميكن كما ؛

جنوب إىل سيبرييا من أو املتحدة الواليات جنوب إىل كندا من الطيور هذه ִדاجر عندما
أخرى. الصني إىل سنة من السائدة النمطيات مستفر. تتبدل على احلصول أستراليامت من دات

وفلسطني أوروبا وغرب الصني أن). سرائيلإ(وجنوب إىل السالالت تطور دراسات تشري
الناحية من جداً قريبة املتحدة والواليات كندا من املائية بالطيور احملمولة الفريوسات هذه

ال تلك إىل اتـياجلينية طرق نتيجة ذلك يكون وقد أوروبا، أو أستراليا أو آسيا هلجرةيف
Webster)املختلفة et al., 1992) .ال فريوسات الداجنةنـزاستفردت الطيور من الوافدة لة

الرومي( الديك البط، اخلرشنة) الدجاج، مثل املعيشة احلرة الطيور من الكثري من Ternأو

النورس(العادي يشبه مائي Sterna)طائر hirundoالذيل اإلسفنجي املاء وجلم ،
shearwater(Puffinus pacificus)أخرى وأنواع الربي السب. والبط للطاعونبـيالعامل

ال من فريوس هو الوافدةنـزالطريي ال). H7N7النميط(Aلة يفنـزفاشيات الوافدة لة
طبيعتها يف غالباً موضعة ال. الطيور من وخيم وباء عامنـزانفجر الوافدة يف 1983  1984لة

امل بالواليات بسببهبنسلفانيا ذبح أو مات واليات11تحدة، ثالث يف طائر وإضافة. مليون
مات ذلك يف125.593إىل فريجينيا10طائراً يف بشكلتـىأ. مؤسسات الوباء هذا
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وجدت فقد ال3مفاجئ، من فقط عامنـزحاالت منذ املتحدة الواليات يف الطريية 1929لة

(Anon, 1984) .النمي أنه على الفريوس بالضرورة. H5N2(OIE, 1983)طاستعرف ليس
بفوعتها مرتبطاً الطريية للفريوسات املستضدي التركيب يكون الذراري. أن بعض استفردت

الناحية من الطريي الطاعون بعوامل جداً الصلة وثيقة وكانت كامل، بشكل الفوعة العدمية
.(Schild, 1981; WHO, 1981)املستضدية

النا الوخيم املرض الفاشيات فريوسات عن جداًنـزمجة نادرة الفوعة عالية الوافدة . لة
عام أست1975فمنذ يف فاشيتان إنكلترا،رهناك يف وفاشية املتحدة الوالسات يف وفاشية اليا

عام يف ذلك قبل إيرلندا يف فاشية .1929وحدثت
هي الطريي للطاعون البدئي النمط ذريةA/FPV/Dutch/27 (H7N7): ذرية وهناك ،

هي عالية فوعة ذات تسببتـيوالA/chicken/Pennsylvania/1370/83 (H5N2): أخرى
املتحدة الواليات يف عديدة واليات يف الدجاج من كبري لعدد السوافات. املوت مكتب أبلغ

عام هولندا يف الطريي الطاعون من فاشية عن فيها1994الدويل أصيب األمو138، طائر من
النعامة( يشبه الرية41و) طائر طائر أيضاً(rheaمن النعامة يشبه الشبنم11و) طائر طائر من

cassowary)النعامة يشبه الكركي) طائر كلهاcraneوطائر ذحبها مت وقد من(، اتصال
يف أمريكا لعموم الصحة منظمة إىل الدويل السوافات خرباء. )1994/4/20مكتب اليوافق

الطاعون تعريف على النميطان. الطرييالباثولوجيا عن املرض هذا من األوىل البؤر جنمت
H7N1و H7N7الرومية والديوك الدجاج يف احلاالت إماتة من عالية معدالت مع وترافقت

أخرى يف. وأنواع الدجاج بني فاشية ذلك بعد النميطاحدث عن جنمت H5N1سكوتلندا

النميط عن جنمت السنونو بني وفاشية كثرية، قدH5N3ووفيات احلوادث هذه أن ورغم ،
ال النميطات أن االفتراض إىل تبنيH5أوH7حتويتـيأدت أنه إىل مرتفعة، إمراضية ذات

مفوعة غري ولكنها الدموية، الراصات نفس هلا فريوسات أن بعض. avirulentالحقاً يفضل
مصط ال: حلاملؤلفني بشدةًنـزفريوسات املمرضة الطريية  (,Easterday and Hinshawلة

(1991.
الطيور، أن يعتقد ألنه الداجنة، والطيور الربية الطيور من كل حول الدراسات تركزت

ال فريوس تأشيب يف دوراً تلعب املهاجرة، املائية الطيور بسببنـزوخاصة وذلك الوافدة، لة
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من الواسع يفاجليناتمداها كثرية أنواع من عديدة ذراري استفردت وبذلك النميطية،
.العامل

مل مميزمهناك الطيورنـزللح يف الوافدة اجلهاز،لة من كل يف يتضاعف الفريوس أن وهي
احمليط يلوث وبذلك الرباز يف ويطرح واألمعاء، املائية،. التنفسي الطيور على التركيز مت

والداجن الربي البط استفرادميك. وخاصة مذرقان من ومنcloacaلفريوس الطيور هذه
ال فيهاتـيالربك سريرية. تسبح تظاهرات الداجن البط يظهر الوافدةنـزللقد أنCلة إال

الربي البط يف تشاهد مل العالمات هذه استمرت. مثل دراسة الطيور4يف على سنوات
كونغ وهونغ الصني جنوب يف الفريوسا: الداجنة املستفردةمثلَّت للنميط46ت خمتلفاً تأشيباً

H-Nمعظمها على احلصول مت وقد البط(43)، مجهرة. من يف الفريوسات تنوع يفسָקر قد
مستمر انتقال مع البشري، لالستهالك يربـى والذي للبط الكبري بالعدد املنطقة هذه يف البط

يف املستعدة اليافعة البط لطيور الربازي الفموي الطريق جداً.ةالصغريكالربعرب مهمة املنطقة
ممر وال) رواق(ألا خمتلفة، مناطق من املهاجرة مستضديةتـيللطيور تأشيبات تֱקدخل قد

اجلوا فريوسات من عدداً أن يظهر قد وألنه أيضاًئجديدة، هناك نشأت قد  (,Shortridgeح

(1982.
ال لفريوس مطابقة أو مشاֲדة فريوسات اخلنـزاستفردت التقليديةـزنلة من(H1N1)يرية

كونغ وهونغ أملانيا) الصني(كندا يف وأخرياً املتحدة البيولوجي. والواليات سلوكها خيتلف
الفريوسات منشأ على رغاما: اعتماداً يف تتضاعف الربي البط من املستفردة فالفريوسات

املستفر الفريوسات تتضاعف حني يف وأمعائها، يفدةالطيور اخلنازير هلذهمن التنفسي السبيل
فقط اخلنازير. الطيور إعداء أملانيا يف الربي البط من مستفرد فريوس مع املمكن من كان

منها الفريوس استفراد إعادة مث املشترك، والسكن األنفي الطريق من كل عرب أظهر. الرضيعة
خفيفة سريرية أعراضاً اخلنازير مصليبعض انقالب دون لكن ،(Ottis and Bachman, 1980) 

بفريوس مرتبط بعامل الرومي الديك عدوى على معاً ووبائية سريولوجية بينة وجدت
اخلنـزال والطيورنـزلة اخلنازير على حيتوي مكان يف التقليدية Mohan)يرية et al., 1981).

أخرى ال: أنواع فريوس الوافدةنـزاستفرد السوفيAلة االحتاد احليتانتـييف من السابق
(Balaenoptera acutorostrata)مشاֲד كان والذي اهلادي، احمليط الطريياًيف للنميط
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H1N1 .الفرو ذات الشمالية الفقمة يف بشري مصلي لنميط أضداد كشفت كما
(Callorhinus ursinus).احلاملة للفقمات موت Phoca)حدث vitulina)كاب جزيرة يف

شتاء يف املتحدة الواليات يف 1980كود لعامل1979  مشابه فريوس خالله استفرد والذي ،
الطريي احليوانات(H7N7)الطاعون وأدمغة رئات أن. من قدر قد20%وقد الفقمات من

الرئوي التصلب هي املوجودة الرئيسية اآلفة وكانت عام. مات، أخرى فاشية 1983حدثت

هو املرة هذه يف احلالة إماتة معدل كان لكن الفقمات، هو4%يف النميط وكان فقط،
H4N5 .ذرية من ثديية ذرية إىل أقرب بشكل بيولوجية نظر وجهة من الفريوس يتصرف
دون. طريية الرومي والديك الدجاج يف حمددة لدرجة االنتقال جتارب يف الفريوس تضاعف

فقط التنفسي السبيل من استفراده املمكن من وكان مرض، أي يسبب أخرى. أن ناحية : من
مقرضتضا بنات يف بسهولة الفريوس أنFerretsعف دون الرضيعة، واخلنازير والقطط ،

ح سريريةتـىيسبب عالمات أي Lang)(اآلن et al., 1981; WHO 1981.عند ظهر
أحدهم من الفريوس واستفرد امللتحمة، التهاب الفقمات خيالطون الذين (Websterاألشخاص

(et al., 1981 .ال من فاشية السويدنـزأصابت جنوب يف الوافدة للمنك33لة مزرعة
إىل وصل مراضة معدل وموت100%وسببت األعراض. حيوان3.000تقريباً كانت

واألنفية العينية اإلفرازات وزيادة والسعال والعطاس القهم هي اجلثة. الرئيسية فتح أظهر
حاداً خاللياً رئوياً هو. التهاباً املستفرد النميط وبعدئذH10N4كان ضمنH10استفرد: ،

من خمتلفة سطحية بروتينات مع الفريوسNتوليفة أن االستنتاج إىل أدى مما فقط، الطيور من
طريي منشأ .(KLingeborn et al., 1985)كان

البشري الفريوس االحتادA/Hong Kong/68(H3N2)استفرد يف الكالب من
تايوانتـيالسوفي ويف أضداد. السابق إيطالياH1N1،H3N2لـوجدت يف كالب يف

عديدة أخرى .(Buonavoglia and Sala, 1983)وبلدان
اإلنسان يف من: املرض احلضانة 3دور ونوافض. أيام1  حبمى مفاجئ بدء للمرض

إعياء وأحياناً وتعب، عضلي وأمل امللتحمي،. وصداع االلتهاب هي متواترة أخرى أعراض
والسعالعوالدما املؤملالشديد والبلع احللق، وأمل األنف، وسيالن والعطاس املنتج . غري
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عند خراخر20%يوجد املرضى والralesمن الرئةتـي، اكتناف إىل بالضرورة تشري . ال
خالل شفاء مع سريع، مساق تقريبا7ًللمرض يستمر. أيام قد لكن عادة، سريع النقاهة دور

النقاهة دور ويكون الوقت، بعض املسننيالسعال البالغني يف األكثر. أطول املضاعفات
قص التهاب شكل على عادة، الثانوية اجلرثومية العدوى هي التهاب/وبـيشيوعاً أو

فوق. رئويبـيقص أعمارهم الذين األشخاص يف تواتراً أكثر املضاعفات . سنة50هذه
األكرب العمرية اֱדموعات من األطفال بني أعلى اهلجمات املضاعفاتال. معدل تتجاوز

الدورية األوبئة خالل احلاالت1%الرئوية أعلى،من إىل املضاعفات معدالت وصلت لكن
اجلوائح بعض يف ال. بكثري الوافدةنـزلنمطي يسببAوBلة حني يف متشاֲדة، أعراض

النمط من مدةCالفريوس أطول زكام مع عادة المحياً يكون والذي بكثري، أخف . مرضاً
ر األعراضتتألف معاجلة من مبضاعفات املصحوبة غري احلاالت املريض. عاية يرتاح أن جيب

والسعال للحمى أدوية ويتناول السوائل من الكثري ويشرب الفراش .يف
األمانتادين النصفAmantadineينقص إىل املرض ،(Betts and Douglas, 1990)أمد

أن املرغوبةلهإال غري اجلانبية اآلثار التركيز(بعض صعوبة أرق، عكوسة) غثيان، آثار . وهي
أيضاrimantadineًالرميانتادين فريوسية. فعال ذراري ظهور وهي مستجدة مشكلة هناك

للفريوسات املضادة لألدوية .مقاومة
باملضادات إضافية جرثومية عدوى مع رئوية مضاعفات وجود عند املريض يعاجل أن جيب

اإلجراءات. احليوية املساعدة: الداعمةتتضمن والتهوية والكهارل السوائل توازن إىل االنتباه
(Betts and Douglas, 1990).

احليوانات يف ال: املرض ألعراض مشاֲדة احليوانات يف .البشريةالوافدةلةنـزاألعراض
اخلنازير وأنفية،: يف عينية وإفرازات وسعال، الشهية وفقد مفاجئ، ببدء املرض يتميز

ال التعايفوضيق وسرعة وإاك ومحى وتتراجع. نفس بسرعة التنفسي السبيل آفات تتطور
مضاعفات حتدث عندما إال احليوانات. بسرعة، يف بأعراض مصحوبة غري العدوى تكون قد

الفعالتـيال للنميط أضداد ال. لديها احلاالت يف احلالة إماتة فيهاالتـيمعدل حتدث
هو الحدثت. 3%إىل1%مضاعفات من أصابتالوافدةلةنـزفاشية بكندا كيوبيك يف
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البطيء والتنفس النفس وضيق حبمى تتميز تنفسية متالزمة مع كثرية تضخم. قطعان شوهد
رئوي وتصلد كبدي، احتقان مع اجلثة، فتح عند اللمفية هي. العقد اهليستوباثولوجية اآلفات

يفتـيال ناخرة خاليا مع التكاثرية الرئة ذات ال. األسناخختص فريوس الوافدةلةنـزاستفرد
البشرية. Aالنمطمن النمطيات مع متصالبة تفاعالت تشاهد يفH3N2،H2N2،H1N1مل

الدموي التراص تثبيط املعايشات. اختبار املعروفة الرضيعة اخلنازير Gnotobioticأظهرت

اآلفات من النمط نفس الفريوس ֲדذا Dea)امللقحة et al., 1992).
مننـزلل حضانة دور اخليلية 3لة و. أيام2  عالية حبمى معنـزوتتميز حادة أنفية لة

واكتئاب النفس وضيق القصبات، والتهاب عضلي وأمل جاف وسعال مصلي يدوم.جنيج
من 10املرض النقاهة2  دور ويستغرق 3أيام، أكثرنـزي. أسابيع1  يكون ألن املرض ع

الي املهور يف الخطورة غالباًتـيافعة قاتلة فريوسية رئة ذات تֱקظهر يشاهد. قد ما غالباً
الفريوس عن الناجم اخلاليل القلب عضلة يأخذCالتهاب أن بعد أو املرض خالل اخليلي

تقريباً. مساقه صفر هي البالغة األحصنة يف احلالة الفريوس. إماتة (H3N8)اخليليCيسبب

الفريوس من خطورة أكثر .عادة(H7N7)اخليلي1مرضاً
الفقم بـ: اتيف قدر مرتفعاً، إماتة ومعدل الرئة بذات املرض اجلمهرة20%متيز من

اإلمراضية هذه يف تتداخل أخرى عوامل هناك كانت إذا يعرف ال لكن .املصابة،
الطيور ال: يف فريوس عدوى تكون ظاهرةالوافدةلةنـزقد مرض،غري من تتراوح أو
مر إىل الطرييخفيف الطاعون حالة يف كما وخيم، من 1983  1984سوافبني. ض

النميطنـزال عن جنم والذي املتحدة الواليات يف الطريية يف(H5N2لة احلدوث انظر
الطريي) احليوانات الطاعون فريوس يسبب(H7N7)أن أن ميكنه الذي الوحيد النميط ليس

الداجنة الطيور يف مرتفعاً وفيات إنتاجاأل. معدل وتراجع الشهية فقد هي املعتادة عراض
البيض صباغ وفقد الرومية(البيض، الديوك يف غالف) خاصة تطور وفشل البيوض، وتشوه

أحياناً هي. هلا الشائعة والوذمة: األعراض اجليوب والتهاب والدماع والعطاس السعال،
وإسهال عصبية واضطرابات والزراق الدجاج. الوجهية يكو: يف احلالةقد إماتة معدل ن

فريوس. مرتفعاً عن الناجم املرض وخامة ختتلف الطريينـزقد النوع على اعتماداً معني يل
بصددهحنالذي وهينشار. ن إيشريدي موريف(1991)أعطى يف مذكوراً عنMurphyمثاالً
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عالH3N8فاشية أي البط عند تظهر مل وفيها إيرلندا، يف الرومي والديك البط ماتبني
الرومي الديك يف واضحة سريرية أعراض هناك كان حني يف .للمرض

سريرية حتت الربية الطيور يف العدوى تكون عام. قد فاشية حدثت بني1961لكن
بالنورس(اخلرشنة شبيه مائي terns ((Sternaطائر hirudo)جنوب معدلأفريقيايف مع
احلالةإلعفمرت .ماتة

االنت وطرز العدوى التماس: قالمصدر خالل من إنسان إىل إنسان من االنتقال حيدث
قطريات عرب العلويتـيالFlüggeاملباشر التنفسي السبيل أن. ختترق للفريوس ميكن كما

ب حديثاً امللوثة املواد بوساطة منعدىإينتقل شخص ال. فرازات واالزدحامتسهل املعلقة بيئة
ال. االنتقال للنميط مناعة العدوى بشكل. نوعيتوفر ونوعية عادة، منخفضة املكتسبة املقاومة

البالغني الكبار من األطفال يف دميومة وأقل بالعمر. دقيق، التقدم مع املناعية القاعدة تتوسع
املستضدية الناحية من مرتبطة لفريوسات املتالحق من. والتعرض عانـى الذي اֱדتمع إن

تقر دائماً منخفض وقوع لديه كبرية مدةفاشية النميط لنفس وذلك 4يباً .سنوات3 
مالحظةً املميزات أهم الإحدى فريوس والالوافدةلةنـزيف وبائياتتـي، يف كبري أثر هلا
ال الطريقة هي البشري، ضروباًيتـياملرض ينتج وبذلك املستضدي، التركيب فيها تبدل

جديدة ومنطيات التبدالت. جديدة من منطان ا: استعرف مستضديdriftياحزنـاألول
تدرجيي ظهر،صغري الذي الوقت منذ النميط يف أساسية ليست لتبدالت الفريوس خيضع وفيه

والثان مرة، ألول يكتنفshiftزحيان: يـفيه املستضني) يتضمن(مستضدي، أحد استبدال
كليهما أو النمط.(H, N)السطحيني من الفريوسات يف وضوحاً التبدالت أكثر ،Aتشاهد

امتداداًتـيوتأ األكثر واجلوائح جديد) انتشاراً(األوبئة منيط بزوغ فريوس. بعد كان
H1N1العام منذ وح1933منتشراً مرة، أول استعرف عام. 1956العامتـىعندما يف
كامل: 1957 بشكل جديد منيط السابق(H2N2)بزغ النميط حمل جائحة،وحل وسبب

اآلسيويةنـزال" ا". لة هذا خاللبقي فعاالً التالية1967لنميط السنة يف آخر منيط بزغ حيث ،
أيضاA/Hong Kong/68ً(H3N2): وهو جائحة سبب النميط. والذي عاد إىلH1N1مث

عام دام1977الظهور غياب الفريوسنمك. سنة20بعد منيط املفاجئة التبدالت هذه Aت
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تطور مل البشرية اجلمهرة ألن بسرعة، االنتشار اجلديدةمن للنميطات أضداد أصاب. أي
ظهور عودة رافق الذي ألمH1N1الوباء اخلصوص، وجه على واملراهقني األطفال

النميط هلذا سابق تعرض أي ميلكون عام. ال هونغ: 1977ويف فريوس من صغري ضرب كان
اֱדتمع(H3N2)كونغ نفس من النميطني كال استفراد وميكن أيضاً، ع. فعاالً : 1981اميف

من صغري ضرب منH3N2(A/Bangkok/79)استمر H1N1(A/Brazil/78)وضرب

ه ذلك وكان فاشيات، اليبإحداث األوىل فعاالتـياملرة منيطان فيها نفسيكون يف ن
الصغرية.(Stuart-Harris, 1981)الوقت الضروب تفسري ميكن االقد ياحاتنـزأو
driftsخالل من الفريوس جزئياًمبرور ممنعة املفاجئة.مجاهر التبدالت تفسري هو التحدي
منيطتـيالshiftsاتزحيانالأو وظهور كليهما أو سطحي ملستضد كلي استبدال إىل تؤدي

ذلك. جديد لتفسري نظريتان اجلديدة: هناك املستضدية النميطات إحدامهاتتطور حسب
املكتسبة املناعة ضغط عن نامجة طفرة اجلمهرةنتيجة الثانية. يف تقول حني ذراري: يف تنجم

مسبقاً موجودة وحيوانية بشرية ذراري تأشيب عن اجلديدة األخري. اجلائحة التفسري يلقى
خمتلفني أثوياء من املستفردة النميطات أن أثبتت البحوث من متزايداً عدداً ألن متزايداً دعماً

ال جنني يف بعض مع تزرع عندما بسهولة حيوانيةتتأشب أثوياء أو الديوك(دجاج أو اخلنازير
كاذبة) الرومية طبيعية ظروف املائية. حتت الطيور إىل متزايد، وبشكل املتراكمة، البينة تشري

للفريوس حمتملني بدائيني اجليAكأثوياء للتأشيب الرئيسي واملخترب إىلنـي، أدى الذي
جديدة منيطات النميطات. تشكيل أن ننسى أال للفريوسجيب استفردتتـيالAالكثرية

املائية الطيور بني،من موجودة الثديية للذراري املستضدات كل وأن الربي، البط وخاصة
الطريية عملية. النميطات يف تتدخل قد اخلنازير، وخاصة الثدييات، أن أيضاً ويعتقد

أخرى. التأشيب ناحية بعد: من بريقها معظم فقدت قد الطفرة نظرية الإن تـيالبحوث
الدموي التراص مستضد أن الذرية(H)أثبتت خمتلفاA/Hong Kong/68ً(H3N2)يف كان
ال الذراري يف املوجود ذلك فعالةتـيمن عام) نشيطة(كانت جائحة . مباشرة1968قبل

مفردة طفرة يف حدث قد كهذا جذرياً تبدالً أن التصديق الصعب عنيلميمن املدافعون
التأ حيثلشيبنظرية حيوانية، وذرية بشرية ذرية من هجني هو اجلديد الفريوس بأن العتقاد

النورامينيداز مبكرة آسيوية ذرية الدموية(N)قدمت الراصة حيوانية ذرية جيب. (H)وقدمت
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من واحد من توليفة من يتألف منيط كل أن نتذكر وواحد9أن النوارمينيداز من مستضدات
ال14من من الدمويةمستضداً القائلة. راصة الفكرة دعمت يف: لقد تساهم قد احليوانات إن

جني القائلةنـزالAمجيعة باحلقيقة النمط: يل من البشري الفريوس يوجدBإن ال والذي ،
السطحية مستضداته يف مفاجئة لتبدالت خيضع ال الدنيا، احليوانات يف نظائر  (,Stuart-Harrisله

االعتراضات. 1981) هوإحدى واحليوانية البشرية الفريوسات من التأشيب لنظرية الرئيسية
شائع غري احليوانات إىل البشرية الفريوسات انتقال إىل،)نادر(أن احليوانات من االنتقال وأن

بكثري ندرة أكثر كل. (Kilbourne, 1978)اإلنسان منذ: على موجوداً االعتراض هذا يعد مل
كون هونغ ذرية أن أثبت والكالب(H3N2)غأن واملاشية اخلنازير إىل انتشرت قد البشرية

جائحة بعد العامل من خمتلفة أجزاء يف أخرى. 1968والطيور ناحية أن: من املعروف من
حاالت هناك تكون حيدث عندما وأنه أبداً، متواتر غري اإلنسان إىل احليوانات من االنتقال

قليلة حاالتثانوية حدثت إن سابقاً،احل. هذا ذكر وكما صارماً، ليس للنوع النوعي ائل
البحرية احليوانات يف وبائية فاشية سببت قد طريية ذرية أن املعروف يف(من الفقمة بني

اهلادي احمليط يف واحلوت املتحدة إجابة). الواليات دون األسئلة من عدد حبوث. يبقى بدأت
ال الصحة منظمة برعاية املوضوع هذا حول وبائياتمركزة يف واضحة أمهية ذات وهي عاملية،

منهانـزال والوقاية الوافدة .لة
القائلة احلقيقة إىل ال: إضافة فريوسات النمطنـزإن من الوافدة الدنياAلة احليوانات يف

أصل يف مهماً دوراً تلعب قد البشرية) منشأ(والطيور اجلائحة كانت،منيطات حاالت هناك
احلي الفريوسات باختصارفيها مراجعتها املستحسن ومن اإلنسان إىل انتقلت قد فمنذ: وانية

ال1974عام من فرادية حاالت عن التبليغ ووسكونسوننـزمت مينيسوتا يف الوافدة لة
الفريوسات واستعرفت اخلنازير، مع متاس على كانوا أشخاص بني املتحدة بالواليات

خنـزكفريوسات تقليديةنـزلة هذه. (H1N1)يرية كل يف الثانوية البشرية احلاالت كانت
متواترة غري فريوس. (Easterday, 1978)النوائب عن نامجة بشرية عدوى حتدث كما

ال لعامل اخلنـزمشابه أونـزلة خنازير مع متاس على كانوا أم اليعرف أشخاص يف يرية
رومية عام. ديوك وثيقة:1982يف مستضدية عالقة حيمل فريوس استفرد

الحقاً(A/New Jersey/8/76(H1N1)بـ مصابة) انظر املناعة منقوصة يافعة كانت فتاة من
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وال حاد، ملفاوي دم صاعقةتـيبابيضاض رئة ذات من أن. ماتت يف47من5ورغم عامالً
ال هذهتـياملستشفى تكون فقد الفريوس، عيارات يف ارتفاع لديهم ظهر قد فيه ماتت

غري استجابة النمطاملوجودة ادكاريةheterotypicalية سابقة H1N1لنميطanamnesticأو

ما حال. آخر أي إنسان: على إىل إنسان من االنتقال أن اخلنـزالفريوسليبدو يريةنـزلة
العامل هذا حيرض أن احملتمل غري ومن اإلنسانحمدودة، يف وبائية Patriaca)فاشية et al., 1984).

ال من فاشية نيوجرسيلنـزدقت يف ديكس فورت العسكرية القاعدة يف الوافدة ة
فريوس ملميزات مشاֲדة مميزات له فريوس استفرد عندما اخلطر ناقوس املتحدة بالواليات

اخلنـزال متطوعنيA/New Jersey/8/76(H1N1)يريةنـزلة عدة ناجم. من االهتمام وهذا
جائحة أن ال1918عن جدتـي، كبرية وفيات إىل منيط،)مجوعية(اًأدت إىل عزيت قد

باخلنازير ارتبط قد كان أنه املؤلفني من الكثري اقترح وقد كل. مشابه، انتقال: على كان
حمد إنسان إىل إنسان من ديكس فورت قاعدة من املستفردة جداًوالذرية مسح. داً أظهر

حوايل أن ال12.000من500وبائي بذرية انعدوا اخلنـزشخصاً معدليرينـزلة وهذا ة؛
املتطوعني أن تذكرنا إذا عمرهممنخفض أضدادوبسبب اكتسبوا يكونوا ال للنميطاًقد

منH1N1الوبائي أقل دام فقد أيضاً، حمددة الفريوس نشاط فترة كانت كما يف5؛ أسابيع،
استمر يفA/Victoria/3/75(H3N2)حني يدور كان كونغ هونغ ذرية من ضرب وهو ،
الو نشيطاًنفس البقاء يف الفريوس. قت، لعدوى البدئي املصدر حتديد ممكناً يكن مل

مننـزاخل ألقل مصدراً كان والذي ال10%يري، حاالت يفنـزمن عها املبلغ الوافدة لة
ثبت. القاعدة ألنه مهمة النائبة هذه األوىلكانت اخلوللوهلة الفريوس قدنـزأن يري

إنسان إىل إنسان من منعديةينتقل خلنازير مباشر تعرض لفريوس. دون أضداد وجدت
اخلنـزال فوقنـزلة أشخاص يف مشابه عامل أو املتحدة،50يرية الواليات يف العمر من سنة

قبل البشرية اجلمهرة يف انتشرت قد املستضدية الناحية من مشاֲדة فريوسات بأن يوحي مما
توجد. 1930عام قد أنه مؤشرات هناك أن الفريوسكما عن نامجة أحياناً عدوى
فنـزاخل اخلنازير، مع متكرر متاس على أشخاص بني نائبةقديري خالل امرأة عند ظهر

للمواشينـزويسكونسني مزرعة زيارة بعد وماتت وافدة للنميط.لة أضداد وجدت
H1N1اֱדتمع76%يف بقية إىل العدوى تنتشر مل لكن املفحوصني، تֱקسترجع. من سوف
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املهاجرة) ستذكرت( املائية الطيور الباستثناء احليوانية التـياألنواع بصددها تـيحنن
النميطات من فقط قليالً عدداً وبستر. تؤوي النظريات(1992)ورفاقهاستقصى خمتلف

السطحي املستضد مستقبل نوعية هو للظاهرة جاذبية األكثر التفسري أن كلHووجد يف
حيوان أ. يـنوع ذلكبل من وال: كثر تنافسية، مثبطات األنواعتـيوجدت عدد حتدد قد

األنواع عن الكثري مصل يف هذا. املصابة يف متهم النورامينيداز مكون أن على أيضاً بينة هناك
مفهومة،التحديد غري اآللية أن .إال

الطريي الطاعون لعامل مشابه فريوس بانتقال املتهمة النائبة ا(H7N7)تظهر إىلمن لفقمة
احليوانات(اإلنسان يف احلدوث ال) انظر لعامل ميكن الوافدةنـزأنه معينةلة ظروف يف

النوع حائل يعرب حيوا. أن نوعي من االنتقال على آخر فريوسنـيمثال انتقال هو آخر إىل
النمطنـزال من الوافدة بريتاA(H1N1)لة يف اخلنازير عامنـيمن 1981بفرنسا

الرومية1982  1983و الديوك .(Aymard et al., 1985)إىل
الصني يف نشأت تقريباً اجلوائح ذراري كل أن الوبائيات علماء البط.يذكر توزع خضع

والربك البحريات مثل السطحية املياه لتوفر عدد. والداجن أكرب حيوي الذي البلد هو الصني
الق البط هجرة طريق على ويتوضع الداجن، البط الربي. الشمايلبـيطمن البط نثر لقد

.mallard ((Aالربكة( platyrhncos)ال منيطات من الكبري هاجرنـزحمتواه عندما الوافدة لة
اجلنو اجلزء يف البحريات ملوثاً اجلنوب الداجنبـيباجتاه البط اكتسب مث مبفرغاته، البلد من

كا بشكل لإلنسان معدية ذراري وبرزت املاء، من جداً. منالعدوى شائعة اخلنازير أن كما
أخرى حيوانية أنواع إىل االنتقال يف مهماً دوراً تلعب احليوانات هذه أن وتبني الصني، . يف

بينة حثهناك فقط الصنيآلاتـىانوية جنوب يف نشأت قد اجلوائح فريوسات بأن ن
(Webster et al., 1992).

ال بوساطنـزانتشرت احليوانات بني الوافدة وغريلة املباشر التماس وبواسطة الضبائب، ة
أيضاً يعتقد. املباشر فإنه عادة، فصلية السوافات أن الورغم حالة يف الوافدةنـزكما لة

السنةالبشرية طوال فعالة الفريوسات دون،أن متر ألن متيل فرادية حاالت وتسبب
وبشك. تشخيص اخلنازير، يف خمتصرة محل حالة أثبتت أنه هناكورغم فإن جتريبـي، ل

احليوانية األنواع على الدراسات من ملزيد بوساطة. حاجة الطيور بني ينتقل أن للفريوس ميكن
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الفموي الطريق أو .الربازيالضبائب
املرض وبائيات يف احليوانات الدنيا: دور الثدييات من الفريوسات أن يثبت مل أنه رغم
بش ذراري خلق يف دوراً تلعب النظريةوالطيور هذه لقبول مييلون املؤلفني معظم فإن .رية،

ال الصحةنـزتنطبق منظمة قبل من املصدر احليوانية األمراض تعريف على الوافدة لة
الفريوسات من معروفة قليلة حاالت هناك لكن عرب" احليوانية"العاملية، اإلنسان إىل املنتقلة

والطيور عكسي،. الثدييات انتقال حيدث أن أيضاًميكن احليوانات إىل اإلنسان من . أي
ما،: التشخيص وباء خالل التشخيص السريريةيعتمد الصورة على تقريباً، دائم ،وبشكل

ال احلاالت تشخص ما األوبئةتـيونادراً بني الفترات يف املختربي. حتدث اإلثبات يتألف
الفريوس استفراد مستفردة. من على اخللو: وللحصول املزارع الدجاجتلقح وأجنة ية

املرض من األوىل األيام خالل احللق أو األنف من مأخوذة مسحات أو . بغساالت
الفريوس وتصنيف الستعراف خمتلفة سريولوجية تقنيات التشخيص. استخدمت يعتمد

مقداره زيادة إثبات على بني4السريولوجي مقارنة يف الضد عيار يف أكثر أو أضعاف
وطو احلاد الطور النقاهةأمصال وتثبيت. ر الدموي، التراص تثبيط اختبارات استخدام ميكن
املصل واستعدال .املتممة

املسنني: املكافحة مثل العايل االختطار حتت األشخاص تلقيح الوقائية اإلجراءات تتضمن
مزمنة استقالبية أو رئوية أو كلوية أو قلبية بأمراض ال. واملصابني التحصني درجة تـيتعتمد

فاعليتهاتوفر على املعطلة اللقاحات املستضديpotencyها كانت: أيوتركيبها إذا فيما
ال أم احلايل بالوباء املتهمة الفريوسات مع تتوافق املستضدية اال. املكونات ياحاتنـزوبسبب

shiftال الدائمة اللقاحاتتـياملستضدية تطوير خمتربات فإن النشطة الذراري يف حتدث
لتعدي باستمرارتضطر تركيبها السبب. ل سنة: وهلذا كل اخلرباء العاملية الصحة منظمة تدعو

اللقاح تركيب حول خمتلفة. للتشاور مصادر من املعطيات على التوصيات الدراسات: تعتمد
املستفردة الفريوسات آلالف املستضدية املميزات حتليل السريولوجية، املسوحات . الوبائية،

املستضدية هيالنمطيات حالياً النمط،A (H3N2) ،A (H1N1)الثالثة يف. Bمع
بذرية: 1992  1993 التوصية عام،A/Beijine/32/92(H3N2)متت موسم 1993  1994أما
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إىل التبديل قرر والA/Shangdong/9/93(H3N2)فقد الذراريتـي، إىل أقرب كانت
الوقتتـيال ذلك مها. استفردت اآلخران A/Singapore/6/86(H1N1): املركبان

النتائج. B/Panama/45/90و النوعية الثالثي اللقاح تلقوا الذين على الدراسات وفرت
الدموي التراص تثبيط باختبار التالية األطفال 55%  70%:اإلجيابية ويف يف%65  %90،

املسنني50%  80%و،البالغني أصل40العيارات(يف األضدا). H3N2من دكشفت
املختربين،90%إىل70%يفA(H1N1)للنميط) 40العيارات( األطفال إىل95%من

و%97 البالغني، املسنني85%إىل60%من كل. (WHO, 1994)من ليست أنه ورغم
بكثري أخف مرضهم كان باملرض أصيبوا الذين فإن حتصن لقاحات. اللقاحات حالياً تدرس

لالستعمال موهنة حية والفريوسية العامل، من املناطق بعض يف جائحة وجه يف تـيالواسع
وصول قبل اللقاح وإعطاء متقدم لتحضري الكايف الوقت توفر .الوباءموجةقد
الوباء أثناء كبرية جتمعات حدوث عدم على التأكد حاالت. جيب عن التبليغ يتم أن جيب

والنـزال الوطنية، للمؤسسات الوافدة توفرهاتـيلة أن الصحةبدورهاجيب منظمة إىل
.العاملية

للخيول من: بالنسبة كل ضد للتحصني متوفر معطل الفوعة ثنائي لقاح هناك
2A/equine 1, A/equine .بفاصل جبرعتني احليوانات تلقح أن 12جيب مث6  أسبوعاً،

ذلك بعد سنة كل معززة .جرعة
ال ضد لقاحات اخلنـزاستخدمت يفنـزلة وبنجاح السابقةيرية .تشيكوسلوفاكيا

المـراجـع
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 JAPANESE ENCEPHALITISنـيالياباالدماغالتهاب

ICD-10 A 83.0

اليابا: املرادفات الدماغ .Bالنمطمننـيالتهاب
إىل: السببيات ينتمي اֱדني رناوي اֱדموعة(Flavivirusاملصفَّرةالفريوسةجنسفريوس

Bسابقاًتالفريوسامن باملفصليات املصفرة)املنقولة الفريوسات فصيلة الفريوسات(، فصيلة
من. 1)سابقاTogaviridaeًائيةخالط جزءاً الفريوس التهابمعقديشكل فريوس يشمل

بوادي الدماغ التهاب وفريوس لويسي السانت النيليموراالدماغ غرب .وفريوس
تقيسللفريوس كروي وهو قطراًنانومت400غالف . ر
آسياانتشرت: اجلغرايفالتوزع من واسعة أجزاء على اهلند،: العدوى الفليبني، الصني،
أوكيناواأندونيسيا اليابان، الرئيسية(، األقاليم)جزيرִדا ماليزيا، أقصىالبحرية، الشرقمن

السوفي االحتاد من الشرقية اجلنوبية واملنطقة كوريا،السابقتـيالروسي، وفيتنام،ومجهورية
وسنغافورة الشعبية، الدميقراطية الو موجود،وسريالنكا،ومجهورية أنه كما وتايوان وتايلند،

أيضاً، أستراليا من أجزاء كابووصفتيف جزيرة ويف ستريت، توريس جزر يف حاالت
كوي والية ويف Hanna)الندنـزيورك، et al., 1996; Van Den Hurk et al., 2001).

الياباحيدث:اإلنسانيفاحلدوث الدماغ اإلنساننـيالتهاب يفوبشكل،يف متوطن،
املدارية السنة،. املناطق طوال فرادية سريرية حاالت يفوحتدثظهرت وبائية فاشيات
املاطر ومومسي. الفصل متوطن املناطق) فصلي(املرض ايةذاتيف يف ويظهر املعتدل، املناخ

اֱדموعة.1 إىل تنتمي اليت املصفرة الفريوسات كل سابقاBًنقلت باملفصليات املنقولة الفريوسات فصيلةمنمن
املصفرة الفريوسات فصيلة على الطخائية .الفريوسات
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اخلريف وبداية صغريةأما،الصيف فاشيات من يتراوح وقوع مع سنوياً، يرجع فإنه اليابان يف
سنويا8.000ًمنأكثرإىل عام. حالة اخلطري الوباء حالة5.700حدثت:1958خالل

حدثت1.322وماتسريرية حني يف كوريا، مجهورية يف اليابان1.800شخصاً يف حالة
وشخصا519ًومات ومات142، تايوان، يف احلاالت. شخصا50ًحالة وقوع تراجع

يف مناليابانالبشرية أقل ألن يوجد أصبح أنه درجة مجهورية100إىل يف أما سنوياً حالة
غطى التلقيح أن ورغم اجلنو1982وباءفإناملدارس،طفالأمن80%كوريا، اجلزء بـييف

إىلبـيالغر أدى البلد مثبتة1.179من الصني. سريولوجياًحالة من: يف أكثر حتدث
احلاالت10.000 إماتة معدل مع سنة، كل طفل70تلقيحمنمبالرغ10%حالة مليون
اهلند.سنوياً سنويا3.000ً  4.000حتدث: يف عام2.143حدثت: تايلنديف.حالة حالة
عام843حدثت: نيباليف.1980 من: مارمينايف.1982حالة أقل سنويا100ًحتدث حالة

(WHO, 1984).احلنيومنذ يفاألكرباألوبئةفإن،ذلك وتايلند، ونيبال اهلند يف حدثت
واضحاً تراجعاً وكوريا اليابان شهدت والية. احلاالتيفحني من إقليمني يف فاشية حدثت

وأصابت باهلند براديش احلادي) وفاة396(شخصا1148ًأوتار والشهر التاسع الشهر بني
عام من اإلقليمني، 1985 (WHO, 1986)عشر أحد يف الوضع خبور(وحتول وباء) جورا من
توطن الوقوع. إىل بنيبشكلارتفع اإلقليم ذلك يف ففي1988و1982ثابت كان1982،

معدل118هناك مع إىل 23.7%احلاالتإماتةحالة، وارتفع إماتة772، معدل مع حالة
Kar)، 32.2%احلاالت et al., 1992).

بنياֱדموعة ما األطفال هي تأثراً األكثر 6العمرية املعطيات3  حسب املتوفرةسنوات
الصيف املناعة. (Huang, 1982)من بسبب العمر تقدم مع املراضة معدل املكتسبةينخفض

الظاهرة وغري الظاهرة العدوى سريرياً. من ظاهرة غري البشرية العدوى هناك.معظم أن يبدو
مقابل سريرية املسوحات1.000إىل500حالة حسب ظاهرة غري السريولوجيةعدوى

كل. الوبائية يف:على الظاهرة غري إىل الظاهرية احلاالت نسبة هيبعضكانت األوبئة
البالغني25:1 عند .فقط

احليواناتاحلدوث التصل: يف الفترات خالل اخلنازير يف األوبئةتـيالعدوى تسبق
مستويات إىل اخل. جداًةمرتفعمباشرة يف الداجناحليوانهووالذييرنـزالعدوى
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ومصر وتايوان كاليابان آسيا يف املناطق بعض يف شيوعاً الفريوس،ميلتضخمهمةاألكثر
الوليدي الوفيات معدل بسبب اقتصادية مشكلة كونه إىل جنوب. يسببهالذيباإلضافة ففي

منعدية70%: تايلند اخلنازير Burke)من et al., 1985) .من مرتفعة عيارات شوهدت
من خمتلفة وأنواع والبقريات اخليليات يف أيضاًالطيوراألضداد والربية البط. الداجنة أن وجد

للمفاعالت معدالت لديه الصني أجري،20%تتجاوزيف فحص أظهر فقد اليابان يف أما
املاشية1.339على من مأخوذاً اليفمصالً من خمتلفة وصلتللمفاعالتمعدالتبلدمناطق

و%59.7 البلد من املركزي اجلزء حني56.8%يف يف اجلنوب، الشمالكانيف يف املعدل
Sakai)فقط%2.1 et al., 1982) .

اإلنساناملرض عادةالعدوى:يف سريرية حمدد. دون غري جزءاً أن على مؤشرات هناك
ح العدوى دوناآلنتـىمن خفيفاً مرضاً يسبب عصبيةقد السريري. أعراض الشكل

هوعروفامل بنيالدماغ،التهابجيداً يتراوح احلالة إماتة معدل دور. 50%و20%مع يدوم
14احلضانة أطوليوما4ً  وقياء. أو شديد وصداع عالية حبمى عادة مفاجئ بدء للمرض

خمية واالختالجاتوسحائيةوتظاهرات الرقبة تيبس األطفال(مثل وعدموال) يف تخليط
النفسية. والشللparesisواخلزلوالغثيانالتوجه والعقابيل مديد، النقاهة واحلركيةدور
األوىل. متواترة العشرة األيام خالل املوت القاتلة.حيدث احلاالت الصورةيعتقديف تنوع أن

فريوس من املختلفة الذراري إمراضية يف فروقات عن ناجم الدماغالتهابالسريرية
.(Huang, 1982)نـياليابا

األعراضتتألف مع التعامل من اإلنترفريون. املعاجلة إعطاء نتائجاملأشوباألفAأعطى
.(Chu and Joo, 1992)جيدة

احليواناتاملرض اآلسيويةتسبب: يف البلدان من العديد يف كبرية خسارات العدوى
املعدل اخلناملرتفعبسبب يف ووفيات اإلجهاضات اليابان. ازيرمن يف املناطق بعض أبلغت

فإجهاضاتعن منـووفيات الوليد وباء70%إىل50%ي خالل اخلنازير بني
غالباًومستقسيةmummifiedمتحنطةاألجنةوجدت. 1947  1949 أعداد. الرأس وجدت
من الاإلمالصاتمتباينة والولدان املتحنطة عصبيةنـيتعاتـيواألجنة أعراض من
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يفووال سوية، يعاحنيدات مننـيقد أو سريرياً ظاهرة غري عداوى من البالغة اخلنازير
قصري محي التجريأظهر.األمدمرض طرحهبـيالتلقيح ميكن أنه الربية اخلنازير يف للفريوس

املين ملتهبة. عرب خصى من أيضاً الفريوس استفرد .كما
السومعظمتعاد إىل املنعدية الربية يصبحاخلنازير قد لكن وخيمةمناء، بعدوى أصيب

دائم بشكل تنتقل. (Chu and Joo, 1992)عقيماً أن للعدوى املمكن venereallyجنسياًمن

خ. أيضاً يافعتاننـزعانت تلقيحهماكانتا،يرتان ومت السريولوجية الناحية من سلبيتني
مب من،منعدىنـياصطناعياً التراصمصليانقالباًاوأظهرتمحىعانتا تثبيط اختبار يف اً

عقيمتني وأصبحتا خنازير.  (Habu, 1991)الدموي يف الدماغ التهاب أعراض شوهدت
عمرها .أشهر3رضيعة
يفالعدوى عادة ظاهرة سنةاخليلياتغري كل قليلة سريرية حاالت حتدث لكن أن. ، قدر

الفترة خالل املراضة املوطو1967إىل1948منمعدل املناطق بـيف آسيا من لكل44.8نة
من100.000 عام. اخليلياترأس الكبري الوباء خالل املعدل اليابا1948ارتفع إىلنيف

قد.100.000لكل337.1 احلالة إماتة معدل أن الفاشيات بعض دراسة ارقاميصلتظهر إىل
مثل السريرية25%مرتفعة التظاهرات رهاب: تتضمن االكتئاب، االضوءاحلمى، لرعاش،

الرنح التناسق، اختالل اخليليات. العضلي، يف عملياً املرض يفصليفاختفى وذلك اليابان
األحصنة مزارع عدد اهلوام،تناقص مبيدات استخدام البعوضللقضاءويفضل جتمعات على

(Sakai et al., 1985)حيدث عندما سيطرة األكثر هياملرضالعالمات اخليليات يف
ا وموت .لوليداإلجهاض

واألغنام املاشية يف منخفضة .واملاعزاملراضة
االنتقالمصدر وطرز األنفالباعضة):16الشكل(العدوى Culexالشريطية

triaeniorhynchusانتقالهي يف أمهية األكثر وبنيالفريوسالناقل الربية الطيور من كل بني
واليابان الصني يف واملاشية البلدوالعديداخلنازير األخرىمن العدوىين. ان العامل نفس قل

اإلنسان هذا. إىل األرزالبعوضيتكاثر حقول بشكلتتجمعحيثويتواجد،يف املياه
ولدرجة والطيور، الداجنة احليوانات دم حنو ميل ولديه اإلنسان،أقلطبيعي، نشيطحنو وهو
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الظالم(ليالً البيوت) عند يدخل معدل. وال حتتاملنخفضاملراضةينجم األطفال 3عند

القائلة احلقيقة عن داخل: سنوات يبقون الفريوس. (Huang, 1982)عادةاملنازلإم استفرد
متواتر بشكل البعوض هذا باعضييلعب. من يفآخرculicineبعوض كناقل رئيسياً دوراً

آسيا مناطق هياملهمةالنواقل.بعض ث: يشنوفال(Vishnuiيشنويةلفا: األخرى نـياهو
الرأسوالباعضةgelidusليديةجلاوالباعضة) اهلندوسيثالثالوأقاليم . fuscocephalaاملغزلية

من استفرد قد الفريوس أن بعوض5ورغم من األقل على دورهاإال،الزاعجةأنواع أن
حمدد غري يزل مل .(Rosen, 1986)الوبائي

الياباأثبت الدماغ التهاب فريوس أضداد الطيورنـيوجود من عديدة أنواع الربيةيف
الطيور. والداجنة أن الربيةمنardeidيبدو املنطقة حيوانات تلعب) Faunaالوحيش(بني
استفرددوراً وقد للفريوس، كأثوياء باألسودالعاملمهماً املكلل الليلي احلزين مالك من

(Nycticorax nycticorax)من .Egrettaاألبيضالبلشونونوعني
أسبابتلعب لعدة للفريوس كمضخات رئيسياً دوراً بأعداد: اخلنازير يفكبريةتواجدها

توفر، وبذلك احلياة، وقصرية النسل كثرية كوا املصابة، مستعدة،أجياالً،وباستمرارالبلدان
للناقل جاذبة اخلنازير. كوا يف الدم تفريس أن 4منيستمرومبا أن2  السهل فمن أيام

وبائية. البعوضتعدي أمهية البقريات ولديهاقليلةللخيليات منخفض عندها الدم تفريس ألن
نسبياً طويل عمر حيث. مدى اهلند، صغرية،جتمعاتيف احملتملمناخلنازير تلعبأنغري

اليابا الدماغ التهاب وبائيات تتطلب ولذلك للفريوس، كمضخات مهماً ذلكيفنـيدوراً
من املزيد .البحثالبلد

الطيورمن بوساطة واحلضرية الريفية املناطق بني العدوى تنتقل أن املصابةاملهاجرةاحملتمل
الدم .بتفريس
التوحي الوبائية بنيتـيالدراسات مباشرة عالقة هناك بأن اليابان يف معدلأجريت

إحدى ففي اإلنسان؛ يف أوبئة وحدوث اخلنازير يف السريولوجية : املدروسةطقاملنااملفاعالت
عام االختبارات يف1963أظهرت ووجدت5%أضداداً املفحوصة، اخلنازير من فقط

منبشريةحاالت3 مؤلفة مجهرة يف التالية.مليون1.8فقط السنة ويف :  (1964)لكن،
املصلكلكانت إجيابية املفحوصة الضخمةووجدت،اخلنازير األوبئة من واحدة املنطقة يف
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العق ذلك العدوى. ديف معدل األنفالباعضة(البعوضيفكان قرب) الشريطية أعلى
ال بني. اخلنازيرفيهابـيترتـياألماكن الوقت نفس يف إجيابية عالقة هناك كانت لقد

وحدوث الناقل . (Maeda et al., 1981)األوبئةكثافة
اليابا:16الشكل الدماغ االنتقالنـيالتهاب .حلقة

ال18مقدارهافجوةهناك الوقت بني منعديةتـييوماً اخلنازير فيه مبستوى(تصبح
البعوض لتعدي كاٍف بشكل منها) مرتفع البشرية، العدوى الدمأيام4وحدوث لتفريس

اخلنازير يف مساقه الناقلليلقحللفريوسيوما14ًوألخذ .يف
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وجودالنشاط عن مسؤول املدارية البلدان يف للنواقل الدماغاملستمر نـيالياباالتهاب
توطنيته وعن السنة مدار أخرى. على ناحية املومسي: من النشاط املناطقللنواقليؤدي يف
وبائية فاشيات إىل ب. املعتدلة تفهم الدعمل الشتاءتـياآللية خالل حياً الفريوس فيها يبقى

امل املناطق ب.عتدلةيف يف اجلنس عرب ينتقل الفريوس أن توطد الشريطيةالباعضةيوضلقد
األنثىمناألنف إىل خالل. الذكر اخلفافيش على أجريت دراسة 1965أظهرت يف 1963 

مجاهر أن اليابان من الرئيسية طوال) جتمعات(املناطق منعدية الثدييات توفرالسنةهذه وقد ،
آلية اإلش).الشتاءطيخلتآلية(للفريوسشتاءإبذلك يف الفريوس سلوك املزيفلوحظ تاء
وعندما،Culex pipiens pallensالشاحبةةصالنابالباعضةخاللمناًجتريبياءاتعظبإعداد

لدى كان اإلشتاء من قليلةاءاتعظاستفاقت ألسابيع دم التراصأعطى.تفريس تثبيط اختبار
اعظاءات على اֱדرى Eumeces)الدموي latiscutatus)ًمعدال الريف يف املأسورة

الفريوسات؛14.3%إىلوصلفاعالتللم تستفرد مل آليةوإلثبات.لكن يف العظاءات دور
املعتدلة، املناطق يف للفريوس الشتاء يفمنختطي حتدث اآللية هذه أن إثبات الضروري

Doi)الطبيعة et al., 1983) .
املستمرإن االنتقال هي املدارية البلدان يف نفسه على للمحافظة العامل البعوضبنيآلية

والطيور الثمانينات.  (Monath and Trent, 1981)واخلنازير عدة: يف إثباتعلماءاستطاع
الناقليفالعمودينتقالالا الياباينلفريوسالبعوض الدماغ Rosen)التهاب et al., 1986) .

املرضدور وبائيات يف عارضاإلنسان:احليوانات الطيور. ثوي Ardeidتشكل

الفريوسوالبعوض النتقال األساسية احللقة للفريوسمضخماتاخلنازير. الناقل قد. مهمة
يف العمودي االنتقال الطبيعةالبعوضيكون يف نفسه على الفريوس فيها حيافظ إضافية . آلية

السبميكن:التشخيص العامل وأجنةبـياستفراد امليتة احليوانات أو اإلنسان دماغ من
ندرةاستفراد. اخلنازير أكثر النخاعي والسائل الدم من استفراد. الفريوس فريوسميكن

اليابا الدماغ عمرهانـيالتهاب فئران يف املخ داخل 5بالتلقيح يف1  أو منمزارعأيام
اخل كلية البعوضنـزنسيج يف أو القداد أو اخلاليا. ير الفريوس كلباالعتالليصيب يف

باألبيض: للبعوضC6/36اخللوياخلطcloneنسيلةأعطت.cytopathicاحلاالت الزاعجة
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A. allapictusالنتائجأفضل(Chu and Joo, 1992).على اإلنسان يف التشخيص يعتمد
باستخدامالسريولوجيباالنقال النقاهة وطور احلاد الطور مناذج يف رئيسي بشكل

واختبارات املتممة وتثبيت واالستعدال الدموي التراص أضداد. اإلليزاتثبيط تثبيتتظهر
املثبتة األضداد يف االرتفاع يظهر حني يف املرض، يف مبكراً الدموي يفللمتممةالتراص

تثبيت الختبار املرضى بعض يتفاعل وال الرابع، أو الثالث نـييغ. إطالقاًاملتممةاألسبوع
األيج أضداد الياباالنوعيةMكشف الدماغ التهاب اختنـيلفريوس التراصتثبيطباريف

لويس سانت فريوسات مع املتصالبة التفاعالت الستقصاء احلاجة عن النيلوغربالدموي
م األيج. (Gatus and Rose, 1983)يوراووادي لكشف للتراص دقيقة مقايسة ظهرت كما

Mالدماغاملضاد التهاب بشريةنـياليابالفريوس أمصال .(Yamamoto et al., 2002)يف
منالمن األضداد بتفاوت نقر أن اخلنازير يف السريولوجية الدراسات يف تلقيحضروري
مصل. سابق أضداد لكشف الالتكس تراص اختبار الياباةيطور الدماغ التهاب نـيلفريوس

(Xinglin et al., 2002) .استخدام عن اإلبالغ يفاملقايسةمت الضد لقبط الشعاعية املناعية
مر عند اجلامد البشرالطور من .(Burke and Nisalak, 1982)ضى

التلقيحتعتمد:املكافحة على لتحصنياستخدمت. املكافحة اللقاحات من عديدة أمناط
مزرعةأحدها،اإلنسان من مشتق معطل مفطو) عادةBHK(نسيجيةلقاح فئران دماغ ةمأو
الربوت. حديثاً سلفات يف بالترسيب ونقّي بالفورمالني اللقاح فائقتاله،امنيعطّل أدت. تنبيذ

اللقاح هذا من اليابان(جرعات يف املتحدةيفواملقيمֵקاملطور عيارحداثإل) الواليات
املتطوعني77%يف8استعدال بعد.من ثالثة جرعة أعطيت عند:شهرا12ًعندما كان

عيارت Poland)16اجلميع et al., 1990)،مشتقةكما معطلة لقاحات خليةطورت من
Veroاليابااللتهاب Sugawara)أيضاًنـيالدماغ et al., 2002; Monath, 2002) .أعطى

مֱקرضية نتائج والصني اليابان يف مصنعֵק معدل حي فريوس استخدام. لقاح حيةلقاحاتيلغي
املتعددة للتلقيحات من. احلاجة وذلك الصني، يف مفوعة ذرية توهني يف11خاللمت إمراراً

مثفئر بالغة قداد100ان كلية من رئيسية خلوية مزرعة يف 37حرارةبدرجةإمرار .م36 
من العصبية فوعتها فقدت ذرية من نسيلة باستخدام اللقاح يفخاللطور املخ داخل اإلمرار
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ونسانيس لـ. الريسيوسالفئران اللقاح من47أعطي 6طفالً مراقبتهم 5  ومتت سنوات
أسبوعني منحتدثمل. مدة أكثر محى امللقحني من أي جمموعيم37.4عند تفاعل أي . أو
انقالب يفمصليحدث التمديدات أحد األشخاص) = 12العدد(100%يف لقد. من
هذا أن للمناعةاللقاحاُستنتج مولد األطفالومأمونimmunogenicاملوهن Xingعند et)

(al., 1988 .ًموه: حاليا حي لقاح واسعيستخدم نطاق على الصني يف .(Monath, 2002)ن
فهلتلقيح االقتصادية، والناحية العامة الصحة من لكل جداً مهم الدممينعاخلنازير تفريس

أنه كما للفريوس، كمضخمات دورها يلغى وبذلك احليوانات، هذه جهاضاتإلامينعيف
املواليد فريوسية. وموت ولقاحات معطل لقاح حالياً معدلةيستخدم وكلهاأكثرحية حداثة

مֱקرضية نتائج كل. تعطي اخلنازير: على تغطية على احملافظة الصعب منطقةبالتلقيحمن يف
كبرية بسرعة اجلمهرة جتديد يعاد ألنه .(Umenai et al., 1985)معينة

اإلجراءاتيعتمد نفس على اخليليات اللقاح. حتصني عن للتخلي ميل لصاحلاملعطلهناك
موهنلقا حي للفرس. ح مرتني اللقاح يعطى بأن قبل) اخليلنثىأ(يوصى اليافعة والفحول

ثالث إىل البعوضمنةأسبوعني موسم .(Chu and Joo, 1992)بدء
محالتيعزى إىل واليابان الصني يف واحليوانات البشر بني املراضة معدل التلقيحإنقاص

جزء يف واخلنازير لإلنسان وإاجلموعي ملبيداتمنه، املوضوعي التطبيق جزءاحلشراتىل يف
. آخر

عـراجـالم
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KYASANUR FOSEST DISEAREكياسانورغابةداء

ICD-10 A98.2

جنسرناويفريوس: السببيات من فصيلة،Flavivirusاملصفرةالفريوسةاحملبني
امل بمنBاֱדموعة: سابقاً(صفرةالفريوسات املنقولة الفريوساتالفريوسة فصيلة املفصليات،

عوامل)Togaviridaeالطخائية يتضمن الذي بالقراد املنقولة الفريوسات معقد إىل وينتمي ،
واألوروالتهاب الروسي الربيعيبـيالدماغ والدماغالوسطي النخاع والتهاب اخلريفي

كياسانور. غنميال غابة اسم على األوىلمسي احلالة شخصت حيث اهلند .يف
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بعضالفريوساستفرد: اجلغرايفالتوزع نتائج أن ورغم فقط؛ باهلند كارناتاكا والية يف
السريولوجية البالدقداملسوحات يف الفريوس نشاط من أخرى بؤر بوجود عام،توحي فمنذ

التشخيص1970 الواليةحمصوراًمازال تلك . (Bhat, 1983)يف
عامأولرضاملميز: واحليواناتاإلنسانيفاحلدوث غابة1957مرة يف وباء خالل

نوعني يف وفيات أيضاً يسبب والذي الرماديا:النسانيسمنكياسانور، langurللنغور

(Presbytis entellus)املقلنس وخالل) املشععاملكاك(bonnetواملكاك اهلند، جنوب يف
كان الفاشية تلتها466هناكهذه بشرية يف181حالة أخرى التاليةحالة كل. السنة تثبت مل

خمتلفةيفاحلاالت سببيات لبعضها كان ورمبا فاشية. املخترب، على دراسة أثبت: 1959يف
يفاملرض السريولوجية باالختبارات أو الفريوس من13باستفراد فقط مريضا28ًحالة

. يـظنبتشخيص
عام،: املوطونةكارناتاكامنطقةيف كل بشرية حاالت خيتلفتشاهد عددها أن إال

كبري، يف5منويتراوحبشكل 1983يف) وفاة150مع(حالة1.155إىل1961حاالت

(Chin, 2000).عالقة وجود أثبت الناقليعتدلقد يف العدوى شدة بني إحصائياً ֲדا
يفاحلاالتوعددHaemaphysalis spinigeraاألشواكاملؤنفةالقرشومة: الرئيسي البشرية
املختلفةالس .(Baneryee and Bhat, 1977)نوات

غري عداوى اإلنسان غري واملقدمات اإلنسان من كل عند توجد حتدث. سريرياًظاهرةقد
اجلاف الفصل خالل البشرية احلاالت الذين. معظم أعظمييكونوناألشخاص اختطار حتت

يف املتواجدة الصغرية القرى يف يعيشون الذين هم إىلاملناطقللعدوى ويذهبون املوطونة
أخرى، أعمال إجناز أو ماشيتهم لرعي الغابات عنوذلكمنطقة التبليغ مت أنه حالة87رغم

أيضاً املختربات يف العاملني األوبئة(Pavri, 1989)بني عادة،بسوافاتتسبق النسانيس يف
منذرةتـيوال كعالمة املراضة. ختدم معدل إىل يفاملرتفعإضافة عاماملشاهد النسانيس

ال1957 والسنوات إمجالهتـي، ما فإن .Pمن86(نسناسا1.046ًتلته، entellus .من186و
من) املشععاملكاك الفترة خالل ماتت 1973قد من1962  بنجاح الفريوس استفرد وقد ،

P entellus 118مشععاًمكاكا13ًو(Sreenivasan et al., 1986).
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مناحلضانةلدورميكن:اإلنسانيفاملرض يتراوح مفاجئ. أيام8إىل3أن بدء للمرض
وقهم عضلي وأمل وصداع وقياءنـييعا. وأرقحبمى إسهال من الرابع اليوم يف قد. املريض

وخيماً اإلاك مااآلفات. يكون وعادة مستدمية، موجودة احلنك على احلويصلية احلطاطية
العقد واإلاللمفيةتكون جمسوسةالرقبية ال. بطية التظاهرات يفنـزتشاهد العاملني يف فية

خاص،الزراعة أيضاًبشكل أخرى بأمراض ويصابون سيئة، تغذية وذات فقراء (,Pavriفهم

البيض.1989) الكريات البط. شائعةقلة واألمل تواتراًنـيالسعال أقل ورغم. أعراض
لل امليل خاللنـزمالحظة هذالفاشياتف فإن الاألوىل للفاشيات مميزة تكن مل تـيه
ذلك بعد القلب. درست واضحةوهبوطبطء عالمات الدم احلمى. ضغط 11تدوم ،يوما6ً 

يدوم أول محي طور 21وبعد احلمى9  من ثاِن طور يف املرضى من كبرية نسبة تدخل يوماً
12يدوم مع2  الذهعالماتيوماً، والتخليط الرقبة تيبس مثل والرعاشينـعصبية

املنعكسات شائعةالقصبيةاملشكالت. وشذوذ املعوية مديد. واملعدية النقاهة معدل. دور
احلالة األعراض. تقريبا10ً%إىل5%إماتة معاجلة من املريض رعاية .تتألف
نوعالنسانيسعندظهر: النسانيسيفاملرض داخلاملشععاملكاكمن تلقح عندما

بالفريوس احليواناتوبطءسهالإالوريد يف قاتالً املرض وكان الضغط، وهبوط القلب
العالمتنيتـيال من الدم. األخريتنيعانت يف النووية واملادة احلمراء الكريات بلعمة لوحظت

الأنيفترض. احمليطي البيض الكريات من أتت النووية  (Webb andحֱקطمتتـياملادة

(Burston, 1966 .
يفنـزتبدالت1957امعوباءخاللشوهدت املتنية األحشاء يف نوعية غري وتنكسية فية

ميتةنسناسا22ًمن14 . (Iyer et al., 1960)وجدت
االنتقالالعدوىمصدر اجلماهرغابةداءبزغ:وطرز يف الكبرية الزيادات بعد كياسانور

ال الداجنة واحليوانية الاألمايفecosystemاملباءةغريتتـيالبشرية يدورتـيكن كان
بني فقط الفريوس ونواقلهاحليواناتفيها حوراوات. الربية بعضة بالعدوى اإلنسان يصاب

رئيسي،. األشواكاملؤنفةالقرشومة بشكل اجلاف الفصل خالل الوبائية الفاشيات حتدث
القرادعندماوذلك يكون وعندما تواتراً، أكثر الغابات إىل املزارع عمال ذهاب أكثريكون
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عندما. نشاطاً النسانيس، يف الوفيات وكذلك االنتهاء، من البشرية احلاالت يبدأتقترب
والريقات احلوراوات من قليلة أعداد خالال توجد حيث املومسية، الرياح هذهتساعد. فصل

للمرض املومسية الطبيعة فهم على . احلقيقة
جيدورةتزلمل بشكل مفهومة غري الطبيعية كان. داالنتقال إذا فيما قليل شك هناك
األشواكالقرشومةهوالرئيسيالناقل والاملؤنفة حاالتتـي، يف الفريوس منها استفرد
القراد. كثرية هذا بلدغة العدوى نقل ميكن أنه أثبت وحوراوات. لقد يرقات تتطفل

العلىاألشواكاملؤنفةالقرشومة إىل إضافة الغابات، يف كثرية صغرية طيورثدييات
املاشية. والنسانيس على البالغ القراد وحوراوات. يتغذى يرقات املؤنفةالقرشومةتلصق
الفريوسنفسهااألشواك احلوراوات وتنقل اإلنسان، الفريوس. (Varma, 1989)على استفرد

الأيضاturturisًالقرشومةمن احلوراوات يف السنة،تـي، طوال حياً يبقى أن للعامل ميكن
منسومن أخرى أنواع منالقرشومةت عديدة وأنواع والقراداللبود، الطريالدغ: ،

Ornithoros chiropterphila،الربامياتو اخلفافيشتـيال،Argasidaeفصيلة على تتطفل
للحشرات . (Harwood and James, 1979)اآلكلة

حوراواتالعدوىتترافق لدغة مع األشواكالقرشومةالبشرية القراد.املؤنفة البالغيفضل
الكبرية الربية أو الداجنة األدغال. احليوانات إىل املاشية إدخال انتشارواحلراجسهֵקل

األشواكمةالقرشو دوران. كثافتهاوزيادةاملؤنفة القرادְק. الفريوسووسع املاشيةُ أحضرت
اإلنسان استيطان أماكن 493يفقرادا1,260ًوجد. (Harwood and James, 1979)قرب

كامالً،4.668من عاماً استغرقت دراسة خالل فحصهم مت زراعياً من85%وكانعامالً
األشواكالقرشومة الوقت. املؤنفة نفس يف يغري الغابات إزالة أن وأحياءالظروفكما البيئية
النبامعbiotaاملنطقة الغطاء استبدال من إليه يؤدي بغطاءتـيما اخلضرة تـينباالدائم
علىهذاساعدلقد.متبدل األشواكتكاثرالتبدل املؤنفة القراداتعنالقرشومة بقية

(Banerjee and Bhat, 1977).
نسانيسالفريوساستفرد من كبري عدد عندوقدPresbytisاملكاكمن املرض ظهر

العدوى؛ آخر عدد وأبقى ومات، منها لنماذجثبتوقدالكثري سريولوجي باختيار ذلك
الصفراء. حيحةص األدغال محى يف احلال هو يفجيب: وكما الوفيات معدل تكون أن
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وباء وأن نشيط الفريوس أن على إنذار عالمة كل. حيدثقدالنسانيس أن: على يعتقد ال
الطبيعة يف الفريوس مستودع هي ثديياتالدراساتتركز. النسانيس على الناحية هذه يف

ال الصغرية ملأصبحتتـيالغابة لكنها من. متتمنعدية كثرية أنواع من الفريوس استفرد
أضداد وجود وأثبت طبيعية، بؤر يف احليواناتاالستعدالالقوارض هذه ظروف. يف تشري

البيت مسك زبابة إىل يشبه(كثري اخلشبوجرذshrew (Suncus murinusالفأرحيوان
الذيل كمستودعاتوالسنجابporcupineوالشيهمRattus blanfordiاجلرذ: األبيض

العالية: طبيعية واملستويات اجلمهرة األنواع،املثبتةكثافة هذه يف الدم تفريس من جتريبياً
باستفراد الطبيعية العدوى كل.الفريوسوإثبات تلعب: على أن احتمال استبعاد ميكن ال

دورة يف دوراً أخرى ذات. الفريوسقوارض أثوياء واخلفافيش قليلةالطيور النسانيس،. أمهية
. (WHO, 1985)للفريوسمضخماتاملشععواملكاك. P. entellusوخاصة
املرضاحليواناتدور وبائيات كمستودعختدم: يف الغابة يف الصغرية الثدييات
القراد. للفريوس مجهرة يف وسريعة مفاجئة زيادة املاشية وإدخال الغابات إزالة . الناقلسبب

النسان الفريوستلعب تضخيم يف مهماً دوراً أثوياء. يس واملاشية . عارضةاإلنسان
حالدمتفريس: التشخيص يدوم أمصال. أيام10تـىمديد من االستفراد سهل الفريوس

يف امللقحة وتثبيط. الفئراناملريض املتممة تثبيت باختبارات السريولوجي التشخيص جيري
إضا املصل، واستعدال الدموي، باإلالتراص املرتبط املناعي املمتز مقايسة إىل ) إليزا(مينـزفة

النقاهةباستخدام والطور احلاد الطور كانالسريولوجيالتشخيص.أمصال إذا صعوبة أكثر
أخرى مصفرة لفريوسة سابقاً تعرض قد . املريض

المن:املكافحة اإلجراءات تطبيق عادةتـيالصعب القرادلتحصنيتتخذ ضد اإلنسان
املناطقم يف املنفرات استخدام أو حمصنة ثياب لبس بالفورمالني. املوطونةثل معطل لقاح أدى

جلنني الليفية األرومة لنسيج مزرعة يفالدجاجيف املصل تفاعلية انقالب عند72.5%إىل
أدى لكنه املختربات، يف عندإىلالعاملني املنطقة59%ذلك يف ميدانية جتربة يف فقط

أضداد.املوطونة ظهور أن أخرىلفريوساتيبدو النيلمصفرة غرب فريوس - وخاصة
اللقاح جناعة مع تداخل املشاهدة1.8%املصلياالنقالبكان. قد اֱדموعة  (Dandawateبني
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(et al., 1980 .
الجنت: الفئرانيف فريوس من موهنة ذرية على معتمد حي للقاح واحد تلقيح وفر

langat1ًكياسانور100%إىل70%ارهمقدحتصينا غابة فريوس من كبرية جرعات مدةضد
األقل18 على جانبية،. شهراً آثار دون ملتطوعني املوهنة الذرية هذه أيوملأعطيت تسبب

انتهائية بسرطانة املصابني املرضى يف ضائرة .(Thind, 1981)تفاعالت
جتري لقاح املوطونملنعبـياستخدم املناطق يف . (Chin, 2000)ةاملرض

المـراجـع

كياسان: langatالجنت. 1 غابة داء عامل مثل املعقد، لنفس تنتمي مصفرة القراداستفردت. ورفريوسة اللبود: من
أن. تايلنديفHaemafhysalis papuanaوالقرشومةماليزيايفاحلبيبـي جرذانمستودعيبدو هو الفريوس
الفريوس. األدغال هذا عن نامجة املرض من حاالت تعرف .ال
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السا LASSA FEVERحمى

ICD-10 A96.2

جنس:السببيات إىل ينتمي الشدف مزدوج الطاق مفرد احملبني رناوي الفريوسةفريوس
الرمليةArenavirusالرملية الفريوسات فصيلة يقيس. ، األشكال، متعدد 150الفرييون  80

الش واملنظفات للمذيبات حساس فهو ولذلك شحمي، غالف وله احلمى(حميةقطراً، انظر
الرملية الفريوسات فصيلة مميزات حول التفاصيل من ملزيد النـزفية يرتبط). األرجنتينية

اللمفاوي واملشيميات السحايا التهاب يسبب الذي بالعامل املستضدية الناحية من . الفريوس
األثداء املتعدد اجلرذ من نوع أو ضرب من موزامبيق يف جداً مشابه فريوس املستوم(استفرد

هلذا)Mastomys natalensisاألثيل أضداد وجدت وقد موزامبيق، فريوس مسي وقد ،
ممرضاً كان إن يعرف ال ولكنه زميبابوي، من إنسان يف آخر. الفريوس فريوس استفرد كما

القارض من السا بفريوس املستضدية الناحية من مجهوريةPraomysيرتبط أفريقيايف
Odend)الوسطى hal, 1983) .
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اجلغرايف كما: التوزع نيجرييا، من ومناطق وسرياليون وليبرييا غينيا يف مستوطنة العدوى
مجهورية يف حاالت الكونغو. الوسطىأفريقياشوهدت مجهورية يف سريولوجية بينة وجدت
والسنغال ومايل العاج. (Chin, 2000)الدميقراطية وساحل وغانا الكامريون يف املرض ميز

أيضاًوا . (WHO, 1985)لسودان
اإلنسان يف عام: احلدوث األوىل للمرة السا محى يف1969ميزت تبشريية ممرضة يف

بنيجرييا الدال. السا للمريض رعايتهما أثناء املرض أخريتان ممرضتان index patientالتقطت

بنيجرييا جوس يف مشفى مر. يف من الثالثة وعانت الثالثة، من ممرضتان وخيممات ض
عامي. وشديد بني أخرى فاشيات ست غرب1975و1969حدثت يف بلدان ثالث يف
1970  1972(وسرياليون (1975)وليبرييا (1970 ,1974 ,1975)نيجرييا: أفريقيا

املنخفضة). 1973  1975و األضداد وعيارات لألضداد املنخفض االنتشار أن يعتقد
والقوارض البشر مجاهر يف أخرىاملوجودة رملية بفريوسة سابقة عدوى عن نامجة تكون قد

(Saluzzo et al., 1988) .ال الفاشية إال مشفوية سابقاً املذكورة الفاشيات كل تـيكانت
يف سرياليون يف بعد1970  1972حدثت املستشفيات يف انتشرت الفاشيات أن حيث ،

الدال املريض وح. قبول ثانوية، حاالت وطاقمثالثية،تـىحدثت املستشفيات مرضى بني
العائلة أعضاء وبعض املشفوية. املستشفى الفاشيات عكس احلاالت: وعلى معظم نشأت

كل يف النموذج هو هذا أن اآلن ويعتقد مصابة، ريفية جمتمعات يف سرياليون يف البشرية
الحقاً(أفريقياغرب من). انظر املشفوية للحاالت اإلماتة معدل يف66%إىل 20%تراوح

مقداره مبتوسط املختلفة، اإلماتة. ;36Monath, 1975a)(Casals, 1976%الفاشيات معدل
هو املشفوية احلاالت يف وحوايل20%إىل10%احلايل عموما%1ً، املنعدين لألشخاص فقط

(CDC, 2000).
الريفية املناطق يف السنة طوال احلاالت ال. حتدث بصرف محيدة، املرض حاالت نظرمعظم

على سريرياً، ظاهرة غري عداوى هناك أن كما كبرية، لدرجة القاتلة املشفوية الفاشيات عن
املثال ال: سبيل القرى سكان يف مرض دون حديثة عدوى على سريولوجية بينة تـيهناك

الدالة احلاالت منها أظهرتindex casesنشأت عندما جذرياً السا محى فهم تغرب
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أقل أن منقطعة10%مناالستقصاءات غري سلسلة يف63من) موصولة(يف حدثت حالة
حلالة خمالط من أو املشفى يف اكتسبت قد مشفوية فاشية قبل سنتني خالل بسرياليون قرية

من أقل كانت احلالة إماتة وأن متييزها، مت Fraser)5%أخرى et al., 1974) .على وبناء
املوجودات م: هذه كانت العدوى أن فقطاستنتج احلاالت من قلة وأن املنطقة، يف توطنة

األصل يف مشفوية بل. كانت فقط، شائعة تكن مل العدوى أنه الدراسات من املزيد أظهر
معدي مرض من للموت مهماً سبباً حوايل. (Monath, 1987)كانت إىل100.000حيدث

غرب300.000 يف سنوياً معأفريقياعدوى وفاة5.000، توحي. (CDC, 2002)حالة
غرب يف بؤر عدة يف منتشر السا فريوس أن السريولوجية أضداد. أفريقياالدراسات وجدت

يف من10االستعدال لسكان من5عينات من458مناطق جتميعها مت بشرياً مصلياً منوذجاً
يف48 نيجرييا مشال يف خمتلفاً من23كان. 1965  1966موضعاً مجعت281مصالً مصالً

ر خاللمن نيجرييا يف البدو من إجيابيا5ًعاة لدى. سنوات إحدى11%وكان سكان من
النسبة وكانت للمتممة، مثبتة أضداد سرياليون يف آخر3,5%املواقع موقع (,Monathيف

(1975a.
من سرياليون يف السا فريوس أضداد انتشار يف52%إىل8%تراوح أجري مسح يف

McCormick et)قرية15 al., 1987 and 1987a) .االنتشار درس فقد غينيا يف أما
باألنزمي املرتبط املناعي املمتز مقايسة باستخدام البلد من خمتلفة مناطق يف ،)إليزا(السريولوجي

ثانوية مدارية غابة مناطق سكان بني األعلى املستويات (55%  25%)).صغرية(ووجدت

أقل االنتشار األ) 7%إىل4%(كان اجلبليةبني املناطق يف يعيشون الذين شخاص
(Lukashevich et al., 1993).يف األضداد أمصال12%  13%وجدت من سلسلة من

مرض على مؤشر أي دون مباشر، الال املناعي التألق اختبار باستخدام حتليلها جرى بشرية
السودان غرب يف . (WHO, 1985)بشري

السا محى من حالتان قاتلةإحدامهحدثت الوالياتا يف لألحباث معهد طاقم بني
فلسطني. املتحدة فيها مبا أيضاً، أخرى بلدان يف مستوردة حاالت شوهدت ) إسرائيل(كما

ثانوية حاالت عن تقارير دون . واليابان،
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احليوانات يف أو: احلدوث قارضاً يكون قد الفريوس مستودع أن البداية منذ ظن لقد
بسبب وذلك األخرىقوارض، الرملية والفريوسات السا فريوس بني املوجودة يف. العالقة

سرياليون 1972عام يف السا محى فاشية أسروخالل متثل641مت صغرياً نوعا15ًفقارياً
و القوارض املتعدد10من اجلرذ من املرض عامل استفرد وقد أخرى؛ فقاريات من أنواع
فقط األثيل(األثداء أنو). املستوم منعدية82من17%جد كانت معاجلتها متت . منوذجاً

لنوع عال انتشار السااملستومشوهد حبمى املصابني املرضى منازل يف يف. املنعدى وجد
يف العدوى انتشار أن سرياليون يف مؤخراً أجري البيوتاملستوممسح داخل يعيش الذي

موضعاً يكون ألن مييل موطونة منطقة يف تفريس39%لدىكان.وحوهلا القوارض هذه من
ال املنازل يف يفتـيالدم الدم تفريس وجد حني يف املرض، من حاالت من 3.7%فيها فقط

الشاهدة املنازل قرب79%كان.حيوانات قرية بيوت يف املوجودة القوارض من جمموعة من
من للماس األثيلمنجم Keenlyside et)املستوم al., 1983) .
اإل يف هو: نساناملرض احلضانة ح7دور يطول قد لكن تقريباً، قد. أسابيع3تـىأيام

ح أو وخيماً مرضاً أو خفيفاً مرضاً تسبب أو أعراضية ال السا فريوس عدوى تـىتكون
عديدة. قاتالً أجهزة تصيب وقد وصداع، عضلي وأمل ووهن حبمى تدرجيي ما. البدء كثرياً

قياء شكل على املعوي السبيل بطيصاب أمل أو إسهال الوجهنـيأو يف وذمة حدوث ويكثر
واألمل والصرير والسعال اللوزتني والتهاب البلعوم والتهاب امللتحمة التهاب أو والرقبة

يف. الصدري التقرحي البلعوم التهاب احلاالت80%حيدث من. من العديد يֱקظهر كما
وارتفا املصل ألبومني واخنفاض ألبومينية بيلة النتروجنياملرضى يوريا اللمفية. ع العقد تضخم

شائعان للنـزف وخيماً. وامليل مساقاً املرض يأخذ وتزداد: عندما املرتفعة احلمى تستمر
المبالياً املريض ويصبح االنسمامية، شعرييapatheticاحلالة ونزف وقياء إسهال مع

وصدم البول وشح تنفسي وقصور املركزية العصبية اجلملة دوراواكتناف ووهط نـية،
عادة. غالباً القلب توقف عن املوت إىل. ينجم الداخلني املرضى بني اإلماتة معدل يتراوح

بني عادة املرض من الوخيم الشكل من يعانون والذين يوجد. 50%و30%املشفى، أنه قدر
املستشفى يف حالة كل إىل10مقابل اجلمهرة20حاالت يف العام(حالة التعداد ،)بني
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هي ميوتون الذين املنعدين األشخاص نسبة تكون Johnson،2%إىل1%وبذلك et al.,)

(1982.
ماتشابو محى أو النـزفية األرجنتينية للحمى وخالفاً السا، محى يف الدم تفريس يدوم قد

16النـزفية، الدم. يوما10ً  تفريس مستوى مع مباشر بشكل املرضى وخامة ترتبط
(Johnson et al., 1982)اجلوالة الكبدية اإلنزميات األسبارتات(وتركيز أمني  (,WHO) ناقلة

(1985 .
عادة البالغني من األطفال يف أخف قرية. املرض يف فاشية بعد سريولوجي مسح أظهر

على أجري وجود20بسرياليون يف10عائلة للفريوس بعمر 20.4%أضداد األطفال من
14 التبليغ0  عدم رغم عندهمسنة املرض من حاالت .(Sharp, 1982)عن

والثعلبة اجلزئي الصمم هي تواتراً األكثر والعقابيل يشفى، من عند مديد النقاهة . دور
منذ الريبافريين املرضى1978استخدم معاجلة يف مفيدة نتائج مضادات. وأعطى تعطى

األوىل األربعة األيام يف الوريد داخل هنا بعد) اليوم/كغ/مغ60(الفريوسات فموياً تعطى مث
اخلفيف،. (WHO, 1985)) اليوم/كغ/مغ30(ذلك الدم فقر للدواء اجلانبية التأثريات تتضمن

عكوس هو املرغوبة. والذي غري اآلثار لتجنب ببطء الوريدي التسريب بإعطاء يوصى
(Fisher-Hoch et al., 1992) .

احليوانات يف الطبيعية: املرضى العدوى يفوجدت السا فريوس عن األثيلالنامجة املستوم
ح سرياليون، وباء خالل فترةتـىاملأسور يف نيجرييا مشال يف فوجد حديثاً أما قريب، وقت

األوبئة ساللة. بني على زميبابوي يف أجريت جتارب أناألثيلاملستوممنraceأظهرت
الب وتفريس الدم تفريس مع مستدمية عدوى تكتسب خاللviruriaولاحليوانات تلقح عندما

حياִדا من األوىل األربعة بالفريوسات. األيام املنعدية القوارض يف شائعة املستدمية العدوى
اللمفاوي(الرملية واملشيميات السحايا التهاب نفس). انظر للعدوى احلوامل اإلناث تلد

ال الذرية من وخالتـيالعدد النوع، نفس من السويات األمهات تنعديتلدها أسبوعني ل
القارض. كلها إناث حالة عن الوضع هذا األثفنخيتلف Calomys callosusالقلموس

الوفياتتـيال معدل يكون حيث ماتشابو فريوس .(Johnson, 1981)تقريبا100ً%حتمل
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يف للمرض سريرية عالمات تشاهد األثيلمل محلة. املستوم على مقارنة دراسة أظهرت
وغري منالفريوس له األثيلاحلاملني احليواناتاملستوم أن بسرياليون قرية يف بيت يف املأسور

التهابية آفات لديها وأن للمرض، احلاملة غري احليوانات من وزناً وأقل أصغر كانت املنعدية
تواتراً اجلري(أكثر التصنع فرط العضلبـيمثالُ التهاب القلبية، العضلة التهاب من) للطحال،

املنعديةاحلي Demartini)وانات et al., 1975).
االنتقال وطرز العدوى هو: مصدر الفريوس مستودع أن إىل احلقائق املستومتشري

للصحارىاألثيل اֱדاورة املنطقة يف واسع بشكل ينتشر داجن وشبه داجن قارض وهو ،
القرى من عدد بيوت يف شيوعاً األكثر القارض هو النوع وهذا ،أفريقياغرباألفريقية،

بشرية حاالت وجدت أينما مرتفعة فيه العدوى احليوانات(ومعدل يف احلدوث ). انظر
أيضاً عمودياً ينتقل ورمبا احليوانات، بني أفقياً ينتقل الفريوس أن التجارب االنتقال. أظهرت
ال القوارض مبفرغات تتلوث املستعدة القوارض ألن مستمر البيوت مستعمرات حتملتـييف

املباشر. العدوى التماس أو الضبائب خالل من اإلنسان إىل القوارض من السا فريوس ينتقل
مفرغاִדا . (Chin, 2000)مع

القائلة باحلقيقة شخص إىل شخص من السا فريوس انتقال فاشيات: أثبت إن
مكان أي أو املنـزل يف املرض اكتسبوا الذين املرضى أدخل أن بعد حدثت املستشفيات

املشفىآخر إىل حملي جمتمع بلعومية. يف إفرازات مع التماس عن ثانوية حاالت تنجم قد
اجلنسي االتصال خالل من وكذلك البول، مع أو منعدية فيها. مدماة التقطت حاالت هناك

جلدية آفات خالل من للعاملني: عملياً. العدوى كبرياً اختطاراً السا بفريوس العدوى تشكل
وا املستشفيات الفاشيات. ملخترباتيف إحدى املثالففي سبيل ممرضة14التقطتعلى

املرضى رعاية خالل املرض لـ. وطبيباً العدوى مصدر رئوي مبرض مصابة ممرضة  16كانت

عام وباء يف أخرى بنيجرييا1970حالة جوس . يف
القائلة احلقيقة زادت عد: لقد هي السا محى حاالت من كبرياً عدداً أن اوىيبدو

ثانوية حاالت حدوث احتمال من زادت املشفى، يف مقبولني مرضى من التقطت مشفوية
يف انعدى مريض يقبل العاملأفريقياعندما من آخر مكان يف مشفى . يف
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احملمومني: التشخيص للمرضى التفريقي التشخيص ضمن السا محى توضع أن جيب
الس حبمى موطونة مناطق يف عملوا أو زاروا يفالذين جداً. أفريقياا مهم املبكر التشخيص

ثانوية حاالت ملنع باختبارات. جداً أو الفريوس باستفراد نوعي تشخيص على احلصول يتم
من. سريولوجية أخذت بلعومية مسحات أو وغساالت دموية عينات من الفريوس استفرد

خالل املرض14املرضى ظهور بعد ولك. يوماً شيوعاً، أقل البول حتفريس شوهد تـىن
أيضا32ًبعد املرض بدء من خاليا. يوماً يف بسهولة الفريوس أمصالVeroاستفرد باستخدام

املرض من عشر والرابع الثالث اليوم بني عليها حֱקصل مع. مرضى األضداد تتداخل ال
الفريولوجي املرض. التشخيص بذر بعد يبدأ األثر وهذا باالعتالل، اخلاليا الفريوس يصيب

seedingأيام التألق. بأربع باستخدام للمزارع اليومي بالفحص بالتشخيص اإلسراع ميكن
املباشر نسيجية. املناعي لطاخات لفحص مفيد النسيلة وحيدة أضداد مع املباشر املناعي التألق
باألسيتون . مثبتة

الدم عينات يف االستعدال أضداد تطور من التأكد من السريولوجي التشخيص يتألف
النقاهةتـيال دور وخالل املرض بداية يف عليها احلصول بني. مت األضداد كشف املمكن من

الالمباشر10و7اليوم املناعي التألق بتقنية املرض ظهور من. بعد كل األيج: يوصل ضد قبط
Mباإلنزمي املرتبط املناعي املمتز مبقايسة املستضد سلسلة) إليزا(وكشف بتفاعل أو

لأليجاريالبوليم املصلي االنقالب إىل باإلضافة ذلكGز، كل املناعي، التألق مبقايسة أو بإليزا
التشخيص إىل عنيفضل. (Chin, 2000)يوصل النامجة الكبرية البيولوجية األخطار بسبب

املختربات بيولوجيةمناذج سالمة مستوى ذات مرافق يف التشخيصية االختبارات جترى أن
فقط . عايل
منفصلة: كافحةامل وحدات يف املشتبهني املرضى وضع من املكافحة إجراءات تتألف

سابقاً يوصى كان كما املشدد عزهلم ولبس(Holmes et al., 1990)وليس قناع وضع مع ،
الط الطاقم قبل من حمصنة وألبسة معبـيقفازات يتعاملون الذين والتخدميي والتمريضي

املرضى احتياط. هؤالء أخذ جتنبجيب أو املرضى ومفرزات مفرغات مع للتعامل خاصة ات
منهم أخرى سوائل أي أو دمائهم مع األكثر. التماس للمخالطني الريبافريين إعطاء ميكن

وقائي أساس على من4: تعرضاً مدة/مغ600جرعات فموياً من. أيام10اليوم األطفال أما
9 هي6  ֲדا املوصى فاجلرعة عنجر4مغ400سنوات يومياً أيضاًعات الفم طريق
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(Holmes et al., 1990) .مات أمريكي مواطن ملخالطي اإلرشادية الدالئل هذه استخدمت
نيجرييا يف أمه جنازة من عودته بعد السا محى خمترب. من يف التشخيصية املادة تعامل أن جيب

لطاقمه القصوى السالمة إجراءات . يعتمد
القو مكافحة إجراءات يفִדدف يعيشون الذين لألشخاص العدوى اختطار إلنقاص ارض

موطونة البيوت. مناطق يف األوكار مناطق أو الدخول أماكن من التخلص اجلهود تتضمن
العمل أماكن يف أو ذلك. وحوهلا ضد والتحصني القوارض لفرغات التعرض إنقاص إىل .باإلضافة

المـراجـع
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القفزي  LOUPING ILLالداء

ICD-10 A84.8اآلخر بالقراد المنقول الفيروسي الدماغ التهاب
ICD-10 A84.8 Other tick-borne viral encephalitis

األغنام: املرادفات يف العدوائي والنخاع الدماغ . التهاب
جنس: السببيات من احملبني رناوي فريوس وهو القفزي، الداء املصفرةفريوس الفريوسة

flaviriras)ا باملفصلياتBֱדموعةسابقاً املنقولة الفريوسة الفريوسات)من فصيلة من ،
سابقاً(املصفرة الطخائية ال). الفريوسات املصفرة الفريوسات كل نقل مت إىلتـيلقد تنتمي
فصيلةBاֱדموعة إىل الطخائية الفريوسات فصيلة من سابقاً باملفصليات املنقولة الفريوسة من
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املصفرة بالقرادي. الفريوسات املنقولة الفريوسات معقد إىل الفريوس التهاب(نتمي معقد
الصيفي الربيعي الروسي ). الدماغ

اجلغرايف إيرلندا: التوزع إنكلترا، مشال ويلز، متساو. اسكتلندا، وغري متفاوت . التوزع
وإيرلندا العظمى بريطانيا خارج القفزي الداء فريوس وجود حول شكوك أضاف. هناك

اجلغرايفمؤلفون توزعه إىل وتركيا إيبرييا جزيرة وشبه بلغاريا الفريوس. كثر استعراف لكن
شك موضع حالة كل جاو. يف من(1993)ورفاقهقارن القفزي الداء لذرية بدائياً منطاً

األغنام يف والنخاع الدماغ التهاب يسبب النرويج من فريوس مع األضداد. اسكتلندا فشلت
ا النسيلة آخرالوحيدة عن عامل متييز يف الفرييون غالف يف السكري الربوتني من . حملضرة

من أكثر النيوكليوتيدات متوالية متاثل من95%كان أكثر األمينية احلموض متواليات ومتاثل
وال. %98 أوروبا، قارة يف املوجودة الفريوسات أن يف املؤلفون التهابتـييشتبه تسبب

وا الدماغ التهاب أو أعضاءالدماغ كل أن ومبا القفزي، الداء فريوس هي تكون قد لنخاع،
املصفرةجنس الضدالفريوسة تقنيات فإن كبري بشكل مستضدياً مرتبطة بالقراد املنقولة

األعضاء هذه استعراف على قادرة ستكون اجلزيئية والوبائيات اجلديدة النسيلة . الوحيد
واحليوان اإلنسان يف القفزي: احلدوث هناكالداء حيث اإلنسان، يف حالة37نادر

فقط، و26معروفة املخترب يف اكتسبت الطبيعة11منها  (Smith and Varma, 1981يف

(Davidson et al., 1991 .مر أن إىل السريولوجية املسوحات تعرضاًبـيتشيري أقل األغنام
أن وجد املساخل أو املختربات يف العاملني امل7من5من يف دراسةعاملني يف مفاعلني ختربات

وكان أخرى12من7سريولوجية، دراسة يف إجيابياً من15كان. عامالً عامال134ًعامالً
لدى وكان مفاعلني، اسكتلندا يف مسلخني األغنام150من8يف مع يعملون شخصاً
اسكتلندا مشال يف إجيابية سريولوجية املشت. تفاعالت من جداً قليلة نسبة لدى بوجودكان به

العص اجلهاز يف القفزياملركزيبـيعدوى الداء لفريوس Davidson)أضداد et al., 1991) .
العظمى بريطانيا من عديدة مناطق يف متوطنة األكثر. العدوى احليوانات هي األغنام

واأليائل واخليليات واملاشية املاعز من كل يف طبيعي بشكل املرض حيدث لكن إصابة،
Cervus)احلمراء elaphus)واإليلكة(Allces alces) elkوالثدييات أخرى، وزرافيات
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احلقول فأر مثل Apodemusاليحروجيالينقول(الصغرية sylvaticus (والزبابةshrew

(Sorex araneus)األمحر الطيهوج مثل معينة وطيور ،grouse،Lagopus lagopus)

(scoticusًاخلن. أيضا يف املرض وصف الرضكما . (Bannatyne et al., 1980)عةيازير
حوايلالناحيالوقوع األغنام القطعان5K%يف بعض يف أعلى يكون قد حتدث. لكن

موطونة مناطق إىل املرض من خالية مناطق من أغنام تدخل عندما األكرب تتراوح. اخلسارات
من املوطونة املناطق يف املراضة ال4%إىل1%معدالت األغنام أخرى. بالغةيف ناحية قد:من

إىل احلمالن يف مرتفعة املولودة. (Blood and Radostits, 1989)60%تكون احلمالن تبقى
من تتراوح مدة مقاومة ممنعات نعجات سنة3من إىل . أشهر

اإلنسان يف من: املرض احلضانة دور 8يدوم الطور. أيام2  يدوم طورين، ذو املرضى
ودعثيوما2ً  12األول وصداع، العني، خلف وأمل حبمى ويتميز الثا. ، الطور نـييبدأ

مدִדا أعراضية ال فترة عصبية5بعد بأعراض ويتميز تقريباً الطور. أيام هذا يأخذ: يف قد
الشللي النخاع سنجابية التهاب يقلد قد أو والدماغ، السحايا التهاب شكل . املرض

كبري بشكل متنوعة يكون. األعراض وفياتقد يوجد ال أنه إال مديداً النقاهة  (Smithدور

(and Varma, 1981 .،واملختربات املساخل عمال عند األول الطور يف حمدوداً املرض يكون قد
الوافدة النـزلة مع يلتبس . وقد

احليوانات يف من: املرض احلضانة دور 18يدوم األغنام. يوما6ً  يف املرض يتظاهر
طورين ذات مع. حبمى محياً يكون والذي األول، الطور من احليوانات من الكثري يشفى

ذلك بعد ممنعة تبقى مث الدم، أخرى. تفريس حيوانات يف اجلهاز: ولكن بغزو الفريوس يقوم
والنخاعبـيالعص الدماغ التهاب ويسبب الطور. املركزي يف سيطرة األكثر األعراض
احلركنـيالثا التناسق واعتالل احلمى واخلمولهي واإللعاب والرعاش واملشيةapathyي

املميزة مث،hoppingالقافزة الوقت نفس يف األمام إىل اخللفيتني ساقيه احليوان حيرك وفيها
األماميتني منبطحاPً،حيرك ويبقى أرضاً احليوان يسقط يومني أو يوم prostrateوبعد

األطرافنـيويعا يف عنيفة حركات بأعراضفقط50%يشفى. من املصابة احليوانات من
يكون عندما واخلريف الربيع يف رئيسي بشكل املرض وحيدث والنخاع الدماغ التهاب
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اخلروعي: الناقل جداIxodes ricinusًاللبود . غزيراً
يف املوجودة لتلك مشاֲדة أعراض مع املوطونة، املناطق يف املاشية يف فرادية حاالت حتدث

. األغنام
فري األمحريسبب الطيهوج يف واملوت املرض القفزي الداء Lagopusوس lagopus)

(scoticusًللداء. أيضا أضداد الشكل الدجاجية الطيور هذه من جداً كبرية نسبة عند توجد
شديد بشكل املنعدية املناطق يف اخلروعيالقفزي يف؛باللبود منعدية فراخها من الكثري

و احلياة، من األوليني حياًالشهرين يبقى منها فقط صغري السابع. عدد الشهر يكون: يف
احلضنات عدد يكونbrood5.5متوسط حني يف بالقراد، القليل االحتشار ذات املناطق يف

املرتفع0,6املتوسط االنتشار ذات املناطق يف Reid)فقط et al., 1978) .
االنتقال وطرز العدوى بري): 17الشكل(مصدر يف املرض وإيرلنداحيدث العظمى طانيا

املرتفعة األرض مراعي القراد. يف هو للفريوس الرئيسي اخلروعي: الناقل والذياللبود ،
حياً يبقى لكي نسبياً عالية رطوبة الربيع،. يتطلب وقت حتدث ألن األغنام يف السوافات متيل
يكون عندما واخلريف الصيف اخلروعيوبداية نفهم. نشيطاًاللبود أن بعضيبقى تشفى ملاذا

الثا الطور يف أخرى حيوانات تدخل حني يف األول، احلمي الطور بعد ويظهرنـياحليوانات
والنخاع الدماغ التهاب أعراض داغلة. عندها عدوى هو املقترح ،concomitantالتفسري
البارد واجلو احليوانات، نقل مثل وال،وعوامل السيئة، اجلهتـيوالتغذية غزو يف ازتساهم

بالفريوسبـيالعص .املركزي
أغنام حلقة وأن الرئيسي، املستودع هي األغنام أن علىقراداتيبدو قادرة أغنام

الطبيعة يف الفريوس دوران فيها. استمرار وجدت الصغرية الثدييات من عديدة أنواع هناك
الفريوس منها استفرد أو األنو. أضداد هذه بعض يف الدم تفريس مستوى منخفضاًكان اع

أخرى أنواع يف هذا تقصي يتم مل لكن الناقل، يعدي ألن كل. جداً هذه: على تلعب
وحوارات يرقات لغذاء كمصدر مهماً دوراً اخلروعياحليوانات شدة. اللبود تزداد عندما

أيضاً تزداد القرادات فإن الصغرية الثدييات بعض . (Smith and Varmn, 1981)مجهرة
النمو هذا يفيؤدي سوافية فاشيات حدوث يناسب وهذا األغنام احتشار لزيادة ذج
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مستوى. الغنميات ذي دم تفريس وجود األمحرورغم الطيهوج عند (Lagopus lagopusعاٍل

(scoticusألن فقط، للفريوس مؤقت كمضخم تكون فقد القرادات لعدوى يكفي مبا
الفعالة القفزي الداء بؤر يف بسرعة تتناقص هذا. مجهرته يف املراضة من املرتفع املستوى يشري

نسبياً حديث الفريوس مع متاسه وأن رئيسياً ثوياً ليس أنه إىل إدخال. الطري منذ بدأ أنه ويظن
ودوران القراد مجهرة من يزيد والذي عشر، التاسع القرن يف اسكتلندا إىل األغنام تربية

احليوانية األنواع من عدد يف Reid)الفريوس et al., 1978) .
االنتقال: 17الشكل حلقة القفزي، .الداء

بتفريس مصابة أغنام على تتغذى عندما بالفريوس منعدية واحلوراوات الريقات تصبح
الشتاء. الدم الفريوس التايل) يشتـي(ميضي الربيع يف األغنام إىل ينقله والذي القراد يف

(Martin, 1981) .امل عرب يتم االنتقال أن املبيضتأكد عرب وليس الناقل، هذا يف حتافظ: راحل
وال الفريوستـييرقة، على الدم، بتفريس مصاب حيوان على تتغذى عندما منعدية تصبح

والبالغة احلوراء أطوار خالل القراد. من عمر ميضي3مدى وخالهلا فقط3سنوات، أسابيع
ما ثوي صغرية،. يف حيوانات على واحلوارات الريقات البالغاتتتغذى تفضل حني يف

الكبرية Davidson)احليوانات et al., 1991) .
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القائلة احلقيقة تشري الريفية: قد املناطق يف نادرة السريرية ودون السريرية العداوى إن
أحشاء مع والتعامل االستنشاق أن إىل واملساخل، املختربات يف العاملني يف تواتراً وأكثر

وحو املنعدية مناحليوانات اإلنسان إىل االنتقال يف أمهية أكثر تكون قد اإلبرة وخز ادث
القراد ال. لدغة النائبة تثبت التغذيةتـيقد من واملرض العدوى اليافعة اخلنازير تلتقط فيها
ن حلم منعديةـعلى أا يفترض محالن من وبشكل(Bunnatyne, 1980)يء تثبت، قد

املنعدية املاعز أن املنعديةباإلضجترييب، األغنام إىل لبنهاافة يف الفريوس تطرح فقد: قد
من13من5أصبح واحد أي ينعدي مل حني يف التجربة، يف منعدياً رضيعاً . محالن6جدياً

اللنب من مكتسبة بشرية حاالت تعرف يصبح. ال ألن الشديدة الندرة سبب يكون قد
نادر الناقل أن هي الطبيعة يف منعدياً اإلنساناإلنسان إىل نفسه يلصق ما . اً

من: التشخيص األول الطور خالل الدم من البشرية احلاالت يف الفريوس استفراد ميكن
األغنام كلية خلية ومزارع املضغة، ذات والبيوض الفئران يف بالتلقيح استفراد. املرض ميكن

ال للحيوانات السيسائية والبصلة الدماغي النسيج من أعراضـينتعاتـيالفريوس من
ال تلك من أو والنخاع الدماغ ذحبتتـيالتهاب أو اختطاراً. ماتت االستفراد مهمة حتمل

مناسبة احتياطات اختاذ وجيب املخترب، يف إىل. للعاملني اللجوء هو البديل يكون قد
السريولوجية املتممة. االختبارات وتثبيت االستعدال باختبارات التشخيص إىل الوصول ميكن

اهليستوباثولوجياوت إىل باإلضافة الدموي، التراص هو. ثبيط القفزي الداء فريوس أن ومبا
التهاب املستضد استخدام ميكن فإنه العظمى بريطانيا يف املوجودة الوحيدة املصفرة الفريوسة

حالياً به يوصى والذي إليزا، اختبار يف التجاري بالقراد املنقول التشخيص. الدماغ يعتمد
املصلالسري تفاعلية انقالب على السريولوجي(ولوجي عيارات). االنقالب كشفت إذا

األيج أضداد وجود عن البحث فيجب Davidson)مرتفعة et al., 1991) .
السالمة: املكافحة إجراءات إال اإلنسان يف وقائية إجراءات توجد يف) املأمونية(ال
األغنام.املختربات متنيع أجل لقاح: من بتلقيحيتوفر به ويوصى مساعد، معطل خلوية مزرعة

الوليدة للحمالن فاعل ال حتصني لتوفري احلمل من األخري الطور يف احلوامل إجراء. النعجات
القراد مببيدات القطيع كامل معاجلة هو آخر مفيد .وقائي
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المـراجـع

اللمفاوي والمشيميات السحايا LYMPHOCYTICالتهاب
CHORIOMENINGITIS

ICD-10 A87.2

آرمسترونغ: املرادف .Armstrongداء
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جنس: السببيات من الطاق، مفرد اֱדني رناوي الرمليةفريوس ،Arenavirusالفريوسة
الرملية الفريوسات يقيس. فصيلة قطرها بيضوية مدورة، نانومتر110  130الفرييونات

ا. تقريباً حبيبات تشبه حبيبات على الفرييون داخل والحيتوي ومنهاتـيلرمل، الفصيلة متيز
الغولف كرة مضرب بشكل جموفة نتوءات على السطح حيتوي حني يف امسها، تسبب. اشتق

ال القوارض يف مستدمية عدوى الرملية الفريوسات مستودعهاتـيكل املستودع. هي الثوي
املنـزل فأر هو اللمفاوي واملشيميات السحايا التهاب لفريوس املنـزيلالفأ(الرئيسي Musر

musculus .(
اجلغرايف األرجنتني: التوزع يف موجود اللمفاوي واملشيميات السحايا التهاب فريوس

ال األخرى الرملية الفريوسات خبالف وذلك وآسيا، حمدودتـيوأوروبا جغرايف توزع هلا
(Morita, 1997) .كل ألن بؤري اللمفاوي واملشيميات السحايا التهاب فريوس توزع

عادة األخرى مع ختتلط وال منفصلة للقوارض لذلك. مستعمرة احلاالت: وكنتيجة توزع
أيضاً بؤري واليابان. البشرية والسلفادور والربازيل األرجنتني يف بشرية حاالت وجدت

عديدة أوروبية وبلدان املتحدة مت. والواليات قد كان إذا فيما احلاالت بعض يف شك هناك
بش العدوى الاستعراف أم صحيح يف. كل العامل عن يبلغ . أسترالياأوأفريقيامل

اإلنسان يف أحيانية: احلدوث فاشيات حتدث لكن جداً، شائعاً وليس فرادي . املرض
املستعمرات يف الفريوس وجود مع املنـزل فأر مع املترافق البشرية العدوى توزع يتوافق

س فترة خالل فرادية حاالت حتدث قد اجلمهرةاحليوانية، أو املدينة نفس يف عديدة يف. نوات
السابقة الدميقراطية أملانيا الشمال: مجهورية يف الفئران مع مترافقة بشرية حاالت عن التبليغ مت

الغر عالياً. فقطبـيوالشمال الريفية اجلمهرة يف السريولوجية املفاعالت معدل كان حني يف
ح مستوى إىل املسوحا10%تـىووصل بعض اجلزء. تيف ويف ذلك، من النقيض وعلى

هوبـياجلنو املفاعالت معدل كان بشرية، حاالت توجد مل حيث البلد ذلك  0.18%من

جداً. فقط1.6%إىل منخفض السريرية للحاالت السنوي حوايل. الوقوع هناك أن قدر
أمل1.000 يف اللمفاوي واملشيميات السحايا التهاب فريوس عن نامجة سنوياً الغربيةعدوى انيا
استمرت(Ackermann, 1982)السابقة دراسة ويف املتحدة، الواليات يف أما على18، شهراً
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العص1.600 اجلهاز أمراض من أنبـيحالة فوجد العسكريني، بني فقط8%املركزي
هناك وكان اللمفاوي، واملشيميات السحايا التهاب فريوس عن نامجة فقط7كانت حاالت

سنة . (Casals, 1982)كل
هذه مع مترافقة حاالت تشاهد بدأت فقد أليفة، كحيوانات األقداد شعبية تزايد مع

عن. احليوانات التبليغ مت الشهر47فقد بني الغربية أملانيا يف موزعة1971/5و 1968/10حالة
هناك وكان البلد، كل يف181يف املتحدة الواليات يف كل57(والية12حالة يف منحالة

وكاليفورنيا الواليات. 1974/4و1973/12بني) نيويورك فاشية مع املترافقة األقداد كل أتت
جتزئة بائعي من اشتريت قد احليوانات أن رغم التجاري، االستيالد مكان نفس من املتحدة

. خمتلفني
على األرجنتني يف دراسة يف7.227أجريت الالمباشر املناعي بالتألق عاًموض41شخصاً

األرجنتينية احلمى عامل وهي جونني، فريوس هي أخرى رملية بفريوسة موطونة منطقة يف
اللمفاوي واملشيميات السحايا التهاب إجيابية مفاعالت معدل الدراسة وعكست النـزفية،

قدره 2,4%متوسطه مفاعل معدل كان حني يف مقاطعتني %6,1، يف شوهد  (Ambrosioقد

(et al., 1994 .
م علىيف سريولوجي داخل1.149سح منطقة يف احملدود الدخل ذوي من شخصاً

املتحدة بالواليات باألنزمي: بالتيمور املرتبط املناعي املمتز مقايسة اختبار انتشاراً) إليزا(أظهر
اللمفاوي 4.7%قدره واملشيميات السحايا التهاب الذين. لفريوس األشخاص قال وقد

املسح يف لد: شاركوا منازهلمإن يف الفئران من كبرياً عدداً Childs)يهم et al., 1991) .
ال اخللوية املزارع يف عملوا الذين املختربات يف العاملني يف املرض من حاالت تـيحدثت

يصيب ال والذي قصد، دون اللمفاوي واملشيميات السحايا التهاب بفريوس ملوثة أصبحت
باالعتالل منعديةعادة،cytopathicاخلاليا حيوانية مستعمرات مع متاس على كانوا مل. أو

املغروسة األورام اللمفاويTransplantableتزل واملشيميات السحايا التهاب بفريوس امللوثة
طعوماً أن بدا املاضي، القرن من السبعينات ففي املختربات؛ يف للعاملني آخر اختطاراً تشكل

انعدت قد أقداد ورم وخالل(Jahrling and Peters, 1992)من هناك1973  1975؛ كان
مع املتحدة الواليات يف فاشيات مع65ثالث تعاملوا الذين املختربات يف العاملني بني حالة
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ال اللمفاويتـياألقداد واملشيميات السحايا التهاب فريوس حتتوي ورمية طعوم لديها
(Gregg, 1975) .معهدين يف أجري وبائي استقصاء النسجأرجع خطوط إىل الفاشيات
ال للقداد املزودتـيالورمية نفس من السحايا. أخذت التهاب من فاشية عن التبليغ مت كما

ألحباث أمريكي معهد يف عارية فئران مع يتعامل خمترب يف العاملني بني اللمفاوي واملشيميات
اإلمجايل. السرطان املصلي االنتشار فحص82بني10%كان مت قامموظفاً معظمهم هم،

نسجها مع أو مباشرة ملسها أو معها تعامل أو احليوانات . (Dykewicz et al., 1992)برعاية
النـزعة هذه الباحثني بعض يعزو عادة، الباردة األشهر خالل اإلنسان يف املرض حيدث

الفئران جتمعات كثافة إىل الفأرية(الفصلية سبب)اجلمهرة أن آخرون يعتقد حني يف ذلك،
واحلدائق البيوت داخل الربد من امللجأ تنشد الفئران أن .(Johnson, 1990)هو

احليوانات يف السحايا: احلدوث التهاب لفريوس مستعدة احليوانية األنواع من الكثري
اللمفاوي طبيعي،واملشيميات بشكل منعدية عديدة أنواع وجدت كل. وقد يوجد:على ال

الطبيع املستودع أن يف املنـزلشك فأر هو والثوي املنـزيل(ي ). Mus musculusالفأر
من خمتلفة أنواع درست حيث السابقة، الدميقراطية أملانيا مجهورية يف عاٍل وقوع وجد

املنـزيل. الفئران الفأر من كل يف كان اللمفاوي واملشيميات السحايا اللتهاب الوقوع هذا
احلقول اليحروجي(وفأر يف). Apodemus sylvaticusالينقول العدوى 40%وجدت

كان كما بشرية، حاالت سجلت حيث األحباث، معاهد يف الفئران مستعمرات من تقريباً
للفريوس%50 حاملة القوارض املنـزيل. من الفأر يف حيوان إىل حيوان من االنتقال حيدث

الذه ال) Mesocricetus auratus(فقطبـيوالقداد من العدوى يكتسب فئرانالذي
صغاره بني .(Lehmann-Grube, 1982)وينشرها

اإلنسان يف حاالت: املرض يف قاتلة إىل سريرياً ظاهرة غري من العدوى مساق يتراوح
النـزلة ألعراض مشاֲדة احلاالت معظم يف واألعراض عادة، محيد فاملرض جداً، نادرة

من. الوافدة احلضانة 2دور السري. أسبوع1  الصورة الختتفي صورةتـيرية، تشبه
الوافدة الصفيحات(النـزلة قلة البيض، الكريات قلة عضلي، أمل صداع، أيام) محى، خالل

نكسة حتدث قد لكن عادة، بعدrelapseقليلة سحائية أعراض وتظهر املرضى بعض عند
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21 املرض15  بدء من أعراض. يوماً دون مبدئي بشكل السحايا التهاب يتطور قد كما
ذلكبقةسا حيدث عندما أطول احلضانة دور يكون 3(لكن هي). أسابيع2  : األعراض

ودعث عضلي وأمل وصداع ومحى الرقبة من. تيبس أقل على النخاعي السائل حيتوي قد
من100 أكثر ومنها3.000أو امليليمتر، يف اسم95%إىل80%كرية جاء ومنها ملفاويات
ا. املرض التهاب حيدث قد نادرةكما حاالت يف والدماغ املنعكساتلسحايا يف تبدالت مع ،
وأرقالعميقة جلدي، وخدر وشلل شائعني. ، غري واملوت املزمنة تظهر. العقابيل قد

والتامور القلب عضلة التهاب أو اخلصية التهاب مثل املرضى بعض عند مضاعفات
myopericarditisالثعلبة أو املفصل التهاب املضاأو دورذكرت خالل األخرية عفة

الثا. النقاهة احلمي والطور املضاعفات هذه تنجم باثولوجيةنـيقد مناعية ظاهرة عن
(Johnson, 1990) .للوالدة سابقاً ضرراً تسبب أو احلمل مع العدوى تتداخل prenatalقد

والشبكية(للجنني املشيمية التهاب الرأس، موه الدماغ، . Ackermann, 1982)) (التهاب
أعراضية . املعاجلة

احليوانات يف املنـزيل،:املرض الفأر فيها مبا طبيعي، بشكل املنعدية احليوانات تظهر ال
عادة سريرية . أعراضاً

طبيعي بشكل املنعدية املخترب لفئران مستعمرة يف العدوى مساق أن. شوهد 50%ورغم

م أقل كان املراضة معدل فإن منعدية، كانت احليوانات العديد. 20%نمن يف النمو توقف
أن إال اليافعة، الفئران تام50%من بشكل شفي ال. منها الفئران يفانعدتتـيمحلت

حياִדاالرحم طوال ويف. الفريوس الوقت، مع مستدمية بعدوى املصابة الفئران نسبة ازدادت
ح4عمر الفريوس، من مرتفعة عيارات احليوانات كل لدى كان كانتعنتـىسنوات، دما

املرض من سابقة. خالية ملشاهدات دونتـيوالوخالفاً احليوانات بعض فيها ولدت
التماس خالل من مباشرة منعدية وأصبحت هذهفريوس يف الوحيد االنتقال طرز إن

اخللقي االنتقال كان من. املستعمرة الطبيعة يف الفئران بني العدوى على احملافظة مت أنه يعتقد
اال القاعدةخالل هي اخللقية العدوى وأن املبيض، عرب . نتقال

من حضانة دور بعد حاداً مرضاً البالغة الفئران يف التجريبية العدوى 6أحدثت . أيام 5 
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الفريوس من والتخلص سوية مناعية استجابة مع التام، بالشفاء أو باملوت املرض ينتهي . قد
وقذ ذيله من باملرض مصاب حيوان ألتقط فسيعاإذا مميزة،نـيف اختالج هجمة من

الثاتـيوال األسبوع خالل أسابيعنـيتظهر عدة وتدوم العدوى املناعة. من كبت ينجم
التائية اخلاليا نضج مع الفريوس تداخل الفئران. (Thomsen et al., 1982)عن عند تظهر

بالوالدة احمليطة الفترة يف احل(املنعدية من األوىل اخلمسة متاماً) ياةاأليام خمتلفة منو. صورة مييل
حياً بقي من يشفى لكن منها؛ عدد ميوت وقد أسابيع، عدة الشديد للتوقف احليوانات هذه
كل يف موجودة مرتفعة عيارات وأن بالتضاعف يستمر الفريوس أن رغم كامل، بشكل

احليوان حياة بقية املشيميات. األعضاء التهاب لفريوس املناعي التحمل موضعكان والسحايا
ح كامل بشكل يفهم مل لكن الدراسات من عدوى. اآلنتـىعدد أن هو االحتماالت أحد

تكتنف قد املساعدة التائية التهاب) تتهم(خاليا لفريوس النوعية املناعية االستجابة بكبت
مستدمي بشكل املنعدية الفئران يف شوهد كالذي اللمفاوي، واملشيميات (Ahmed etالسحايا

(al., 1987.
ال الرملية الفريوسات لكل بل فقط، املس لفريوس مميزة املستدمية العدوى تـيليست

هلا مستودع كأثوياء والقداد الفأر أنواع واضح. ختدم كبت احليوانات هذه عند لوحظ
املناعي التألق باختيارات يكشف قد األخري أن رغم االستعدال، وأضداد اخللوية للمناعة

امل مֱקتְקحְקملةنـيتعا. تممةوتثبيت مستدمية مֱקحֲקتملة بعدوى املصابة خاصة(toleratالفئران
ال قصريةتـيتلك بفترة الوالدة بعد العدوى عادة،) اكتسبت الكلى كبيبات التهاب من
قليلةتـيوال ألشهر السوي احلياة مأمول تنقص معقد. سوف ترسب عن اآلفة تنجم

الكلىالفريوس يف .الضد
اإلعطاءليست وطرق الفريوس وبذرية بل فقط، بعمرها حمددة املخترب فئران استجابة

من. أيضاً يتخلص فهو العمر، طوال ليس لكن طويلة، فترة منعدياً يبقى أن للقداد ميكن
فعلي بشكل Skinner)الفريوس et al., 1976) .

من12حدثت الفترة خالل الكبد التهاب من 1990فاشية م1980  ستعمراتبني
صغري(القَشְקة أمريكي الذيل(والطَمְקرين) marmosetقرد طويل صغري يف) tamarinقرد

وال األمريكية، احليوانات واملشيمياتتـيحدائق السحايا التهاب فريوس إىل عزيت
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جداً الصلة وثيق مصدر أو Fenner)اللمفاوي et al., 1993) .املرض هذا عن التبليغ مت كما
القشة غولدي) Cebuella pygmaea(القزمةبني حديقة) Callimico goeldii(ونسانيس يف

أيضاً أملانيا Asper)حيوان et al., 2001) .
وبائية أمهية ذات األفقية العدوى أن االستنتاج إىل والتجريبية الطبيعية العدوى أمناط أدت

الفئر يف ومستدمية مزمنة العمودية العدوى تصبح حني يف االستدامة. انقليلة، هلذه ونتيجة
مفرغاִדا خالل من باستمرار البيئة تلوث . (Johnson, 1981)فإا

االنتقال وطرز العدوى هو): 18الشكل(مصدر الوحيد، ورمبا الرئيسي، املستودع
األخرى. الفأر احليوانية األنواع كل اإلنسانتلتقط فيها الفأرمبا من العدوى. العدوى

يف األخرىمستدمية واحليوانات اإلنسان يف حمدوداً أمرها يكون حني يف تطرح. الفأر،
وامل والبول األنفية اإلفرازات خالل من الفريوس واللنبنـيالفئران اخللقية. والرباز العدوى

النوع هذا يف جداً مهمة معاً. والوليدية وعمودي أفقي الفريوس . انتقال
الفئرا من االنتقال طرز يفهم حمل جيد بشكل اإلنسان إىل مشاهدات. اآلنتـىن توحي
واحد مدخل من أكثر أن للدخول(خمتلفة مكتنفاً) باب يكون البشرية. قد احلاالت جنمت

ميتة فئران مع التعامل وعن مسريִדا، تتبع بعد أخرى قوارض وعضات الفئران عضات عن
ال. أيضاً جيد طريقاً اهلضمي الطريق يكون أن احملتمل الطعاممن بوساطة مدخالً، منه فريوس

الفئران بول أو برباز أو. امللوث التنفسي الطريق خالل من املختربية العداوى تلتقط رمبا
للظروف. امللتحمة قليلة مقاومة يبدي ألن مييل العامل أن رغم أيضاً، التنفسي الطريق اִדم
. البيئية

املفصليات من نواقل بوساطة الفريوس انتقال البعوض(أثبت الفراش، بق قمل، يف) قراد،
الطبيعة يف حيدث االنتقال من الشكل هذا كان إذا فيما اليعرف لكن استفرد. املختربات،

وذباب الربية، والقوارض الرباغيث، من عديدةculicoidesالبعضوضياتالفريوس وأنواع
بعوض والصراصريaedesالزاعجةمن والقرادات، السائد. ، الرأي هوإن حالياً الباحثني بني

جداً حمدوداً دوراً تلعب املفصليات أصالًأن دوراً تلعب كانت . إن
وال أخرى، حيوانية أنواع إىل العدوى ينقل أن للفأر اإلنسانتـيميكن تعدي أن ميكنها
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من. بدورها رمبا االستيالد مستعمرات يف والقبيعات األقداد قبل من التقطت فقد
س،الفئران العدوىوقد هذه البشريةبدورهاببت احلاالت من . عدداً

اللمفاوي: 18الشكل واملشيميات السحايا االنتقال–التهاب .حلقة

املرض وبائيات يف احليوانات مرض: دور اللمفاوي واملشيميات السحايا التهاب
استثنائية. املصدرنـيحيوا شخص إىل شخص من االنتقال و. حاالت حالة احدةهناك

جثة فتح خالل العدوى فيها أيضاً. انتقلت خلقي بشكل ينتقل أن للمرض ميكن كما
(Barton and Hyndman, 2000) .العدوى على للمحافظة ضروري . الفأر

على: التشخيص اللمفاوي واملشيميات السحايا التهاب يف املختربي التوكيد يعتمد
الفريوس واستفراد سريولوجية األولتظهر. اختبارات األسبوع خالل للمتممة املثبتة األضداد

الثا وتستمرنـيأو املرض األقل6من على وتستمر. أشهر بعد فيما االستعدال أضداد تظهر
جيدة. لسنوات تشخيصية بينة املتممة تثبيت اختبار يف عاٍل اختبار. عيار يعتمد أن جيب

املرض مساق خالل العيار يف ارتفاع على املصل دائماًاستعدال النقاهة التألق. ودور يكشف
الالمباشر للمرضاملناعي أبكر كشفاً يوفر األيجالذي عدوىMأضداد إىل مشرياً

باختبار. حديثة اللمفاوي واملشيميات السحايا التهاب فريوس عدوى تشخيص ميكن كما
املناعية ويسترن ولطخة Brezin)إليزا et al., 2000)سل تفاعل خالل البوليمومن ازريسلة

العكسي Park)باالنتساخ et al., 1997) .من بدم املخ داخل الفئران بتلقيح الفريوس يستفرد
السحايا التهاب وجود عند خناعي بسائل أو حمموم تكون. مريض أن جيب أنه به املسلم من
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اللمفاوي واملشيميات السحايا التهاب فريوس من خالية مستعمرات من راداستف. الفئران
التشخيص يف ممكنة أخرى طريقة خلوية مزارع يف . الفريوس

اللمفاوي واملشيميات السحايا التهاب بفريوس املخترب حليوانات التجريبية العدوى تسبب
اختطار يف الطاقم وضع إىل والإضافة نفسها، التجربة يف رئيسية قدتـيمشكلة

املصدوقية موثقة نتائجها تكون م: ال الفالكثري الفريوس ذراري أوتـين الفئران يف مررت
اللمفاوي واملشيميات السحايا التهاب بفريوس ملوثة وجدت تشخيص. محلتها إجراء ميكن

املتممة تثبيت باختبار منعدية مستعمرة يف املصل(سريولوجي استعدال اختبار جير أو) لن
بأا يشتبه فئران من كبدي نسج على املناعي التألق إثبات. منعديةاختبار ميكن كما

التجري بالتلقيح اللمفاويبـيالتشخيص واملشيميات السحايا التهاب لذراي املخ داخل
للعصب والneurotropicاملوجه ولكنتـي، السوية، للفئران واملوت املميز املرض ستسبب
ال للفئران الفريوستـيليس أع. حتمل من مبستعلق القبيعات تلقيح هي أخرى ضاءطريقة
مشتبهة .فئران
التصحح: املكافحة خالل من البيوت يف الفئران جتمعات مكافحة هي الرئيسية املقاربة

القوارض مبيدات واستخدام . البيئي
عارية بأيدي تلتقط أو امليتة الفئران تلمس أال قفازات(جيب تلبس كانت) ال مهما

أخرى. الظروف حيوانية أنواع إىل املرض ينتقل مثالًعندما منشأكاألقداد تتبع جيب
ح للعامة بيعها مصدر جتنب وجيب احليوانات، منتـىهذه خالية االستيالد مستعمرة تصبح

. العدوى
األقفاص تكون أن وجيب سريولوجياً، املخترب فئران مستعمرات تفحص أن جيب

د ضد مصانة تكون وأن اهلرب، من احليوانات متنع حبيث حمكمة، قوارضوالتجهيزات خول
. أخرى

يف أليفة كحيوانات أخرى قوارض أو أقداد اقتناء احلوامل النساء تتجنب أن جيب
. املنـزل
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المـراجـع
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النزفيةحمى MACHUPO HEMORRHAGIC FEVERماتشوبو

ICD - 10 A96.1

النـزفيةاحلمى: املرادفات األBolivian hemorrhagic feverالبوليفية التيفوس سود،
Black typhus.
جنسMachupoماتشوبوفريوس: السببيات إىل ينتمي اֱדنني، رناوي فريوس الفريوسة،

الرمليةفصيلة،arenavirusالرملية معقدarenaviridueالفريوسات من عضو وهو ،
النـزفية: انظر(Tacaribeتاكاريب األرجنتينية ).احلمى
يفاملاملناطقتتوضع: اجلغرايفالتوزع وياكومو وإيتينيز ماموري أقاليم يف املعروفة وطونة
بي .ببوليفيانـيمقاطعة
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عاماحلمىميزت: احلدوث ماموري. 1959سريرياً أقاليم يف سنوياً فاشيات حدثت
ح ف1964عامتـىوإيتينيز خالل أنه قدر وقد مرض5رةت، يف1.100سنوات شخص
و5.000إىل4.000بـتقدرمجهرة منهمنسمة، املرض. شخصاً 260 (24%)مات كان

ح لكن1962عامتـىحمدوداً ريفية، مناطق يف صغرية السنةحدثتببؤر تلك خالل فاشية
الـ سكاا وأصيب أوروبايايا، جبزيرة املوجون قرية األسوأ. بالذعر600يف الوباء حدث

مع650( سان1964و1963بني) وفاة122حالة عاصمةجوكوينيف ماموري،، إقليم
وقتها سكاا عدد تشاهد؛نسمة2500وكان مل أنه محالةورغم إنساننانتقال إىل إنسان

عام ظهرت فإنه األوبئة هذه باحثانيفحالتان1963خالل إليه أخذ حيث بنما، يف مشفى
يف املرض التقطا أن بعد املتحدة الواليات يفاملرضاختفى. بوليفيامن واسع وباء بعد

1963 عن1968عامتـىح1962  التبليغ مت عندما يفكانتحاالت،6، قاتلة، كلها
إيتينييز إقليم يف جمدلينا قرب بوليفيا متييز. مشال نفسحاالت9مت يف التالية السنة يف أخرى

أمهية1971عامتحدث. املنطقة ذات خارجوبائيةفاشية كوتشابامبا، مستشفى يف خاصة
امل املرضاملنطقة من هذه. وطونة الساتـيوالاملشفويةالفاشيةتألفت حبمى منتذكر

قاتلة5حاالت،6 زارتهيindex caseالدالةاحلالة. منها متريض يفبلدةطالبة فورتاليزا
بني مل،مقاطعة العدوىتحيث عن تقارير توجد املستشفىوأدخلتمرضتوقد؛كن إىل

كوتشابام إىل عودִדا بني4حدثت؛باعند ثانوية املستشفىخمالطيهاحاالت وكانت،يف
إمراضيات عامل يف رابعة حالة أحدجرحpathologistهناك جثة بفتح القيام أثناء إصبعه

.الضحايا
وتوضعت4حدثت: 1971مننـيالثاالنصفخالل ياكوما، إقليم يف إضافية حاالت

أقصى يف ومشالأيضاً حاالت1975/1و 1974/12يشهريفبوليفيا، بأربع املرض عاد
قرية يف ماموريالريكيوردوووفاتني إقليم .يف

يف فاشية وسط 1994/6الشهرحدثت مشال يف جمدولينا بلدة أثبت. إاليتنيزإقليميف
مات عائلة، من أعضاء سبعة يف النـزفية ماتشوبو محى مريضستةتشخيص بقي منهم،

احل قيد على الدالة حالتان:  1994/9الشهريف. ياةاحلالة رجل: إضافيتاناستعرفت أصيب
زراعي عامل وأصيب منعدين، بأشخاص يربطه ما هناك أن يعرف أن دون جمدولينا يف يعيش
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بي إقليم ماتشوبونـيمن محى أنه على وأثبت محي، نزيف شفيالنـزفيةمبرض لكنه ،
(CDC, 1994) .
جبماهرالفاشياتارتبطت قوارضالوبائية من عاليةومبعدالتCalomysالقلموسكبرية

الق هذه يف العدوى العكس،)35%تـىح(cricetidsادياتدمن غياب: وعلى ترافق
من منخفضة ومعدالت القوارض مجهرة مستويات نقص مع البشرية يفالعدوىاحلاالت

Jahnson)1978(احليوانات et al., .
املستود يف نشيطاً الفريوس دراسةعكست.Calomys callosusاألثفنالقلموس: عيبقى

يف ال1977عاممستمرة القوارض من عالية إقليمنـيتعاتـينسبة يف الطحال ضخامة من
بيقرباإليتينيز، دي سريكادو إقليم ويف الربازيلية، أمريكا(نـياحلدود عموم صحة مكتب

1982 .(
الاحلاالتمعظمحدثت بني اجلاف الفصل والتاسعينشهريف .الرابع
هومحىحضانةدور:اإلنسانيفاملرض النـزفية 2ماتشوبو خماتل. أسبوع1  ،البدء

األرجنتينية احلمى ألعراض مشاֲדة ثابتة.النـزفيةواألعراض محى املرضى كل عند حتدث
41من األقل،5تدومم، 38  على والنـيويعاأيام عضلي أمل من تقريباً تهاباجلميع

والصداع فرط. امللتحمة وجود يشيع املعويةاحلساسيةكما املعدية واألعراض . اجللدية
املرضىنـيتعا من متغرية من) أكثرأو30%(نسبة السادس إىل الرابع اليوم من نزف من

على،املرض حربات تشاهد قد واملعدةاملخاطيةكما واألنف اللثة من ونزف الفموية
وأحيان الرحم،واألمعاء، من عادةإالاً مهم غري الدم فقد يف. أن الدم ضغط هبوط شوهد

من50%حوايل املرضى املرضى10واليوم6اليوممن بعض يف عابرة احلالة هذه أن ورغم ،،
يف أدت أا واملوتالبعضإال سريرية صدمة إىل العصبيةاكتنافهناك. اآلخر للجملة

احلا من عالية نسبة يف اللسانحدوثمع) 50%إىل30%(التاملركزية يف رعاش
وسبات اختالجات وأحياناً البيض.واألطراف، الكريات واضحةعالمةقلة وهي منتظمة،

اليوم بني خاص و. 9واليوم5بشكل الدموي النقاهة. شائعتانةالربوتينبيلةالالتركيز دور
وأثالم،مديد عابرة ثعلبة حتدث يفfurrowsوقد املوجودات. األظفارمستعرضة بعض
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ال هيتـيالباثولوجية عنها التبليغ العقد: مت املخاطيةاملتعممتضخم يف موضعية ونزوف
والدماغ والرئتني واملعوية .املعدية

القداالفريوساستفرد:احليواناتيفاملرض القارض األثفنالقلموس: cricetidيدمن
مرضاً. فقط النوع هذا عدوى حتدث دم. حاداًال فقر جتريبيباً املنعدية الولدان لدى كان

الطحال، تضخم مع مزمن مزمنة. منوهاوتوقفاحناليل بعدوى املصابة اإلناث . جتهض
عالقة حيوانية دراسات الفريوسإجيابيةأظهرت استفراد ومعدل الطحال تضخم وجود بني

(Johnson, 1981).
االنتقالالعدوىمصدر مناملرضبؤردتوج):19الشكل(وطرز واسعة مساحات يف

موجوس والسافا،سهول املفتوحة املراعي تتناوب من" جزر"مع) أعلىتوضعاتيف(حيث
النبا الساقطتـيالغطاء نصف بشكاֱדتمعاتتتواجد. احلرجي حميطلالزراعية يف منطي

الغابية املناطق الشائك. هذه اجلرذ : يدلقدااوالقارضProechimys guyannesisكان
الموجوديناألثفنالقلموس املواضع يف مكان كل األوبئةتـييف فيها استفرد. حدثت
منفريوس من122من24%ماتشوبو فحصها،تـيالاألثفنالقلموسمنوذجاً وملمت
أخرىمنأوPoechimysمنيستفرد املالحظةعلىاعتماداً.قوارض البينةهذه مع

م التجارب من مستودعاستنتجفقداألثفنالقلموسعاملأخوذة هو القارض هذا أن
الطبيعةعاحملافظة يف الفريوس العدوى. لى مناملزمنةتضمن الفريوس وطرح الثوي هذا يف

يف العامل استدامة واملفرغات املفرزات قوارض. اجلماهرخالل يفاحلياةالقلموستفضل
املرֱק واحلقول السافانا حتر(احةمناطق إلراحتهاأرض زرع غري من كامالً مومساً تترك مث ،)ث
إىل األطعمة جتذֲדا جاوكني،أيضاًالبيوتلكن سان وباء يف شوهد مثلما تتكاثر . حيث

مجهرة أن القططيفالقلموسيعتقد عدد اخنفاض بسبب كبري بشكل ازدادت قد البلدة هذه
عام عندما1959بعد منمات، منها استئصالخدماملستDDTالـالكثري محالت خالل
عد. املالريا غياب من كل اشتراك أن الطبيعيويبدو منازلوالتوفرها يف للطعام الغزير

قوارض هجرة شجع قد البلدة .الطبيعيموئلهامنالقلموسسكان
جاوينمشاهداتحسب سان وباء حوهلا: خالل أو املنازل يف الفريوس انتقال . حيدث
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هذاجناحيثبت إبادةمكافحة محلة خالل من هذاالقلموسالوباء يلعبه الذي املهم الدور
املرضالقارض وبائيات احل. يف للقوارضخالل املضادة من: ملة ماتشوبو فريوس استفرد

بول. مأسوراًقلموسا17ًمن13 يف العامل وجود أثبت مت9من5وقد . فحصهامناذج
الستفراد ناقل عن البحث يف حماوالت فحصجرت مت وقد املفصليات، من الفريوس

للقوارض25.000منأكثر الربانية الطفيليات من خاصة هذه. منوذج، نتيجة الدراسةكانت
القائلة،سلبية للفكرة التصديق من املزيد يعطي هو:مما العدوى مصدر بولالفريوسإن يف

املنعدية .(Johnoon, 1975)القوارض
النمحى: 19الشكل االنتقالـزفيةماتشوبو .حلقة

استيال وحدة أمريكايفاألثفنالقلموسدقامت حبوث بنمايفةوجودالالوسطىوحدة
(MARU)للتعرف مهم بإسهام قامت للصحة، األمريكية الوطنية املعاهد التاريخعلىيف

النـزفية ماتشوبو حلمى ايعدىأنميكن.الطبيعي املخاطية بوساطة جتريبياً لفمويةالقارض
نفس يف املشترك وبالسكن عمرها. القفصواألنفية قوارض يف الفريوس لقح أو9عندما أيام

احليوانات نصف فإن مؤهالًاملنعديةأكثر اآلخر النصف وأصبح مناعياً حتمالً اكتسب تقريباً
يفوجودأثبت. مناعياً الفريوس وطرح مناعياً املتحملة احليوانات حالة يف الدم بوهلاتفريس
مستعدلةحياִדاطوال أضداداً تطور مل لكنها العكس. ، املؤهلة: على احليوانات مناعياًطورت

يستفرد أن املمكن من أنه رغم الدم، تفريس عندها حيدث ومل مستعدلة الفريوسأضداداً
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نسبياً طويلة وأحشائهاوملدة بوهلا والوزن. من احلجم سوي الطحال عندكان
ا حجماحليوانات كان حني يف مناعياً، بـهملؤهلة أكرب املنعدية احليوانات 6يف مرات3 

السوي احلجم امل. من احليوانات نسل وأصيبتتحمأصبح منعدياً مناعياً طوالبتفريسلة الدم
بشكل حمصناً مناعياً املؤهلة احليوانات نسل كان حني يف بالحياִדا، املستعدلةاألفاعل ضداد

مدة بعدهااألمومية مستعدة أصبحت مث تقريباً التجريأدى. شهرين للقلموسبـيالتلقيح
سريرياًالبالغ ظاهرة غري عدوى يفالنتيجةهذه. إىل املشاهد االستجابة منوذج عن خمتلفة

املنعد الداجن التهابىالفأر اللمفاوياملشيماتبفريوس احليوانات. والسحايا لدى كان
امل الدم بتفريس فقراملصابة أيضاًدمزمن .مستدمي

القاإلنسانينعدي القوارض مع التماس خالل من املنـزل يف أو احلقول املاءديف أو ادية
وإفرازاִדاالطعامأو مبفرغاִדا كوكشابا. امللوثني نائبة الوثيقمأظهرت التماس أن معبا

أيضاً ثانوية حاالت وحدوث شخص إىل شخص من االنتقال يسهل مريض كان. مفرزات
ماتشوبواملمكنمن فريوس استفراد البشرية احلاالت بعض مستضدي،يف ضرب يف،ضعأو
البولمن من ليس ولكن بلعومية، .مسحة

ماتوااستفرادميكن:التشخيص الذين طحال ومن حمموم مريض دم من ماتشوبو فريوس
املرض الرضيعةاملادةتلقح. من والفئران األقداد مخ .داخل

الو باختبارميكن سريولوجي تشخيص إىل فريوسات(املتممةتثبيتصول ֱדموعة نوعي
خال) تاكاريب على اللوحية ماتشابو(Veroايواستعدال فريوس لنمط الت)نوعي واختبار لقأ،

الالمباشر للمجموعة(املناعي باإل) نوعي املرتبط املناعي املمتز تنجز. نزميومقايسة أن جيب
النقاهةعلىاالختباراتهذه وطور احلاد الطور أمصال من سلسلة. أزواج تفاعل إن

املرضالبوليمرياز تشخيص يف أيضاً .(Chin, 2000)مفيد
نتائجمكافحةمحلةأظهرت:املكافحة على احلصول ميكن أنه جاوين سان يف القوارض

ضد موجهة وسائل من امكافحةممتازة املدن يف األقل على احليوانات، هذه لصغريةمجاهر
قوارض اكتسبت ومدجنةعاداتالقلموسحيث أبيد. داجنة أثفنقلموسا3.000ًلقد

فترةتقريباً للقوارضيوما60ًخالل املبيدة والطعوم املصائد إىل. باستخدام العملية أدت
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يف واضح البشريةوقوعتراجع القائلة. احلاالت احلقيقة ضوء وعلى هذه: لكن، إن
صعبة لقاحتطبيقالاإلجراءات لتطوير جار العمل فإن أخرى، إيكولوجية ظروف يف
اجلمهرة املوطونةاملعرضةلتحصني املناطق .يف

عـراجـالم
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MARBURG VIRUS DISEASEماربورغفيروسداء

ICD-10 A98.3

النـزفية،: املرادفات األفريقية األخضرداءاحلمى .green monkey diseaseالنسناس
جنسماربورغوسفري:السببيات إىل ينتمي الطاق مفرد اجلني رناوي فريوس الفريوسة،

اخليطيةfilovirusاخليطية الفريوسات فصيلة ،Filoviridaeالفصيلة هذه تتضمن إضافة،
ماربورغ فريوس إيبوالإىل ريستونمتضمناً(فريوس يرتبط،)Restonذرية بهالذي

كبرية ويقيس. بدرجة كثرياً األشكال متعدد  700  1.000وقطراًنانومتراً،80الفرييون

طوالً .نانومتر
عامفريوسداءميز: واحلدوثاجلغرايفالتوزع األوىل للمرة يف1967ماربورغ

وبلغراد بأملانيا، وفرانكفورت الوسيبريياماربورغ املدينة اسم من امسه أخذ وقد تـي،
واستعرفاستف املمرض العامل فيها الذين. مرةألولرد املختربات يف العاملني يف املرض يظهر

النسانيس أحشاء مع األثيو(األفريقيةاخلضراءتعاملوا  Cercopithecusبـيالقردوح

aethiops (هلاجسمهاوسوائل الكلوي النسيج مزارع كانحالة20حدثت.أو أولية،
قاتال7ً إىل. منها نتيجة5ظهرت: ذلكإضافة ثانوية املرضىالتماسحاالت نسج أو دم مع

عرب انتقلت العدوى أن يبدو سادسة حالة ويف النسانيس. اجلنسيالتماساألوليني، أتت
يفتـيال كيوجا حبرية منطقة من العدوى مصدر منأوغنداكانت أوروبا إىل وشحنت

.بأوغندةبـيعنتا
عامحاالت3عنلغبֱק جنوب1975بشرية املرضىأفريقيايف أحد ومات احلالة. ، كانت
احلالتانيفتنقلأسترالياسائحاًاألوىل أما مريضاً، يصبح أن قبل أسبوعني مدة زميبابوي

ممرضة(األخريان كانت احلالة) إحدامها مع التماس نتيجة بالعدوى أصيبتا . األوىلفقد
عام حالتان ومات1980حدثت كينيا، غرب إنيف حيدد أن قبل املريضني علىكانأحد
النسانيس مع عام. متاس كينيا يف أخرى قاتلة حالة حالةبֱק. 1987حدثت عن يفغريلغ قاتلة

عام الدميقراطية الكونغو عام1987مجهورية قاتلة حاالت وثالث ،1999(Chin, 2000).
الالمباشر: ليبرييايف املناعي التألق استخدم مسح عيارات7استعرف مع  1 :16مفاعالت
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فحصها481يف 1 :128إىل مت بشرياً عكست. (Knoblock et al., 1982)مصالً حني يف
بعيار مفاعلني التقنية من64:1نفس منهما مجهورية499لكل يف الوسطىأفريقيامصالً
(Saluzzo et al., 1982) .الكونغو ومجهورية الغابون يف سريولوجية مفاعالت وجدت

البلدان،لدميقراطيةا هذه من أي يف املرض من حاالت تكتشف مل لكن أيضاً، رمباوالسودان
الوبائي للترصد نظام وجود .(WHO, 1984)لعدم

9مناحلضانةدوريتراوح:اإلنسانيفاملرض احلاالت. أيام4  يف احلالة إماتة معدل
أدنـى29%األولية وهو إيبوالبكثري، فريوس مرض وصداع. من حبمى مفاجئ املرض بدء

وأمل مفصلي وأمل نزفعضليوإعياء ذلك يتلو ملتحمة، التهاب وأحياناً وإسهال، وقياء
ومعدي بقعي، اللمفيةمعويحطاطي العقد وتضخم أخرى، نزفية وعالمات ورعاف ،

الكبد اكتنافاملرضىنصفنـييعا. والتهاب أحياناً وهناك عفوي، نزف من تقريباً
املركزية،للجمل العصبية أخرىوالتهابة ومضاعفات القلبية، البيض. العضلة الكريات قلة
ناقلةجمو وقيم مديد. مرتفعةاألمنيودة، النقاهة .طور

املستعرفةأعراضتشاهدمل:احليواناتيفاملرض اخلضراء األفريقية النسانيس يف سريرية
يف البشرية للعدوى أمل1967عامفاشياتكمصدر ويوغيف التجريبية. سالفياوانيا العدوى

أنواع بتلقيح عادةخمتلفةاحملدثة قاتلة النسانيس ويف. من محي، تفاعل هي الوحيدة األعراض
املرضالنهائيةاملرحلة حربي: من طفح وأحياناً وقهم، مشاֲדة. نوام املرضية لداءلالصورة
بـالبشري التلقيح بعد الوفاة 9وحتدث للفئرانلي. أيام7  ممرضاً الفريوس : كلعلى. س

القبيعات يف الوفيات معدل 5بعد100%كان الفريوس3  إمرار من .أيام
االنتقالالعدوىمصدر يف: القائلةاحلقيقةتوحي: وطرز نشأت البشرية احلاالت إن

نشيط الفريوس بأن وزميبابوي جيفكينيا شكلغمناطق على رمبا االنتشار، واسعة رافية
باحليوانات ومتوطن يعرف. بؤري االنتقالمستودعال طرز يعرف وال ،اعتقد. الفريوس،

سريولوجية مسوحات على املتممةباستخدامبناء تثبيت األفريقية،اختبار النسانيس أن
الرئيسي املستودع هي كل. اخلضراء املستخدم: على املستضد أن الالحقة البحوث أظهرت

املبكرة الدراسات منعديةمتوالذييف قبيعة أعضاء من عليه نوعياًاحلصول يكن مل
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كافية اختبار. لدرجة يفالتألقأظهر أضداداً الحقاً الالمباشر نسناسا136ًمن4املناعي
كينيامأسوراًأخضرأفريقياً هو،(Johnson et al., 1982)يف النوع هذا يعترب ال لكن

األويل ملز. املستودع حاجة للعدوىمنيدهناك الطبيعي املستودع لتحديد .البحوث
عامالعدوىالتقطت فاشية خالل األولية احلاالت معظم األشخاص1967يف كان بينما
حيضرونعيناتيأخذون آخرون وكان يشرحوا أو اخلضراء األفريقية النسانيس من الدم
للمزارعالكليةمزارع املستخدمة االختبار أنابيب ينظفون االنتقالأحدث.اخللويةأو

اجلسم سوائل أو أحشاء مع املباشر تعرض. بالتماس الذي الطاقم يصب حيةحليواناتمل
باملرض يف. فقط العدوى الوخزمخالتقطت خالل من ثانوية حاالت ست من العارضس

أو األوليني املرض تلقيح أو الدم عينات لسحب استخدمت اجللد حتت دمبالتماسبإبرة مع
اجلثةم فتح أثناء اجلسم سوائل أو األحشاء مع أو احلالة. رضى يفالثانويةكانت السادسة

اجلنسي باالنتقال زوجها من العدوى التقطت الرجل. امرأة منمنشفي وكان املرض،
منيه من الفريوس استفراد الواليات. املمكن يف املرض يثبت العدداملتحدةمل رغم إطالقاً

النسا من منالكبري املستوردة اخلضراء األفريقية .أفريقيانيس
الناقلأفريقياجنوبيفindex caseالدالةاحلالةتوحي عرب االنتقال الناقلي(بإمكانية
vectoral (مفصليات قبل من لدغ وإمنا للحيوانات مباشرة يتعرض مل املريض نومهأثناءألن

زميبابوي يف منـزله املنعد. خارج النسانيس العدوىتنشر صناعياً وبشكلبالتماسية املباشر
يف البيئة نفس يف السكن يف املشاركة خالل من مباشر النسانيس. منفصلةأقفاصغري انعدت

الضبوب عرب باالنتقال منللحيواناتميكن). الضبائبـي(جتريبياً الفريوس تطرح أن املنعدية
ولعاֲדا بوهلا .خالل
تشخاحلصولميكن: التشخيص النسيجيةعلى املزارع يف الفريوس باستفراد نوعي يص
نسيلة من املادة. Vero E6خاصة تكون أن مناملبذورةميكن السائل أو املصل أو الدم هي

عليه احلصول مت نسيج أو عينات أو اجلثةعاتزخانصبابات بفتح فريوس. أو من كل ميلك
للخاليا ممرضاً تأثرياً وإيبوال املناعي. Veroخالياعلىماربورغ التألق الختبار ميكن

بعد نوعي مضاد مصل مع الفريوس يكشف أن 10الالمباشر املزرعة7  يف بذره من أيام
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جتريبياًالقبيعاتتعدىعندما.النسيجية النسانيس خالل: أو من الفريوس وجود إثبات ميكن
باֱדهر علنـيااللكتروالفحص املتعمدة السريولوجية املستحصلةواالختبارات املستضدات ى
املزرعة . النسيجيةمن
املعلوماتاملستحيلمن: املكافحة نقص بسبب فعالة مكافحة إجراءات جيب. توطيد
املرضى أن. عزل واألحشاءتعاملجيب واملفرغات تشخيصية ألهداف املأخوذة العينات كل

الطبيعية جيبوأيوالسوائل املريض، مع متاس على كانت أخرى أامواد على تعامل أن
وتعامل مناسبة/ووتطهرمعدية، إجراءات باستخدام خترب األدوات. أو تعقم أن جيب

كثب عن . وتراقب
مرورجيب بعد إال اجلنس ميارسوا أال الذكور أوأ3على السريري الشفاء على شهر

الفريوسنـيامليصبحتـىح من العدوى(CDC, 2000)خالياً انتشار ملنع قرنائهموذلك . إىل
هؤالءعددحتديدجيب كل على وجيب باملريض، يعتنون الذين الصحيني العاملني

يدربوا أن القفازاتجيداًاألشخاص ذلك يف مبا كامل، بشكل حمصنة مبالبس يزودوا وأن ،
واألثواب الوالنظاراتواألقنعة املطاطية واألحذية والقلنسوات احلذاءتـيالواقية فوق تلبس

جثث. overshoe ((Simpson, 1978)الكلوش(ديالعا تدفن أن حترقالضحاياجيب أو
لباساً يرتدون أشخاص قبل من بالستيكي كيس يف وضعها ويفضل .حمصناًفوراً،

عـراجـالم
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 MAYARO FEVERماياروحمى

ICD-10 A92.8بالبعوضحميات منقولة أخرى نوعية فيروسية
ICD-10 A92.8 Other specified mosquito-borne viral fevers

.Urumaأورومامحى: املرادفات
جلنسفريوس: السببيات ينتمي اֱדني رناوي فريوس األلفاويةالفريوسةمايارو،
alphavirus)اֱדموعةAبالفريوساتمن املنقولة الطخائية،)الفريوسة الفريوسات فصيلة

Tagoviridaeمحى بعامل الصلة وثيق وهو شيكونغ(مسليكيغابة، محى ).ياونانظر
الفرنسيةفريوساستفرد: اجلغرايفالتوزع وغوايانا وكولومبيا والربازيل بوليفيا يف مايارو

(Talarmin et al., 1998)و وسريينام وبنما، املهاجرةترينيدا، الطيور من وكذلك وتوباكو،
املتحدة الواليات يف لويزيانا سريولوحسب. يف وبائيةمسوحات الفريوس: وجية أن يبدو
وغويانا كوستاريكا يف . أيضاًوالبريويدور
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اجلنوبيةمتوطنةالعدوى:احلدوث أمريكا يف عديدة مدارية مناطق أظهرت. يف
بوليفيا يف أجريت االستعدالوالربازيلمسوحات اختبار باستخدام وتوباكو وترينيدا وغويانا

بني ما اجلمهرة50%و10%أن مايارومن لفريوس أضداد لديهم املوطونة املناطق يف .املقيمة
من: 1955عاميف فاشية فحدث50حدثت بوليفيا يف أما الربازيلية، بارا والية يف حالة
األدغالوباء محى 1955خالل"jungle fever"من أورو 1954  كروزميف سانت بإقليم ا
باليابان400بني أوكيناوا من وعزيتأصبح.مستوطن عليالً، تقريباً اֱדموعة 10%نصف

فريوس15%إىل إىل احلاالت يف: 1977  1978يف.)مايارو(أورومامن آخر وباء حدث
بالربازيل النائبة،بارا هذه انعدىتـيالويف بلتريا، بلدة يف مقيم،4.000من 20%حدثت

عليالً منهم كبري جزء الفصل. وأصبح بداية مع الوباء الفصلبدأ بداية مع وانتهى املاطر
LeDuc)اجلاف et al., 1981).

أن الفرنسية غوايانا يف أجري آخر مسح كانت1962من6.3%وجد بشرية مصلية عينة
مايارو فريوس أضداد ضد معدالت. إجيابية يعيشوناالنتشاركانت الذين الناس بني عالية

ر طول وعلى املدارية املاطرة الغابة .(Talarmin et al., 1998)نـيروماقرب
مميزاتمشاֲדةاألعراض: اإلنسانيفاملرض دون األخرى األدغال محيات ألعراض

أمد،نوعية ذو محيد محي مرض واحتقانقصريفهو اجلبهي والصداع احلمى بأعراض
العضلي، واألمل الضوء ورهاب احلمى. مفصليأملوأحياناًامللتحمة لك3تدوم عادة نأيام

بعض يف أخرى أيام عدة تستمر .احلاالتقد
بالربازيل 1977  1978وباءيف بيلتريا خمربيا55ًدرس: يف مثبت مرض مع منمريضاً
احلاالت.ةيالسريرالناحية معظم يف مسيطراً عرضاً املفصلي األمل ،املعصمانكان:كان

إصاب األكثر األجزاء هي القدمني وأصابع الكاحالن، وكاناألصابع، من20%لدىة،
املفاصل يف وذمة عجزاً. املرضى وسبب املرض بداية يف املفصلي األمل عانـى. مؤقتاًحدث

حطاطية جلدية اندفاعات من املرض من اخلامس اليوم يف املرضى كما. وعيانيةمكرويةثلث
الثابتة البيض الكريات قلة Pinheiro)كانت et al., 1981).

عن التبليغ يتم مايارووفياتمل محى .نتيجة
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االنتقالالعدوىمصدر األمريكيةمحىحتدث: وطرز املدارية األدغال مناطق يف . مايارو
قد نفسه الناقل أن سابقاً الوباءينقلاعتقد ألن وذلك الصفراء، واحلمى مايارو محى من كالً

مع ترافق بلتريا الصفراءفاشيةيف احلمى كل. من م: على فريوس البعوضةاستفرد من : ايارو
علىفقطHaemagogus janthinomysاملدمومة دراسة يف من9.000وذلك حشرة

الصفراء9استفردت. خمتلفاًنوعا26ً احلمى فريوس من وذريتان مايارو فريوس من ذراري
إمجاليهعةيمج62من ما هذ736حتوي الوباءامن ذروة خالل امللتقط معدل. البعوض كان

يفاالعدوى ماياروHaemagogus janthinomys1: 82املدمومةألدنـى لفريوس بالنسبة
احلمى368:1و لفريوس أنيكنمل.الصفراءبالنسبة شك  Haemagogusاملدمومةهناك

janthinomysكانتكانت ورمبا بلتريا، وباء يف مايارو لفريوس الرئيسي الناقلالناقل
أ. الوحيد أماكن يف الفريوس بعوضاستفرد من MansoniaواملنسونيةCulexالباعضةخرى

تواتراًواستفرد؛SabethesوالصابتيةPsorophoraةشواحلارAedexوالزاعجة أكثر بشكل
أنواع Hoch)املدمومةمن et al., 1981).

حماولة احليواخاللجرت الثوي الستعراف بلتريا يف الوباء احتماالًنـينفس األكثر
الدمويخدامباستللفريوس التراص تثبيط بني1.3%وكان؛اختبار إجيابياً،1.200من طرياً
بني 5.6%وكان أضداد585من لديه ال. ثديياً الوحيدة ساًنسناكانتتفاعلتتـيالثدييات
صغري(قشة119من32 (27%)وhowlerعواء أمريكي ،(Callithrix argentata)فضية) قرد

النسنا من كل لدى والقشوكان من. أضداداًشس الفريوس وأدىإحدىاستفرد القشش،
التجري والذيبـيالتلقيح الدم، لتفريس احليوانات أنه،هلذه ذاكانورغم كان األمد، قصري

الناقل إلعداد كبري بشكل عال املضخماالعتقادورغم.مستوى الثوي كانت رمبا القشة بأن
هناك أن إال الوباء هذا يف هينةبيللفريوس كليهما أو القوارض أو الطيور أن على

ال الفريوستـياملستودعات على باحليوانات) الدورات(احللقاتخاللحافظت . املتوطنة
آخر حبث أن،يف احلمامجمموعةمن29%وجد الكولومبـيأنواع(من من) الدجاج

بيليم من القريبة الفريوسبالربازيلاألدغال واستفرد إجيابية، مهاجركانت طري صافرهومن
املتحدة) Oriloe)Icterus spuriousالبستان بالواليات لويزيانا عالية. يف معدالت وجدت
األرزاملفاعالتمن جرذان الشائكة) Oryzomysالرازوز(يف ) Proechimys(واجلرذان
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املاء القوارض) Nectomys(وجرذان Hoch)بني et al., 1981).
تلكحولالدراساتقدمت عن املسؤولة الفورية اآللية حول مهمة معلومات بلتريا وباء

للفريوسالنائبة كمستودع املقدمات تبدو وقد جيب. ، الذي الكثري هناك كل، تعلمهعلى
مايارو لفريوس الطبيعي التاريخ .حول

الفريوسثوياإلنسان جيول حيث األدغال، مناطق دخول خالل منعدياً يصبح عارض
الفقا البعوضالربيةرياتبني ذلك. بوساطة إىل التقط: إضافة خمترب عامل إصابة عن بلغ لقد
فريوسيعربالعدوى مستضد حتضري خالل باهلواء Junt)(1999االنتقال et al.,.

املاستفرادميكن: التشخيص املرضى دم من بسهولة املرضالفريوس بداية يف . محومني
االستفراد هاألكثرإجراء الوليدةفعالية الفئران مخ داخل التلقيح . و

وطورالتشخيصيعتمد احلاد الطور أمصال بني الضد عيار زيادة إثبات على السريولوجي
املتممةيفالنقاهة تثبيت أو الدموي التراص تثبيط باختباراستعرافميكن.اختبار الفريوس

البوليمرياز سلسلة وتفاعل اللوحية باختزال اختبارساخباالنتاالستعدال إىل إضافة العكسي،
النوعي الفأر ضد مع مناعياً املتألق .,.Talarmin et al)(1998الضد

املنقولةالوقايةإجراءات: املكافحة األخرى األعراض يف املتخذة نفسها هي الشخصية
اللباسضوبالبع وشاحملصنأي األبواببواملنفرات على مناخل ووضع البعوض كات

إل البعوضوالنوافذ املناطق: عملياً. املنـزلخارجبقاء يف التطبيق صعبة اإلجراءات هذه
من إجراءاتاألمريكيتنياملدارية توجد فال عادة، محيد املرض أن ومبا أخرى، ناحية ومن ،

املداريةلمربرةنوعية أمريكا يف . لمكافحة
لعدمأنجيب الالزمة االحتياطات املختربات يف العاملون باالنتقاليتخذ للفريوس التعرض

.اهلواءعرب
عـراجـالم
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MEASLESالحصبة

ICD - 10 B05

القاسية،,Rubeola)(Morbilliاحلصبة: املرادفات احلصبة .احلمراءاحلصبة،
جلنسMeasles virusاحلصبةفريوس: السببيات ينتمي اֱדني رناوي فريوس الفريوسة،

فصيلةMorbillivirusاحلصبية املخاطانية، نفس. Paramyxoviridaeالفريوسات يتضمن
املرتبطة الفريوسات كاريه(distemperللمراضمستضدياًاجلنس والطاعون) Carréداء

املواشي(البقري ).rinderpestطاعون
االنتشار: اجلغرايفالتوزع .عاملي
استخ: اإلنسانيفاحلدوث قبل الطفولة يف جداً شائعة احلصبة اللقاحات،كانت دام

من أكثر عمرهمكلمن90%وكان من العاشرة يبلغوا أن قبل باملرض يصابون . األطفال
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يف متوطنة العدوى تقريباًاملدنكانت سنتني كل أوبئة وحدثت يف. ، شيوعاً أكثر املرض
والبالغني اليفاملراهقني الرضعتـياملناطق لتلقيح فعالة برامج للحدو. طبقت احلصبة ثمتيل

املناطق األاملعتدلةيف يف الربيع وأوائل الشتاء أواخر األغلبعيف .(Beneson, 1990)م
عام817.161عنالتبليغمت احلصبة من العاملية2000حالة الصحة منظمة كل. إىل : على
أنقررت 40املنظمة و 30  تقريباً حالة امل777.000مليون الوفاة من باحلصبةرتبطةحالة

يف التبليغحتدث يف واضح نقص لوجود وذلك واجب،العامل، غري مرض يفالتبليغفاحلصبة
الكثري يف املرض ترصد برامج ضعف يف مستمرة مشكلة وهناك البلدان، . البلدانمنبعض

الوفيات معظم أن يف( 90%)قدر آسياأفريقياحتدث شرق حاالت. وجنوب عدد اخنفض
من عنها املبلغ منأفريقيايفالبلداناحلصبة إىل50.000اجلنوبية سنوياً عام100حالة

نتيجة1999 وذلك اجلمالقيام، التلقيح رئيسياحبمالت بشكل اإلقليمي. عية املكتب أبلغ
التابع املتوسط عنملنظمةلشرق العاملية عام34.971الصحة من: 2000حالة أكثر حدث

بلدان%50 يف احلصبةيفمنها استئصال والمرحلة واملغرب، وليبيا إيران يف ومعظمها تـي،
محلة بعد جتر بدئيةتلقيحمل من. سريع أوروبا منطقة يف عنها املبلغ احلاالت عدد تراجع

عام 36.306إىل1981عامحالة300.000 . 2000 (WHO, 2002)حاالت
عن: 2001عاميف التبليغ تراجع537مت مع األمريكيتني، يف احلصبة من مقدارهحالة
عام%99 اجلي. 1990منذ النمط احلصبةمنD6نـيسبب بشكلفريوس جيول والذي

منذ األمريكيتني منطقة يف األرجنتني 1995 واسع يف وطنية والربازيلوبوليفيافاشيات
الدو وهايميومجهورية عام؛ 1997  2001خاللتـينيكان موريةهجأت2001ففي

وهايميالدو الواطنتـينيكان اجلينindigenousاالنتقال النمط من. يـهلذا فاشية حدثت
مناحلصبة الثامن الشهر يف فنـزويال يف أوروبا من عاد مسافر عرب درتوصֱק2001أدخلت
عامإىل . 2002 (CDC, 2002)كولومبيا

اإلنسانعنبعيداً: احليواناتيفاحلدوث غري املقدمات يف املرض شوهد اإلنسان،
فقطاملأ سوافات. سورة فيهااحلصبةوصفت مبا اإلنسان، غري املقدمات من عديدة أنواع يف

الريسيوس العانة) M. mullataاخلالسياملكاك(نسانيس لقمل اآلكل احملزم(واملكاك املكاك
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M. fascicularis (األبيضنوالنس والنسناسcolobus(Colobus guereza)واألسوداس
النا (Saguinus Oedipus)الرأسنـيالقطوالطمرين(Presbytis cristatus)يةصاملفضض

العادية يف. (Callithrix jacchus)والقشة أضداد الغابالبعامكشفت شبيه(وإنسان قرد
يفالعدوىحتدث. (Montrey et al., 1980)واجلابون) باإلنسان فقط املأسورة احليوانات يف

األحباث ومعاهد املقدمات يف. احليواناتوحدائقمراكز السريولوجية املفاعالت معدل كان
إىل مرتفعاً املعاهد املسوحات. (Soave, 1981)100%بعض بنيالسريولوجيةكانت اֱדراة

سلبية األدغال يف موائلها يف املعيشة احلرة مقلنسا170ًعلىدراسةيف.النسانيس مكاكاً
طوي(وراًغلن195و) املشععاملكاك( الذيلقرد يفLangur ((Presbytis entellus)ل مأسوراً

احلصبة لفريوس أضداد أي توجد مل باهلند، Bhatt)(1966كاماكارا et al.,.توجد ما نادراً
الرباح عند البشر(Papio)أضداد مع احملدود التماس عند أو الطبيعي موئله Kalterيف et)

(al., امكاكا65ًرتظاه. 1967 لقمل أصلآكالً من بريطانيا87لعانة إىل شحنت مكاكاً
الفيليبني من بعد1985عامالعظمى احلصبة مع تتوافق ومل3بعالمات وصوهلا، من أسابيع

وعزيت5مات. أخرىحاالتتشاهد احلصبة3حيوانات، إىل منها على. حاالت واعتماداً
بعداختبار أجري الذي الدموي التراص وصول7تثبيط من كانأيام  36 (41.3%)النسانيس

مسبقا87ًالـمن للحصبة أضداد كل3وبعد. لديها لدى كان وصوهلا من أسابيع
حيةتـيالالنسانيس احلصبة(84)بقيت أضداد من مرتفع .,Welshman)(1989عيار
مناحلضانةدور: اإلنسانيفاملرض األعراض لظهور التعرض . يوما8ً  18من

البا احلمىالعالمات هي املخاطيةوالتهابدرية على كوبليغ وبقع والسعال والزكام امللتحمة
الرحى فوق شائع. والثانيةاألوىلالشدقية العلوي التنفسي والسبيل البلعوم يظهر. التهاب

بقعي بقيةحطاطيطفح إىل ينتشر مث الوجه على املرض، بدء بعد والسابع الثالث اليوم بني
الطفح. اجلسم 7منيدوم جلب4  بتوسف أحياناً وينتهي احملتملة. يـأيام : هياملضاعفات

الدماغ والتهاب الرئة، وذات الوسطى، األذن الدماغ. التهاب التهاب يشكل الشاملقد
ح تظهر متأخرة مضاعفة احلاد حتت نادرتـىاملصلب لكنه املرض، من سنوات جداًبعد

كلواحد( أك.)حالة100.000يف يكوناحلصبة حيث التغذية السييء األطفال يف وخامة ثر
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عندهممعدل احلالة .,Benenson)(101990%إىل5%إماتة
اإلنسانيفاملرض غري حتتلنسبةميكن: املقدمات تكون أن العداوى من كبرية مئوية
احلصبة. سريرية فاشيات معظم أن فإالسريريةومبا حديثاً، املستوردة احليوانات يف نهحدثت

والنقل األسر كرب أن رئيسوالتكيفيعتقد للعدوىعامل السريري التظاهر يف ي
(Karstad, 1981) .معدل أن إال مرتفعاً، مراضة معدل النسانيس يف العدوى الوفياتتسبب

ال. منخفض إىل فاشية من األعراض اجللديتـيختتلف الطفح يوجد وقد منوغريهتليها،
يوجد ال وقد اليف. العالمات التـيالفاشية النسانيس بني (.Pالناحيةضضةفحدثت

(cristatusعندظهر حطاطي بقعي البط31من24طفح السطح على وخاصة نـيحيواناً
اجلسم 9ودام،من أسبوعني6  استغرق توسف تاله النسانيس. أيام، بعض أصيبت كما

قيحي خماطي السوداء؛(Montrey et al., 1980)امللتحمةوالتهاببزكام النسانيس يف أما
والتهابفكانتcolobus(C. guereza)والبيضاء األنف التهاب هي املسيطرة العالمات

والسعال الرئة وذات جلدياجلافامللتحمة طفح أي دون العني وحول الوجهية والوذمة
(Hime et al., 1975).بعض يف وفيات ملالفاشياتحدثت كالكن إذا فيما نتيتأكد

بالتحديد احلصبة فريوس عن عند. نامجة ال87من63ظهر لقمل آكالً شحنهاعانةمكاكاً مت
جنيج الفيليبني من العظمى بريطانيا سعالأنفيإىل وأحياناً اجلانبني، البقعي. يف الطفح شوهد

على رئيسي بشكل البطناالصدراحلطاطي خاللventralنـيوالبطن التوسف وبدأ ،
كوبليمل. أيام7 بقد رغمغتوجد العانة لقمل اآلكل املكاك جتريأنهيف تلقيح يف بـيوصف

.(Welshman, 1989)سابق
االنتقالعدوىلامصدر اإلنسانالوحيداملستودع): 20الشكل(وطرز هو . املعروف

بشكل اهلوائي الطريق عرب آخر إىل شخص من العدوى مع،رئيسيتنتقل املباشر وبالتماس
املعֲקاملفر واحللقية األنفية بالتماس،يةدزات أقل هذهمعوبدرجة مبثل حديثاً تلوثت مواد

قصري. (Chin, 2000)املفرزات بوقت البادرية األعراض ظهور قبل االنتقال فترة وتدومتبدأ
الثا4تـىح اليوم خالل أنه رغم الطفح ظهور بعد فقطنـيأيام قليالً يكون . الطفح

جد معدية مناعةالعدوى لديهم ألن سابقاً باملرض أصيبوا أشخاصاً تصيب ال ولكن مدىاً،
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ناجح بشكل لقحوا الذين يصيب ال وكذلك .احلياة،
اإلنسانأنهورغم غري املقدمات يف احلاالت كل يف العدوى مصدر استعراف املمكن من

لإلالبينةفإن التعرض خالل من العدوى تكتسب احليوانات هذه أن إىل من. نسانتشري
الاحملتمل الطريقة بنفس النسانيس يف العدوى تكتسب اإلنسانتـيأن Yamanouchiيف et)

(al., أقفاصالنسانيستصبح. 1969 يف توضع عندما األسر من قصرية فترة بعد غالباً منعدية
األطفالصغريةجمموعاتمنض مع متاس على وتصبح البشر استيطان  (,Welshmanقرب

ت.1989) انتقالمل عودة البشرالعدوىشاهد إىل النسانيس .من
.االنتقالحلقة-احلصبة:20الشكل

السريرالتشخيصيعتمد:التشخيص املشاهدة على اإلنسان الوبائيةييف واملعطيات . ة
على احلصول بالسريولوجياتشخيصميكن أو الفريوس باستفراد استفراد. نوعي ميكن
املزارع يف الفترةيجيةالنسالفريوس خالل املأخوذ البول أو الدم من أو بلعومية غساالت من

أو الطفحاأليامالبادرية من االنقالب. األوىل إلثبات السريولوجي الفحص جيرى
الدمويباستخدامالسريولوجي التراص تثبيط أو املتممة تثبيت االختبار،اختبارات ويستخدم

رئيسييفاألخري بشكل .النسانيس
قويةحالياًتتوفر: افحةاملك موهنة حية فريوسية السنوي.Potentلقاحات الوقوع تناقص
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إىل500.000من تقريباً إدخال1980عامحبلولحالة14.000حالة بعد املتحدة الواليات يف
الوقاية.(Katz, 1982)التمنيع يف جداً فعالة اللقاحات هذه أن البلدانمنورغم يف املرض

املناطقاملتطورة، أطفال بني النجاح نفس تلق مل العدو؛املداريةفإا ألن بفريوسىوذلك
االنقطاع خالل حتدث قد الطفل(القصريlapseبري عمر على األضداد) اعتماداً فقد بني

و فعاالًالوقتاألمومية اللقاح فيه يصبح .(Black, 1984)الذي
من اإلنسان غري املقدمات عدوى من ولضمانوللوقاية بشري للبحوثتوفرهامصدر

منذ متاماً منعزل مبكان حتفظ بأن يوصى فإنه باحلصبة، دجمهاأسرهااملتعلقة يفإىل
يتعامل من وجوه على أقنعة ووضع مستقلة بأقفاص وضعها مع لبسمعهامستعمرات، مع

حمصنة Yamanouchi)ألبسة et al., 1969).
املجلبتإذا البحوث ֲדدف أالالنسانيس جيب لكن تلقيحها، املمكن فمن باحلصبة تعلقة
املوهنةلاالستعدادننسى للفريوسات املختلفة منلقاحاستخدم.ألنواع كبرية بدرجة موهن

إدمنستون فريوس أنEdmonston ذرية إال الريسيوس، نسانيس على مشكالت أي دون
والنسانيس القشش يف ووفيات سريرية حصبة أحدث اللقاح باستخداميوصى. البوميةنفس

بعد معدل حي فريوس لقاح مث عالية بدرجة املستعدة لألنواع أوالً معطل (1981شهرلقاح

(Karstad, .هو للتلقيح وقت يتطوربعدأفضل املرض أن لوحظ ألنه مباشرة، النسناس أسر
من قليلة أيام خالل املقصودوصولغالباً البلد إىل التلقيح. احليوان كبرية،ينقص ،وبدرجة

يف املرض .Welshman,) (1989النسانيسوقوع
عـراجـالم
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مورايالدماغالتهاب MURRY VALLEY ENCEPHALITISبوادي

ICD-10 A83.9الفيروسيالتهاب اآلخرالمنقولالدماغ بالبعوض
ICD-10 A83.8 Other mosquito-borne viral encephalitis

األسترايلرايلاألستXداء: املرادفات الدماغ التهاب ،.
جلنسالتهابفريوس: السببيات ينتمي اֱדني رناوي فريوس موراي، بوادي الدماغ

باملفصلياتمنBاֱדموعة(املصفرةالفريوسة املنقولة الفريوسات)سابقاًالفريوسة فصيلة ،
سابقاً(املصفرة الطخائية ي.)1الفريوسات معقد من جزءاً الفريوس عوامليشكل تضمن

و الياباين، الدماغ الدماغالتهاب لويسيالتهاب ومحىوالتهابالسانت بروكيو الدماغ
النيل .غرب
اجلديدةأستراليا: اجلغرايفعالتوز .وغينيا

نقللقد. 1 املصكلمت اֱדموعةفالفريوسات إىل تنتمي التـي باملفصلياتمنBرة املنقولة إىلسابقاًالفريوسة
الطخائيةفصيلة الفريوسات فصيلة من املصفرة . الفريوسات
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جنوبعدةحدثت: اإلنسانيفاحلدوث يف منتظمة غري وبفواصل منذأسترالياأوبئة
1918عام مرض1917  اكتنف عندما معروفغبشري، منX (134املرض(ري حالة

يف وأحدثها البلد، من املنطقة تلك يف مرة أول وشوهد الدماغ، . 1974و1971التهاب
عام الفريوس اسم1951استفرد حسب موراي، بوادي الدماغ التهاب فريوس اسم وأخذ

فيه استفرد الذي الوالياتالبينةورغم.املكان كل يف أثبتت قد العدوى أن واألقاليمعلى
غينيا ويف جنوباجلديدةاألسترالية يف سكاناً األكثر املناطق يف حمدودة األوبئة فإن .أستراليا،

بوادياملسوحاتتشري الدماغ التهاب من سريرية حالة كل مقابل أنه إىل السريولوجية
1.000هناكموراي ظاهرة 500  غري يف. عدوى صغرية وفاشيات فرادية حاالت حدثت

منأم أخرى أوبئةأستراليااكن حتدث مل لكن ،.
مناملسوحاتتشري الشمايل اإلقليم يف اֱדراة الوبائية وجودأسترالياالسريولوجية بؤرإىل

الفريوس من يف. موطونة املستعدلة األضداد وجود دراستها11تراوح متت بنيمنطقة
بني اآلصلة اإلانتشاركان. 89%و7%اجلمهرة هذهاملفاعالت من ثالث يف املصل جيابية

كانت،89%إىل86%املناطق أيضاًهناككما اجلديدة غينيا يف موطونة . مناطق
منذ املرض من فاشيات حتدث مل أنه حالة1974عامومبا لتحديد دراسة أجريت فقد ،

يف االختطار العالية املناطق يف اجلديدةجنوباملناعة . (Hawkes et al., 1981)وفكتورياويلز
موراي بوادي الدماغ التهاب لفريوس املستعدلة األضداد وجود مصلية2.873يفكان عينة

جداً بوركيفنادراً إقليم عدا ما األقاليم عامتـيالالنتائجكانت. كل عليها احلصول مت
عام1991 أجريت دراسات من للموجودات جداً .,.Hawkes et al)(19811993مشاֲדة
منذأنيبدو ظاهرياً اختفى قد موراي بوادي الدماغ التهاب أصبح1972فريوس حني يف ،
غربيفوصفت.enzootic(Hawkes et al., 1993)متوطنا1kunjinًكوجننيفريوس
عمرهأستراليا آصل طفل عند الدماغ التهاب من قاتلة قبل18حالة من ورفاقهمسيثشهراً

املستشفى. 1991 إىل الطفل عنأدخل النامجة الوافدة بالنـزلة النـزليةاملستدميةإلصابته

آخرفريوس.1 فريوس بواديمنكوجنني الدماغ التهاب بفريوس مستضدياً يرتبط أستراليا، يف املصفرة الفريوسات
الناقلموراي بنفس وينتقل احللق( ، اخلطميالباعضة عليه) ة احملافظة تتم الربيةحبلقةورمبا الطيور وضالبعتشمل
الثد liehneالبعوضياتيأو et al., 1976)(.قليلة حاالت عن البشرمنأبلغ يف خفيف محي مرض

(Doherty, 1981).
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ب النمط لفريوس. من عالياً عياراً اجلثة تشريح بعد الفحص بواديالتهابأظهر الدماغ
أنه 78%استعرف. موراي على املنطقة يف املأسور البعوض اخلطمالباعضةمن culexاحللقية

annulirostris.هذايستفردمل من دجاجالفريوس من مأخوذ مصل كان لكن البعوض،
السريولوجيةإجيابياsentinelًخافر الناحية القاتلة. من احلالة هي هذه غربالثانيةكانت يف

.,.Smith et al)(1991أستراليا
أمصالمعدالتوجدت:احليواناتيفاحلدوث يف اإلجيابية املفاعالت من مرتفعة

واملاشية اخليليات من والوخفياتوالكالبمأخوذة بريةوطيورmarsupialsوالثعالب
.وداجنة

التهابالتهابأعراض: اإلنسانيفاملرض ألعراض مشاֲדة موراي بوادي الدماغ
الياباين اهلجمات. الدماغ عمرهومعدل حتت األطفال يف تتألف. سنوات10األعلى

عضلي وأمل وصداع محى من اوقياءاألعراض التهاب احلالة. لدماغوعالمات إماتة معدالت
الصيف. شائعةالعصبيةوالعقابيل) 40%فوق(مرتفعة من األخري اجلزء يف األوبئة .حدثت

سريريةالثديياتتصبح: احليواناتيفاملرض أعراضاً تظهر ال لكنها منعدية، الداجنة
املسوحات أحد نتائج العدوىالسريولوجيةأوحت بني رابط هناك يكون قد بفريوسأنه
موراي بوادي الدماغ العصومرضالتهاب اجلهاز اخليلياتبـييصيب يف على. املركزي

استفراد: كل يف الفشل بنيالفريوسيعيق عالقته .(Gard et al., 1977)واألثرالسببتوطيد
االنتقالالعدوىمصدر حيفهممل: وطرز كامل بشكل للمرض الطبيعي تـىالتاريخ

يدور. اآلن املناطقرمبا يف مشالاملوطونةالفريوس املائيةأستراليايف الطيور بني اجلديدة وغينيا
اخلطمالباعضةمناستفردفقد. والبعوض والاحللقية أنواعتـي، ومن الرئيسي، الناقل تعترب
أيضاًأخرى البعوض احلزين. من مالك هو طري، من فقط واحدة مرة الفريوس استفرد

Heron(Ardea novaehollandiae)وباء الربية1974خالل الثدييات دور حيدد مل كما ،
جتريبية. للفريوساتمكمضخوالداجنة معطيات الطيور: وحسب من كثرية أنواع فإن

قد الدورتلعبواحليوانات .(Kay et al., 1981)ذلك
اليزلمل األوبئة واديتـيمنشأ يف جبنوبموراحدثت حدثتأسترالياي حيث
منذالوبائيةاشياتالف خطورة مضت15األكثر تساؤلسنة موضع يزل إحدى. مل تقول
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يفإن: النظريات العدوى فاشيات وأن األوبئة، بني الفترات خالل فعلياً اختفى الفريوس
يافعةاملوطونةاملناطق بطيور هناك إىل محلت قد الطيوروحسب. اجلنوبية لعبت التصور، هذا
مواملائيةالداحنة الفريوسهدوراً أدخل حاملا وذلك املفصلي، للناقل للعدوى كمصدر قد. ماً
والبعوضيكون الطيور خالل من الفريوس البشريةتضخيم اجلمهرة من كثافة وجود مع

األوبئةاملستعدة حلدوث املناسبة الرئيسية العوامل .هي
وحكلعلى خنازير من مصلية عينات على أجريت دراسة أوضحت أخذتferalشية،

يف خمتلفة مواقع الجنوبيف السنوات يف اجلديدة وباءتـيويلز فريوس1974سبقت أن
الدماغ األوبئةبواديالتهاب بني الفترة يف فعاالً كان التراص. موراي تثبيط اختبار أظهر

تلكمعدالتويمالد يف املستنقعات مناطق من الوحشية اخلنازير يف للمفاعالت عالية
التهابطبق. لناحيةا فريوس من كل الختبار اإلجيابية األمصال بعض على أيضاً االستعدال

بشكلبواديالدماغ أعلى عيارات احلاالت معظم يف وجدت وقد كوجنني، وفريوس موراي
موراي(لألولواضح بوادي الدماغ التهاب Gard)) فريوس et al., 1976).يفيضعندما

الناحية، تلك يف مجهرةالنهر يف كبرية زيادة حتدث وفرة، أكثر الطعام اخلنازيرويصبح
والبعوض املائية عادات. والطيور دراسة اخلطمالباعضةأظهرت يتغذىهذاأناحللقية الناقل

رئيسي بشكل الثدييات املوجودات. ,.Kay et al)(1981على أن خمتلفةمنورغم دراسات
األوج بعض يف متناقضة أنهكانت قدإال الناقل أن االستنتاج مت كل. استعرفه : على

ح معروفة غري للفريوس املضخمة األثوياء ال. ،اآلنتـىمازالت العوامل تسببتـيوكذلك
وبائية .حاالت
العصالفريوساستفرد: التشخيص اجلهاز مناملركزيبـيمن البشريةفقط احلاالت

يف بالتلقيح الدجاجالفئرانالقاتلة السريولوجيومن. وأجنة التشخيص استخدمت: أجل
تثبيط واالستعدالالتراصاختبارات املتممة وتثبيت لتفريق. الدموي مهم األخري االختبار

ماخلاصةاألضداد بوادي الدماغ مصفرةوربالتهاب فريوسات عن النامجة تلك عن اي
خاصة .بوجننيفريوسأخرى،
حالياًتتوفرال: املكافحة حال. لقاحات إجراءاتويف توجه أن جيب وباء حدوث

الناقل حنو .املكافحة
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NEWCASTLE CONJUNCTIVITIS1النيوكاسليالملتحمةالتهاب

اآلخر الفيروسي الملتحمة التهاب
ICD-10 B30.8 Other viral conjunctivitis

الكpneumoencephalitisوالدماغالرئةالتهاب: املرادفات الطيور طاعون اذب،

عنالبشرياملرضيعرف.1 نيوكاسلالناجم داء املفريوس النيوكاسليلبالتهاب يعرف،تحمة حني املرضيف
نيوكاسل بداء .الطريي

عـراجـالم
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الطيور( يف الكاذب املخاطانيةpseudofowl pest) الطاعون الفريوسة ،1paramyxovirus.
النـزلة،Newcastleنيوكاسلداءفريوس: السببيات نظرية بفريوس أيضاً يعرف والذي
الطريية وهو1 (avian parainfluenza virus 1)الوافدة إىلفريوس، ينتمي اֱדني رناوي

املخاطانيةفصيلة،Avulavirusاملنفصلةالفريوسةجنس الفصيلة. الفريوسات هذه تتضمن
أخرىخماطانيةفريوسات8 الوافدة)9إىل2من(طريية النـزلة نظرية فريوسات مع ،

نيوكاسل. mumpsالنكافوفريوس داء البدئيفريوس النمط النوع . للجنسprotypeهو
بشك مستضدياً مرتبطة أمناط سبعة كبريهناك يفبال بفوعتهاتـيوال،الطبيعةلفريوس حتتلف

الطيورتـيال يف املعايري. حتدث ألحد ملقحالوقتوهووتبعاً دجاج جنني ملوت الالزم
inculatedامل األمناط إىل الفريوسات هذه صنفت األمناط(pathogenic types رضةمفقد
التكون:التالية) pathotypeاملرضية موهنة(lentogenicالبطيء التكون،)فوعة املعتدل

Mesogenic)معتدلة التكون،)فوعة عالية(velogenicالسريع و)فوعة لألحشاءامل، نمي
التكون أيضاًييذوال(viscerotropic velogenicالسريع األجن: دعى أو بـياآلسيوي

exotic.(
الدموسابقاًاعتقد التراص اختبار نتائج على واعتماداً ذراري، أن داءي، فريوس
بمتماثلةنيوكاسل املصل استعدال وباختبار الحقاً، تبني لكن أناختزال، املتصالب اللوحية
هذههناك أن رغم املختلفة، البلدان يف املدروسة الذراري بني مستضدي املوجودةاختالف

التحصني جبهود عالقة ذات تكن يف. مل النسيلة وحيدة األضداد دراسة ذرية40أدت
الستعراف أ8فريوسية بدا والذي مستضدية، بيولوجيةاجمموعات خبصائص تتشارك

.,Russell and Alexander)(1983معينةوسوافية
االنتشارالطيوريفاملرض:اجلغرايفالتوزع .عاملي
بنيمتواترغرياملرض: اإلنسانيفاحلدوث رئيسي بشكل حدث وقد اإلنسان، يف
يف وطاقالعاملني الطيور لقاحاتاملخترباتممساخل يعطون الذين الصحيني والعاملني

احليةا من. لفريوس فاشية عن ب40بلغ مانيسوتا يف للطيور مسلخ يف سريرية الوالياتحالة
فيه يعمل فلسطني17حدثت. عامال90ًاملتحدة يف زراعية مدرسة يف بني) إسرائيل(حالة
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املكلفني املزرعةجبالدجااملوظفني يف الطيور مع يعمل منهم أحد يكن ومل أن. ، احملتمل من
رعايةفراديةحاالت أو اهتماماً تتلقى وال حتدث النيوكاسلي امللتحمة التهاب من طبيةكثرية

احل مساقها قبلمبسبب من شوهدت إن نوعي خمتربي لتشخيص ختضع ال أا أو . طبيبيد،
سريرية حتت العدوى تكون للطيورأثبتهماوهذا،قد مسلخ يف أجري سريولوجي : مسح

يف موجودة كانت عالية عيارات أن مل 64%فرغم منهم أحداً فإن املعرضني، األشخاص من
سريريةنـييعا أعراض معدل. من خاصةاالنتشاركان جداً، منخفضاً أخرى مسوحات يف

خيالطوا مل الذين املهن أصحاب .الطيوربني
نيوكاسلعنالنامجةالعدوى: ناتاحليوايفاحلدوث داء األمراضفريوس من واحدة

الداجنة، الطيور يف أمهية والربيةوحتدثاألكثر الداجنة الطيور يف بشكل. كذلك حتدث قد
سوا أو باحليوانات كبريةمسببةيفمتوطن اقتصادية البلدان. خسارات من الكثري حتدث: ففي

متوطنة مستباحليواناتحاالت فوعةبشكل على تعتمد متغرية سريرية صورة مسببة مر
ال املرضاليكونرمبا. نشيطالفريوس ألولينمط شوهد الذي الشكل هو لألحشاء املنمي
عام ومنأندونيسيايف 1926مرة التالية، السنة يف بإنكلترا نيوكاسل يف امسههمث املرض . أخذ
أجزاءعنأبلغ يف كبرية بدرجة قاتل مرض من آسياأفريقيامنفاشيات شرق وجنوب
نفسهورمباواهلند الفريوسي املرضي النمط عن نامجاً اجلوارفىحدإجنمت. كان هذه أهم

panzooticsلألحشاءعن املنمي التكونالفريوس يفالذيالسريع األوسط الشرق يف ظهر
1968 أمريكا1966  من أجزاء ا1970عاموأوروباويف والواليات كندا يفويف ملتحدة
لألحشاءالشكلهذايتميز.1970  1971 وألفة عالية، وإماتة جداً، حاد مبساق املرض من

يسبب حيث اهلضمي، السبيل متنخرةفخاصة ومناطق نزوفاً السواف. يه يفepizooticدام
املتحدة عامالواليات بدأ وكلف3مدة1971الذي دوالر56سنوات أمريكيمليون

عليه نائبة. للقضاء كاليفورنيا1991عامepisodeحدثت واليات يف املتحدة الواليات يف
كما أبريلحدثتونيفاوا، من الفترة ببغاءمتوز/وليويإىلنيسان/يف يف فاشية السنة نفس من

األصفر Amazona)الرأساألمازون ochrocephala oratrix)و وإيزيانا إيلينوس انغيشميف
أناستؤتـيالووتكساس قبل الطيورتصلت إىل Bruning-Fannالداجنةنتشر et al.,)
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(1992.
للعصبنامجةفاشيةحدثت املوجه الشكل نيوكاسلمنneurotropicعن داء فريوس

األورو احلمام وانتشر1981عامبـيبني مث 1981  1984خاللاملرض، أوروبا قارة يف
املتحدة والواليات العظمى العظمىأصابت. بريطانيا بريطانيا يف للدجاج23العدوى مزرعة
محام فضالت حيتوي طعام طريق عمره. ملوثةعن دجاج عند يظهر 8مل عن 6  لقح أسابيع
الطريق أو األنف داخل يفاملزرقيالطريق سريرية عدوى عنده يظهر مل احلمام، بذرية

حني يف املتحدة، واحدعانـىالواليات يوم عمره الذي داخلالدجاج نفسها بالذرية ولقح
قاتل مرض من على. للعصبموجهاملخ كانت فراخ ثالثة يف للمرض عالمات أي تشاهد مل

لقح محام مع مباشر كلبالفريوس،متاس أضداد: على مجيعاً عندها املمكن،ظهر من وكان
من الفريوس تبو. منهااثننياستفراد احلمام بذراري امللقحة الدجاج أجنة أن مدةمبا حية قى

عن أنهساعة90تزيد على الفريوس صنف التكونفقد lentogenicPearsonبطيء et al.,)

(1985.
عامأخرىنائبةحدثت بني وبائية أمهية مرتفع: 1992و1990ذات وفيات معدل لوحظ
الطيور العظمىاملائيةيف البحريات من منطقة يف املتحدة الواليات يف مث أوالً كندا يف ومشال،

ونيرباسكا ومينسوتا داكوتا، إصابة. وجنوب األكثر النوع املزدوجالغاقهو) تأثراً(كان
(Pelecanus erythrorhynchos)األمريكياألبيضوالبجع(Phalacrocorax auritus)1العرف

عص رعاش من املريضة الطيور جزئيبـيعانت الغاقصغارمن50%انعدى. وشلل
ومات أعشاشها20%تقريباً، يف من. منها ذرية استفراد املمكن من داءفريوسكان

أااملختربيفنيوكاسل على استعرفت وقد للدجاج،موجهة، كممرضة واعتربت للعصب،
مناملرضأصابكما. عاليةوبدرجة حيث 26.000مزرعة داكوتا، مشال يف رومي ديك

النمط نفس املريضالفريوسياستفرد الطيور Wobeserةوذحبت et al., 1993; USDA,) 

يف. 1992) املعيشةأسترالياأما احلرة الطيور على دراسة أجريت مؤشرات،فقد هناك ألن
الدورانأنعلى يف كان منخفضة فوعة ذا مزارق. فريوساً من مسحات طريا3.736ًأخذت

مائ: cormorant: الغاق. 1 منطائر يصطاده ما فيه يضع جراب منقاره حتت يوجد م ضخم ).املترجم(األمساكي
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غرب67متثل يف املعيشة حر واستفردتأستراليانوعاً ا17، منخفضة منذرية فريوسلفوعة
معظمهانيوكاسلداء كان الربيمن، Alexander)البط et al., 1986) .فاشية أصابت

عام ويلز1999حدثت جنوب يف مانغروف جبال للطيور،أسترالياباجلديدةيف مزارع عدة
مليو من يقرب ما ذبح مننـيوتطلبت كجزء املرضجهودطري Austملكافحة Vet J,)

(2000 .
يفغريلوضعاكان حدثتأسترالياعادي سريرية تظاهرات مع العدوى فاشيات فبعد ،

جديدة1932و1930عام فاشيات دون سنوات عدة مرت عام. ، سريولوجي مسح وأجري
أي1964 يظهر كل. مفاعالتفلم الفريوس: على من ذرية استفردت قليلة، سنوات وبعد

كوينـزالند، أنوأظهرتيف سيولوجية البلدمسوحات يف منتشرة كانت كان. العدوى
املستفردة ذاتإمراضيةللذراري عداوى تشاهد ومل وللدجاج، لألجنة جداً منخفضة

عام. أعراض نيوكاسلفاشية1999حدثت داء من يفجديدة األوىل منذأسترالياهي
مانغروف،1932 جبال اجلديدةيفيف ويلز الفاشي. جنوب حول االستقصاءات اتأظهرت

مفوعة ذراري عن جنمت داءمنأا خالل) نشأت(تطورتتـيوالنيوكاسلفريوس من
أسترالية لذراري ومتوطنةمنخفضةطفرة .,endemic1999)(Murrayالفوعة

املنمي املرضي النمط من األوىل الفاشية حدثت األمريكيتني، التكونلألحشاءيف السريع
عام الباراغوي كث1970يف وأثرت يف، الدواجن صناعة على مبليونالبلدرياً اخلسارة وقدرت

أوروبا. طائر يف السنة نفس يف املرضي النمط املرض. املتحدةوالوالياتظهر أن يعتقد
مطابق أو مشابه املرضي النمط هذا عن عامللشكلالناجم نيوكاسل يف ،1927املوصوف

الحقاً اختفى املنمي. والذي املرض فاشية بـحشاءلألسببت قدرت خسارة أوروبا 100يف

إسترلينـي جنيه .مليون
فيهامستعداإلنسان: اإلنسانيفاملرض مبا الفريوس، من املرضية األمناط لكل

التكون البطيئة اللقاحاتاملستخدمةالفريوسات هو. يف احلضانة 2دور لكن1  عادة، يوم
ح يدوم السريريةتتألف. أيام4تـىقد رئيسي،الصورة مع،وبشكل امللتحمة التهاب من

وأمل ودمعان امللتحمةوتورماحتقان حتت غالباً. النسيج األذن أمام اللمفية العقد . تصاب
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التهاب نادرةامللتحمةينـزع اֱדموعية والتفاعالت اجلانب وحيد يكون املريض. ألن يشفى
يعاأسبوعخالل عقابيلنـيوال أي معممة. من عداوى 4دامتشوهدت يف3  أيام

احلاالت، الوافدةمعبعض النـزلة ألعراض مشاֲדة قليالً،. أعراض مرتفعة حرارة معدرجة
الفريوس. البلعومالتهابونوافض، لضبائب التعرض بعد العدوى من الشكل هذا .حدث
نيوكاسلفريوساستفرد: احليواناتيفاملرض الطيورداء من عديدة أنواع حيدث. من

واحلماماملر الرومي والديك الدجاج وخاصة الداجنة، الطيور يف الطبيعي مها. ض واإلوز البط
مقاومة عدة. األكثر الفعالأشكالهناك الفريوس من املمرض النمط حسب املرض من
الثوي دور. ومقاومة 6مناحلضانةيتراوح من5  يتراوح أن ميكن لكن 15أيام، يوماً 2 

أكثر هيالسريريةاألشكال. أو الشائعة : الرئيسية
للعصبالرئةالتهابشكل املوجه أو التكون: والدماغ السريعة الذراري عن الناجم

velogenicاملتالزمة بدء من قليلة أيام بعد تظهر عصبية بأعراض ويتميز يشيع. التنفسية،
الظهري والتشنج والصعر من. الرعاش اإلماتة معدل مزرعة90%إىل10%يتراوح من

أخرى يسبب. إىل وال األعمار كل من الطيور املرض من الشكل هذا نزفيةآفاتيهاجم
اهلضمي اجلهاز .يف

الذراري: التنفسيةاملتالزمة بعض عن التكونالنامجة الطيورmesogenicاملعتدلة وتصيب ،
وعصبية تنفسية كأعراض الصيصان يف وتتظاهر اإلماتة. البالغة معدل الصيصانتتراوح يف

الطيور50%إىل10%من يف به يعتد ال لكن .البالغة،
الظاهرة(املستترةالعدوى التكون) غري السريعة الفريوسات عن الطيور: النامجة يف وحتدث
بهالبالغة يعتد ال إماتة معدل مع الصيصان، يف تنفسية أعراضاً مهم(وحترض ).غري
السريالشكليتميز لألحشاء قصرياملنمي حضانة بدور التكون 4(ع وبدء) أيام2 
غزيروإسهالمفاجئ، رغامي املرجحة. وجنيج منهيpreponderantاآلفات النـزف

احلقيقية الطائر معدة يف وخاصة املعدي واملعىproventriculusالسبيل احلوصلة من وأحياناً ،
من. الدقيق نزف حيدث قد املالرغامىكما النسج يف والصعر.ستبطنةووذمة الرعاش يشاهد

للعصب، املوجه الشكل شللوهويف حيدث قد لكن كبرية،. نادر، لدرجة قاتل الشكل هذا
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بعد املوت 3وحيدث األعراضأيام1  بدء الغبب. من وذمة هي املشاهدة األخرى األعراض
wattleالطيورواألجفان لطاعون مميزة مرة ذات اعتربت عالمات وهي . والوجه،
تتوضعأشكالتؤدي عيانية آفات حدوث إىل فوعة أقل فريوسات عن النامجة املرض
على يفالرغامىعادة ووذمة الرغامى يف نزف حيدث قد كما الطحال، تضخم مع وأحياناً ،
.املستبطنةالنسج

منوهااملرضيسبب وتوقف الطيور موت عن تنجم ال النقصفقطخسارات عن وإمنا ،
يف العددالواضح أسبوع. تضعهاتـيالبيوض مدة البيض وضع عن املصابة الطيور تتوقف
األقل هذايف. على يكون وقد املظهر، شاذة قشرة له بيضاً الدجاجات تضع الفاشية بداية
دائماًمؤقتاًالتشوه .أو

االنتقالالعدوىمصدر الفريوسهيالطيور): 21الشكل(وطرز لقد. مستودعات
املستو أن منافترض برياً طريياً نوعاً كان األصلي بسببجنوبدع وذلك آسيا، شرق

ال للفاشيات واالنفجارية القاتلة بنيتـيالطبيعة عامالطيورحدثت أندونيسيا يف الداجنة
النوائب.1926 هذه تشري الطيورإىلepisodesقد مع التكيف سيء كان الفريوس أن

هذه وأن املستالطيورالداجنة، تكن لهمل احملتمل احلني. ودع ذلك العامل: ومنذ عالقة تبدلت
لألمناطالثويمع األقل على أو للفريوس، الرئيسي الثوي هي الداجنة الطيور وأصبحت ،

لألحشاءاملمرضة املنمي الشكل من فوعة .األقل
عربالفريوسانتشر والالمباشر، املباشر بالتماس الطيور، بني الطيور مزارع إحدى يف

اهلضميريقالط الطريق عرب أقل ولدرجة عادة، تربية. التنفسي طرق يف التبدالت كانت
الفريوسالطيور استدامة يف مهماً عامالً املاضي القرن من األخري النصف أييفوكما. خالل

الضبائب عرب ينتقل آخر ففي: مرض اجلمهرة، كثافة على الفريوس انتقال مزارعيعتمد
هناك احلديثة للطيورالطيور عال من(Hanson, 1978)تركيز مزرعة إىل العدوى تدخل ،

ملوثة، ومواد منعدية طيور ومالبسهموكذلكخالل األشخاص أيدي خالل تطرح. من
ب امللحقة التكونذراريالالطيور مدةالفريوساملعتدلة مفرغاִדا 19يف تكون15  وقد يوماً،

أخرى وسيلة العدوىتدخلهذه اللقميكن. فيها أنالبطيئةB1حيةاللذرية فقط التكون
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عرب مستعدة طيور إىل ملقحة طيور من .املباشرالتماستنتتقل
نيوكاسل:21الشكل داء االنتقالفريوس .حلقة

نقلالدائماحلملحالة يوقف الدجاج أن جتريبياً شوهد وقد الدجاج، يف نادرة للعدوى
الرومييب. يوما34ًبعدبالتماسالعدوى الديك يف أمداً أطول الفريوس طرح أن .دو

إىلاحليةالطيور بلد من أو بلد يف الفريوس النتقال أمهية األكثر املصدر هي املنعدية
خالل للعدوى أيضاً مهمة مصادر املساخل وفضالت لالستهالك املعدة الطيور أن كما آخر،

البلداناالنتقال بني أو البلد امل. ضمن أن خالليعتقد من بلدان عدة إىل أدخل استريادرض
األحشاء املنـزوعة اֱדمدة البقاء. الطيور يستطيع الفريوس أن جتريبياً الرئتنيحياًثبت يف

مدة اجللد مدة190وعلى العظم نقي ويف أكثر300يوماً، أو علىيعتمد. يوم الفريوس بقاء
التخزين حرارة الفريو. درجة النتقال أخرى هيسواغات امللوثةسرֵקألوااألقفاصس لقد. ة

كثرية مناسبات ويف البيولوجية،توطد، املواد نيوكاسلامللوثةأن داء مثلبفريوس
البلعوم التهاب أو الطيور جدري ضد العدوىوالرغامىاللقاحات من بؤراً سببت . قد

مزارع إىل أيضاً ينتشر أن للفريوس األشياحبالرمعديةميكن بعضوحتركات ويف خاص،
املعيشة احلرة بالطيور احليواناتالوقوعانظر(احلاالت الظروفالفريوسانتقل). يف بعض يف
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واحلجل التدرج نقل عرب آخر بلد إىل بلد . من
جارفة لألحشاءمنpanzooticلفتت املنمي والشكل الستيناتتـيال، أواخر يف حدثت

إىل،السبعيناتوبداية الباحثني الداجنةانتباه الطيور غري الطيور لعبته الذي وهيالدور
مجاليةالطيور ألهداف املوجودة تلك فيها مبا املأسورة، والطيور املعيشة استفرد.احلرة
منالفريوس متكرر، وبشكل املتحدة، والواليات أوروبا يف التكون السريع لألحشاء املنمي

مستوردة ببغائية للفريوس. طيور مهم آخر بشكلمصدر املدخلة القتال ديوك غريهو
للفريوس. قانوين أن ذكر الطبيعةنظرياًلقد يف املستودعات من املائيةالطيور: منطان

النريكتية غرينلند،(املهاجرة يشمل اجلديد العامل من منواألصقاعجزء واجلبلية الشمالية
الشمالية االعاملوهو) أمريكا من اخلفيف التنفسي املدارية،الشكل األدغال وطيور ملرض،

لألحشاءوهي املنمي الشكل .,Hanson)(1976لعامل
كاندراسةأجريت املتحدة الواليات من منطقة للمرضفيهايف لألحشاء املنمي الشكل
يف واألجنبيةالطيورمتوطناً الداجنة وشبه الربية الطيور دور حتديد ֲדدف وذلك الداجنة،

exoticاملرضوبائياتيف(Pearson and Cann, 1975) :بني حر9.446فمن برياً طرياً
دراستهمتاملعيشة الفريوس: ت منـزيل3مناستفرد Passer)عصفور domesticus)،فقط

واحد غراب Corvus)ومن brachyrhynchos)منعدى دجاج مع بتماس كلها وكانت ، .
من الفريوس شب 4.367من 33 (0.76%)استفرد البططرياً من رئيسي وبشكل داجن، ه

ووجد واحلمام، أ 3.780من 38 (1.01%)يفالعاملوالتدرج وبشكلجطرياً مأسوراً، نبياً
من رئيسيتوحي. toucanوالطوقانالببغائياترئيسي بشكل مرتبط املرض أن النتائج هذه

.رباألسֲק
دورذرارياستفردت حول دراسات يف واإلوز، البط من الفريوس املائيةمن الطيور
التكونوقداملهاجرة، بطيئة للحرارة صامدة أا على هذهاملميزةهذهتفرق. صنفت األخرية
الذراريالذراري الدجاجتـيالعن من احملدود. استفردت التماس من كالً الطيوربنيإن

القائلة واحلقيقة والداجنة للحرارة،:املهاجرة صامدة كانت الذراري مميزةتـيوالإن هي
اإلوز يف العدوى بأن يوحي قد املائية، الطيور يف املوجودة بشكلوالبطلتلك حتدث الربيني
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الطبيعة يف .(Spalatin and Hanson, 1975)مستقل
هللفريوسالرئيسياملصدر اإلنسان ومنتجاִדاويف يف. الطيور الفريوس مزارع أن كما
هي البشريمصدراملخترب للمرض الطيورحيد. آخر مساخل يف الضبائب عرب االنتقال ث
يفرأوواملختربات، الذين العاملني أوكمن الطيور مع متاس نتيجة ملوثة بأيدي عيوم ون
أو.الفريوس ضبوب بشكل لقاحات إعطاء خالل الطيور مزارع يف العدوى تكتسب قد
.مسحوق
املرضاحليواناتدور وبائيات حيواالنيوكاامللتحمةالتهاب: يف خفيف مرض نـيسلي

احلاالت من صغرياً عدداً يسبب اإلنسانالبشريةاملصدر، يف محيداً الطريي. ومرضاً املرض
نيوكاسل( ألنه)داء جداً ترصداًيسببمهم يتطلب وألنه الطيور، صناعة يف كبرية خسارات

متكرراً وتلقيحاً أثرلألسرابوبائياً والترصد، اخلسارة األمرين، ولكال مهم، .اقتصادي
الفريوس: التشخيص الستفراد حماولة جترى أن اجيب امللتحمةبالتهابشتبهكلما

مريض يف األشخاصألنالنيوكاسلي من كبرية سريولوجياًاملنعديننسبة تستجيب ميكن. ال
ااستفراد اإلفرازات من وأحياناً امللتحمة، غسول من مناذج باستخدام البلعوميةنفيةألالفريوس

املستعد الدجاج أو الصيصان أجنة يف بتلقيحها وذلك البول، أو اللعاب املزارعأوأو
املأخوذة. اخللوية الدم عينات مقارنة على السريولوجي التشخيص احلادخالليعتمد الطور

بعد مأخوذة وعينات املرضى اختبارات3أو2من باستخدام تثبيطاالستعدالأسابيع أو
أ الدموي اهلالمةالتراص ترسيب .و

الطيوراإلجراءاتتستخدم عند االستفراد. نفسها اختبارات أجل تنتقى: من أن جيب
أوتـيالالطيور رغامية نضحة من العينات تؤخذ أن وجيب املرض، من األوىل األيام يف هي
الزرعالطحال أو للتلقيح الرئتني املرتبط. أو املناعي املمتز مقايسة استخدام نزميباإلميكن

وتثبيط) إليزا( االستعدال اختبارات إىل إضافة وحيد مصلي متديد أظهر. الدمويالتراصمع
من الدموي التراص تثبيط الختبار مفيد بديل أنه إليزا واحلساسيةحيثاختبار النوعية

(Hlinak et al., 1992) .السريول توفر يسببوجياال الذي الفريوس منط عن معلومات أي
يف فيهاملرض، اللبس تشخيصاً وتصنيفه الفريوس استفراد يوفر حتوي. حني بيوض تلقيح
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ا 9  10عمرهاأجنة الطريقة هو والزرع يتمألأيام الفريوس، يستفرد وحاملا عملية، كثر
املتوسطحتديد الزمن مثل للفوعة اختبارات باستخدام األخرى الذيaverageمميزاته

لي البيضة يف اجلنني مخيستغرقه داخل اإلمراضية منسب أو واحدصيصانموت، يوم عمرها
عمرها صيصان يف الوريد داخل اإلمراضية منسب .,Alexander)(1991أسابيع6أو

والتلقيحاملكافحةإجراءات: املكافحة اجليد التصحح هي الداجنة الطيور يف . الرئيسية
األوسع الاستخداماًاللقاحات تلك الفريوتـيهي احليحتتوي التكونس البطيء

lentogenicهتشنر منط ،Hitchner B1والسوتاlasotaاملعطلة اللقاحات استخدمت كما ،
أنق فقد العظمى، بريطانيا من معطيات املرضصوحسب وقوع معترب، وبشكل استخدم. ت،

هيدروكسيد: املساعد زيلقتلأملنيوم مساعد حمله حل وقد فعاليةتـيالفريوسات، أكثر
اللقاحات. ثريبك أن اجلانبيةاملعطلةورغم اآلثار إىل تؤدي ال أا إال أقصر، لفترة مناعة توفر
الفراخاللقاحاتترافقتـيال يف أخرى. احلية ناحية للقاحات: من العظيمة املزايا إحدى

هو اجلموعيأااحلية التمنيع تقنيات باستخدام الشخصي،تسمح التلقيح ) الفردي(ألن
اللدرجةمكلف احلديثة املؤسسات يف استخدامه والبـيترتـيمينع حتافظتـيالطيور،
الطيورتراكيزعلى من أو. كبرية بالضبوب اجلموعي التمنيع ضمن اللقاح إعطاء باملاءميكن

فعالية أقل األخرية الطريقة أن رغم األصغر. الشروب، الطيور مزارع يف إعطاءفيمكنأما
بش للطيور مستقلاللقاح امللتحميقطرةinstillingبتستيل) فردي(كل الكيس مل. داخل

جعلت اللقاحات أن رغم منتشرة وبقيت العدوى الطيورمنتستؤصل تربية يفاملمكن
املرض من بالوقاية التراكيز من الراهنة .,Hanson)(1978الظروف

الضبايتخذأنجيب تشكل ملنع االحتياطات املخترب يف أعينهمالعاملون تلويث وجتنب ئب
لل. بأيديهم ضدوانقصيأنملِقحنيميكن أنفسهم لتحصني األقنعة باستخدام العدوى اختطار
. والتنفسينـيالعيالتعرض
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عـراجـالم
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ال أومسك OMSK HEMORRHAGIC FEVERفيةنـزحمى

ICD-10 A98.1

ال: السببيات أومسك محى جلنس،فيةنـزفريوس ينتمي احملبني رناوي فريوس وهو
املصفرة باملفصلياتBاֱדموعة(Flavivirusالفريوسة املنقولة الفريوسة فصيلة)من ،
املصفرة املستضدية،الفريوسات الناحية من الدماغوينتمي التهاب فريوسات معقد إىل

بالقراد املنقول الروسي الصيفي مستضديان. الربيعي ضربان . وصف
اجلغرايف فقط: التوزع الفدرالية روسيا يف سيربيا غرب من الفريوس . استفرد

منطقة: احلدوث سهوب يف واألطفال الريفيني العاملني بني أويل بشكل املرض حدث
الفيد روسيا يف وتيومني،راليةأومسك سيربيسك ونوفو كورجان يف مؤخراً شوهد . لكن

عام فاشية عام200مع1945حدثت أخرى وحدثت وبني. حالة600مع1946حالة
1992 معظمها: 1988  حدث وقد سيربيسك، نوفو يف أخرى حاالت  (83.3%)حدثت

الشهرين Belov)10و9يف et al., 1995) .
اإلنسان يف منيترا: املرض احلضانة دور 7وح بدء. أيام3  مع حاد محي املرض

فيه،مفاجئ توجد توجد(قد ال احلمى. فيةنـزتظاهرات) وقد 40)تدوم من (39 
12 شدة. يوما5ً  أكثر يكون والذي ثانوي، محي طور من املرضى من مهم قسم يعانـى

األول السحا. من واحلالة الصداع هي شيوعاً األكثر والقياءmeningismئيةاألعراض
احلنك ال. exanthemوطفح احلاالت يف تواتراً األكثر النـزاألعراض هي وفنـزفية

واهلضمية والرئوية واملعوية مع. األنفية اجلسم من العليا واألجزاء الوجه احتقان شوهد كما
امللتحمة يف البيض. بيغ الكريات قلة وكذلك شائعة والقصبات الرئة يصا. ذات بال
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العص عادةبـياجلهاز النقاهة. املركزي طور خالل الثعلبة تشاهد ما إماتة. كثرياً معدل
بني . 2%و 1%احلالة

احليوانات يف صغرية: املرض وثدييات القوارض من خمتلفة أنواع من الفريوس استفرد
املسك. أخرى Ondatra)فأر zibethicus)ًجدا العد،مستعد نتيجة منه الكثري . وىوميوت

التجري التلقيح مرضاًبـييֱקحدث النوع قدنـزهلذا الذي الشديد الدم تفريس مع غالباً فياً،
أكثر3يدوم أو مرضاً. أسابيع الصغرية الثدييات أنواع لبعض التجريبية العدوى تسبب

ووهن نوام مع فقط عابراً أخرى،خفيفاً أنواع يف إطالقاً أعراض أي يسبب ال حني يف
(Seymour and Yuill, 1981) .

االنتقال وطرز العدوى غرب: مصدر يف والسهوب الغابات مناطق يف الفريوس جيول
البحريات،سيبرييا من الكثري يوجد هو. حيث الرئيسي املنقطالناقل اجللد ناخس

Dermacentor pictus،لتطوره خمتلفني أثوياء ثالثة يتطلب قراد الريقات: وهو تتغذى
عل الصغريةواحلوراوات الثدييات الربية،ى الداجنة احليوانات على البالغات وتتغذى

املبيض عرب الفريوس نقل ميكن ألنه كمستودع القراد يعمل كما الناقل. الكبرية، يتطفل
تقريبا40ًعلى الثدييات من . نوعاً

املسك فأر من متواتر، وبشكل الفريوس، استفرد Ondatra) كما zibethicus)الذي
األمريكيتنيأُد من مرتفع. خل وفيات معدل مع املسك فأر يف السوافات رمبا. ترافقت

املسك فأر من كل املائي،يعمل احلقل Arvicola)وفأر terrestris)اجلذور العكرب(وفأر
الشائعة) Microtus economusاحمليطي كمضخماتshrew(Sorex araneus)والزبابة
املسك. للفريوس فأر عندهيلعب العيار العايل الدم تفريس انتقالبسبب يف مهماً دوراً

إىل املنقطالفريوس اجللد املسك. واإلنسانناخس فأر مع كثرياً املائي احلقل فأر خيتلط
الشقوق نفس يتشاركان ألما الشتاء القوارض. خالل عدوى مصدر البول يكون . رمبا
احل وفأر املسك فأر بول من الفريوس طبيعياًاستفرد املنعدية املائي اجلذور،قل فأر ومن

اجلانب األمحر األرضي Citellus)والسنجاب erythrogenus)ًجتريبيا إىل. املنعدية إضافة
احليوانات: ذلك هذه بعض يف الفموي بالطريق العدوى إثبات املمكن  (Seymour andمن
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(Yuill, 1981 .
قرا بلدغة بالعدوى اإلنسان يصاب أن املسكميكن فأر من املباشر باالنتقال أو حتدث. د

املسك فأر مع التعامل مهنهم تتطلب الذين العاملني بني احلاالت واضعي،الصيادين(معظم
اجللود،األشراك الربي) جتار األرض توت أو الربي الفطر وجامعي عداوى. واملزارعني

شائعة الضبائب،املخترب من تلتقط ا. ورمبا حاالت تعرف إنسانال إىل إنسان من . النتقال
رئيسي بشكل والعاشر الرابع الشهر بني اإلنسان يف املرض يكون،حيدث الذي الوقت وهو

وتوافراً نشاطاً أكثر القراد يكون،فيها عندما أيضاً الشتاء يف حتدث بشرية حاالت أن رغم
نشيط غري ). عاطالً(القراد
ا: التشخيص دم من الفريوس استفراد احملمومميكن اختبارات. ملريض استخدام ميكن

باإل املرتبط املمتز ومقايسة الدموي التراص وتثبيط املتممة وتثبيت ) إليزا(مينـزاالستعدال
السريولوجي . للتشخيص

الفأر: املكافحة دماغ منشؤه معطل لقاح حتصيناً،طور وفر معلق،وقد استخدامه لكن
اجلانبية تفاعالته . بسبب

المـراجـع
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أوروبوش فيروس OROPOUCHE VIRUS DISEASEداء

ICD-10 A93.0

أوروبوش: املرادف . محى
أوروبوش: السببيات احملبني،فريوس رناوي جلنس،فريوس البنياويةينتمي الفريوسة
Bunyavirus،البنياوية الفريوسات الناحية. فصيلة من أوروبوش فريوس يصنف

السيمب جمموعة يف من،Simbuوالسريولوجية واحدة اجلنس18وهي يف مصلية . جمموعة
اإلنسان يف واحلدوث اجلغرايف عام: التوزع األوىل للمرة الفريوس من 1955استفرد

بترينيداد أوروبوش منطقة يف محى من عانـى غابة املرض،عامل اسم أخذ أظهرت. ومنها
على املصل استعدال اختبار فيها طبق يف46دراسة أضدادعامالً وجود اجلزيرة يف الغابة

فقط3عند Anderson)منهم et al., 1961) .
بني أوبئة سبع الربازيلية،1978و 1961حدثت بارا والية يف أوروبوش فريوس داء من

كثافة األكثر منطقتها يف األمازون،معظمها ر العاصمة. جنوب والية يف األوبئة أن قدر
سانتار(1961)بيليم أصابت(1975)ميومدينة التوايل14.000و 11.000قد على نسمة

(Pinherio et al., 1981) .جمتمعة أصابت قد السبعة األوبئة أن على165.000يعتقد نسمة
عام. األقل وانتشرت1978بدأت بارا يف الصغرية كواتروبوكاس قرية يف جديدة فاشية

أخرى ريفية جمتمعات إىل و،مشاالً نسب إىل خاللووصلت بيليم يف 1980بائية  1979

(LeDuc et al., 1981) .
لألمازون اֱדاورة الوالية يف رئيسيان وباءان خالل،حدث بارسيلوس مدينة يف واحد

مننـيوالثا1980/6و5 ماناوس املثبطة.  1981/2إىل 1980/10يف األضداد انتشار كان
بني الدموي عشوائيا496ًللتراص اختريوا مانواس6يفشخصاً يف جماورة يف 4.2%مناطق

و الوباء ايته16.7%بداية أن. يف عددهم 97.000قدر البالغ املدينة سكان  650.000من

مصاباً كان Borborema)نسمة et al., 1982) .يف فاشية واليات 1987/12حدثت يف
الربازيلية األمازون منطقة يف وجوياس يف. مارااو األعلى الوقوع العمريةكان اֱדموعة

يف. 19إىل10 األعراض رجعة احلاالت56%شوهدت . (Vasconcelos et al., 1989)من
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الربازيليةاآلنتـىحاألوبئة األمازون مبنطقة هناك،حمدودة عةنـزلكن
متزايد وبشكل البشر من أكرب عدد وإصابة تواتراً أكثر بشكل LeDucللحدوث et al.,)

(1981 .
املاطرمتي الفصل خالل للحدوث األوبئة فرادية،ل حاالت هناك أن أيضاً احملتمل ومن

متييز دون مرة،متر ألول البشر من الفريوس استفرد عندما ترينيداد يف حدث . كالذي
من موطونة غري مناطق يف األوبئة بعد الفترات يف اֱדراة السريولوجية املسوحات وطدت

الربازيلي األمازون سريرية،ةمنطقة حتت عداوى وجود Pinheiro)وطدت et al., 1981) .
أوروبوش فريوس مرض وترينيداديوجد الربازيل مشال إىل والبريوإضافة بنما يف

(Chin, 2000) .كولومبيا يف موجود الفريوس أن احملتمل األضداد،ومن وجدت حيث
جمدولينا قرية يف اإلنسان غري مقدمات يف . (Berge, 1975)املستعدلة

احليوانات يف الربازيل: احلدوث الكسالن: يف من أوروبوش محى فريوس استفرد
األصابع sloth(Bradypusالثالثي tridactylus)فقط(Pinheiro et al., 1981) .يف

يف: ترينيداد املستعدلة األضداد عواًء26من9وجدت Alouattaنسناساً seniculus)

(insularisالذيل26من8ويف طويل Cebus ((Andersonأنواع(نسناساً et al., 1961) .
يف الدموي للتراص املثبطة األضداد و1%وجدت القوارض املقدمات11.9%من من

و4.1%و الكساىل الطيور2.8%من الفقاريات،من من كبرية جمموعة ضمن وذلك
الربازيلية األمازون منطقة يف معظمه،املأسورة كان الطيوروقد من Pinheiroا et al.,)

(1981 .
اإلنسان يف من: املرض احلضانة دور 8يتراوح مفاجئ. أيام4  بدء ،للمرض
هي الرئيسية العضلي) م40تـىح(احلمى: وأعراضه واألمل والنوافض الشديد والصداع

الضوء ورهاب والوهن املفصلي وإسهنـييعا. واألمل وقياء غثيان من املرضى البعض
امللتحمة ظاهر. واحتقان حطاطي بقعي طفح اجلذعexanthematic) منشي(يشاهد على

السفليني(والذراعني الطرفني على من) وأحياناً أقل احلاالت5%يف احلاد. من الطور يدوم
5 بعد60%نـييعا. أيام2  الرجعات من أكثر أو نوبة من تقريباً املرضى 2من أسبوع1 
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ا اختفاء البدئيةمن معروف. ألعراض غري الرجعات هذه استفراد. سبب مكان يكن مل
عام فاشية يف الرجعة طور خالل املرضى دم من . (Vasconcelos, 1989)1987الفريوس

فاشية موجة خالل املرض بعض السحايا1980أظهر التهاب أعراض Pinheiroمن et al.,)

املر. 1982) هلذا تعزى وفيات حدوث يثبت . ضمل
احليوانات يف الدنيا: املرض احليوانات يف بأعراض مصحوبة غري أظهرت. العدوى

أيام عدة دام دم تفريس أوروبوش بفريوس اجللد حتت امللقحة واملقدمات الكساىل
(Pinheiro et al., 1981) .

االنتقال وطرز العدوى لفريوس): 22الشكل(مصدر الطبيعي التاريخ يتوضح مل
ح خمتلفتني. اآلنىتـأوروبوش حلقتني وجود على األحباث برية: تركز واألخرى،واحدة

Pinheiro)حضرية et al., 1981) .الدقة وجه على معروف غري الرئيسي املستودع يزل ،مل
الربية احللقة يف الناقل يستعرف مل األصابع. وكذلك الثالثي الكسالن من الفريوس استفرد

ا يف األضداد وجدت لكن والطيورفقط، والقوارض النملية(ملقدمات الفصيلة من خاصة
formicariidae .(املقدمات الذيل: يف الطويلة النسانيس والنسانيس) Cebusأنواع(تظهر

تفريس) Saguinusأنواع(والطمرينات) Saimiriأنواع(السنجابية تظهر جتريبياً املنعدية
ح يدوم قد املوجودا. األسبوعتـىدم هذه قدتوحي أوروبوش فريوس مستودع بأن ت

والطيور واملقدمات الكسالن األدغال. يكون بعوض من الفريوس املستبعضة: استفرد
واحدةCoquilletidia venezuelensisويليةنـزالف)القيقائية( مرة استفرد ؛وقد ترينيداد يف

من الربازيل املشرشرةيف Aedesالزاعجة serratusف مت أنه حقيقة رغم من، أكثر حص
للدم البالع األدغال بعوض من أنواع(hematophagousمليون عدا البعضوضياتما

Culicoides (البلد ذلك احللقة. يف أجل من التالية الرئيسية الوبائية احلقائق توطدت لقد
العاض) أ: (احلضرية البق من عالية كثافة وجدت حيثما املرض البعضوضيات: حيدث

Culicoides paraensis) .التجري) ب االنتقال يف فعال ناقل أا احلشرة هذه بـيأظهرت
بدوره) ج. (لألقداد والذي البق؛ هذا إلعداد يكفي مبا مرتفعاً دم تفريس اإلنسان يظهر

األقداد إىل الفريوس إمرار Pinheiro)(يستطيع et al., 1982a .البعوض الباعضة: أظهر
األشرطة لفريوسCulex quinquefasciatusاخلماسية فعال غري ناقل أنه املختربية التجارب يف
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باألوبئة املصابة احلضرية املناطق يف أيضاً غزيرة احلشرة هذه Hoch)أوروبوش et al., 1987) .
أوروبوش:22الشكل للفريوس،محى احملتمل .الدوران

واضح بشكل احلضرية املناطق يف املرض وقوع معدالت. خيتلف يفتراوحت املفاعل
من الدموي التراص تثبيط باختبار ماناوس املدينة 40.6%إىل0وباء من القطاع . حسب

الظروف يف الفروق عن ينجم العدوى معدل يف االختالف هذا أن يفاإليكولوجيةيعتقد
ال اֱדاورة الناقلتـياملناطق تكاثر تعيق أو تساعد أا . (Borborema et al., 1982)إما

منركز الفريوس مستفردات معدل أن على Paraensisالبعضوضياتالباحثون

بـ باحلشرات 1 :12.500واملقدرة منقولة أخرى عداوى مع مقارنة جداً على. منخفض
تناسبياً: كل القليل العدد الكبرية،proportionallyيتوازن غزارִדا مع املنعدية للنواقل
تكونتـيوال القد املعدل عن للعدوىمسؤولة األوبئةعايل خالل LeDucالبشرية et al.,)
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(1981 .
احللقات بني الرابط هو األدغال يف للعدوى الطبيعية البؤر جيتاز الذي اإلنسان يكون قد

واحلضرية مث. الربية الدم تفريس حبالة وهو احلضرية اجلمهرة إىل يعود العدوى اكتساب فبعد
إىل العدوى الناقلparaenrisالبعضوضياتميرر بني احلضرية احللقة يبتدئ وبذلك ،
البشرية Pinheiro)واجلمهرة et al., 1981)للفريوس مضخماً اإلنسان يكون قد وبذلك ،،

احلضري املوقع يف الوحيد ثويه كونه إىل . إضافة
مخ: التشخيص داخل بالتلقيح حمموم مريض دم من أوروبوش فريوس استفراد ميكن

أو الرضيعة البالغةالفئران بإثبات. األقداد سريولوجي تشخيص على احلصول ميكن
املناعي املمتز مقايسة أو الدموي التراص تثبيط اختبار باستخدام السريولوجي االنقالب

باإل األخري). إليزا(مينـزاملرتبط األيج،يستخدم أضداد لكشف هيتـيوالMخاصة
حديثة عدوى على تفاعل. مؤشر استخدام ميكن البوليمريكما باالنتساخسلسلة املعشش از

أوروبوش فريوس داء لتشخيص Moreli)العكسي et al., 2002) .
عندما: املكافحة منها احلد أو األوبئة ملنع احلضري الناقل حنو اإلجراءات توجه أن جيب

. تبدأ

المـراجـع
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أورانجو ORUNGO FEVERحمى

ICD-10 B33.3القهقاعد الفيروسة آخر،ريةوى مكان في المصنفة غير
ICD-10 B33.3 Retrovirus infections, not elsewhere classified

شدف: السببيات عشر من مؤلف اֱדني رناوي فريوس أوراجنو، إىل،فريوس ينتمي
الوقبيةجنس الريوية،Orbivirusالفريوسة الفريوسات فريونات.Reoviridaeفصيلة

كر الريوية 80تقيس،ويةالفريوسة غالف،قطراًنانومتر60  هلا .وليس
اجلغرايف مجهورية: التوزع يف الفريوس والسنغالأفريقيااستفرد ونيجرييا الوسطى

سرياليون. وأوغندا يف نشيط الفريوس أن على سريولوجية بينة .(Tomori, 1978)هناك
واحليوانات اإلنسان يف تقريبا60ًسجلت: احلدوث بشرية عام. أفريقيايفحالة حدث

بنيجرييا1972 جوس منطقة يف املرض من فاشيات . (Fabiyi et al., 1975)ثالث
اختبار باستخدام نيجرييا يف خمتلفة إيكولوجية مناطق يف أجري سريولوجي مسح وطد

منتشرة،االستعدال كانت العدوى بني. أن كان1.197فمن فحصها مت بشرياً مصالً
السافاناإجيابياً،%23 مشال منطقة يف األعلى االنتشار ا،وكان الغابة يف ازداد. ملطريةواألقل

اإل األشخاص العمرانتشار مع املصل نفس. (Tomori and Fabiyi, 1976)جيابيي وجد
يف أضداداً و44من52%املسح الغنم من املاشية99يف14%رأساً من من24%و،رأساً

مت فحصها مت ملقدمات نسانيسمناذج من أنواع ثالثة .Cercopithecusحودالقرثل
اإلنسان يف تدوم: املرض حبمى املرض 7يتميز وقياء3  وغثيان وصداع وأمل،أيام

جلدي،عضلي ا. وطفح لوحظ األعراض هذه إىل الفاشياتإلوإضافة إحدى يف . سهال
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يف املترقي الشلل من حالة وصفت والفتكما يافعة دوتـياة عقابيلشفيت فتح. ن أظهر
وا وذمة قاتلتني حالتني يف الطحالحتقاناجلثة يف املخيخ،اً يف وكدمة سحائياً واحتقاناً

(Fabiyi et al., 1975).
احليوانات يف توجد: املرض احليواناتأعراضال يف امللقحة. سريرية احلمالن أظهرت

أضداداً عالم،جتريبياً أي أو الدم تفريس تظهر مل املرضلكنها على  (Tomori andات

(Fabiyi, 1977.
ا وطرز العدوى عام: نتقالالمصدر األوىل للمرة الفريوس .مجعيةمن1962استفرد

بعوض املشؤومةمن Anophelesاألنوفيلة funestusُواستفردجָקامل بأوغندا، أوراغو يف معة
من نيجرييا يف السنيةالعامل الغامبيةواألنوفAedes dentatusالزاعجة A. gambiaeيلة

(Tomori, 1978) .الناقل عرب ينتقل الفريوس أن والزاعجة: يعتقد ااألنوفيلة نسانإلإىل
احلضرية املناطق يف الداجنة الريفية،واحليوانات املناطق يف اإلنسان غري الربية املقدمات وبني

باحليوانات مع. (Tomori and Fabiyi, 1976)املتوطنة وجود منورغم عالية دالت
ألا للفريوس مضخم أو كمستودع دوراً تلعب أا يعتقد فال األغنام يف املفاعالت

الدم بتفريس تصاب ح. ال الفريوس يستفرد اإلنسانتـىمل غري مقدمات من ومل،اآلن
بتفريس تصاب كانت إذا فيما لتحديد جتريبياً احليوانات هذه كانتتدرس وإن الدم،

درجتصاب تتوطن. ةفألي حمتملة حلقة يف كمستودع دورها يعرف ال وبالتايل
.باحليوانات

الرضيعة: التشخيص الفئران يف بالتلقيح احملموم املريض دم من الفريوس استفراد .ميكن
أمصال على االستعدال واختبار املتممة تثبيت اختبار هي املستخدمة السريولوجية الطرق

ال وطور احلاد الطور من السريولوجيمزدوجة االنقالب إلثبات .نقاهة
املرض:املكافحة ملكافحة طرق لوضع حماوالت جتر .مل



339 التهاب الدماغ البواسانـي

المـراجـع

البواسا الدماغ POWASSAN ENCEPHALITISنـيالتهاب

ICD-10 A 84.8اآلخر بالقراد المنقول الفيروسي الدماغ التهاب
ICD-10 A84.8 Other tick-borne viral encephalitis

بواسان: ياتالسبب جلنس،فريوس ينتمي اֱדني رناوي املصفرةفريوس الفريوسة
Flavivirus)اֱדموعةBًسابقا باملفصليات املنقولة الفريوسة الفريوسات،)من فصيلة
سابقاً(املصفرة الطخائية الربيعي،)1الفريوسات الصيفي الدماغ التهاب معقد من
يف). الروسي موقع اسم على الفريوس األوىلمسي للمرة فيه استفرد حيث .كندا

اجلغرايف كندا: التوزع يف بواسان فريوس وكيوبيك(استفرد أونتاريو إقليمي ) يف
املتحدة وكولورادو(والواليات كاليفورنيا اجلنوبية،واليات داكوتا ،ونيويورك،وجنوب
إنكلند نيو سون). ومنطقة يف بواسان لفريوس أضداد وجود عن التبليغ باملكسيكمت . ورا

موجود أنه كما الشمالية؛ أمريكا كل يف موجود الفريوس أن سريولوجية دراسات أظهرت
السوفي االحتاد يف القارة هذه اجلنو(السابقتـيخارج واجلزء آسيا أقصىبـيوسط من

الروسي .(Lvov, 1978)) الشرق
اإلنسان يف الواس: احلدوث االنتشار رغم نادرة البشرية الطبيعةاحلاالت يف للفريوس ،ع

اֱדموعة. 1 إىل تنتمي التـي املصفرة الفريوسات كل املنقوBنقلت الفريوسة فصيلةمن من سابقاً باملفصليات لة
املصفرة الفريوسات فصيلة إىل الطخائية . الفريوسات
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اإلنسان يلدغ ما نادراً الناقل القراد أن من ذلك جنم عام. ورمبا استفرد،1958بني عندما
أونتاريو يف مرة أول عن: 1998وعام،الفريوس الدماغ27بلغ التهاب من بشرية حالة

املتحدةنـيالبواسا والواليات كندا قاتلة،يف منها ثالثة (Gholom et al., 1999)كان

التاسع الشهر السادس1999وبني وفرينت: 2001والشهر ميان من مقيمني أربع أن وجد
املتحدة بواسانوبالواليات بفريوس منعدين أم وجد الدماغ بالتهاب (,CDCاملصابني

بكندا. 2001) أونتاريو مشال يف أجري لالنتشار مسح بشكل5%تفاعل: يف اجلمهرة من
اختبـيإجيا املصليف استعدال من. بار أقل كان املوطونة1%لكن املناطق يف اجلمهرة من

للفريوس أضداد اجلنو14سجلت. (Monath, 1979)لديهم اجلزء يف أقصىبـيحالة من
الروسي Leonova)الشرق et al., 1991).

احليوانات يف الع: احلدوث يف والقرادات الربية احليوانات بني بواسان فريوس ديدجيول
املوطونة املناطق املصل. من استعدال اختبار باستخدام املفاعالت من عالية معدالت وجدت

عديدة حيوانية أنواع الختبار. يف الدموي التراص تثبيط من725استخدم خمتلفاً نوعاً
يف لويس سانت وفريوس بواسان فريوس عن حبثاً الربية أونتاريو22احليوانات يف منطقة

الفريوسنيوظه،بكندا لكال التالية اإلجيابية املفاعالت معدالت الق50%: رت وطيمن
(Canis latrans)األشرطة47%و ذي الظربان املننت(skunkمن Mephitisالننت

mephitis (الثعلب26%و الرا10%و،من Proyon)ونكمن lotor)Arstob et al.,)

با. 1986) كاليفورنيا يف سونوما مقاطعة يف منأما الفريوس استفرد فقد املتحدة لواليات
مبقع Spilogale)ظربان putorius) .للفريوس مستفرد أول ذلك كان فقد املؤلف وحسب

روكي جبال غرب الصخرية(يف .(Johnson, 1987)) اجلبال
م عمرهانـزيف فتاة وال13ل قراد،تـيسنة، لدغة بعد الدماغ بالتهاب أصيبت

إجيا وكلب قطتان سريولوجياًكانت أونتاريو. بيتني يف الدموي التراص تثبيط اختبار يؤد مل
يف إجيابية مفاعالت أي إىل Keane)قطة170بكندا et al., 1987) .مبكرة دراسة أظهرت

مقداره معدالً أيضاً كندا يف الكالب1.1%أجريت Artsob)يف et al., 1984) .استفرد
من عديدة أنواع من من،Rodentiaياتالقوارضالفريوس وكذلك السناجب وخاصة
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الثعلب ومن عرس .بنات
اإلنسان يف والتهاب: املرض ووهن وصداع حبمى املشاهدة القليلة احلاالت متيزت

و النخاعي،تشنجيمذلالسحايا السائل خاليا حتليل. pleocytosisوكثرة حالة14أظهر
ليونوفا قبل الر (1991)ورفاقهمن الشرق أقصى التهابيف إىل يؤدي قد الفريوس أن وسي
والدماغ ظاهرة،السحايا غري وعدوى مميزة، غري ومحى السحايا التهاب. والتهاب يتميز

وال دهليزية، خميخية بأمراض بواسان فريوس عن الناجم التهابتـيالدماغ عن تفرقه
الروسي الصيفي الربيعي .الدماغ

احليوانات يف العدوى: املرض كانت سريريةرمبا يف. حتت زرقاً الفريوس تلقيح أدى
اخلمائل woodchuck(Marmotaمرموط monax)الوخفي(واألبصوم الرحم مزدوج

Didelphis marsupialis (العيار عايل دم تفريس األول،إىل يف 11مدة،خاصة يوما6ً 
التلقيح الدم. بعد تفريس فدام الثعلب يف 3أما املر. أيام1  يظهر احليواناتمل عند ض

املفحوصة املاعز). املاعز،األغنام،اخلنازير(الداجنة يف العيار منخفض دم تفريس حدث
سريرية أعراض دون واحداً يوماً دام Kokernot)الفتية et al., 1969) .من حالة عن بلغ

والوفاة الدماغ بواسان،التهاب فريوس عن جنمت رمادي،رمبا ثعلب (Urocyonيف

(cinereoargeteus.
االنتقال وطرز العدوى الربية): 23الشكل(مصدر السنجاب(احليوانات ،املرموط،

الطبيعي) األرنب،الفأر املستودع أجناس. هي من بالقرادات بينها العدوى اللبود: تنتقل
Ioaxdesاجللد القراد. Dermacentorوناخس الكوكي: اִדم واللبودcookeiاللبود
كنداmarxiاملاركسي اللوامس،يف الشائك وناخسspinipalpisواللبود الكوكي واللبود

األندرسو املتحدةنـياجللد الواليات من. يف الفريوس القرناءاستفرد -Haemapالقرشومة

hysalis longicornisالسوفي االحتاد أن. السابقتـييف جتريبياً اجللدأثبت ناخس
نقلنـياألندرسو عل قادراً الدمكان بتفريس مصابة أرانب على التغذي بعد . الفريوس

اللبودية القرادات بلدع أحياناً اإلنسان .ينعدي



األمراض الفريوسية342

البواسا: 23الشكل الدماغ االنتقالنـيالتهاب .حلقة

مو: التشخيص مرضى دماغ من الفريوس فمتـىاستفرد داخل التلقيح باستخدام
باستخدا. الفئران السريولوجي التشخيص التراصيتم وتثبيط املتممة تثبيت اختبارات م

مصفرة فريوسات أضداد على تصالبياً االختبارات هذه تتفاعل املصل واستعدال الدموي
لتفريقها. أخرى للمريض وبائية قصة يتطلب ال. مما االختبارات يؤخر تكشفتـيقد

التشخيص املصلي تفاعل،االنقالب مثل وسريعة نوعية اختبارات توفر سلسلةلكن
ايالبول لضد وإليزا .M(Ralph, 1999)يجألمرياز

احلاالت: املكافحة من القليل العدد بسبب للمكافحة بإجراءات القيام يربر ما يوجد ال
القراد جتنب من الشخصية الوقاية تتألف .املشاهدة

المـراجـع
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النسانيسقَوְק  POXES OF MONKEYSسات

ICD-10 B04النسا تتميزاعدB08.8نيسجدري أخرى نوعية فيروسية وى
المخاطية واألغشية الجلد في بآفات

ICD-10 B04 Monkeypox; B08.8 Other specified viral infections 
characterized by skin and mucous membrane lesions

والثالث الثالثة العاملية الصحة مجعية عاموأعلنت ع1980ن اجلدري مستوىاستئصال لى
والترص. العامل اجلموعي التلقيح على االستئصال محلة قبل،الوبائيداعتمدت من وشنت

عام يف العاملية الصحة عام1958منظمة باهرا1967ًوتوقفت جناحاً النتيجة وكانت فلم،،
أكتوبر منذ البشري اجلدري من حاالت األول/حتدث حالتني(1978تشرين باستثناء

يف عامخمتربتني .)1978إنكلترا
اجلدري استئصال لشهادة العاملي التفويض ذكر ا،لقد سبق قبلإلوالذي من عالن
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العاملية الصحة االستئصال،،مجعية بعد ما ملرحلة توصيات عدة فيهاذكر للترصددمبا عوة
اجلدري من ظنية حاالت أي الستعراف ملتق،املتواصل حاالت مقدماتطوخاصة من ة

اإلنسا يفغري والغربيةأفريقيان حيوا. الوسطى ملستودع احملتمل لفريوسنـيالوجود
اهتمام موضع كان طويلةاجلدري يفولفترة والباحثني العاملية الصحة منظمة قبل من

االستئصال إمتام أمام تقهر ال معضلة يكون قد ألنه ؛ اֱדال ملثل. هذا الوجود هذا أن ورغم
يتأكد مل املستودع إىل. بعدهذا تنتقل أن ميكن معروفة حيوانية جديدة فريوسات فهناك

الفريوسات. اإلنسان هذه إىلتـيالتتطلب اإلنسان من لالنتقال قليل احتمال لديها
دائماًاإلنسان وحبثاً مستمراً .ترصداً

ال اإلنسان غري للمقدمات اجلدرية الفريوسات الفصل هذا إىلتـييراجع أحياناً تنتقل
أدغال. اإلنسان يف الفريوسات هذه عن النامجة الطبيعي موئلها يف النسانيس عدوى أثبتت
. فقطأفريقيا

عام النسانيس،1958قبل جدري فريوس استعرف فاشيات،وعندما سبع هناك كان
و واهلند الربازيل يف املعيشة احلرة النسانيس بني البشري للجدري مشابه مرض بنمامن

احليوانات،وترينيداد حدائق يف النسانيس بني إىل4عزي. وكذلك الفاشيات هذه من
البشري فقط،اجلدري واحدة فاشية يف الفريوس استفرد استعرافه. لكن دقة تكون ال وقد

فقدت الذرية ألن توطدت .قد
البشري باجلدري جتريبياً تنعدي أن ميكن النسانيس أن نقل،ورغم على وقادرة

الطبيعة،الفريوس يف احليوانات هذه يف موجودة العدوى أن يثبت مل من. فإنه أكثر بل
ال: ذلك البلدان بفضلتـيإن اجلدري من خالية بقيت النسانيس من كبرية مجاهر حتوي

ال االستئصال . اختذتتـيإجراءات
النسانيس. 1 MONKEYPOXجدري

إىل: السببيات النسانيس جدري فريوس اجلدريةجنسينتمي الفريوسة
Orthopoxvirus،البشري اجلدري عوامل والوقس) variolaاجلدري(smallpoxمع

vacciniaالبقر فريوسات. وغريهاcowpoxوجدري مع وثيقة مستضدية عالقة للفريوس
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التراص وتثبيط االستعدال اختبارات يف متصالبة تفاعالت وشوهدت والوقس؛ اجلدري
الف. الدموي تقنياتلكل باستخدام كشفها ميكن للنمط نوعية مستضدات السابقة ريوسات
مماثلة. عديدة مستضدات مع املتصالب باالمتصاص الفريوسات هلذه أضداد متييز يف،ميكن

املناعي والتألق املناعي االنتشار تقنيات باستخدام نوعية أضداد كشف ميكن ومن. حني
األخري اهلدف املنا: أجل املقايسة بساطةإن اإلجراءات أكثر هي الشعاعية امتزاز: عية فبعد

خام مستضدية مبستحضرات فقط النس،واحد للتركيز املباشر القياس ميكن بـيفإنه
فريوس لكل الباقية Hutchinson)لألضداد et al., 1977) .مقايسة استخدام ميكن كما
باال املرتبط املناعي Marennikova)مينـزاملمتز et al., 1981) .جدري فريوس يؤدي

آفات إىل احليواناتنـزالنسناس اجلدري فريوس يعدي ال حني يف األرنب، جلد على فية
(Tripathy et al., 1981) .بني التفريق االستئصال بعد ما الوبائي الترصد يف الضروري من

سريرياً متماثالن املرضني ألن واجلدري النسناس . جدري
اجلغرايف ووسطيوجد: التوزع جنوب يف طبيعي بشكل يفأفريقياالفريوس فقط
املدارية األدغال . جوار

اإلنسان يف عام: احلدوث بشرية،1970بني حالة أول فيه اكتشفت الذي العام وهو
الدميقراطية الكونغو مجهورية يف النسناس جدري سابقاً(من قد: 1987وعام،)زائري كان

إمجاليه ما استقصاء يفحا404مت احلاالت،فريقيةأبلدان7الت هذه يف95%حدث: ومن
الدميقراطية الكونغو املرضى. (Benenson, 1990)مجهورية معظم أحد93%(كان حسب

فوق) املسوحات كان منهم وقلة األطفال، العمر15من من يف. سنة وفيات تسجل مل
عمر فوق اجلدري10األطفال ضد لقحوا الذين بني أو اإلماتة. سنوات معدل كان

بعمر15%وكان،1%اإلمجايل األطفال يف: سابقاً. سنوات4يف احلالة إماتة معدل كان
البشري اجلدري يف قليالً أعلى املنطقة النسا. نفس جدري ينتقل شخصنيمل من بسهولة س

آخر غالباً،إىل املرض هذا الوثيق التماس يطور استقصاء. وال يف املالحظة هذه علىأثبتت
و2.510 الدميقراطية214خمالطني الكونغو مجهورية يف أجري أجل: مريضاً حالة130من
هناك: أولية و22كان مرافقة أولية ثانوية62حالة لدى،حالة آخرين14وكان خمالطاً
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ميرضوا مل لكن اجلدري. (Jezek et al., 1986)أضداد استئصال عدوىالأصبحت،ومنذ
الن جبدري والنامجنيساالبشرية أمهية األكثر املرض جدريةةس فريوسة من. عن أكثر بل

تشاֲדهاإ: ذلك بسبب متواصالً ترصداً اجلدرياتتطلب مع .السريري
النسانيس يف عام10حدثت: احلدوث الفريوس متييز منذ النسانيس1958فاشيات يف

امل الواليات يف احليوان حدائق أو البحوث مراكز يف وأوروبااملأسورة أي،تحدة حتدث ومل
احليوانات هذه مع متاس على هم الذين األشخاص يف أجريت. حالة دراسة يف توجد مل

نسانيس2.242على من أيأمصالً وآسيوية معمفاعالتفريقية استنتج. دةتبعيارات لقد
موجودة تكون ورمبا االنتشار، واسعة ليست الطبيعة يف العدوى أن املوجودة هذه يفمن

فقط صغرية موضعة Arita)مناطق et al., 1972) .دراسات يف املستعدلة األضداد اكتشفت
ووسط غرب يف اإلنسان7يفأفريقياسريولوجية غري من3و،مقدمات أخرى ثدييات

حيوانيا372ً Foster)منوذجاً et al., 1972) .عمره طفل عند حالة يف5حدثت سنوات
العاج أجر،ساحل علىوبعدها سريولوجية دراسة من115يت من10عينة أنواع

يف6وعلى،القوارض مستعدلة أضداداً فوجدت أخرى ثديية ويف7أنواع القوارض أنواع
الطيور من أمصال. (Breman et al., 1977b)جمموعتني فحص يف195أظهر املقدمات من

ال غربتـياملنطقة يف بشرية حاالت فيها إلنقاصوأفريقياحدثت سابقاً املعاجلة
الالنوعية أنالتفاعالت تثبيط8%أظهر اختبار يف إجيابية وكانت مرتفعة عيارات لديها
الدموي االستعدال21%وكان،التراص اختبار يف Breman)إجيابية et al., 1977a) .

السنجا مثل األخرى واحليوانات اإلنسان غري املقدمات أن إىل النتائج هذه بأشارت
والشيهماأل العمالق جدريةpangolinوالبنغولporcupineفريقي بفريوسة انعدت ،قد

النسا جدري فريوس بالضرورة ليس حيث. سنيولكن آسيا، يف أنه نضيف أن وجيب
اإلنسان غري املقدمات يف مستعدلة أضداد توجد مل النسانيس، يف بشري جدري يوجد . ال

ا قرب النسانيس من قليل عدد قليلتـىوح،لقرىوجد عدد يف أضداد اكتشفت لو
يستفرد،منها مل الفريوس أن Arita)إال et al., 1985; Baxby, 1988).

عام الفريوس توماس1985استفرد شجرة سنجاب . (Funisciurus anerythrus)من
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يف أضداد أخرى320من24%واكتشفت سريولوجية دراسة يف النوع هذا من سنجاباً
يف الدميقراطيةأجريت الكونغو احليوانات.مجهورية هذه أن على مؤشر املوجودات هذه

بالقرى احمليطة املناطق يف الفريوس ذلك. تنقل إىل أن: إضافة مشسيا27ًمن6وجد سنجاباً
الساقني Heliosciurus)أمحر rufobrachium)للفريوس (,.Khodakevich et alإجيابياً

(1987.
اإلنسا يف البشري: ناملرض اجلدري يف ملا مشاֲדة والعالمات احلضانة. األعراض دور

15من البادرينـييعا. يوما7ً  الدور خالل يدوم،prodromalاملريض 3الذي ،أيام 2 
وظهري عضلي وأمل ومحى شديد تعب نفس. من يف واجلسم الوجه على الطفح يظهر

تقريباً حط. الوقت إىل بقع من التطور وجلباتيستغرق وبثرات وحويصالت أيام10اطات
التوسف،تقريباً يدوم تقريبا3ًوقد األطراف. أسابيع على عدداً أكثر يف. اآلفات الفروق

البشري اجلدري يف وضوحاً أكثر اللمفية العقد تضخم أن هي السريرية وأن،العالمات
عدداً أكثر اجللد .(Baxby, 1988)آفات

نوعية معاجلة توجد .ال
النسانيس يف مبعثرة:املرض عديدة حطاطات من املأسورة النسانيس يف اآلفات تتألف

من 4تتراوح قطرا1ً  اليد. مم راحة على عدداً أكثر على،اآلفات أيضاً توجد قد لكن
والذيل اجلذع أجزاء القيحثخنياحلطاطاتىتوحم. كل غالباً. ويشبه مسررة . اآلفات

أحياناً حل،توجد، الفمآفات على متقرحة اهليستوباثولوجية. قية الناحية من اآلفات تتألف
الشواك من موضعة بؤر توجد كما خنر، يتلوه أدمي تكاثر .acanthosisمن

االنتقال وطرز العدوى جدري:مصدر فريوس عن النامجة البشرية احلاالت حدثت
يف الوبائي. فقطأفريقياالنسناس البحث انتشأدى حول األطفالوخاصة يف املرض ،ار

األدغال إىل يذهبون ال قربالذين بالقرى احمليطة للمناطق املستودع عن البحث إىل
الغابة غزيرة. حافة األرضية والقوارض النسانيس(السناجب من القليل هناك هذه) لكن يف

وال الزراعية لألدغالتـياملناطق تابعة أراضي املنا. هي هذه إىل السناجب طقتنجذب
الوافرة الزيت خنلة من دراسات. بالبندق يف إجيابية نتائج األرضية القوارض أظهرت
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نوعني يف وجدت املفاعالت من عالية عيارات أن إال السناجبسريولوجية، من
(H. rufobrachium F. anerythrus) .ذلك إىل األول: إضافة النوع من الفريوس . استفرد

دم253من 16 (6.3%)كان منعينة مأخوذة ال6وية النسانيس من يفتـيأجناس تعيش
الشعاعية املناعية املقايسة اختبار يف إجيابياً الدميقراطية الكونغو الصعب. مجهورية من زال ما

أثوياء أا أو الفريوس على احملافظة يف مهماً دوراً تلعب النسانيس كانت إذا فيما القول
فقط اإلنسان،عارضة Khodakevich)مثل et al., 1987) .املرض من فاشيات تكون قد

نسانيس مع املشترك العيش عن جنمت قد لألحباث مراكز يف آسيوية نسانيس . فريقيةأيف
ح اجلاري البحث على أنتـىواعتماداً لالعتقاد قوياً سبباً هناك فإن املتراكمة والبينة اآلن
الفريوس مستودع هي األقل،السناجب على الكونغو فيهتـيوال،يف الذي البلد أيضاً هي

احلاالت ح.  (95%)معظم مثبت غري الفريوس دخول يدخل،اآلنتـىباب أنه يبدو لكن
أو العلوي التنفسي السبيل خماطية Weberاجللدتسحجاتمن and) (Rutala, 2001 .

والنسانيس السناجب من كل حلم املذكورة املناطق يف يعيشون الذين األشخاص ،يستهلك
ه احليوانات هذه خمالطة تكون دخليوقد الذي اإلنسانمنالطريق جسم إىل الفريوس . ه

مهماً دوراً خمالطني إىل مرضى من البشر بني االنتقال يلعب .ال
اجللبات: التشخيص فيها مبا اجللدية اآلفات من الفريوس استفراد ترسل. ميكن أن جيب

لالستع مرجع خمترب إىل املستفردة الالذرية بني. صحيحراف العيار يف زيادة إلثبات ميكن
التشخيص يف يساعد أن النقاهة وطور احلاد الطور اختبارات،أمصال استخدام جيب لكن
النسا جدري لفريوس نوعية أضداد وجود إلثبات السببيات(سنيخاصة .)انظر

املريض: املكافحة عزل بالطاقم،جيب حمدوداً معه االختالط يكون أن بـيالطوجيب
اجلدري ضد لقاحاً أخذ اجلدري. الذي ضد االحتياطات اختاذ اختاذ. جيب جيب

ضد املريضاالحتياطات معاجلة عند والقطريات التماس عرب Weber)االنتقال et al., 2001) .
قليل البشرية احلاالت عدد ألن أخرى إلجراءات حاجة يف. ال الوقائية اإلجراءات

هي احليوانية تانااملستعمرات جدري مثل الحقاً(نفسها ).انظر
مع للتعامل املناسبة الوسائل تطبيق من املقدمات حول األحباث مراكز يف الوقاية تتألف
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وا. احليوانات اآلسيوية النسانيس حتفظ أال مشتركةألجيب أماكن يف احليطة.فريقية اختاذ
ال واملعدات القفازات مع التعامل ملوتـيعند تكون أن اجلروح. ثةحيتمل تتلقى أن جيب

خاصة طبية رعاية احليوانات مع املتعاملني عند اجللدية .والتسحجات
تانا. 2 TANAPOXجدري

تانا: السببيات جدري جنس،فريوس إىل ينتمي دناوي ياتافريوسةفريوس جدري
Yatapoxvirus،اجلدرية الفريوسات مع. Poxiviridaeفصيلة مستضدياً الفريوسات يرتبط

باليابا الشبيه الداء ياباyabaفريوس نسناس ورم الحقاً(yabaوفريوس ).انظر
اإلنسان يف وبا:احلدوث عامءحدث أفراد1962وعام1957ان من مئات عدة أصابا

تانا ر طول على منعزلة منطقة تسكن كينيا يف من. قبيلة أكثر من163شوهد حالة
الكو يف أجريت دراسة يف تانا بنيجدري  (,1981Arita and Gromykoو1978نغو

عام23حدثت. 1982) بشرية تعاملوا1966حالة أشخاص مصابةمعبني نسانيس
املتحدة الواليات يف للمقدمات مراكز ثالث يف مع. باجلدري سريولوجية دراسة أظهرت

عام أجريت تانا ر وادي يف األصلية مقداره1976اجلمهرة للمفاعل يف9.2%انتشاراً
االستعدال أخرى،(Axford and Downie, 1979)اختبار سريولوجية دراسات وأظهرت

من عديدة بلدان يف متوطن تانا جدري فريوس كل.االستوائيةأفريقياأن املرض يهاجم
العمرية أكثر،الفئات البالغنيلكنه يف هو،انتشاراً الوسطي (,.Jezek et alسنة23.4والعمر

(1985.
النسانيسا يف خمتلفة: حلدوث مراكز يف الفريوس هذا عن نامجة فاشيات حدثت

املتحدة الواليات يف معدل؛للمقدمات جتاوز املعاهد هذه أحد يف لالستيالد مستعمرة ففي
املكاكتوأصيب30%العدوى من خمتلفة يف. أنواع املرض حدوث عن شيء يعرف ال
السريولوج. األدغال الدراسات إحدى و263من15%كان: يةيف آسيوياً من76%مكاكاً

األثيويبدالقر(أخضرأفريقيانسناسا55ً إجيا) وح بشكل اختباربـيمتفاعالً يف
ا. االستعدال النسانيس يف املستعدل الضد عيار مرتفعاًألكان اخلضراء  (Hall andفريقية
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(McNulty, 1967.
اإلنسان يف فت:املرض حتديد باإلمكان يكن يفمل حدث الذي الوباء يف احلضانة رة

دامت. كينيا حبمى املرض 4بدأ يف3  أحياناً،مريضا258ًمن59%أيام وترافقت
وإاك مديد ال. بصداع لتلك مشاֲדة البداية يف اآلفات اجلدريتـيكانت مل،يف لكنها
بثرات إىل وال. تتحول الذراعني على املسررة واحلويصالت احلطاطات والرقبةتطورت وجه

القدمني،واجلذع أو الساقني أو اليدين على تظهر مل مل. لكن أنه هي للمرض ملحوظة مميزة
آفتني أو آفة من أكثر املرضى عند حكاكية. تظهر اجللدية اآلفات pruriginousكانت

متقرحاً املوافقة. وبعضها اللمفية العقد فرط. تضخمت اهليستوباثولوجية الدراسة عكست
املستبطنةHyperplasiaتنسج البشرة يف خفيف ضرر مع اجللدية للظهارة مل. مديداً

ال تلك مثل للظهارة خمربة تقرحات فريوساتتـيتالحظ عن النامجة اآلفات يف شوهدت
اجلدري أو الواليات. الوقس يف كينيا حاالت يف وصف للذي مشابه مرض عن بֱקلغ

م نسانيس مع تعاملوا أشخاص بني وختتفي. ريضةاملتحدة عادة محيد مرض تانا جدري
خالل عفوي بشكل والعقيدات لقاح.(Jezek et al., 1985)أسابيع6القرحات حيصن ال

تانا جدري ضد .اجلدري
النسانيس يف بآفات:املرض األمريكية البحوث مراكز يف املكاك يف املشاهد املرض متيز

بع يف متعددة وآفات احليوانات بعض يف اآلخرمفردة توضعت). Fuscataاملكاك(ضها
رئيسي بشكل الوجه على واملنخرين،اآلفات الشفاه حول أيضاً،وخاصة وجدت كما

اجلسم من أخرى أجزاء تسرر،على مع اجللد على متضخمة حلقية منطقة من وتألفت
املراكز يف ملتصقة ت. وجلبة ومل بثرات أو حويصالت إىل اآلفات تتطور يو. فنـزمل فرال

تانا جدري لعدوى مقاومة الوقس بفريوس مرتفع. التلقيح املراضة حتدث،معدل مل لكن
خالل. وفيات وخامة األكثر اآلفات 8تراجعت .أسابيع6 

االنتقال وطرز العدوى يش: مصدر يفريقد السريولوجية للمفاعالت العايل االنتشار
ا إىلألالنسانيس سريرية أعراض دون اخلضراء الطبيعيفريقية الثوي هو النوع هذا أن
ا: كذلك. للفريوس األدغال مناطق يف اإلنسان يف األوبئة وبائيات. فريقيةألحدثت تزل مل
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متاماً واضحة غري جيزيك. املرض يف3وبعدأن(1985)ورفاقهأبلغ املراقبة من سنوات
الكونغو من موطونة البشريةمنطقة احلاالت بني(57%)معظم العاشرحدثت الشهر

الثالث مغطاة،والشهر تكن مل اجلسم من أجزاء على تشكلت اآلفات تشري. وأن قد
للمرض الفصلية املاصةتـيوالالطبيعة األخرى واحلشرات البعوض غزارة مع تزامنت

للفريوسللدم بيولوجية أو ميكانيكية نواقل تكون قد احلشرات هذه أن أن. إىل يعتقد
هيMansoniaيةاملنسونبعوض النسانيس أن ويعتقد كينيا، أوبئة خالل الناقل كان

الفريوس اإلنسان،مستودع إىل احليوانات هذه من العدوى تنتقل للدم املاصة احلشرات وأن
(Jezek et al., 1985) .املأسورة النسانيس مع يتعاملون الذين األشخاص منالعدوىيلتقط

ا هجوم عن النامجة اخلدوش أن.(Hall and McNulty, 1967)حليواناتخالل يفترض
اآلسيوية النسانيس) املكاكأنواع(النسانيس مع الالمباشر أو املباشر بالتماس العدوى تلتقط

باملقدماتألا اخلاصة املراكز يف تلوث. فريقية عن املخترب يف البشرية احلاالت تنجم
اجللد على واخلدوش .التسحجات

ا: التشخيص اجلدريالتشخيص أمراض ترصد يف مهم بني. لتفريقي خيلط أال جيب
النسانيس وجدري تانا خطورة،جدري أكثر هو خمتربي. الذي إثبات إىل الوصول ميكن

الفريوس الصحيح. باستفراد لالستعراف مرجع خمترب إىل املستفردة الذراري ترسل أن .جيب
مراك: املكافحة يف تانا جدري ضد الوقائية هياإلجراءات باملقدمات اخلاصة البحوث ز

النسا جبدري اخلاصة للنسانيس. سنينفسها مستعمرة يف تانا جدري من فاشية وقوع : عند
نفسه الفريوس باستخدام احليوانات تلقيح تانا. ميكن جدري ضد الوقس فريوس حيصن .ال

فيروسات. 3 عن الناجمة الجدري ياتاأمراض أخرىجدري
POXES CAUSED BY OTHER YATAPOXVIRUSES

جنس ياتافريوسةيتضمن أيضاYatapoxvirusًجدري آخرين الداء: فريوسني فريوس
باليابا النسانيس،الشبيه جلد على عقدية آفات يسبب يابا. والذي نسناس ورم . وفريوس

بعضهما مع املستضدية الناحية من مرتبطان أيضاً،الفريوسان تانا جدري فريوس جنم. ومع
فري عامعن يف سوافات يابا نسناس ورم باملقدمات1966وعام1965وس خاصة مراكز يف
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املتحدة بالواليات وتكساس وأورجيون كاليفورنيا معتـيوال،يف املتعاملني أصابت
بقعية. احليوانات عقيدات تطور يتبعها قصرية محى النسانيس يف الفريوس هذا يسبب

وال والوجه الذراع على خنرية واجلذعحطاطية يفتـيوال،رقبة 4تشفى عادة2  . أسابيع
بنيجرييا، يابا يف الريسوسية النسانيس يف األوىل للمرة يابا نسناس ورم فريوس استفرد

البشروي املنسجات ورم احليوانات هذه يف املؤلفةepidermal histiocytomaويسبب
من النواةرغالباً الوحيدة البالعم من متقيحة املتعاملنيحدث. شاحة يف البشرية احلاالت ت

النسانيس . (Esposito and Nakano, 1991)مع
المـراجـع
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الكاذب البقري PSEUDOCOWPOXالجدري

ICD-10 B08.0بال أخرى الجدريةفعداوى يروسة
ICD-10 B08.0 Other orthopoxvirus infections

احلالبني: املرادفات الكاذب،عقيدات .paravaccina)(Pseudovaccinaالوقس
الكاذب: السببيات البقري اجلدري اֱדني،فريوس دناوي جنس،فريوس إىل ينتمي

اجلدرانية اجلدرية،Parapoxvirusالفريوسة الفريوسات هذا.poxviridaeفصيلة أعضاء
بيض ما،يةواجلنس منيقروتقيس 160ب عوامل. نانومتر 260  أيضاً اجلنس يتضمن

املعديةاإلك أورف(تيمة البقري) Orfفريوس احلطاطي الفم الفم(والتهاب التهاب فريوس
البقري اجلزء) (احلطاطي هذا يف اخلاصة الفصول الفقمة)انظر جدري إىل إضافة ،sealpox
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الضميمة( الفصلaddendumانظر هذا فريوسات). يف عن املستضدية الناحية من ختتلف
والوقس البقر جنستـيوال،جدري إىل اجلدريةتنتمي كل. orthopoxvirusالفريوسة

وثيق بشكل بعضها مع مرتبطة أعاله املذكورة اجلدرانية الباحثنيبعضأعتقد. الفريوسات
متماثالن البقري احلطاطي الفم التهاب وعامل الكاذب البقري اجلدري فريوس أن

(Nagington et al., 1967) .كل اإلل: على اֱדهر اخلارجيةنـيكترويظهر بناها أن
الكاذب. خمتلفة البقري واجلدري احلطاطي الفم التهاب من الناقهة املاشية أمصال حتتوي

وال املتممة، على معتمدة أضداد فقطتـيعلى املشابه بالفريوس املنعدية للخاليا حالة هي
(Rosenhusch and Reed, 1983).
واحلدوث اجلغرايف ف: التوزع حاالت واإلنسانسجلت املاشية يف املرض من . رادية

العامل كل يف بلدان يف املرض وجود إثبات ذلك على ويشهد االنتشار عاملي التوزع
(Tripathy et al., 1981; Hernández-Pérez and Serpas de López, 1981) .كان

البقريات يف البلدان من الكثري يف متوطناً احللوبة،املرض األبقار تواترمل. وخاصة يزل
جيداً معروف غري واإلنسان احليوانات يف يف. املرض مسلخ يف أجريت دراسة أظهرت

أن العظمى حلوبة358من46بريطانيا سريرياً(13%)بقرة مصابة أظهرت. كانت
االنتشار واسعة العدوى أن املتحدة الواليات يف السريولوجية غري،الدراسات تكون ورمبا

غال سريرياً ال. باًظاهرة البلدان يف نسبياً متواتر البشري يدوياًتـياملرض احلَلّب فيها يتم
احلالبني( يشخص،)عقيدات ما نادراً مزرعة46شخصت. لكن يف السلفادور يف حالة

لأللبان  (,.Hernández-Pérez and Serpas de López, 1981; Tripathy et alواحدة

فنلندا،1981) يف تابرييحالة44فشخصت: أما ناحية Kuokkanen)يف et al., 1976).
اإلنسان يف البشري:املرض املرض احلالبني"يعرف من. "بعقيدات حضانة دور له

7 جمموعي5  تفاعل دون محيد مرض وهو عادة،أيام، تتوضع حاكة محامية حبطاطة يبدأ
اجلسم من أخرى أجزاء عل توجد قد لكنها اليد، على أو األصابع اآلفة. على تستغرق قد

6 ح4  قطرهاتـىأسابيع ثابتة عقيدة وتصبح 2تتطور الرمادي،سم0.5  من ولوا
البين أو احملمر األزرق ندبة. إىل تترك أن دون اآلفة لدى. تشفى يف44من10كان حالة

للحمام مشاֲדة آفات أو ظاهرة محامى مع ثانوي طفح فنلندا يف األشكالىفاشية املتعددة
(Kuokkanen et al., 1976) .أملانيا يف املضاعفة هذه شوهدت Schwartz)كما et al., 1967).
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البقر يف احللوبة: املرض البقرات يف املرض الضرع. حيدث على اآلفات تتوضع
و رئيسي بشكل حطاطةتواحللمات إىل وتتطور احلمامى من موضوعة صغرية كمنطقة بدأ
مركزي صغري حويصل البثريختضع. مع الطور إىل وتتحول للتسرر الب،اآلفة أن راتثرغم
أحياناً تلحظ أن دون خالل،متر 3وتتحطم مسودة2  محراء جلبات وتشكل . أيام

احلصان حدوة أو اخلامت تشبه طبقة تاركاً اجللبة مركز واتـيوال،يتوسف ةصمتعترب
(Fenner et al., 1993) .أسبوعني خالل اجللبات خاللتشف. تسقط اآلفات ى

10 احليوانات،أيام7  بعض يف أشهراً تبقى قد البقري. لكن اجلدري مميزات أحد
لآلفات الدورية الرجعة هي الرضيعة. الكاذب العجول يف شدقية آفات تشاهد قد

(Nagington et al., 1967) .باللمس مؤملة احللمات ألن صعباً احللب .يصبح
االنتقال وطرز العدوى الطبيعي): 24الشكل(مصدر الثوي هي احللوبة البقرات

اآليل. للفريوس احللب آالت أقداح أو احلالبني أيدي بوساطة البقرات بني منتشرة . العدوى
ح اآلفات من الفريوس استفراد املمكن من ظهورها6بعدتـىكان من يفسر،أشهر وقد

ما قطيع يف العامل استدامة Tripathy)ذلك et al., 1981) .أثناء العدوى اإلنسان يلتقط
عجل فم على أو احللمات أو البقرة ضرع يف اآلفات مع التماس خالل من تسهֵקل. احللب

العدوى اجللدية العدوى. التسحجات جلدية آفة لديه شخص يكتسب أن املمكن من
ملوثة مواد مع التماس خالل من مباشر غري مرضى. بشكل أربعة حال يكون قد وهذا

حادثأصيبوا يف والثانية األوىل الدرجة من بعد،حبروق عندهم 3وظهر آفات2  أسابيع
احملروقة املناطق على مقتصرة متعددة املواشي. عقيدية مع متاس على املرضى يكن مل

Livestock،ملوثة مواد مع متاس على كانوا الكاذب. لكن البقري اجلدري عامل استفرد
اخللوية املزارع Schuler)يف et al., 1982) .
الوقس: التشخيص فريوس وعدوى البقر جدري مع السريري املرض خيتلط قد

عن الناجم الثدي النمطالوالتهاب من البقرية اهلربسية فريوس. 2فريوسة استفراد ميكن
األولية البقري الكلوي النسيج مزارع يف اآلفات من الكاذب البقري تـيوال،اجلدري

م أثراً فيها اخللوييسبب االعتالل أخرى. ن ناحية الغشاء: من يف الفريوس يتكاثر ال
األرنب جلد يف أو الدجاج جلنني السقائي لتكاثر،املشيمي مناسب وسط وكالمها
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البقر وجدري الوقس اإللكترو. فريوسات اֱדهري لتشخيصنـيالفحص جداً مفيد
الكاذب البقري للف،اجلدري منطي بيضوي شكل للفريوس اجلدرانيةألن العجول. ريوسات

الكاذب البقري اجلدري لفريوس مقاومة غري البقر جدري ضد .امللقحة
الكاذب:24الشكل البقري االنتقال-اجلدري .طرز

لقاحات: املكافحة تتوافر طويالً. ال الطبيعية املناعة تدوم إجراءات. ال من الوقاية تتألف
احللب أثناء .التصحح

المـراجـع
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Addendumضميمة

الفقمة SEALPOXجدري

اجلدرانية الفريوسة عداوى يفParapoxvirusوصفت الفقمة من عديدة أنواع يف
العامل من خمتلفة واملفطومة. أماكن املأسورة الرمادية الفقمة يف كندا يف فاشية وصفت

Halichoerus)حديثاً grypus)من اثنني إىل االنتقال يتعاممع كانت. اهمعلونثالثة
والزعانف والرقبة الرأس على عقيدية آفات هي الفقمة يف السريرية وهي،التظاهرات
اجلدرانية الفريوسة بعدوى املصابة الفقمة من أخرى أنواع يف املوصوفة لتلك كان. مشاֲדة

التقط اللذين لعقالدى مشاֲדة آفات احلالبنييالعدوى قطره. دات أمحر مركز للعقيدات
واحدم5 أصبع على وتتوضع بعد. م، احلاالت إحدى يف ظهرت متاس19وقد من يوماً

الفقمات مع اليوم. الشخص من مرة29وبدءاً ألول اآلفة مشاهدة رشحة: بعد ظهرت
Transudateبعد تساقطها مث جلبات تشكل تالها أيام عدة دامت رائق سائل ذات

الثا. أسبوع املريض مشابنـيعانـى مساق عديدة،همن رجعات مع كانت. لكن
اإللكترو باֱדهر املشاهدة يفنـيالفريونات اجلدرانية بالفريوسة اخلاصة لتلك جداً مشاֲדة
الفقمة يف ولآلفات احلالبني Hicks)عقيدات et al., 1987).

عـراجـالم



األمراض الفريوسية358

RABIESالكَلَب

ICD-10 A82

الكَلَبHydrophobiaاملاءرهاب:املرادفات داء .lyssa)السعار(،
ينتميالكَلَبفريوس:السببيات مشدف غري اֱדني رناوي الطاق، مفرد الرصاصة، يشبه ،
جنس الربديةlyssavirusالكَلَبيةالفريوسةإىل الفريوسات فصيلة ،Rhabdoviridae .متوسط

و180يونالفر طوالً قطرا75ًنانومتر كل. نانومتر حلزونيةجزيئةحتتوي نووية قفيصة
الطبقةاًشحمياًوغالف الربوتينية. ثنائي األشواك الغالفالسكريةتنتأ سطح بني. من ومن

هلما اثنان هناك استعرفت التـي اخلمسة الرناوي: دمهيةالربوتينات النووي (N)الربوتني

نوع مستضد السكريوهو والربوتني للمجموعة، من(G)ي الناتئة األشواك يف املوجود
عن املسؤول وهو الفرييون، املستعدلةحتريضسطح األضداد الكَلَب. إنتاج فريوس

له) 1املصليالنمط" (التقليدي" املشاֲדة يفمورفولوجياًوالفريوسات استفردت التـي
الكَ(وأوروباأفريقيا فريوسات تصنيف ֲדاوالفريوساتلَبانظر نوعي) املرتبطة مستضد هلا

باملستضد يعرف للمجموعة، الداخليالربوتينـيمشترك أظهرت: كلعلى. النووي
حمددات عدة تفتقد بالكَلَب الشبيهة الفريوسات هذه أن حداثة أكثر مستضديةدراسات

الكَلَب لعامل النووية القفيصة على ا. موجودة الضد اختبارات املوجهالنسيلةلوحيدأظهرت
مع مقارنة أكثر فروق الفريوسات هلذه أن السكرية الربوتينات التقليديفريوسضد الكَلَب

(Wunner, 1989) .السطحيةالفريوساتتفريقميكن مستضداִדا طريق عن بالكَلَب املرتبطة
السكري الربوتينـي العابرباختبارواملستضد التحصني ومقايسة .االستعدال

إىلقس التقليدي الكَلَب يشري. "fixedالثابتالفريوس"و" streetالشارعفريوس"م
إىل الشارع املخترباملمراضفريوس يف لتعديل خيضع مل حيوان من حديثاً استفرد .الذي

بقدرته احلضانةعلىويتميز وبدور اللعابية، الغدد قداملتغريغزو والذي للعدوى، كثرياً
جداً مديداً املخترب.يكون حيوانات مع تكيفت التـي الذراري إىل الثابت الفريوس يشري

من املخاإلفرازاتبسلسلة دور. داخل وللعدوى اللعابية، الغدد الفريوسات هذه تغزو ال
6منيستمرحضانة فقط4  الكَلَب. أيام حول العاملية الصحة منظمة خرباء جلنة أشارت
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أنه حتميكنإىل الثابت، معينةللفريوس ظروف واحليوانات،ت لإلنسان ممرضاً يكون أن
(WHO, 1984).من حاالت أن املعروف كلَالكَلَبمن لقاح تلقوا أشخاص يف بحدثت

احلاالت إحدى وجنمت ضعيف، بشكل لقاحاستنشاقنعمعطالً حتضري خالل الفريوس
.مركز

الكَلَالبنيةأثبتت لفريوسات املشتبهة املختلفة العابراملستضدية التحصني مبقايسات ب
احلركيةواختبارات االستعدال ودراسات املناعيkineticاالستعدال الكهربائي والرحالن ،
الضد. (Díaz Verela-Díaz,1980)املعاكس تقنيات املدىالوحيدأثبتت جداً حديثاً النسيلة

الكَلَب فريوسات بني املستضدي االختالف من عدة. الواسع حتليل ثابتةأظهر فريوسات
النسيلة الوحيد الضد بلوحة الشارع السكريةاملوجهةوفريوسات الربوتينية املستضدات ضد

التفاعلية يف واسعة reactivity(Wiktorاختالفات et al., 1980) .املعرفة هذه مكنت
احلديثة التقنيات إىل إثباتباإلضافة ويفحاالتمن والقطط الكالب يف الكَلَب من

نامجة كانت معدلةعثعلب حية فريوسية لقاحات وحيدة8منلوحةاستخدمت. ن أضداد
من مستفردة فريوسات لتحليل لقحت14النسيلة قد كانت معدلةبفريوساتحيواناً كلبية

اللقاح فريوس يف للنمط مماثالً التفاعلي النمط وكان Whetstone)ومعطلة، et al., 1984).
مركزة أحباث لربطجترى عديدة بلدان اللقاحالفروقيف فريوسات بني املستضدية

يف احليوانية اجلمهرة يف املوجودة يفحماولةوالفريوسات أحياناً التحصني يفشل ملاذا لتفسري
املناسب الوقت يف ملقحني التعرضباملقررأشخاص بعد لالتقاء تام بشكل ماعند. املطلوب

من مؤلفة لوحة يفوحيدضدا20ًوجهت النووية القفيصة ضد من204النسيلة ذراري
الك الشارع املستفردةلَفريوس إيرانأفريقيايفبـي من الذراري أن وجد وأوروبا، وآسيا

بشكل خمتلفة وتايلند غريهاواضحومدغشقر Sureau)عن et al., 1983).
وبائاستخدامأدى معرفة يف كبري تقدم إىل النسيلة الوحيد الضد الكَلَبتقنية . يات
عينة،ومكافحته مع متاس على النسيلة وحيدة أضداد وضع من رئيسي بشكل الطريقة تتألف

انطباعيةالدراسةحتت لطاخة مثل ،impressionمثبتةمن خلوية مزرعة أو منعدى دماغ
تقنية،باألسيتون تطبيق الالالتألقمت مقتاملناعي فأري غلوبني مبضاد الشرحية بصبغ رنمباشر
باֱדهرحيدد. بالفلوريسني غيابه أو التألق على. وجود النسيلة الوحيدة األضداد لوحة ختتار
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عادةالتفاعليةأساس خمتلفة أصول من للذراري . (Barrat et al., 1989)املعروفة
الكَلَبالتقنيةهذهمكنت فريوسات يف مستضدي تغري وجود إثبات الوبائية. من األمهية

مناتالتغريهلذه نشأ الذي احليوانـي النوع حول أفضل معرفة توفر أا الفريوسههي
.اجلغرايفوتوزعه
ضدالذراريحتليلأظهر النسيلة الوحيدة األضداد باستخدام العامل من خمتلفة أجزاء من
هلاأنNوGالربوتينات معينة منطقة من أو معني حيوانـي نوع من املستفردة الذراري
خاصةتفاعشاكلة املثال. لية سبيل على املباءة،وهكذا حيث،القطبيةecosytemيف

للكلَ الرئيسي الشمايلاملستودع القطب ثعلب هو الرنةنفسشوهد،ب يف التفاعلية منط
reindeer)األيائل من املوئل) نوع نفس تتشارك التـي .(Rupprecht et al., 1991)والفقمة
وبع(1989)عاممسيثاستعرض احلامتي، التغري موضوع الدراساتوفائدتهepitopeمق، يف

أمثلةنذكر. اإليكولوجية ملحوظة. قليلةتوضيحيةهنا اختالفات املتحدة الواليات يف هناك
املستضدية النماذج والتـيلذرارييف خمتلفة، جغرافية مناطق من املستفردة الكَلَب فريوس
بري نوع فيها استعر. معنييسيطر مناطقميكن عدة بااف منطقةب،لكلَموطونة كل ويف

نوع التوطنحيوانـيهناك على حيافظ خمتلفة. مسيطر مناطق من املستفردة للفريوسات
خمتلفة مناذج التفاعليةأربع الداخليلألضدادمن الربوتني ضد املوجهة النسيلة . Nالوحيدة

يف وحيد تفاعلي منوذج الث37وجد من مستفرداً يف(Vulpes vulpes)احلمراءعالبفريوساً
الواليات شرق بكندااملتحدةمشال وكيبك أونتاريو مشال للفريوسات. ويف كان حني يف
ثعالب من وأالسكا(Alopex lagopus)الشمايلالقطباملستفردة كندا غرب مشال أقاليم يف

شاكلة املتحدة الواليات م. متماثلةتضديةسميف املستفردة فيهاللفريوسات كانت مناطق ن
شاطمسيطرةskunksالظرابني طول الشرقيةـعلى اجلنوبية الواليات ويف األطلسي وسط ئ

مشتركمن آخر تفاعلي منوذج املتحدة أخرى. الواليات ناحية منوذجان: من للتفاعليةوجد
للكلب احليوانية األوبئة على حتافظ التـي الظرابني من مستفردة فريوسات : enzooticsيف

من الوسطى الشمالية والواليات كاليفورنيا يف النموذجني أحد املتحدة،الوالياتوجد
كندا من احلدودية األقاليم إىل النموذج. إضافة وجد حني نفسهاآلخريف النوع مع املترافق

املتحدة الواليات من الوسطى الشمالية الواليات هناك. (Smith, 1989)يف كانت كما
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الوالياتالبنيفروق يف األرضية الثدييات يف املوجودة وتلك للخفافيش املستضدية شاكلة
اخلفافيش،املتحدة من املختلفة األنواع بني .وكذلك

يفللكلَفريوسا288ًاستفرد استقصاء17ب خالل والكاريبـي الالتينية أمريكا يف بلداً
,Díaz)تعاونـي et al.,1994)،األودرست من لوحة النسيلةباستخدام الوحيدة ضداد

املستضدية احملددات ضد مستضدية8كشفت،(N)النوويللربوتنياملوجهة كان. ضروب
فقط(3و1نالضربا الدراسة هذه أجل من للكلَواسعةعوامل) رقمت البشري،االنتشار ب

الضرب والضرب1كان الكالب يف اخلفافيش3شائعاً الضربان. املصاصةيف يف3و1وجد
الضربان وكذلك أقل5و2املاشية لدرجة املكسيكية4الضرباستفرد. لكن اخلفافيش من

للحشرات اآلكلة الذيل الضربان.(Tadarida brasiliensis)احلرة 7اكتشف يف8و6 
مثلهاذراري وذلك حمدد، غري وخفاش األرضية، الثدييات من مستفردة فقط فريدة مثلقليلة
منالكَلَبفريوسأظهر. 8و7الضروب منوذجاT. brasiliensisًخفافيش8املستفرد

املصا اخلفافيش يف املوجود ذاك عن خمتلفاً خفافيشوكذلكةصتفاعلياً يفTadaridaيف
املتحدة أن. (Smith, 1989)الواليات املصاكما ،(Desmodus rotundus)ةصللخفافيش

عن واملختلف التفاعلية من اخلاص يفمنوذجها التـي يف. الكالبتلك النموذج نفس وجد
قليلة داجنة الكَلَب،حيوانات التقطت أا يعتقد املصامنوالتـي .ةصاخلفافيش

الكَلَبالصناعيةالبلدانيف الكَلَب استؤصل حيث يف: يـاألوروبية، منتشرة العدوى
احلمراء األخرى. (V. vulpes)الثعالب احليوانات يف الكَلَب معاًينتشر والداجنة الربية
الثعلب املستفردة. بوساطة الفريوسات التفاعليةتظهر منوذج نفس كلها األرضية الثدييات . من

والوسطىأوروبايف املستضد،الشرقية الراكونيةيالضرب الكالب يف (Nyctereutesاملوجود

(procyonoidesيف املوجود نفسه الشمايلثعالبهو لكنه(Chomel, 1993)القطب ،
احلمراءال الثعالب يف املوجود .(Smith, 1989)يشبه

الكالب:أفريقيايف يف للموجود واملشابه الكالب، يف املوجود التفاعلية منوذج إىل وإضافة
الكودأمريكايف من استفرد آخر ضرب هناك أوروبا، مناطق وبعض وآسيا الكبريوالالتينية

kudu(Tragelaphus strepsiceros)،آوى ابن من مرة أول بشكل،استفرد انتشر ورمبا
الكودو إىل .(Smith, 1989)أفقي
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أيضاًالفريوساتختتلف والبيولوجية،الثابتة املستضدية الناحية من متشاֲדة تعترب ،والتـي
املستضديةيف احملددات. حمدداִדا ضد املوجهة النسيلة الوحيدة األضداد املستضديةأوضحت

ال يف(G)سكريللربوتني تتشارك املختربية الثابتة الفريوسات يف80%إىل50%أن فقط
.Gالربوتنيحمددات

بالكَلَبفيروساتتصنيف المرتبطة والفيروسات الكَلَب
فصيلةLyssavirusالكَلَبيةالفريوسةجنسقسم املصليةالفريوسات، األمناط إىل الربدية
:التالية

تضم:1املصليالنمط اإلنسانفئة يف الكَلَب تسبب التـي الفريوسات معظم
باإلضافة املختربيةإىلواحليوانات الثابتة ه. الفريوسات البدئي النمط املعروفةيذرية

معيار .challenge virus standard" (CVS)"التحديفريوسباسم
الغوس: 2املصليالنمط خفاش منLagosفريوس أنواع ثالثة من املستفرد اخلفافيش،

للثمار وجنوبأفريقيامجهوريةيفاآلكلة ونيجرييا يفأفريقياالوسطى قطة ومن
.زميبابوي
موكوال:3املصليالنمط الMokolaفريوس من املستفرد األفريقيةز، النتنة shrewبابة

كلب) Crociduraأنواع( ومن القطط من وحديثاً يف(Foggin, 1983)واإلنسان
و وزميبابويالكامريون .نيجرييا
املصلي دوفنهاج:4النمط يفDuvenhageفريوس اإلنسان من استفرد جنوب،

جنوبأفريقيا يف اخلفافيش من وحالياً .وزميبابويأفريقيا،
الوطواطيةفريوساستفرد اخلفافيش من لدوفنهاج وقد(Eptesicus serotinus)مشاֲדة

األوركلَفريوسة"مسي اخلفاش ومنEuropean bat lyssavirus "(EBL-1)بـيوب
أورMyotis(EBL-2)اخلفافيش بلدان خمتلفةويف من104كان. بية خفاشا550ًخفافيش

الدامنارك يف لديها. إجيابياًفحصت اخلفافيش أن وجد الكَلَبالكما وفرنسايةفريوسة فنلندا يف
السابوهولنداوأملانيا السوفيتـي واالحتاد وإسبانيا، تنتمي. ق، هذه أن البداية يف للنمطاعتقد
خمتلفة4املصلي أا أظهرت احلديثة الدراسات أن إال الفريوساتع، ولذلكاألفريقيةن ،
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املصلي بالنمط تسميتها .(Bourhy et al., 1992)5اقترح
جنساملستفردةKotonkanونكانتكوفريوساتإن من ذباب البعضوضياتمن

Culicoidesأوبودهيانجنيجيف وفريوس البعوضاملستفردObodhiangرييا، املنسونية(من
Mansonia uniformis (تشبه السودان األقلالناحيةمنيف على واملستضدية اجلينية
من األخرى الكَلَبيةاألنواع فريوسقليلةepitopesحبوامتوتتشاركالفريوسة مع جداً

.الكَلَب
أياًال: حالياً أن كبريةيبدو وبائية أمهية هلا بالكَلَب املرتبطة الفريوسات هذه أن،من رغم
واملفريوسات البشري املرض من احلاالت بعض سببت قد وموكوال حقيقةدوفنهاج إن وت،
زميبابوياستفراد يف كلب ومن القطط من موكوال تغيب(Foggin, 1983)فريوس أال جيب

إىل االنتقال احتمال بسبب البال .اإلنسانعن
الكَلَبالفريوساتتؤديقد فريوس مع ما لدرجة متصالبة تفاعالت إىل بالكَلَب املرتبطة

يفيفالتقليدي االلتباس بعض تسبب وبذلك املتممة، وتثبيت املناعي التألق اختبارات
ال. الكَلَبتشخيص الكَلَب لقاح أن ننسى أال املرتبطةجيب الفريوسات ضد حتصيناً يوفر

.كَلَببال
موكواللمقارنةدراساتيف وفريوس التقليدية الكَلَب لذراري األقداد يف إلمراض

خفاش خيصالغوسوفريوس فيما متشاֲדة أا ثبت التـي الثالثة الفريوسات وهي توجهها،
tropismعدواهامو واألقداد. ساق الفئران أن أيضاً التجارب والنسانيسوالكالبأظهرت

للتلقيح األفريقيةمستعدة بالفريوسات املخ خفاش(داخل وفريوس موكوال ،)الغوسفريوس
اللعابية والغدد الدماغ من بعدئذ العوامل استفراد ميكن أخرى. وأنه ناحية مانادراً: من

للحيوانات قاتالً أخرى بطرق املصلية األمناط هذه تلقيح مناملستفردةالذراري. يكون
للفئرا(OBOD)البعوض املخممرضة داخل تلقح عندما وذلك فقط، الرضيعة ما. ن غالباً

األضداد Cuolicoidesالبعضوضياتمناملستفردونكانتكولفريوساملستعدلةتكون

واخليليات،موجودة واألغنام املاشية القوارضإضافةيف نيجريياواحلواشرإىل مشال .يف
ولكيفالكَلَبحيدث:اجلغرايفالتوزع البلدان، أوقيانوسياكل معظم يف يوجد ال . ن
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خال البلدان من عدد منالعدوىمنياًيعترب والعديد وجاميكا باربادوس ذلك يف مبا حالياً،
ا الكاريبـي وبلغارياإضافةخرى،ألجزر آسيا، يف واليابان األمريكيتني، يف األورغواي إىل

وبوهولنداوإيرلندا املتحدة، واململكة وإسبانيا يفوالربتغال االسكندنافية البلدان . أوروباعض
فيهاال يوجد قد والتـي املنعدية، البلدان يف متماثل بشكل الكَلَب منمناطقيتوزع خالية

سوافيةومناطقاملرض، فاشيات أو منخفضة أو عالية توطينة .ذات
حضريةبريةحلقةبللكلَ:احلدوث املدن. وحلقة يف مسجلة البشرية احلاالت معظم

كالبونا عضات من التـي. )مسعورة(كِلبةمجة البلدان يف البشرية احلاالت عدد تراجع
ال الكَلَب ملكافحة أوكلتسعى بريةاستئصالهبـي حلقة وجود استمرار إىلرغم

حال هو وهذا جداً، منخفضة فيهاالوالياتمستويات كان حيث بشرية47املتحدة، حالة
حال1938عام العدد وتراجع السنة3و0مابنيإىلياً، يف .حاالت

عام ففي مشابه، وضع يف األوروبية البلدان إمجالههناككان1991معظم حالة1.326ما
مع مقارنة العامل، يف البشري الكَلَب مبلغ1.135من العامليةعنهاحالة الصحة منظمة قبل من

احلاالت. 1984عام من األكرب آسموجودالبشريةالعدد مايف فهناك األمريكيتني يف أما يا،
خالل283متوسطه سنة كل بشرية منذ، 1980  1989حالة تقريباً يتغري مل رقم وهو

1979 سنة280(1970  كل احلاالت5اجلدوليظهر). حالة من الوسطي السنوي العدد
بني منطقة1980  2000البشرية العتال. األمريكيتنييف يف بشرية حاالت منوجد ديد

وتشيلي كندا فيها مبا يفوكوستاريكاالبلدان، الالتينية غري والبلدان واألوروغواي، وبنما
الفترةاألنديزمنطقةكانت.الكاريبـي 1999يف العدد1990  ذات األمريكية املنطقة

احلاالت من الربازيل،(66)البشريةاألكرب  (,PAHO data(30)واملكسيك(41)تليها

احلاالت. 2000) معظم الكبريةخارجحدثت بني. املدن األعلى البشري الكَلَب وقوع كان
عمراألطفالويف(58.7%)الذكور الرئيسي.(35.4%)سنوات10حتت املصدر كان

الكالب هو والقطط(76.2%)للعدوى اخلفافيش .(PAHO data, 2000)(5.4%)مث
الكثريللكلَالوبائيالترصد يف كاف غري ناقصب احلاالت عن والتبليغ النامية، البلدان من

كل). تامغري( الكَلَبيوجد: على عن األسبوعي للتبليغ نظام بكاملها الالتينية أمريكا . يف
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املعطياتال تظهر والتـي احلاالت، عدد على العامة الصحة يف الكَلَب أمهية املستمرةتقتصر
ا احلقيقة يف وإمنا نسبياً، قليلة املرضى100%ميوت: لقائلةأا األثرتقريباًمن أن كما ؛
أمهية بأقل ليس والعاطفي والقلق،النفسي املعاناة يشمل معالذيوهذا املعضوضني يصيب

نامجة اقتصادية خسارات هناك أن كما املرض؛ تطور من التـيعناخلوف الساعات
للكلَ املضادة املعاجلة لتلقي الشخص التعرض453.769تلقى. بميضيها بعد معاجلة شخصاً

عامللكلَ يف عام106يف1991ب وحبلول إىلوصل1999بلدان، أكمل933.260العدد ،
اال%33 املعاجلة التعرضمنهم بعد .(PAHO data, 2000)تقائية

الوسط: 5اجلدول السنوي حسبـالعدد األمريكيتني يف البشري الكَلَب من عنها املبلغ للحاالت البلدي
.1980  2000واملنطقة

19902000  19801999  1989املنطقة/البلد

79.065.918األنديرمنطقة

11.110.33بوليفيا

5.27 14.3كولومبيا

21.521.63راألكوادو

26.426.64البريو

2.21 5.7 فنـزويال

4.81 5.0يـاجلنوباملخروط

0.50 0.8 األرجنتني

0.10 0.8 شيليت

4.21 3.4 الباراغواي

000األوراغواي

84.840.926لربازيل

32.419.711الوسطىأمريكا

00  0.5بيليز

000كوستاريكا

8.92 16.4السلفادور

7.06 8.0 غواتيماال
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2.83 5.4 هوندوراس

1.00 2.1 نيكاراغوا

000بنما

62.030.64ملكسيكا

الالتينـي 2.91 6.2الكاريبـي

0.50 0كوبا

1.20 4.0 الدومينكانمجهورية

1.21 2.2 يـهايت

2.76 1.0 الشماليةأمريكا

001كندا

5 1.02.7املتحدةالواليات

67 70.4167.5اֱדموع

للتراملعلوماتنظام:املصدر للكلَاملنطقي الوبائي األمريكيتنيصد يف .SIRVERA(PAHO)ب

األنواعالعدوىحتدث أن رغم تقريباً، والداجنة الربية احليوانات كل يف املختلفةالطبيعية
االستعداد من خمتلفة درجات امل. تظهر هو املدن يف عندللعدوىالرئيسيرصدالكالب

القطط تليها عند. اإلنسان، الكَلَب عام21.248شخص داجناً بلدان106يف1991حيواناً
العامل اجلدول. (WHO data, 1991)يف الكَلَب6يظهر حلاالت الوسطي السنوي العدد

يفكلال بنيأمريكابـي والكاريبـي .2000و1990الالتينية
الوسطالعدد: 6اجلدول الـالسنوي الكَلَب من عنها املبلغ للحاالت الالتيكلي أمريكا يف نيةبـي

املنطقةوالكاريبـي وحسب البلد حسب .1990  2000الالتينـي،
19952000  19901999  1994املنطقة/البلد

2.6491.229255رناألنديمنطقة

2520 1.115بوليفيا

66 162101كولومبيا

79 708502األكوادور

54 574247البريو

56 90125فنـزويال

57 336466يـنوباجلاملخروط
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61104األرجنتني

100تشيلي

53 274456غواياالبار

000األورغواي

6691.072761الربازيل

6233.729179الوسطىأمريكا

...17بيليز
000كوستاريكا

9213835السلفادور

144163126غواتيماال

3425218هوندوراس

44190انيكاراغو

000بنما

4.8033.669244املكسيك

الالتين 94 10797يـالكاريبـي

24 2834 كوبا

31 2827 الدومينكانمجهورية

39 5136 هاييتـي

9.1873.9121.590اֱדموع

.معطياتتتوفرال...
للكلَنظام:املصدر الوبائي للترصد املنطقي ااملعلومات يف .SIRVERA(PAHO)ألمريكيتنيب

عام18.634إصابةشخصت بالكَلَب خمتلفة أنواع من برياً كله1991حيواناً العامل يف
(WHO data, 1991)،األمريكيتني يف والواليات90%يفأما كندا يف شخصت احلاالت من

كل. املتحدة تعكس: على أال احملتمل أمرهذهمن يف للحاالت الكبرية الشماليةالسيطرة يكا
الكرة نصف بقية مع للكلَامقارنة فقط قليل انتباه أعري ألنه الصحيح احلياةلوضع يف ب

وكنداالترصدكان. الربية املتحدة الواليات خارج .ناقصاً
أوروباالربيالكَلَب يف مهمة احلمراء،مشكلة الثعالب يف سواف انفجر حيث

(V. vulpes)،حوايل بولندا وا1940يف وما، القارة من كبري جزء إىل فعاالًنتشر زال
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احملافظة). نشيطاً( الشماليةالكَلَبعلىتتم املناطق الشمايلبوساطةيف القطب ثعالب
(A. lagopus)،ف اجلنوبية أمريكا يف هلا املقابل اجلزء األرجنتنيعربأما الرماديثعلب

(Pseudalopex griseus) .الدماغي النسيج درس أقصى58منعندما يف مأسوراً ثعلباً
تشيلياجلنوبيةاملنطقة فوكو(من دل وتريا ريسكو، جزيرة ماجاالنس، الفئران) إقليم يف
واحلقناتبتقني املباشر املناعي للكل8.62َ%كان: التألق إجيابياً  (,Durán and Faviبمنها

يفثويآوىابن.1989) الكَلَب لفريوس القارأفريقيامهم األوسط،وشبه والشرق اهلندية ة
يشكل آسياالثعلبوكذلك من واسعة وأجزاء أوروبا شرق اللواحم. يف يف موجود الكَلَب
كل يف أيضاًمكانالربية العامل باحليوانات. من متوطنة العدوى تكون دون: عندما متر فإا

سوافيةمالحظة درجة الربية احللقة تشكل عندما مشكلة تشكل لكنها وتصيبعادة،
الداجنةاإلنسان .واحليوانات
هوابن للكلَاملستودعآوى يفالرئيسي الربي مع. أفريقياب أحياناً السوافات تتزامن
وجنوب.بـيكلالالكَلَب ونيجرييا اهلند يف الكَلَب ناقل هو وسرييالنكاأفريقياالنمس

البشرية،وزميبابوي العداوى حدوث يف يساهم اهل. حيث النمس الصغريكان ندي
(Herpestes auropunctatus)إىل أدخل التاسعالعديدقد القرن يف الكاريبـي جزر من

اجلرذان مجهرة من التخلص ֲדدف احليوانات،)احتوائها(عشر هذه ختدم اليوم هذا وإىل
للكلَ ومجهوريةكأثوياء كوبا يف مسؤولةالدومينكانب تعترب حيث وبورتوريكو، وغرينادا

العد وثديياتعن اإلنسان يف .أخرىاوى
يعتقدفريوساستفرد لكن العامل، من خمتلفة أجزاء يف أخرى وقوارض اجلرذان من الكَلَب

التشخيصاحتمالأن دقة حول الشك بعض هناك كذلك منخفض، اإلنسان إىل انتقاله
اهلدفألنالسابق هلذا احلديثة التقنيات استخدام قبل فحصت احلاالت (,Beranمعظم

البحثاملوضوعهذاحيتاج. 1981) من الكَلَب.  (Winkler, 1991)ملزيد فريوس بنياستفرد
املتحدة104من1984و1971عامي الواليات يف وأرنبيات هذهمن80%أجنز(قوارض

بني األكرب. )1980  1984املستفردات العدد القشة(80%)استفرد أمريكيقرد(من
يف(Marmota monax)) صغري الكَلَب من سواف على . (Procyon lotor)الرواكنيبالتزامن

على احلصول الداجنةمستفردات3مت اجلرذان فريوس). Rattusاجلرذأنواع(من استفرد
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فئرانللكلَ من املخترب يف جداً منخفضة فوعة ذو أوروبيةاحلقلب بلدان عدة أوضحت. يف
ال وثيضتقنية تشاֲדاً النسيلة الوحيد لذلكبنيقاًد الثابتة، والفريوسات املستفردات هذه

عند حدث خمتربياً تلوثاً أن الفئرانإجراءافترض يف عمياء عديدة Rupprechtإمرارات et)

(al., 1991.
يف الكَلَب عدوى حبلقات مرتبطة غري مشكلة اخلفافيش يف بل. األخرىالثديياتالكَلَب

ذلك من اخل: أكثر يف خمتلف الوضع املصاإن للدماءواخلفافيشةصفافيش النهمة حيدث. غري
كل يف للدماء النهمة غري اخلفافيش يف مبااألمريكيتنيالكَلَب كثرية، أنواع يف أثبت وقد ،

للحشرات: فيها اآلكلة شيءواآلكلةاخلفافيش لكل واآلكلة متييز). ةتالقار(للثمار، منذ
عام األوىل بالويف1953احلالة البشريفلوريدا الكَلَب حاالت من عدد هناك املتحدة، اليات
بعضات البلدهذهاملنقولة هذا يف وخاصة الواليات. اخلفافيش، كل يف الكَلَب شخص

باستثناء منهاواياألمريكية العديد يف اخلفافيش من الكَلَب فريوسات استفردت كما ،
األوروبية منوبشكلالبلدان من،Eptesicus serotinusمالحظ قليلة ذراري إىل إضافة

فكان550فحص. PipistrellusوأنواعMyotisأنواع الدامنارك يف إجيابيا104ًخفاشاً منها
أجريتللكلَ دراسة يف وذلك هولندا1986عامب يف أما من23فكان: ، خفاشاً
أجريت249 دراسة يف إجيابياً األنواع(1989عامخفاشاً .EوPipistrellusمن serotinus (

(Netherlands epidemiologic data, 1990) .َيفكل أما آسيا، يف جداً نادر اخلفافيش ب
يتمأفريقيا املصلياستفرادفلم اخلفافيش1النمط مرتبطة،يف فريوسات استعرفت لكن
جنوب. بالكَلَب متثل530درس: أفريقيايف السريولوجية13خفاشاً الناحية من نوعاً
باإلنـزمياملمتزمقايسةباستخدام املرتبط أضداد): إليزا(املناعي مصلية عينة أي يف تظهر مل
النوويةللكلَ(G)السكريللربوتني القفيصة ضد مستضدات دماغ أي يف يظهر ومل ب،

(Oelofsen and Smith, 1993) .بني647هناككان كِل8.645خفاشاً ) مسعوراً(باًحيواناً
املتحد الواليات عاميف هذه1992ة احلشراتاخلفافيشومعظم آكلة Krebsمن et al.,)

حبلول. 1993) اخلفافيش، من الكَلَب من البشرية احلاالت تلتقط ما كان:1993عامنادراً
و17هناك املتحدة الواليات يف بشرية كندا3حالة هي. يف الوحيداملستودعاخلفافيش
واملللكلَ الربيطانية كولومبيا يف كنداب من األطلسية سجلت.(Chomel, 1993)نطقة
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بشريتان باخلفاشفقطحالتان املنقول الكَلَب املصلي- من أوروبا1النمط .يف
للدماء(املصاصةاخلفافيشيفالكَلَب وترينيدا) النهمة الالتينية أمريكا يف حمدودة مشكلة
يف. وتوباكو العدوى للدماء3أثبتت مة ، Desmodus rotundus, Diphylla:أنواع

ecaudata,وDiaemus youngi،وبائيةذوفقطلثانـياولكن اخلفافيش. أمهية جمال ميتد
اخلفاش(D. rotundus)املصاصة األرجنتني، وسط إىل املكسيك مسؤولDesmodusمن

املواشي صناعة يف املهمة اخلسارات الالتينية،livestockعن أمريكا بسببوخاصةيف
منالكَ والذي البقري، املداريةعلَب املناطق يف جديدة مناطق اجلدول. األمريكيةتطور يظهر

واجلنوبية7 الوسطى أمريكا يف البقري الكَلَب حاالت قد. 1999و1990،1991أعوامعدد
كِل كالب قبل من احلاالت بعض يف املاشية حسابمن. )مسعورة(بةتعض الصعب

النامج احلقيقية يفاخلسارات حيدث املرض ألن البقري الكَلَب عن يفالكثرية البلدان من
املواشي تربـي التـي ونقصحيثlivestock الضواحي البيطريني األطباء يف نقص يوجد

توكيد يعيق مما التشخيصية املختربات الفاشياتاحلاالتيف عن الدقيق قررنا. والتبليغ نهأإذا
فإن50.000ميوت املاشية، من إضافةرأس واللنب، اللحم عن النامجة الالمباشرة اخلسارات

قيمة تراجع اخلسارةالقطعانإىل فإن ذلك قررنا إذا املصاصة، اخلفافيش عضات نتيجة
منالنامجةاالقتصادية أكثر إىل تصل الكَلَب سنويا44ًعن أمريكي دوالر تشيلي. مليون
اجلنمهاوأورغواي أمريكا يف الوحيدان باخلفاشالبلدان املنقول الكَلَب من اخلاليان وبية
الكاريبـياملصاص جزر كل وكذلك ترينيداد، الكَلَبباستثناء من ֲדذهاملنقولخالية
املصا،1929عاممنذ.الطريقة اخلفافيش عض إىل مرة ألول البشري الكَلَب عزي : صعندما
عن الالتي180منأكثرأبلغ أمريكا يف منه بشرية عام. نيةحالة يف فاشية1953أما فحدثت

مرضغوايانايف حيث غابة يف جدول املنطقة43من9قرب يف للماس منجم يف عامالً
(Nehaul, 1955)هناك وكان خاللمنحالة29، عام4الكَلَب جمتمعني1990أشهر يف

من البريوفية املنطقة من يقطنهااألمازونريفيني والتـي López et)نسمة636، al., 1992).
البلدان من والعديد واليابان كندا يف احلضري الكَلَب والوالياتوروبيةاألاستؤصل
األماكن هذه من عدد يف موجود الربي الكَلَب أن إال وتشيلياألرجنتني. املتحدة،

الكَلَب من خالية الالتينية أمريكا يف محالتعقودلعدةبـيكلالواألورغواي وجرت ،
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يف أخرىناجحة من20تكان.بلدان أمريكا21عاصمة يف منالالتينيةعاصمة خالية
عام يف بالكالب املنقول البشري عدد2000الكَلَب كان وقد منطقةاحلاالت، يف البشرية

البداية يف مناألمريكيتني حاالت8.505شخصت. (PAHO data, 2001)حالة100أقل
عامكلالالكَلَبمن ا1945بـي عاميف الرقم اخنفض لكن املتحدة، 182إىل1992لواليات

احليوانـيحالة الكَلَب أمناط كل احليوانـي2.11%(من الكَلَب حاالت كل تنجم). من
منحاالت أكثر الربية احليوانات عرب االنتقال عن الكالب قي حتدث مازالت التـي الكَلَب
كلْاالنتقال آخرمن إىل فيستمكندايفأما. ب على، القضاء مت حني يف الربي الكَلَب ر
حاالتبـي،كلالالكَلَب ثالث منذفقطوهناك اخلفافيش من امللتقطة البشري الكَلَب من
1971.

واجلنوبيةعدد: 7اجلدول الوسطى أمريكا يف البقري الكَلَب :1990،1991،1999حاالت
199019911999البلد

131األرجنتني

006بيليز

41......بوليفيا

1.8711.7812.628الربازيل

000تشيلي

51450كولومبيا

732كوستاريكا

7......كوبا

6......الدونيميكانمجهورية

262520االكوادور

10175السلفادور

23263غواتيماال

1146هندوراس

108......املكسيك

213نيكاراكوا

15496بنما

486295باراغواي
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322049البريو

000األوراغواي

12819830فنـزويال

2.2252.1863.136اإلمجايل

.معطياتتتوفرال... 
أمريكامنظمة:املصدر لعموم .Bull Epi Surv Rabies in the Americas 31:30.2000: الصحة

8مننةاحلضادوريتراوح:اإلنسانيفاملرض بني2  عادة ويدوم أسابيع،
90 حتـى20  أقصر يكون وقد وأحيانا8ًحتـىأطولأوأيام10يوماً، أشهر،

سنوات من.(Bernard and Fishbein, 1990)حتـى احلضانة أدوار أو6كانت أشهر
بني على10%و4%أكثر دراسة يف احلاالت املدة500من تتأثر قد الفريوسجبرعةحالة،

التمزق ووخامة اجلرح وموقع العضة وقت احلضانة. احملقونة دور تكونأطوليكون عندما
املركزي العصبـي اجلهاز عن بعداً أكثر .العضة

ودعثبشعوراملرضيبدأ اجلسم، حرارة درجة يف خفيف وارتفاع والصداع، بالقلق
حس يشعراالستعرافوتبدل قد حيث اآلفة، موقع حول وخاصة فيه، وִדيج بأمل . املريض

للضوءالذيexcitationالتهيجطوريتميز احلساسية وفرط احلس بفرط ذلك بعد حيدث
وتوسع اإللعاباحلدقتنيوالصوت، عضالت. وزيادة يف املرض ترقي مع التشنجات حتدث
وتقذف العضليةالسوائلالبلع، التقلصات نتيجة الب. بقوة يف الوظيفي اخللل هذا لعيشاهد
معظم رؤيةاملرضىعند ֱדرد تشنجية بلعومية حنجرية تقلصات من منهم الكثري ويعانـي ،
املاءحتـىسائل، برهاب تعرف ظاهرة وهي لعاֲדم، بلع يرفضون قد . hydrophobiaأم

معممة واختالجات التنفسية العضالت يف تشنجات حتدث قد التهيجيسودقد. كذلك طور
أ املريض، وفاة متعممحتـى شلل يتبعه قد بعضالتهيجطوريكون. و يف جداً قصرياً

كل يف الشللية األعراض تسود أخرى حاالت ويف املريض. املرضمساقاحلاالت، يبقى
منه يعانـي الذي واملرض حالته يدرك وقد 6مناملرضيدوم. واعياً، وأحيانا2ً  أيام،

احلاالت معظم يف حمتم مبوت وينتهي بقواحاالتثالثاكهن. أطول، ملرضى فقط موثقة
سريرية أعراض ظهور بعد األرجنتني: أحياء من املتحدةواثنانواحد الواليات  (Bernardمن
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(and Fishbein, 1990،الثالثة هؤالء أحد الفريوستقنياًكان من خمتربية بذرية .انعدى
فعالة،بعداملعاجلة االتعرض بعد فوراً ֲדا يبتدأ أن للعدوىوجيب الوقا(لتعرض نمةيانظر
الحقاًالكَلَب ).البشري
يزويعزلأنجيب أن وجيب مناسبةداملريض، وأدوات بتجهيزات املستشفى يف العاملون
.ملعاجلته

احليوانات يف العصبيةمنشكالنميز:املرض األعراض حسب احليوانات يف املرض
اهل: املسيطرة الصامتوالكَلَبfuriousياجيالكَلَب أو .dumbالشللي
منيدوم:الكالب احلضانة أطول10دور أو شهرين إىل البادري. أيام الطور خالل

prodromalال على سلوكية تبدالت ويتصرفكلبتظهر مظلمة، زوايا يف فيختفي بارتباك،
بعصبية ويدور عادي، من. غري احليوان وخياف املنعكسات، حساسية . اخلفيفاملنبهتزداد

هيا األخرى األعضاء: ألعراض تنبه العضة، مكان حول ִדيج التناسلية،البوليةالقهم،
اجلسم حرارة درجة يف خفيف التهيج. وارتفاع أعراض شدة بعدواالرتباكتزداد

3 ال: أيام1  واحليواناتكليصبح األشياء، ومهامجة للعض ومييل خطري، بشكل عدوانياً ب
مالكه، فيها مبا أنهواإلنسان خطريةيهاجموحتـى أذيات خملفاً ألناإللعاب. نفسه غزير،

وال مشلولة احليوانات عند البلع إضافةعضالت لعابه، بلع عواء: ذلكإىليستطيع يتحول
اجلزئيكلال الشلل بسبب طويل خشن نباح إىل الصوتيةللب الكلال. حبال لديهكِلب ب

مسافات) ميل(استعداد والسري املنـزل يهاجملترك مثالكالبطويلة، بعنف، األخرى
واألطراف اجلذع وشلل عضلي تناسق بعدم . يصاب

اخلفيفالشكليتميز التهيج من طور مع الشللية األعراض بسيطرة املرض من الصامت
عدم اإلطالقوجودهأو والرقبة. على الرأس عضالت يف الشلل صعوبة. يبدأ احليوان يواجه

يتعرضالبلعيف وقد بأن، العتقاده كلبه مساعدة حماولته عند للعدوى أحياناً قدكلبهمالكه
عظم قطعة املوت. ابتلع مث الشلل يتعمم مث األطراف الشلل يصيب مساقيستغرققد. بعدها

من 11املرض .يوما1ً 
باسم: أفريقياغربيف يعرف الكالب يف الكَلَب من خاص شكل . oulou fatoحيدث
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املهلذا للكلَالشكل العامة اهليميزات طور دون الصامت األخرى. furiousجاب املميزات
نيجري أجسام تشبه ال التـي االستحالية األجسام وإسهالNegriهي قصري حضانة ودور ،

أن يعتقد مترقي، كلَناجمOulou fatoوشلل فريوس موهنعن .(Beran, 1981)ب
الكالدور:القطط عند هو ملا مشابه التـياحلضانة احلاالت إحدى عن أبلغ لكن ب،

دور سنتاناحلضانةاستمر لتلك. فيها مشاֲדة أعراض مع غالباً، اهلياجي الشكل من املرض
الكالباملشاهدة بعد. يف اجلسم من اخللفي الثلث يف الشلل 4يتطور بدء2  من أيام
.التهيج

طويبللكلَ:الماشية حضانة دور املصاص باخلفاش مناملنقول يتراوح من25ل أكثر إىل
بالكَلَب. يوما150ً إليه يشار ولذلك املرض، من الشللي الشكل مع السائدة األعراض تتوافق
اخلزيلالبقري أو القطيع. pareticالشللي بقية عن نفسها املصابة احليوانات قد. تعزل
واقفاً: األعراضتتضمن وشعراً متوسعة واال) نافراً(حدقات األرق املشاهدات. كتئابأو
األنفية: هياألخرى النـزلة الدمعان، اخللفية، لألطراف الشاذة التظاهرات. احلركات

والقس والتململ العضلي الرعاش تشمل وقد نادرة، احلساسيةpriapismحاالشديدة وفرط ،
احليوان جيرب مما املصاص، اخلفاش عض منطقة تقرحاتعلىيف حدوث لدرجة نفسه . خدش

املرضومع مع: ترقي عضلي تناسق عدم توتريةرتقلصاتيشاهد يفtonic-clonicمعية
واألطراف واجلذع الرقبة عن. عضالت ويتوقف البلع يف صعوبة من احليوان يعانـي

والاالجترار أرضاً يسقط مث وميوت، ثانية النهوض اهلذيان: هياملسطرةاألعراض. يستطيع
emaciationو اخلطمبنـيspittleبصاقيلعابإ، يغطي . وخيموإمساك،snoutرغوي

بعد عادة الشللية العالمات 3تتطور بدء2  من من. األعراضأيام عادة املرض يدوم
5 إىل2  أحياناً ميتد وقد 10أيام، املنقولتكفيال: أيام8  الكَلَب لتمييز وحدها األعراض

بالكالب، املنقول املرض عن املصاص فراديباخلفاش بشكل حدث إذا يساهم. وخاصة
خفافيش وجود مثل السوافية املعطيات للخفافيشمةوجود عضات واكتشاف للدماء،
التظاهرات وسيطرة عديدة حاالت الالشلليةوحدوث الكَلَب غياب هذا كل وفوق بـيكل،

ي املنطقة، االشتباهسيف يف ذلك كل املصاصبالكَلَباهم باخلفاش ممكناًاآلنحأصب. املنقول
النسيلة الوحيد الضد تقنية التـيباستخدام املستضدية الفروق متيزاستعراض
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بالكالب املنقولة تلك عن املصاص باخلفاش املنقولة . الفريوسات
يفالكَلَبأعراض:أخرىداجنةحيوانات املوجودة لتلك مشاֲדة واملاعز واألغنام اخليليات يف
مثالتهيجلدور: املاشية البلع يف صعوبة تسبب شللية ظواهر تتلوه متغرية، وشدة خمتلف أمد
ال. األطرافتناسقعدم مواد احليوانات من الكثري ويأكل للتذوق، احليوان حس يتبدل
احلاالت. ִדضم كل يف السلوك يف تبدالت شديد. هناك بتهيج اخلنازير يف املرض ،جداًيبدأ

املوج األعراض عادة تشبه الكالبوأعراض يف متواتر. ودة غري بشكل الكَلَب يفحيدث
واخلنازيرألا واملاعز .غنام

الكَلَبياتبشكلالكَلَبحيدث:البريةالحيوانات فصيلة يف األنواع من العديد يف طبيعي
Canidaeأن. األخرىوالثدييات إىل والتجريبية الوبائية املعطيات والقيوطالثعلبتشري

coyoteووابن استعداداًآوى األكثر احليوانات هي واخلفاشSkunkالظربان. الذئب
أقلمستعدةحيواناتraccoonوالراكونmongooseوالنمس لدرجة مقاوم. لكن األبصوم
الفريوس. نسبياً جرعة أن التجارب بـالضروريةأظهرت أكرب الظربان من100لعدوى مرة

الثعلب لعدوى الالزمة مندوريتفاوت. الكمية أقل يكون ما نادراً لكن أو10احلضانة، أيام
من لتلكالسريريةاألعراض. أشهر6أطول مشاֲדة املنعدية والرواكني والظرابني الثعالب يف

الكالب يف يظهر. املشاهدة لكن الكَلَب، من اهلياجي الشكل الربية احليوانات معظم تبدي
الكَلَب من. الصامتبعدها املرض إىلأيام4يدوم الثعلب 9يف الظربان4  يف النمط. أيام

أنهواهلياجي رغم للدماء، احملبة وغري للدماء احملبة اخلفافيش من كل يف شيوعاً األكثر
أيضاًالشكل مشاهد .الصامت

يفالكَلَبفريوسيلقحعندما:اإلمراض حيدث مثلما العضل، داخل أو اجللد حتت
عض بعد علةالطبيعة ينتشر فإنه اجلهازطولى، إىل التلقيح موقع من احمليطية األعصاب
املركزي املخترب. العصبـي ظهورمينع: يف ثابت بفريوس التلقيح قبل الناحية األعصاب قطع
احليوان عند ذلككثرأبل. املرض التلقيح: من موقع يف يبقى الفريوس أن التجارب أظهرت

باالنتشارقبل يبدأ الفئ: وهكذا. أن معظم الوسادةيف يف الشارع بفريوس امللقحة ران
من: األمخصية الاملمكنكان بعد حتـى امللقحة القدم بقطع املرض . يوما18ًبـتعرضمنع
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هذه الفريوساملوجودةأوحت العصبـيبأن للغزو السابقة الفترة يفوخالل تكاثر قد
التلقيحيفmyocytesالعضليةاخلاليا مش. مكان نتيجة املصابأثبتت األقداد يف بعدوىةاֲדة
البدايةمتقدمة منذ حدث قد تضخيماً أن وافترض كل). أوالً(املرحلة، القيامميكنال: على

قبل من يستخدم الذي احمليطي العصب من جزء أي يعرف وال دقيق، الفريوسباستنتاج
املركزي العصبـي اجلهاز إىل احملاو. للوصول يف الفريوس استعراف خاللaxonsريميكن

العدوى من املتقدمة تلقيحأناحملتملمن. (Baer, 1991)املرحلة بني املنقضية الفترة تكون
الوقت فقط هي العصبـي والغزو فيهاالتـي) املدة(الفريوس تكون أن "املعاجلة"ميكن

التعرضالتلقيحية بعد .فعالةالوقائية
املرتتوطدحاملا العصبـي اجلهاز يف ناالعدوى بشكل ينتشر الفريوس فإن بذكزي

centrifugallyاحمليطيةإىل األعصاب بوساطة أخرى ونسج وأعضاء اللعابية متاماً،الغدد
هاج جابذرمثلما بشكل البداية .centripetallyيف
عياراتعياراتوجدت ووجدت الدماغ، من اللعابية الغدد يف بكثري أعلى فريوسية

الرئتنيأيضاًعالية خارج. يف التكاثر ميكنه العامل أن إىل املشاهدات هذه تشري اجلهازقد
املركزي مثل. العصبـي املختلفة األعضاء من عدد من اكتشف أو الفريوس الغدةاستفرد

البنـي الدهن الكتف(الكظرية، فوق واملثانة) الغدة والكلية اخلفاش واخلصيةواملبيضيف
املنتشة واخلاليا الزمهية اللسانللجريباتgerminalوالغدد وحليمات والقرنية الشعرية

األمعاء متماثالًأنورغم. وجدار ليس الفريوس يف) واحداً(توزع املشاهدة العدوى وتواتر
خمتلفة اللعابية،متغريأعضاء الغدد من الفريوس استفرد كلما أنه إىل اإلشارة املهم من فإنه ،

افإنه يف أيضاً موجوداً يكون املركزيسوف العصبـي .جلهاز
خاصةالفريوسلوجود وبائية أمهية اللعاب التـي،يف الرئيسية الوسيلة هو العض ألن

احلاالت. العدوىفيهاتنتقل معظم انتشار: ففي بدء) طرح(يبدأ مع اللعاب يف الفريوس
عديدةاملرض حيوانية أنواع ويف لكن، تطور،، قبل اللعاب يف العامل ظهور عراضاألأثبت
املثال: وهكذا. السريرية سبيل يف: وعلى الفريوس اكتشاف املمكن من قبلالكالبكان

وحتـى3إىل1 األعراض14أيام ظهور من التـيدراسةأظهرت. يوماً الكالب على
التالية النتائج الشارع لفريوس جتريبياً أن: تعرضت الكَلَب9من4وجد التقطت حيوانات
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لفري التعرض تصلبعد مدة العامل تطرح أثيوبـي أصل من ظهور13إىلوس قبل يوماً
السريرية طرحت،التظاهرات حني بالكَلَب16من8يف أصيبت التـي التلقيحبعدكلباً

إىل تصل مدة الفريوس مكسيكي أصل من ظهور7بفريوس قبل استنتج. األعراضأيام وقد
ليس يعتمد اللعاب يف الفريوس ظهور وقت اجلرعةأن على الفريوسوإمنافقط ذرية . على
من أطول ملدة طرحه ميكن الفريوس أن وأن10ومبا هيأيام ֲדااملدةهذه يوصى التـي

ال املدةكلملراقبة هذه متتد أن يقترح فإنه العاض، Fekadu)ب et al., 1982) .القطط : يف
بأن اليومطرحأثبت بني حيدث اللعاب يف 3الفريوس السريرية،قبل1  التظاهرات تطور
يف اليوماملاشيةويتم اليوم2و1بني حتـى الظربان ويف الشمايل14، القطب ثعالب ويف ،
حمددةالصحيحة غري لفترة للدماء النهمة وغري املصاصة اخلفافيش .(Beran, 1981)ويف
فإحدوثإثباتورغم كثرية، أحيان يف ومبكر وعابر العيار منخفض دم نتفريس

الدموي يلعبيملللفريوساالنتشار االنتقال من النمط هذا أن إظهار ممكناً يكن ومل ثبت،
يف دور .الكَلَبإمراضأي
االنتقالالعدوىمصدر يفاحليوانـيالثوي:وطرز الكَلَب فريوس على حيافظ الذي

واخلفافيش اللواحم هو تلعب. الطبيعة األالعواشبال العاضة غري خرى،واحليوانات
واألرنبيات املرضأيlagomorphsوالقوارض وبائيات يف .دور

احلضريالعاملهوبكلْال:)25الشكل(الحضريالكَلَب للكلب تقريبا90ً%عزيت. الرئيسي
الكَلَب من البشرية احلاالت كل الكِليفمن الكالب إىل من. rabidبةالعامل العدوى تنتقل
اإل إىل كلب ومن آخر إىل واحليواناتكلب العضاتالداجنةنسان القاتلة. عرب النتيجة ورغم

الكَلَب على احملافظة تتم فإنه الكالبيفللمرض، من مهم جزء بوجود احلضرية املناطق
للكالب. املستعدة العالية الكثافة يفواملعدالتإن مهمة عوامل السنوي لتكاثرها العالية

ال الكَلَب أمريكاكلسوافات يف أخرىلالتينيةابـي جغرافية يف. ومناطق آخر مهم عامل
الفريوس على الكالباحلضانةدورهواحملافظة بعض يف للمرض يف: الطويل أثبت فقد

يف يظهر الفريوس أن كثرية وحتـى3و2قبلاللعابحاالت وقد13، املرض، بدء من يوماً
هذا عرب العامل طرح احليوانالطريقيستمر ميوت كلعل. حتـى الكالب: ى كل تطرح ال
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عربالكِل الفريوس معدية،اللعاببة غري العضات بعض أن. ولذلك من75%إىل60%يقدر
الكِل الكالب إىلتطرحبةكل قليل أثر من يتراوح قد الدم تفريس وأن اللعاب، يف الفريوس
عالية سإ. جداًعيارات خالل أو بعضة اإلنسان إىل الفريوس انتقال اختطار أكربن حجة
تكون وباملثلاجلرعةعندما أعلى، تكون: الفريوسية عندما يزداد العدوى التقاط اختطار إن

والعضة اليدين، أو الرقبة أو الوجه اجلذعإعلى على تكون عندما يتناقص االختطار أون
السفليني كافية. الطرفني كمية إدخال يف كثرية خدوش أو كثرية صغرية عضات منتفشل

الثيابالفري عرب أحدث قد اجلرح كان إذا وخاصة املرض، إلحداث ناحية. وس : أخرىمن
واملخاطيات امللتحمة خالل من مدخالً يكتسب أن للفريوس ميكن أنه التجارب أظهرت

العض. األخرى غري أخرى بوسائل العدوى تنتقل أن النادر السحجاتمن خالل من أي
أاخلدوشأو أو مفتوحة جروح لعق ظاهرةأو خماطية  (,Fishbein and Robinsonغشية

املتحدةاألشخاصمن40%عزى. 1993) الواليات يف التعرض بعد للمعاجلة أخضعوا الذين
غري أخرى آليات قدر،(Helmick, 1983; Bernard and Fishbein, 1990)العضةإىل وقد

كِل20%أن بكالب عضوا الذين األشخاص أصيبوامن قد توطيدبالعدوىبة قبل وذلك ،
التعرض بعد االتقاء .خمططات

االنتقالاحلضريالكَلَب: 25الشكل .حلقة

والكاريبأمريكايفهناك حديثةيـالالتينية تقديرات منوحسب 370.000أكثر

تعضه وأنالكالبشخص سنة، للمعاجلة260.000كل أجريت. خيضعون دراسة وجدت
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صناعية ضاحية أنبيونيفيف باألرجنتني أيريس لكل854(شخصا3.295ًس شخصاً
الكالبمركزصدواققد) نسمة100.000 عضات من للمعاجلة األكثر. الكَلَب اֱדموعة

سن حتت األطفال هي عֱק15اختطاراً لقد منهم، الذكور وخاصة الوجهسنة، يف ربعهم ض
قامتهم، قصر بسبب الرقبة امل43.8%هوجموقدأو هؤالء كالبمن قبل من عضوضني

كان مالكيها، منازل قرب الثقوب،47.9%طليقة يشبه ما أو ثقوب عن عبارة اجلروح من
حيتاج منها مهماً عدداً وملعاجلةوكان جراحية/طبية األشهرالعضاتمعظمحتدث.أو خالل

ارتفاعها أقصى يف احلرارة درجات فيها تكون .(Szyfres et al., 1982)اليت
يفيـتأت املناطقاملرتبةالقطط يف املثبتة الكَلَب حاالت عدد يف الكالب بعد الثانية

لكن تغطيتهاميكنهااحلضرية يزداد أن جيب ولذلك البشرية، للعدوى مهم كمصدر ختدم أن
Diesch)بالتلقيح et al., 1982) .القطط تكتسب حيواناتالكَلَبقد أو منعدية كالب من

الت منعدية معهايـبرية .ختتلط
الكَلَبهنااملناسبمن العدوىيف" abortiveاֱדهض"مناقشة محل وحالة .الكالب
تشفىالفئرانبعضتصبح مث عليلة املخترب يف الكَلَب بفريوس واضحة.امللقحة بينة هناك
دائماًبأنتوحي قاتالً ليس عددها. الكَلَب أن رغم اֱדهض، الكَلَب من حاالت وصفت لقد
اإلنسان،لقلي فيها مبا عديدة حيوانية أنواع املخي. يف االستعدال اختبار استخدم

cerebroneutralizationباحليوانات114وكلبا1.015ًدماغلفحص موطونة منطقة يف قطة
هذه وكانت باألرجنتني، أيريس بيونس استفراداحليواناتيف حملاوالت سلبياً جتاوبت قد

املناعي التألق والختبار منو. الكَلَبلتشخيصالفريوس ومنوذجاًذأظهر فقط كلبني من جان
احليوانات كل بني من قطة يفاملفحوصةمن مهمة عيارات الثالثة النماذج هذه أظهرت ،

املخي االستعدال كربهان،)الفريوسبغياب(اختبار به يقبل قدوالذي احليوانات أن على
املرض من سلبهذاألن،شفيت الكَلَب من ماتت اليت أو امللقحة احليوانات يف يـاالختبار

(Díaz et al., 1975) .هذه من يستنتج الكَلَبنأالدراسةما منخفض" اֱדهض"وقوع
املوطونة. جداً املناطق يف للمصل املعدلة األضداد الكالبلبالكَلَبوجدت يف فقط،يس

يف الربيةولكن األرض(األرضيةالثدييات تسكن أيضاً) التـي املصاحبة ميكن. واخلفافيش
املوجودة هذه أابأنتفسري أو أعراضاً، تظهر مل لكنها مسبقاً منعدية كانت احليوانات
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املرض من على. شفيت جتريبية دراسة مات47يف الكَلَب بفريوس لقحت وبقي39كلباً
سنتنيمتابعةمتت.أحياء8 مدة حية بقيت التـي احليوانات منهاوملبقية أي عند يظهر

النخاعيمستعدلةأضداد السائل أو املصل مع. يف الثمانية احليوانات هذه لقحت وعندما
الشارعحيوانات10 فريوس من عالية جبرعة بقيت: شاهدة التـي الثمانية من أي ميت مل

العشرة أصيبت حني يف بالكَلَبحية، قاومت.الشواهد التـي الثمانية الكالب لدى كان
ذاكريةالتحدي استجابة إىل يشري قد والذي املصل، يف األضداد من عاٍل مستوى

anamnestic(Fekadu and Shaddock, 1984).
لعاֲדاللحملةاحملتملالوجودكان يف الفريوس تطرح ظاهرياً، سوية حيوانات أي

نقاش طويلةجدالوموضع مقنع. لفترة برهان هناك حالةكان وجود على طويلة ولفترة
كل على الكَلَب، لعاب: محل من طويلة، فترات وخالل واهلند، أثيوبيا يف الفريوس استفرد

أعراضالعديدةكالب من فحصها1.083من5كان. تعانـي مت ظاهرياً صحيحاً كلباً
أثيوبيا لعاֲדتطرحيف يف متقطعالفريوس بشكل يف. ا أثيوبيا يف مؤخراً احلمل حالة أثبتت

كلَأعديتbitchكلبة لعاب من مستفرد بفريوس العضلي بالتلقيح يبدوجتريبياً صحيحاًب
شفيت مث فيها الكَلَب وظهر األيام. ظاهرياً، يف لعاֲדا من الفريوس 305و169و42استفرد

بعد مليصني جروين ولدت مث الشفاء، الشفاء16بعد من الكَلَبفريوسوجودأثبت. شهراً
لوز يف يفتاملتغري يثبت ومل منهايها أخرى أعضاء أو Fekaduدماغها et al., 1981; Fekadu) 

(et al., 1983 .حالة أن افترض عندمااحلمللقد الكَلَب فريوس على للمحافظة ختدم قد
احليوانات من مثالية كثافة كلَوكذلك،. املستعدةتوجد من العضة أن نعترب أن املهم بمن

مثار بالكَلَبللعدوىحمتملكمصدر) مستفز(غري موطونة منطقة .(Fekadu, 1991)يف
اֱדال،الكَلَبانتقال هذا يف معروفتان حالتان هناك نادر، إنسان إىل إنسان حيثمن
يفقبغرسةالكَلَبانتقل واحدة يفالوالياترنية، واألخرى هناك. فرنسااملتحدة، يكن مل

عند الكَلَب بوجود شك احليوانات. املتربعأدنـى قرنية يف الكَلَب فريوس وجود أثبت
الغمس بتقنية املباشروبالتألقimpressionواإلنسان ذلك(املناعي مناقشة االنتقاليفانظر

).اهلواءعرب
احلياة) خيلد(يستدمي:البريةالحياةفيالكَلَب يف متاماًالكَلَب الطريقة بنفس الطبيعة يف الربية
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فيها خيلد مباءة،احلضريالكَلَبالتـي يف الثدييات من نوعان أو ،معينةecosystemفنوع
واخلفافيش، اللواحم منوذجي علىوبشكل احملافظة عن أنواع. الفريوسمسؤولة هناك

مباءاִדا يف دورته على حتافظ العامل يف خمتلفة احلدوث(ةاخلاصحيوانية أنواعتقوم). انظر
املتحدة الواليات يف خمتلفة كثرتمستقلبشكلحيوانية أو قلت لدرجة السوافات عن

خمتلفةةافظباحمل مناطق من. يف الشرقي اجلزء نيوالبالديف من املتامخة، الواليات إىل إنكلند
اجلنوبية الثعت: لألطلسي ثويUrocyon cinereoargenteus)وVulpes fulva(لباشكل

الرئيسيان وناقله الظربان. الكَلَب يف يف) Mephitis mephitisاملننتالننت(الكَلَب متوطن
احليواناتاجلنوبيةالواليات هذه أدخلت عندما لكن املاضي، القرن مخسينات منذ الشرقية

اوالياتإىل ضألوسط وباء بدأ االستجمامي، الصيد يف منها لالستفادة وانتشرطلسي خم
ونيويورك: والياتإىل وكونكتيكت وفرجينيا الشمالية أكثرحاالتهناككان. كارولينا

عام الظربان يف الكَلَب ميثلمن1992من مما آخر، حيوانـي نوع كلتقريبا50ً%أي من
املرض من احليوانية Krebs)احلاالت et al., 1993; Chomel, 1993) .الرواكنيRaccoons

(Procyon lotor)وجورجيا فلوريدا واليتـي يف السوافات عن فريوس. مسؤولة استفرد
ظاهرياًأحياناًالكَلَب الصحيحة الشمايل القطب ثعالب ولكن،(Alopex lagopus)من

فيما يعرف يفإذاال وكانت سابقاً، العدوى التقطت قد كلها أو الثعالب هذه بعض كان
احلضانة السوافات. (Beran, 1981)طور هذهبنيenzooticsاحليوانيةواألوبئةتعتمد

عالية اجلمهرة كثافة تكون عندما رئيسي بشكل اجلمهرة حركيات على :احليوانات
الترمجة يرجى نقص ..........................يوجد

احليوانات من كبري عدد وميوت سوافياً شكالً الكَلَب كثافة. يأخذ تكون اجلمهرةعندما
الوقت: فضةمنخ مع ائياً خيتفي أو حيوانية أوبئة بشكل الكَلَب حيدث فاشياتحتدث. قد

مستعد جديد جيل يوجد عندما جديدة املتجدد. سوافية السنوي مجهرةيفrenewalاملعدل
مستويات إىل يصل وقد جداً، مرتفع كامل70%الثعالب كل. اجلمهرةمن كثافة: على إن

الالز الدقيق حيوانـياجلمهرة لنوع سوافية ظروف خللق احلضانة. معروفةغريم دور يسهل
بعضاملتغري يف جداً طويالً يكون قد للفريوساحليواناتوالذي املستمر .التوالد

والنموسفريوسأضدادوجدت والرواكني الثعالب مثل عديدة برية أنواع يف الكَلَب
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للدماء،اآلكلةواخلفافيش والنهمة إىلللحشرات تؤدي ال الكَلَب عدوى بأن يوحي مما
استعداداً،. دائماًواملوتاملرض األقل احليوانات يف مرتفعاً املفاعالت معدل يكون قد

السوافكالرواكني بعد ما الفترة يف العياراتوجدت. ، الغدد يف للفريوس عابيةلمنخفضة
الكِل تنقلللنموس قد بأا يوحي مما القاتلجرعاتبة بالعضدون النماذج. ة بعض وجدت

جداً منخفضاً عياراً حتوي كالثعالبللفريوسالتـي جداً املستعدة األنواع يف يف. حتـى
غرينادا4استمرتدراسة يف أجريت لدى: سنوات (30%)منسا1.675ًمن498كان

الكَلَبمستعدلةأضداداً فريوس Everad)ضد et al., 1981) .كتسبةاملاملناعةأنيعتقد
حتديد يف مهم عامل هي الربية احليوانات من مجهرة يف طبيعي فاشيةفيمابشكل كانت إذا

ما منطقة يف معني حيوانـي نوع يف ستحدث أخرى. سوافية عالية: وبعبارة نسبة يوفر قد
فرادياً انتقاالً أضداد لديها التـي احليوانات اللفريوس) معزوالً(من من لكن أنل، صعب

اال سوافيةتوصل نسبة إىل Bigler)نتقال et al., 1983).ذلك من اجليدةالتغطية: أكثر
وقوع إلنقاص تكفي املناعة من درجة على للحصول ضرورية استئصاهلاالعدوىبالتلقيح أو

.كامالً
كنداالربيةاحليوانات يف الكَلَب فريوس على احملافظة عن رئيسي بشكل مسؤولة

املتحدة األوروبيةعديدوالوالواليات البلدان .من
األخرىسوافياتتتبع الثدييات يف كما املساق نفس اخلفافيش يف على. الكَلَب يربهن مل

سابقاًهناكأن يعتقد كان كما اخلفافيش، يف محل تلتقط. حالة عندما اخلفافيش متوت
موجود،العدوى يكون أن دون اللعابية الغدد من إطالقاً الفريوس يستفرد يفومل الدماغاً
مدة. أيضاً لعاֲדا يف الفريوس تطرح اخلفافيش بعض أن أثبت أوأ10لقد أنأكثريام قبل
مثالً. متوت أخرى، حيوانية أنواع يف الظاهرة هذه لعابالعاملاستفرد: شوهدت من

ملدة ملدة18الظربان الثعلب لعاب ومن األقل، على أن: وهكذا. يوما17ًيوماً يֱקظن فقد
يفبع مستعدلة أضداد وتوجد املرض، من تشفى اخلفافيش يفاملصاصةاخلفافيشض كما

األخرى الثدييات منحالة فاشيات فيها حدثت مناطق كهذه. البقريالكَلَبيف منطقة يف
األرجنتني مصل: يف يف األضداد ملمصاصاًخفاشا99ًمن24وجدت أنه رغم فحصها، مت

ال إثبات باإلمكان النسجيكن أو الدماغ يف مستعدلةاألخرىفريوس أضداد هناك تكن ومل ،
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إىل يشري قد مما املركزي، العصبـي اجلهاز مترضأنيف مل بالكَلَبمل(احليوانات )تصب
(Lord et al., 1975) .املتكررة العداوى نتيجة تكون قد املصلية األضداد أن اقترح دوينلقد

لبينة ذلك حيتاج لكن .جتريبيةالقاتلة،
مستدميالربيالكَلَب اخطر الداجنةعلى واحليوانات الربية،. إلنسان احليوانات تصل

كِل تصبح الداجنةبة،عندما واحليوانات اإلنسان ִדاجم وقد القرى أيضاً. إىل ننسى أال جيب
الكالبنسبةأن تفعله مما أكثر لعاֲדا يف الفريوس تطرح الربية اللواحم هياملاشية. من

املتحدة والواليات وكندا أوروبا من كل يف عادة الرئيسية املرض. الضحية يكون أدخلقد
الثانية الكَلَب استؤصل التـي املناطق كانتكليف إذا الربية، اللواحم طريق عن منها بـي

ال كافكلاجلمهرة بشكل ممنعة غري .بية
عندمانتقالحيدث الربي والكَلَب احلضري الكَلَب من الفريوسكل يطرح حيوان يعض ا
لعابه إنساناًحيواناًيف أو مستعداً الطبـي. آخر السجل يف حاالت البشريمنهناك الكَلَب

باهلواء االنتقال عرب يفحدثت. املكتسب يعضا أن دون ساعات بضع مكثا عاملني يف حالتان
تكساس يف املتحدة،،(Frio Cave)كهف يفوهذابالواليات مسكون الصيفالكهف

الذيلمباليني احلرة املكسيكية اخلفافيش  Tadarida brasi-) (Constantine, 1971)من

(liensis .يفاالنتقالأثبتلقد املوجودة والثعالب القيوطات يف نفسه الكهف يف اهلواء عرب
حمصنة واملفصلياتضدأقفاص وبول. اخلفاش بلعاب تشكلت قد الضبائب أن يعتقد
اآلك يف. للحشراتلةاخلفافيش ولقحت خاصة جبهيزات الكهف هواء من الفريوس مجع

أصبحت التـي الكَلَبمريضةالثعالب من خمترب. وماتت يف أخرى حالة كان: حدثت
ميكروبيولوجيا عامل مركزاًكانالضحية لقاحاً حمطة. حيضر يف سوافية فاشية عن أبلغ

يفل كروسيس الس يف منبالوالياتنيومكسيكولتجارب خمتلفة أنواع توجد حيث املتحدة،
الربية واألبافيهامبا،احليوانات والقيوطات إمكانيةصالثعالب أي دون مستقلة أقفاص يف يم،
احتمال العضللتماسأو بوساطة االنتقال أو Winkler)املباشر et al., 1972) .عزي

أن واحملتمل اهلواء، عرب الفريوس انتثار إىل مناسباًيكوناالنتقال وكان اخلفاش، من منشؤه
الضبائب بوساطة لالنتقال خاص، السبيلحيواناتانعدت. بشكل خالل من جتريبياً املخترب
أكل خالل من العدوى وأثبتت رضيعةفئرانdamsأمهاتيفcannibalismاملثيلاهلضمي،
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الكَلَب بفريوس االنتقال. لقحت من الطرز هذا أن يفيلعبيعتقد بنيفاقمتدوراً الكَلَب
الربية احلاالت. احليوانات حول سجالت توجد باالبتالع،البشريةال املكتسب الكَلَب من

البقرات لنب يف الفريوس كشف عندما .ةبالكِلحتـى
احلساسيةاالختبار:التشخيص وعايل سريع، إنه حيث املباشر، التألق هو املفضل

كتعتمدوالنوعية، على االختبار الكواشف) أهلية(فاءةجناعة وجودة reagentsالتقنـي

يقرن. conjugateرنتاملقوخاصة بأن الكَلَب حول العاملية الصحة منظمة خرباء جلنة توصي
املخترب،،االختبارهذا إىل يدخل سنةعندما مدة الرضيعة الفئران يف بالتلقيح علىبالتشخيص
ا.(WHO, 1984)األقل التألق اختبار كان منإذا دماغي نسيج يلقح أن فيجب سلبياً ملناعي
السلبيةاملشتبهاحليوان النتيجة إلثبات الفئران يف ميزة. به املناعي التألق تقنية غريهاعلىمتلك

احليوان أو املريض يكون عندما إجنازها ميكن أنه وهي االختبارات حياًبالكِلمن مازال
أو القرنية، من منطبعة لطاخات خماطيةباستخدام من الاللسانكشائط النسيج بصليأو

اجللد من جممدة مقاطع أو الشعرية كل،. للجريبات هذهحساسيةعلى يف االختبار هذا
حمدودة تعطي: الظروف اإلجيابية النتيجة أن السلبيةتشخيصاًرغم النتيجة فإن مؤكداً

العدوى احتمال تستبعد هذه. ال احليوااالختباراتاستخدام يفنيف جداً مفيد العاضة ات
اتقائية مبعاجلة البدء ضرورة املعرضنيمبكرةحتديد .لألشخاص

للكلَمنتقنيةطورت السريع اإلنـزميي املناعي التشخيص ومسيت حديثاً، ب،إليزا
على تساعد الكَلَبكشفوالتـي لفريوس النووية القفيصة هذا. مستضد إجراء ميكن
ظروف يف اֱדردةةخاصkitعلبةبميدانيةاالختبار بالعني املستضد رؤية ميكن ألنه التقنية. ،

الوبائية للدراسات نتيجةبشكلمفيدة تعطي قد التقنية هذه أن ننسى أال وجيب خاص،
اختبار يكون عندما إجيابياًالتألقسلبية .(WHO, 1992)املناعي

الطرقالفئرانتلقيح أكثر إحدى الفريوس الستفراد املخ لتشخيصداخل استخداماً
يف البلدانالكثريالكَلَب حتـى. من عمرها التـي الرضيعة الفئران تستخدم أن أيام3جيب

عمراًاإلجراءهلذا األكرب الفئران من حساسية أكثر ألا االختبار. ، هذا يقرن أن جيب
تعويالًللحصول أكثر نتيجة املناعيعلى التألق تشخيلأما. مع على سريع،لحصول ص
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فيمكنوالذي لعضة، تعرض لشخص االتقائية املعاجلة حول القرار اختاذ يف مهماً يكون
أكثرتلقيح أو حيوان يذبح مث العاض احليوان من مبادة الفئران من كبرية منبدءاًجمموعة

املناعي التألق باختبار الدماغ نسيج ويفحص التلقيح، بعد الرابع .اليوم
كوسيلة،الناميةالبلدانيف االستخدام قيد نيجريي ألجسام اֱדهري الفحص مازال

لشخصوهوتشخيصية، ميكن أنه إال حساسية أقل إنه ورغم واقتصادي، سريع سهل إجراء
أن يفحيصلمدرب دقيق تشخيص الكالب90%إىل80%على يف خاصة احلاالت، من

من ماتت أجس) يؤكد(يثبت. اهلياجيالكَلَبالتـي ماياكتشاف بتقنية نيجريي ام
أو سيلريمانغرانود، غيابتقنياتأوأو أن إال الكَلَب، تشخيص األخرى التلوين

ال نيجريي .العدوىاحتماليستبعدأجسام
الستعرافتقتصرأالجيب حماولة جترى أن جيب حيث العصبـي، النسيج على الفحوص

يف الفالغددالفريوس حتت الغدد وخاصة .كاللعابية،
مالئمةجداًاملهممن بطريقة املخترب إىل الواصلة العينات حتفظ دراسة. أن أظهرت
أجساماملترديللنسيج فحص هو سلبية نتائج يعطي الذي األول االختبار أن تدرجيي بشكل

املناعي التألق اختبار وأخرياً الفئران، داخل التلقيح مث .نيجري،
بشكاالختباراتتستخدم املستمنعةالسريولوجية السعة لتحديد منطي  immunogenicل

capacityواالستجابةللقاحات وبعداملناعية، التعرض قبل للمعاجلة اخلاضعني لألشخاص
املتألقةاختبارإىلوإضافة. التعرض البؤرة تثبيط واختبار الفئران يف اللوحية باختزال االستعدال
تتضمنأجنزتفقد سريعة أخرى املعدلالرحال: إجراءات املعاكس املناعي الكهربائي ن

1983)(Díaz,بااللتصاق الدموي Budzko)املناعيوالتراص et al., 1983)،إليزا وتقنية
(Nicholson and Prestage, 1982) .مفيدة املستعدلة األضداد تقيس التـي االختبارات كل

حتديد للعدوىدرجةيف الثوي .مقاومة
الكَالستفراديوصى خاليافريوس باستخدام العصبـيلَب األرومي neuroblastomaالورم

آخر،(Na CI300)الفأرية خلوي خط أي من استعداداً أكثر هي يف. والتـي االستفراد
يومني،املزارعهذه خالل النتيجة وتظهر األقل، على الفئران داخل التلقيح كفعالية فعال
15معمقارنة ال10  داخل بالتلقيح الفريوس. فئرانيوماً تنميط ينمطميكن حاملا
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النسيلةباألضداد هذه. الوحيدة لعمل الالزمة املعدات تواتر يزداد احلظ املزارعوحلسن
النا العامل خمتربات يف باطراد .(WHO 1992)يماخللوية

االعتباراألوجهأخذجيب:املكافحة بعني الكَلَبواستئصالمكافحة1):التالية
الربيةالكَلَبمكافحة2)؛احلضري احلياة للحيواناتتغطيإجراءات3)؛يف الدويل ؛االنتقال

أيضاًالكَلَبمنالوقاية4) التعرض وبعد التعرض قبل التلقيح خالل من .البشري
احلض1. الكَلَب واستئصال الكَلَباألكثراملقاربة:يرمكافحة من للوقاية منطقية

واستئص مكافحة هي احليواناتالبشري يف العدوى الكالبالداجنةال أكرب. وخاصة إحدى
احلضرية للمناطق املضبوط غري النمو هي املهاجرينمعالتحديات لألشخاص املستمر التدفق

عن حبثاً املدن ضواحي إىل الريفية املناطق حيواناִדم،. العملمن مع املهاجرون هؤالء يأتـي
والقطط الكالب فيها نسب. مبا باملدةمئويةةتعيش احمليطة املناطق هذه يف الناس من كبرية

ولديهم الفقر مستوى املتوفرةالكثريحتت غري االحتياجات تلقيح. من منهم القليل ميلك
ورعايتها يفوكنتيجة. حيواناִדم باحثة الشوارع يف والقطط الكالب تتجول ما غالباً لذلك،
املنازل اجلمهرة. الطعامنعفضالت بـكلالتقدر والكاريبـي الالتينية أمريكا يف 40بية

رأس لكلمبعدل،مليون 13كلب وضعيتوفر. (Escobar Cifuentes, 1988)شخصا8ً 
اآلسيويةمشابه البلدان بعض تشوميل. يف توط(1993)يعترب تعزىنأن ال الكَلَب لعددلية

ا مثل أيضاً أخرى لعوامل وإمنا فقط، الكالب من اخلاصةإلالكبري ما،ملنطقةيكولوجيا
الكالبو مللكية الناظمة والقوانني الثقافية اخلصائص .مسامهة

لإلنقاصاملستخدمةاإلجراءاتִדدف احلضري الكَلَب واستئصال مكافحة برامج يف
احليوانات جلمهرة الداجنة،املستعدةالسريع والقطط الكالب اجلمهرةبتمنيع هذه وإنقاص

التعقيم، خالل الشوارعوالتخلصمن كالب غري. من التخلص بأن الشك بعض هناك
الشوارع كالب من كانتبغضاحملدود إن أصحابشاردالنظر أوهلا فعاالًة سيكون

غري اجلمهرة هذه منو من احلد كالب. املرغوبةيف الستئصال محالت ثالث من سلسلة أثبتت
غواياكبل يف غرياأباالكوادورالشوارع مثمرةفعالليس وغري وإمنا إىلتأد(أيضاًةفقط

عكسية فعلياًفقد،)نتائج بالكَلَب املصابة الكالب عدد شوهدت. (Beran, 1991)تزايد
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آسيا يف حضرية مناطق يف مشاֲדة على. (Meslin, 1989)نتائج يعتمد أن لربنامج ميكن ال
الكال. فقطالكالبعلىcullingالقضاء تكون أن املهم ممنعةمن منووأنب اجلمهرةيقلل
أوبالكل واإلناث، الذكور من كل بتعقيم غريية ذلك كان كالبنأنممكنإن أسر

نطلقها، مث ونلقحها غريامليفوذلكالشوارع واملناطق الكَلَباخلناطقاملوطونة من الية
البلد من آخر مكان يف املرض من بؤر هناك األخري. مادام اخلطة أكثرستكون عملية ة

طعم) أسهل( عرب فموياً اللقاح إعطاء من نتمكن يفعندما بعثرִדا ميكن األماكنقطعة
الكالب فيها تتواجد ما كثرياً السوافية. التـي املناطق يف األفضل كالبهياملقاربة أسر

إذا وقتلها األيامملالشوارع من حمدد عدد خالل مالكوها ֲדا حدوثحاليف. يطالب
حضري لتمنيع: سواف يهدف ممكن وقت بأسرع جمموعي بتلقيح القيام على80%جيب

الكل اجلمهرة من اֱדاورةباألقل واملناطق املدينة يف السواف. ية يتوقف تستمر: وحاملا أن جيب
تلقح مل التـي القدمي اجليل حيوانات من كل إىل وتوجه التلقيح واحليواناتسابقاًجهود

إىل انضمت الكلالتـي منباجلمهرة باإلدخال أو بالوالدة سواء ميكن. أخرىمناطقية
املنـزلية الزيارات باستخدام التلقيح محالت منإجراء إىلـمن ومراكزمنـزلزل

من جتمعات فيها التـي األماكن إىل تذهب متنقلة عيادات أو ثابتة مناطقالكالبصحية يف
خمتلفة منـزل. متجاورة من توفرالتغطية عند املفضلة هي منـزل .املواردإىل

كل على تعتمد الكالب، لتمنيع الفعالية والعالية املأمونة اللقاحات من كبري عدد يتوفر
واملعدل املعطل احلي الفريوس يف. من ثابت بفريوس احملضرة تلك املعطلة اللقاحات تتضمن

أما اخللوية، املزارع يف املطورة وتلك العصبـي، تلكالنسيج فتتضمن املعدلة احلية اللقاحات
فقط قليلة إمرارات بعد الدجاج جنني يف البيضة("احملضرة يف منخفض بعد) LEP،"إمرار أو

عديدة البيضة("إمرارات يف عال اخلنـزير) HEP،"إمرار كلية خاليا يف حمضراً ولقاحاً
م). ERAالذرية( املترافق الكلَب من قليلة حاالت حدوث احليةوبسبب الفريوس لقاحات ع

املأمونية من العليا الضمانة توفر املعطل الفريوس لقاحات فإن والقطط، الكالب يف .املعدلة
املعطل الرضيع الفأر دماغ لقاح هو الالتينية أمريكا يف استخداماً األكثر (SMB)اللقاح

(Fuenzalida-Palacios)النسيجية املزارع يف لقاحات عدة عدة يتلوه ،CEPANZO data,) 

املزرعة. 1980) لقاح أن احليوانية اللقاحات من املختلفة لألمناط املقارنة دراسات أظهرت
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لفلوري بالبيض املنخفض اإلمرار ذي الدجاج جنني لقاح أو املعدل احلي للفريوس اخللوية
Fluryاملع الرضيع الفأر دماغ لقاح وأن وحيدة، زرقة بعد سنوات لثالث مناعة طليوفران

و واحدة، لسنة املمنعة الكالب كل مدة80%حيصن . (Sikes, 1975)سنوات3منها
مثبتة: وهكذا جناعة ذات الالتينية أمريكا يف استخداماً األكثر اللقاحات ال. إن كل، على

والقوة املأمونية عن حبثاً اللقاح من منط كل من كمية ختترب بأن قائمة التوصية حصن. تزال
يف منتج إينامنيBHKخاليالقاح باإليتيل منظمة(PV-BHK-EL)ومعطل قبل من ومطور

حصن أمريكا، لعموم احليوانية األمراض ومركز أمريكا لعموم الصحة ومنظمة العاملية الصحة
بعد الشارع فريوس أعطيت التـي الكالب و25و12كل تلقيحها، من هذه89%شهراً من

بعد التلقيح3احليوانات من Larghi)سنوات et al., 1979) .منظمة خرباء جلنة أوصت
يف احملضرة باللقاحات العصبـي النسيج لقاحات تستبدل بأن الكلَب حول العاملية الصحة

اخللوية .املزارع
الكالب لكل رئيسياً متنيعاً توفر اֱדموعي التلقيح محالت بأن أيضاً اللجنة أوصت كما

بني وسنة3بعمر إعاد. أشهر بنمطسيعتمد اللقاح يوفرها التـي املناعة أمد على التلقيح ة
املستخدم عمر. اللقاح حتت اجلراء تعطى تلقيحها3قد إعادة جيب لكن معطالً، لقاحاً أشهر

العمر ذلك إىل تصل أن بعد حوايل. فوراً الالتينية أمريكا يف التلقيح تغطية من70%تصل
عادة وهي سنة، كل الكلبية ֲדذا100%اجلمهرة وليست بالكلَب، املصابة املناطق يف

باملرض املصابة غري يف يف. (PAHO data, 2000)االرتفاع الفموية اللقاحات تتوفر أن يؤمل
يستؤصل وبذلك الشوارع، كالب لتحصني تستخدم أن ميكن والتـي القريب، املستقبل

الداجنة والقطط والكالب لإلنسان العدوى .مصدر
القطط تلقيح معدلميكن حي فريوس بلقاح أو معطل اإلمراربلقاح لقاح باستثناء

احليوانات هلذه ممرضاً يكون قد الذي لفلوري، البيضة يف به.املنخفض املوصى التلقيح عمر
املعلومات من املزيد تتوفر حتـى سنوياً التلقيح يعاد أن وجيب الكالب، يف العمر نفس هو

القطط يف املناعة أمد .عن
كِلتقتلأنجيب حبيوان املعضوضة والقطط ويستثىنالكالب نتأكدب، عندما ذلك من

يوفرهااحليوانأن التـي املناعة طور يف مازال وأنه فعال، بلقاح ملقحاً كان ذلكاملعضوض
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ملدة. اللقاح املراقبة حتت به حيتفظ أن فيجب املعضوض، احليوان يقتل مل ثالثةالإذا عن تقل
بع. أشهر لأشارت الفورية املعاجلة أن إىل األحباث املعرضةلض الكَلَببللكلَكالب بلقاح

املرض تطور ضد حتصيناً يوفر قد النسيلة الوحيد الضد مع .(Hanlon, 2002b)مقروناً
الربيةالكَلَبمكافحة2. احلياة ماجيب:يف االعتباريليأخذ املنقولالكَلَب) آ:بعني
بباخلفاش األرضيةنقولاملالكَلَب) ، .terrestrialباللواحم
الالتينيةالكَلَبمكافحة)آ أمريكا يف خاصة أمهية ذو للدماء النهمة باخلفافيش .املنقول

وإنقاصاملقاربتان املعرضة املناطق يف املاشية تلقيح مها للمكافحة اخلفافيشمجهرةالرئيسيتان
لق. املصاصة وأمهها ممتازة، لقاحات حالياً منالذيERAاحتتوفر ألكثر كافياً حتصيناً يوفر

سنوات األخرى. ثالث ا: هياملفيدةاللقاحات ذي الدجاج جنني يفإللقاح املنخفض مرار
ل ولقاحفالبيض األملنيوممعPV-BHK-ELوSMBلوري، هيدروكسيد من .مساعد
بعدسوافياتتفهممل جيد بشكل البقري ب. الكَلَب يف املشاهدات تشري عديدةلكن لدان
أن الطبيعةالعدوىإىل يف املاشية. بؤرية حتصني املمكن من يكون قد الكَلَبضدوبذلك
محالتاملنقول إىل اللجوء دون البؤر حول وما البؤر لتلقيح جبهود املصاص مجوعيةباخلفاش
مناسبهناككل،على. مكلفة ترصد نظام مع السوافية، الدراسات من ملزيد .احلاجة

التخثراستخدمتأخرىطريقة مضادات استخدام هي باخلفاش املنقول الكَلَب ملكافحة
الدي بالكَلَبإلنقاصdiphenadioneيناديونفمثل املصابة املناطق يف املصاص اخلفاش مجهرة
منيتألف. البقري النيلونأاإلجراء من بشبكات املصاصة اخلفافيش الضباب"(سر شبكات

mist" (ا حول الدياملوضوعة ودهن الزرائب، أو علىفملراعي إطالقها،اهظهوريناديون مث
األعضاء فإن جمامثها، إىل املعاجلة اخلفافيش تعود سيلعقوناآلخرينعندما املستعمرة يف

متوت مث التباديل التزاوج عملية سياق يف عننتيجةاملستحضر النامجة الداخلية النـزوف
الدي يفاربالتجأظهرت.يناديونفابتالع مهم إنقاص إىل الوصول يف فعال اإلجراء هذا أن

يف املصاصة اخلفافيش عن،املستعمراتعدد الناجم والبشري البقري الكَلَب من الوقاية ويف
احليوانات إذاهناك: كلعلى. هذه فيما وخوف امليتةكانتقلق املصاصة اخلفافيش أجسام

للحيواناتس ִדديداً أخرىمنتشكل مضادل. أنواع بقايا فحصت السؤال، هذا على إلجابة
اخلفافيش على الغازياملصاصةالتخثر باالستشراب ووجدgas chromatographyامليتة
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الدي%1.17 من ملعاجلتهاففقط املستخدم هذه. يناديون أن أنالدراسةورغم أظهرت
املؤلفان يوصي منخفض، األخرى األنواع على (Burns and Bullard, 1980)االختطار

ألن التخثر مضادات استخدام عند احلذر غرياستعدادبتوخي للمركب املختلفة األنواع
وهلامادةVaselineبالفازلنياملستعلقwarfarineالوارفارين. معروف تكلفة أقل أخرى

الدي مثل الفعالية تأالتوليفةهذهأثبتت. يناديونفنفس دون املصاصة للخفافيش انتقائية ثريأا
األخرى األنواع ميكن. على احلاالتاستخدامكما ملنع اخلفافيش جمامث سطح على الوارفارين
عن النامجة النهمةاخلفافيشالبشرية .للدماءغري

األطفال، وخاصة الناس، حيذر أن اخلفافيشجيب ملس حماولةالتـيمن أو األرض على
النهار خالل الطائرة اخلفافيش منع. مسك جيب بسداخلفافيشكما املنازل دخول من

واملخارج اخلفافيش. املداخل أن ننسى أال للزراعة،اآلكلةعلينا مفيدة عدمللحشرات وجيب
عشوائي بشكل محاية. قتلها هو الداجنة: ضحاياهااملهم واحليوانات والقطط الكالب

.األخرى
اللواحماملقاربةتغريت) ب يف الربي الكَلَب مبكافحة يفاخلاصة جذري بشكل األرضية
التلقيحاألخرية،السنوات خالل من ممنعة مجهرة إجياد إىل اجلمهرة إنقاص العديد. من عرب

معارضتهم عن الباحثني أمنلتخلصامن مدعني لكلتااجلماهر، العشوائي القتل سلتزم
هناك فإن ما منطقة إعمار يعاد حاملا وأنه واملستعدة، املمنعة احليوانات لزيادةمن احتمال

احليوانات موثوقة. املستعدةأعداد احلجة احليوانيةvalidهذه األنواع حالة يف خاصة ،
نسبياً والنموسلفريوساملقاومة الرواكني مثل Everardالكَلَب et al., 1972; Everard et)

(al., 1981; Cavey et al., 1978 .فموياًالتجاربأظهرت الثعالب متنيع ميكن بوساطةأنه
وخاصة معدل حي فريوس بلقاح مشبع واملزروع(WIRABأوERAطعم األول من املشتق

ذرية.)BHKيف من مشتقة لقاحات حالياً، Street Alabama Duffering (SAD)تستخدم،

الشمالية. Vnukovo-32وSAD-B19وSAD-BernوERAمثل أمريكا يف ثبت لقد
اللقاحات هذه أن القوارضلممرضةأارغموأوروبا من األخرى واألنواع البالغة لفئران

داخل أو املخ داخل تعطى فموياًالعضلعندما ضارةأو عنعندماinnocuousغري تعطى
الربية للواحم الفم ذلك. طريق من أكثر SADمنmutantطفرةوهوSAGلقاحليس: بل
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احلياةاسوللقوارض،ممرضاً يف أو املخترب يف .الربيةء
الطعوميفSAD-Bernلقاحاستخدم يف واسع نطاق على الدجاج(سويسرا ) رؤوس

توزيع. الثعالبلتلقيح الكَلَب1.3وبعد من حاالت ثالث كشفت الطعوم من قطعة مليون
لقاح. باللقاحاحملدث وفرنسا20يفSAD-B19وزع بلجيكا يف الطعوم من قطعة مليون

ولوكس وإيطاليا أيوأملانيا دون األخرىتقاريرمبورغ احليوانات أو الثعالب يف الوفيات عن
املألف نفس يف معها تتشارك ما(rangeاليت حيوان فيه يتواجد الذي يفوزعت).املكان

الطع250.000وسويسرافرنسا من لقاحمقطعة على 1989عاميبنيSAGاحلاوي

اللقاح1991و عن نامجة وفيات أي حدوث أمريكا.(WHO, 1992)دون يف دراسة أظهرت
للقاحالشمالية الفموي اإلعطاء والظرابنياملوهنSAG-2أن الرواكني حتصني يف فعاالً كان
skunks)Hanlon et al., 2002a(.مأشوب لقاح الربوتني(RVG)طور جني عن يعرب

فريوس هو ناقله الكَلَب، لفريوس ج. vacciniaالوقسالسكري إزالة كينازأنقص ني
إمراضية كبري، وبشكل داخلاللقاحاتpathogenicityالتيميدين، أعطيت عندما لفئران

الصفاق داخل أو أي.املخ إظهار يف احليوانية األنواع من لدزينة الفموي التلقيح فشل
مثالية فيها) باقية(إمراضية أعطي اليت املنطقة خارج املأشوب للفريوس انتثار وزعت. أو

عاميبلجيكا بني باللقاح املشرب الطعم من قطعة مليون دون1990و1988وفرنسا
ضائرة آثار يف. (WHO, 1992)مشاهدة فعال املأشوب الوقسي الكلَب فريوس أن وجد

Aguilar-Setein)اخلفافيش et al., 2002).
الكلب الكَلَب عامـاستؤصل أستراليا يف عام1950ي الربي ظه1955والكَلَب لكن ر،

عام ثانية الثعالب. 1966األخري مجهرة إلنقاص محلة تنجح عام. مل الثعالب بتمنيع ابتدئ
عام1986 وحبلول األقاليم، أحد وزع1.200.000كانت1991يف قد باللقاح مشرباً طعماً

األقاليم كل عام. يف هذه التلقيح محالت التالية. 1993وعام1992أعيدت السنة وحبلول
الكَلَ تشملهاكان مل منطقة وهي سالزبرغ، إقليم يف املرض وظهر أقاليم، ثالثة يف مركزاً ب
التلقيح. (WHO, 1994)احلمالت بعد الثعالب يف الكَلَب من خالية سويسرا أصبحت

الت الطعم من بقطع احلاالتـالفموي معظم يف باليد وزعت احلملة. ي هذه لنجاح ونتيجة
لت حتتاج واليات عدة تعد واملاشيةفلم الكالب الربي. لقيح الكَلَب من خالية إيطاليا أعلنت
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يوغوسالفيا مع احلدود طول على بالعدوى ثانية أصيبت قد املناطق بعض هناك أن إال أيضاً،
املشرب. السابقة الطعم باستخدام ملحوظ بشكل تراجع قد املرض فوقوع بلجيكا أما

و واللقاحSAD-B19باللقاح باليد باهلواءRVGاملوزع املوزع البلدان.املأشوب جنحت
الكَلَب من خالية فيها املناطق بعض تصبح أن يف األخرى .األوروبية

للحيوانات3. الدويل النقل تغطي الكَلَب: إجراءات من اخلالية البلدان متنع أن جيب
حجراً توطد أو أستراليا، فعلت مثلما منعدية، مناطق من والقطط الكالب صحياًاسترياد

مدة معطل6مطوالً بلقاح البلد إىل املدخلة احليوانات الوقت نفس يف ومتنع يف. أشهر، أما
بإدخال فيسمح ممكن، غري املطول الصحي احلجر ويكون فيها، الكَلَب يوجد التـي البلدان
منـزل يف تبقى أن وجيب فقط؛ موثقة رمسية تلقيح شهادة هلا التـي والقطط الكالب

حت الصحيمالكها احلجر من خمتصرة لفترة البيطرية املراقبة .ت
مناطق من احليوانات إدخال حظر وجيب الربية، احليوانات مع اإلجراءات نفس اختاذ جيب

اإلمكان قدر حيوانية أوبئة .فيها
البشري4. الكَلَب من مع) آ): 8اجلدول(الوقاية التعرض قبل االتقاء يقتصر أن جيب

العالية وبرامجاֱדموعات الكَلَب مكافحة خدمات ويف املختربات يف العاملني مثل االختطار
يف الربيد وحاملي الصحي، احلجر وموظفي البيطريني، واألطباء احليوانـي، الكَلَب مكافحة

الطبيعة وعلماء املوطونة، اجلموعي. املناطق بالتلقيح يوصى السوافية،ال املناطق يف حتـى
لقاح يوجد ال كاملألنه بشكل اللقاح. مأمون للتمنيعSMBاستخدم الالتينية أمريكا يف

التعرض مستمنع. قبل اللقاح حيضرimmunogenicهذا حيث البشري، االستخدام يف جداً
يف بالتنبيذ وينقى يوم عمرها فئران مدة1.700يف من10غ عملياً خال اللقاح وهذا دقائق،

الدماغ اللتهاب احملدث عندماencephalitogenicالعامل عالية مستعدلة عيارات ويوفر
جرعات ثالث يف بعد. يعطى عينة تأخذ أن إلثبات12إىل10جيب الثالثة اجلرعة من يوماً

املصلي من. االنقالب أقل العيار كان معززةIU/ml 0.5إذا جرعة وتتمboosterفتعطى ،
السريولوجية باملراقبة ثانية أن. املتابعة عالقةجيب هلم الذين األشخاص كل يفحص

كل السريولوجية الناحية من احلية اللقاحات وإنتاج والبحث مل. أشهر6بالتشخيص وإذا
متوفراً السريولوجي االختبار سنوياً: يكن معززة جرعة بإعطاء أشخاص. فيوصى تعرض إذا
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معز جرعة يتلقوا أن فيجب للعدوى، مֱקرضية ضدية استجابة لديهم أكثرملقحون أو . زة
بشري ضعفانـي خلوي لقاح املتطورة البلدان يف استمناع(HDCV)يستخدم ذو وهو ،

النامية للبلدان جداً مكلف لكنه التعرض، قبل لالتقاء وذلك البالغني. عال يف اللقاح يعطى
سيكو الناجتة األضداد عيار ألن األليتني يف يعطى أال وجيب الدالية، الناحية يف العضل نداخل

الفخذ. أقل من الوحشية األمامية الناحية يف إعطاؤه فيمكن األطفال يف حتقن. أما قد
األدمة داخل املنقى البط جنني أو خلوية مزرعة من عليها احلصول يتم التـي اللقاحات

(WHO, 1992) .من أكثر يف املصلي االنقالب يف99%حيدث سنتني ويدوم املعاجلني، من
امل%100 األشخاص األياممن يف جرعات ثالث تعطى عندما التلقيح. 28و7و0: لقحني

inoculationطاقم به يقوم عندما العضل داخل اإلعطاء مثل وفعال تكلفة أقل األدمة داخل
من. متخصص أقل يف املرغوبة غري اجلانبية اآلثار املمنعني،1%تشاهد األشخاص من
مكان: وتشمل واألمل والصداع العضلي Turnerاحلقناألمل et al., 1982; Dreesen et al.,)

(1982.
هناك خالل108كان املتعممة األرجية التفاعالت من معطيات46حاالت حسب شهراً

املتحدة الواليات كل11(من باللقاح10.000من منعوا اآلثار). HDCVشخص تراوحت
تأق إىل شرى املصanaphylaxisمن األشخاص من القليل أدخل لكن، املستشفى، إىل ابني

التفاعالت هلذه كنتيجة أحد ميت الـ. مل احلاالت التايل108صنفت الشكل فرط: 9: على
النمط من اعتربت فوري، متأخرI; 87حساسية أو21إىل2(بدء جرعة إعطاء بعد يوماً

النمط)أكثر من اعتربت ،III)الضد معقد املتمترسب تفعيل النسج، يف مةاملستضد
حمدد12؛)وااللتهاب غري منط من .(CDC, 1984)حاالت
للجرح) ب املوضعية املعاجلة من رئيسي، بشكل التعرض بعد الكَلَب من الوقاية تتألف

للشخص والالفاعل الفاعل .والتمنيع
حاالت متنع أن وحدها املناسبة للمعاجلة ميكن حيث جداً، مهمة للجرح املوضعية املعاجلة

ا من امللقحكثرية الفريوس من بالتخلص تعطيلهinoculatedلكَلَب اجلرح. أو يغسل أن جيب
ذلك يتلو واملاء، املنظفات أو بالصابون ينظف وأن ممكن، وقت بأسرع املاء من قوي بتيار

الكحول مركب70%إىل40%تطبيق أو امليود الكحول أو اليود صبغة من0.1%أو
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الرباعي خي. األمونيوم أال فوراًجيب اجلرح أن. اط احليوانية املختربات يف االختبارات أظهرت
بتسريب يوصى ولذلك العدوى منع يف جداً فعالة وسيلة للكلَب املضاد باملصل اجللد إرشاح

وحوله اجلرح يف األليتني. املصل يف العضل داخل حيقن أن فيجب مصل أي بقي .وإذا
للكلَ:8اجلدول والنوعية العامة .باملعاجلة

السابق التلقيح عن النظر بغض احليوان حالة

التعرض التعرضطبيعة عند
فترة منأيام10خالل

ֲדا)آ(املشاهدة املوصى املعاجلة
توجد ال لكن متاس

مباشر، غري متاس آفات
متاس يوجد ال

شيءصحيحكِلب ال

أو خدوش اجللد، لعق
عضات تسحجات،

مناطق(صغرية تغطي
الذراع واجلذعمن ني

)والساقني

أنه) أ على مشتبه
)ب(كِلب

أوقفصحيح بالتلقيح، البدء
صحيحاً بقي إذا املعاجلة

)آ،ج(أيام5مدة

أو) ب بري حيوان
وضعه ميكن ال حيوان

املراقبة حتت

كانكِلب إذا بالتلقيح، البدء
طبق إجيابياً التشخيص
الكامل التلقيح جدول

واملصل املخاطيات لعق
خطريةعض عضات(ة

على عضات أو متعددة
الرأس أو الوجه
والرقبة واألصابع

داجن أو بري حيوان
يشتبه)ب(كِلب حيوان

كِلب حيوان) د(بأنه أو
حتت وضعه ميكن ال

املراقبة

واللقاح املصل إعطاء
بقي إذا املعاجلة أوقف
بعد صحيحاً 5احليوان

ج(أيام )آ،

على) آ( املراقبة فترة فقطتطبق والقطط .الكالب
بالفحص) ب( سلبية أا يثبت مامل مشتبهة أا على املوطونة املناطق يف احملرضة غري العضات كل تعترب أن جيب

الدماغي(املختربي املتألق الضد ).اختبار
املتألق) ج( بالضد بالفحص سلبياً دماغه وجد إذا .أو
يتط) د( ما نادراً األرانب أو للقوارض للكلَبالتعرض مضادة نوعية معاجلة .لب
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بالتمنيع القيام من البشري الكَلَب حاالت ملعظم النموذجي الطويل احلضانة دور ميكِّن
التعرض بعد أن. االتقائي قبل املريض متنيع لنضمن ممكن وقت أسرع يف بالتلقيح البدء جيب

املركزي العصبـي اجلهاز إىل الكَلَب فريوس أن. يصل 500.000  1.500.000يقدر

العامل يف أكثر(شخص يكون أن احملتمل سنة) ومن كل للكلَب مضادة ملعاجلة .خيضعون
خمتصرة تلقيح جداول اآلن االقتصادي. تستخدم التطور حالة على اجلدول اختيار يعتمد
املستخدم اللقاح على وكذلك من. للبلد، املشتقة املزرعة لقاحات بأن شك أدنـى يوجد ال

ضع فريوخاليا خاليا أو مأمونيةVeroفانية لألضدادوبكثريأكثر أعلى عيارات وتنتج
معظمها حتتاج التـي وهي النامية، للبلدان بالنسبة جداً الثمن باهظة لكنها املستعدلة

(Sureau, 1988; Larghi, 1991; Fishbein and Robinson, 1993) .مت معطيات وحسب
الصحة منظمة من عليها عام: العامليةاحلول القارات1992،784.026تلقى من شخصاً

مضادةأفريقيااألربعة معاجلة املتحدة والواليات كندا باستثناء واألمريكيتني، وآسيا
وبثقة. للكلَب القول ميكن فإنه الرقم، هذا إىل والشرقية الوسطى أوروبا بلدان أضيفت : فإذا

كل للمعاجلة خيضعون شخص مليون هناك بلقاح. سنةإن املعاجلة تكلفة تقديرات تتراوح
من بشري ضعفانـي وبذلك1.000إىل240خلوي شخص، لكل أمريكي جترب: دوالر

أخرى لقاحات إىل اللجوء إىل الفقرية جهود. البلدان تبذل أن جيب هذا قدرورغم
وجاإلمكان لتجنب اخللوية املزرعة من الكَلَب لقاحات إنتاج إىل حمدثةللتحول مواد ود

الدماغ .encephalitogenicاللتهاب
لقاح استخدام الالتينيةSMBيستمر أمريكا حالياً،. يف املختصرة اجلداول تستخدم

من تتألف كل(جرعات7والتـي من24جرعة األيام يف جرعات3و) 6إىل0ساعة
األيام يف ال60و20و10معززة حالة يف املصل يستخدم عندما أما فيجب؛ الوخيم تعرض

التقليدي اجلدول كل14: تطبيق جرعة مبعدل اليوم24جرعة يف معززتان وجرعتان ساعة
عشر األربع اجلرعات اكتمال بعد العشرين واليوم Guarnera)العاشر et al., 1994).

بيتا املعطل البط جنني لقاح أخرىيستخدم بلدان يف اللقاحبروبيوالكتون يوفر
االستمناعاملنقى اخللويةimmunogenicityنفس املزرعة لقاحات توفرها التـي واملأمونية

(WHO, 1992).
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البط جنني ولقاح البشرية الضعفانية اخللوية املزرعة بلقاحات للتلقيح التقليدي اجلدول
األيام يف العضلي اإلعطاء هي فتعطى. 30و14و7و3و0املنقى املختصر اجلدول أما

يف اليسرى(اليومجرعتان الدالية الناحية يف والثانية اليمنـى الدالية الناحية يف األوىل ،)حتقن
اليوم يف كل جرعة اجلدول. 21واليوم7يتلوها بـهذا 1واملعروف مفيد2  1 

املصل إعطاء املعاجلة تستلزم ال عندما خاص .بشكل
م مشتق الشعبية الصني مجهورية يف املستخدم كليةاللقاح خلاليا الرئيسية اخللوية املزارع ن

وجمفدة مركزة أو مساعد مع إما املعاجلة. lyophilizedالقداد، يف املساعد اللقاح استخدم
ومأمونيته احملصنة جناعته وأثبت التعرض، لقاحات. (Lin, 1990)بعد تستخدم مازالت
البلدان بعض يف البالغة احليوانات دماغ من .مشتقة

للكلَباإلعطاء املضادة لالتقاء فعالية األكثر الطريقة هو واللقاح للمصل وميكن. املشترك
وخيم تعرض حيدث عندما خاص بشكل مستطبة أنه إال احلاالت، كل يف ميكن. استخدامها

غريياً للكلَب مضاداً بشرياً مناعياً غلوبوليناً يكون أن احلصولheterologousللمصل ميكن ،
امل بالتمنيع متجانساًعليه للكلب مضاداً بشرياً مناعياً غلوبوليناً أو للخيليات؛ فرط

homologous .ومقدارها العضل، داخل فقط واحدة جبرعة غرام40IUيعطى كيلو لكل
أو الغريي املصل حالة يف اجلسم وزن حالة20IUمن يف اجلسم وزن من كيلوغرام لكل

املتجانس تعطى. املصل الوقكما نفس آخرتويف مكان يف اللقاح من األوىل اجلرعة
األيام يف معززة جرعات تتلوها التلقيح، جدول اكتمال حتـى املعاجلة وتستمر اجلسم، من

األولية90و20و10 السلسلة اكتمال بغض. بعد ممكن وقت بأسرع املصل يعطى أن جيب
الستعد حماولة يف وذلك التعرض، منذ انقضى الذي الزمن عن بعضةالنظر احملقون الفريوس ال

.احليوان
البشري لالتقاء فقط املعطلة اللقاحات العاملية. تستطب الصحة منظمة خرباء جلنة توصي

فريمي منط مثل مثالياً حياً فريوساً حتتوي التـي اللقاحات استخدام يعلق بأن الكَلَب حول
Fermi)بدرجة بالفينول واملعطل العصبـي النسيج يف ).م22املزروع

واللقاح املصل من كالً أن البال عن يغيب أال جيب للبشر، االتقائية املعاجلة توصف عندما
مضاعفات يسبب اجللدي. قد التحسس اختبار إجراء األدمة(جيب العينـي) داخل أو
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منقى يكون عندما حتـى تأقياً تفاعالً يسبب قد ألنه وذلك إعطائه، قبل الغريي للمصل
أ. جداً قدر مع25%إىل15%نلقد تأقية تفاعالت من عانوا اخليلي باملصل املعاجلني من

املصل" التنقية. املميز" مرض العالية األمصال استخدام نتيجة اآلن تواتراً أقل احلوادث . هذه
بسهولة متوفر وغري مكلف املصل هذا أن إال نادرة، املتجانس املصل مع .املضاعفات

محيد لقاح يوجد اللقاحات)مأمون(ال بني العصبية. متاماً املضاعفات وقوع خيتلف
من ويتراوح آخر، إىل بلد من العصبية النسيجية اللقاحات مع لكل34إىل1.2الشللية

ملقح10.000 بشكل. شخص الالتينية أمريكا يف التلقيح بعد احلوادث حاالت عدد اخنفض
لقاح استعمال أصبح أن بعد انتشاراSMBًملحوظ هناك1980و1970فبني. أكثر كان

مبتوسط141 أو العصبية، املضاعفات من من13حالة سنوياً طارئة معاجلة3حالة ماليني
مدى على أعطيت التعرض، شك،. (Acha, 1981)سنة11بعد دون العدد هذا اخنفض لقد

إحصائيات تتوفر ال لكن تطوراً، األكثر اإلنتاج معايري إدخال مع معترب، حتـىوبشكل
لقاح. اآلن أن غيانHDCVورغم متالزمة من حالة عن التبليغ مت فقد مأمونية، األكثر يعترب

النرويج يف عصبـي(Boe and Nyland, 1980)باريه شللي مرض من حالة هناك وكان ،
املتحدة الواليات يف Bernard)عابر et al., 1982) .املعاجلة مع مؤقتاً احلالتني كلتا ترافقت

التعرض .بعد
الضرورية غري املعاجلة لتجنب جهد كل يبذل أن جيب املذكورة، أنه. ولألسباب ورغم
حيوانية أوبئة أو سوافات فيها حتدث التـي املناطق يف فوراً باملعاجلة البدء enzooticجيب

املراقبة حتت ووصفه العاض الكلْب أو القط أسر الضروري من فإنه معضوض، شخص ألي
التالية. أيام10ملدة اجلرعات إيقاف فيجب صحيحاً، احليوان عاد عن. فإذا العضة جنمت إذا

املناعي بالتألق دماغه نسيج ويفحص رحيماً، قتالً فوراً قتله فيجب بري التقدم. حيوان يوحي
الكَلَب فرييون وحيدات على حيتوي لقاح تطوير باحتمال الوراثية اهلندسة يف التكنولوجي

التـي املناعةفقط السكري. حتدث للربوتني احليوي بالتخليق القيام باإلمكان أصبح
القولونية(GP)الفريوسي اإلشريكية إىل الكَلَب فريوس جينات Escherichia coliبنقل

(Yelverton et al., 1983)يشكل ال فرمبا اجلزء، هذا أساس على لقاح تطوير أمكن فإذا ،
أقل يكون وقد جانبية، واحليواناتآثاراً لإلنسان باستخدامه يسمح مما مكنت. تكلفة كما
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جمهري حامل خممر يف مستمرة خلوية خطوط زرع من اآلن احليوية  microcarrrierالتقانة

fermenterًأيضا التكلفة وقليلة الفريوس من كبرية كمية يوفر قد والذي ،.
عـراجـالم
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 RIFT VALLEY FEVERالصادعحمى

ICD-10 A92.4

املتوطن:فاتداملرا احليوانـي الكبد .Enzootic hepatitisالتهاب
اֱדني:السببيات رناوي فريوس الصادع، محى جنسثالثي،فريوس إىل ينتمي الشدف،

الفريوساتPhlebovirusاصدوالففريوسة فصيلة جزءاBunyaviridaeًالبنياوية، ويشكل ،
املنقولة الفريوسات معقد قطرهافرييونات. بالبعوضمن كروية، البنياوية 90  100الفصيلة

نوويةوهلا؛نانومتر قفائص ثالثة مع طبقتني ذو شحمي لكلةدائريnucleocapsidsغالف ،
حلزونـي تناظر .symmetryمنها

منيوجد:اجلغرايفالتوزع كبري جزء يف إىلمدغشقرفيهامبا،أفريقيااملرض إضافة ،
ا واليمناململكة السعودية .لعربية

مزرعة1931عاممنذ:احلدوث يف أغنام من الفريوس استفرد عندما الصادعيف، وادي
منتظمة غري فترات يف املرض من سوافات عدة حدثت كينيا، نائبةأخطرهاكان. يف

episodeصيفأفريقياجنوبيف 1951خالل حوايل1950  قتلت والتـي ،100.000

األغ من وسببرأس واملاشية، البشري20.000نام املرض من املنطقةحدثت. حالة نفس يف
جنوب املرتفعة(أفريقيايف يف) اهلضبة حمددة األعواماجلماهرفاشيات يف واحليوانية : البشرية

يف. 1969و1956و1953 1976حدث احليواناتآخرسواف1974  أصاب واسع
مع كثرية بشرية حاالت وسبب األقل4الداجنة على الفتراتتلت. وفيات من امليزة هذه

أخرى بلدان يف وشوهدت متغرية، بفواصل سوافات واسعة. أيضاًاملوطونة سوافات عن بֱקلغ
يف بشرية حاالت مع مترافقة الداجنة اֱדترات وشرقبلدان8يف جنوب أفريقيايف

(Shimshony and Barzilai, 1983).
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جنوب،1977عامتـىح بلدان على مقتصراً املرض العامالصحارىكان ذلك ويف ،
بني ما مسبباً مصر يف خميفة بطريقة املرض وحوايل200.000و20.000انفجر بشرية حالة

السنة400حدثت. وفاة600 يف األقل على إضافية يف. التاليةحالة اإلماتة معدل كان
املدنية انتشارتقريبا3ً%اجلمهرة وتراوح مناألضداد، أقل خمتلفة25%و1%بني أقاليم يف

انعدواقدֵקرو شخص مليون .(Brés, 1981)أن
املواشيللمرض إنتاج على مدمر البسببlivestockأثر واملراضة تـياإلجهاضات

واجلواميس واملاشية األغنام يف احلاالِتيفاملرضֱקيسبق. يسببها أسابيعبالبشريةَاحليوانات
تثبيط. قليلة باختبار الصادع وادي يف أجري سريولوجي مسح الدمويالتراصأظهر

عالية (19.3%)واجلواميس(56.6%)واملاشية(35.7%)األغناميفمفاعالتللمعدالت

واحلمريإضافة،(31.4%)واجلمال املاعز يف منخفضة معدالت Hoogstraalإىل et al.,)

ا1979) املعدالت لإلجهاضكانت عامملتوسطة خالل احلكومية املزارع يف : 1978واإلمالص
و%28 األغنام و18.8%يف املاشية اإلماتة12.1%يف معدل وكان اجلواميس، نفسيفيف
و20%:املزارع األغنام و17.5%يف املاشية اجلواميس20.4%يف .(Malik, 1981)يف
الصأثار حلمى املتوقع وغري املفاجئ ادعاالظهور مصر خمتلفةهتماماليف وجود: ألسباب

م يف تشبهإيكولوجيةنطقةاملرض المناًأيإطالقاًال األخرى حتـياملناطق تـىأصيبت
الوقت، حوخامةوذلك معروف غري السريرية الصور ومعدالتتـىبعض احلني، ذلك

املرضواإلماتةاملراضة تاريخ يف جديد كله وهذا .املرتفعة،
البيطرحاالحدثت واألطباء املختربات يف العاملني بني اجلثثنييت بفتح قاموا الذين

يف. أيضاً ليس احلاالت هذه بلأفريقياسجلت واليابانيففقط العظمى بريطانيا يف خمتربات
املتحدة . والواليات

عندماحتدث عادة، غزيرة أمطار بعد الواسعة الناقليتزايدالسوافات البعوض على. عدد
النيل،: كل دلتا يف مصر يف الصادع محى وباء تعتمدوهيحدث قليلة هطوالت ذات منطقة

اإلرواء، واحليوانيةوفيهاعلى البشرية اجلماهر يف عالية جداًكثافة مناسبة ظروف وهي
أو،1987عاميف. البعوضلتكاثر لسوافات تاريخ فيها ليس منطقة يف الصادع محى ظهرت
وللمرضأوبئة شرق: هي، مشال يف عنأفريقياموريتانيا أبلغ حيث كان337، بشرية، حالة
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قاتال49ً إىل. منها وانتشر السنغال ر يف روسو مدينة ضواحي يف املرض معسكراتظهر
بعد على مشاال88ًالبدو يف. كم املرض مع البشرية احلاالت أن. احليواناتترافقت حتدد لقد

حيوان لديهم املرضى قبلات،معظم إجهاضات من عانت أثناءهمرضهموأا أظهرت. أو
على سريولوجية يف173اختبارات واألغنام املاعز من أنجنوبرأساً موريتانيا 65%شرق

أ لديها احليوانات لدىومن،Gاأليجدادضمن كان األيج64هذه أثبتت. أيضاMًأضداد
يف حديثة فاشية هناك أن املوجودات وحسب. livestock(WHO, 1988)شياملواهذه

يف باستور معهد موريتانياداكارتقديرات يف وبائية دراسات أجرى حالة1.264هناك: الذي
و الكانت. وفاة224بشرية األوىل الفاشية هي غربتـيهذه يف (,Walshأفريقياحتدث

(1988.
اهلدوء،12وبعد،1993عاميف من اظهورللاملرضعادسنة يفيف واحليوانات إلنسان

عرض وهو عينـي، مرض عن أبلغ املصرية، يفمتأخرأسوان للعدوى متواتر غري
األيج. مريضا41ً أضداد يفالنوعيةMاكتشفت عالية عيارات مع يفالعديد، احلاالت، من
فحصهم35من27 مت احليوانات. مريضاً يف وكشفتإجهاضاتفحدثت: أما كثرية،

علىواستفرأضداد، واعتماداً جاموس، جنني من الفريوس أنمسوحاتد قدر سريولوجية،
أسوان6.000هناك يف بشرية يف. عدوى أيضاً املرض حدثتدلتاانتشر حيث النيل،

مع متاس على شخصان وكان األغنام، من قطيع يف الناحيةاحليواناتإجهاضات من إجيابيني
يف. السريولوجية عينية مشكالت عن منأبلغ مناطقاحليواناتكل عدة يف كان. واإلنسان

مناطق500من24لدى من مسلخ يف لخمتلفةعامل فحصهمعندماMيجألأضداد مت
(WHO, 1994).
غربوحسب يف الترصد انتقال: أفريقياتقارير هناك األغنامفعالكان يف للفريوس

1991خالل العاج1989  ساحل وشرق. يف جنوب يف يففالعدوىقياأفريأما متوطنة
وت وماالوي وزميبابوينـزكينيا عام. انيا فاشيات وزميبابوي،زامبيايف1993حدثت

عام والصومال وموريتانيا كينيا يف فاشيات .1998وحدثت
خارجأبلغ مرة ألول الصادع محى من حاالت حاالت(2000عامأفريقياعن باستثناء

الذي املختربات يف العاملني الفريوسبني مع يتعاملون العربيةوذلك،)ن اململكة من كل يف
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واليمن أبريل. السعودية وزارة،2001ففي عنالصحةأعلنت مثبتة882السعودية حالة
مع الصادع محى من اليمن. (Balkhy and Memish, 2003)وفاة124موثقة استعرفت

فيها1.087 مبا مشتبهة كحالة و121 (11%)مريضاً مريضا490ًالـبنيومن. فاةحالة
ال لدىسريولوجياًوافحصذيناحلالة الصادعحلمىMيجأللأضداد136 (26%)كان

خفيف(3%)17و بشكل تفاعلي . (CDC, 2000)اختبار
اإلنساناملرض البلداناملرض:يف يف وصف حسبما قليلة مضاعفات مع عادة خفيف
احلضانة. بالصحارىاحمليطة 6دور وأملنـييعا. أيام4  شديد وصداع محى من املرضى
وغثيانعضلي وإاك دوار من وأيضاً الضوء، ورهاب مفصلي الرؤيةوأقباءوأمل . وتبدل
قليلة،يدوم أياماً تقريباًاملرض السادس اليوم يف احلمى تعود أن ميكن عادة. لكن تام الشفاء

املصابني املرضى بعض يف الشبكيبآفاتإال العلى وسنواتتـية أشهر تدوم وباء. قد يف
جنوب1974  1976 ومات12عانـى: أفريقيايف الدماغ، التهاب من شكل4مريضاً من

املرضنـز من .يف
توطيدأدت إىل مصر يف الوباء خالل املرض على أجريت السريريةاألشكالدراسة
مح: التالية شيوعاً؛ األكثر وهي مضاعفات، دون الصادع معنـزالالصادعىمحى فية

عينية مضاعفات مع الصادع ومحى والدماغ؛ السحايا Meegan)التهاب et al., 1981).
للوفاةفيةنـزالاملتالزمة الرئيسي السبب أربعةنـييعا. هي إىل ليومني محى من املرضى

يرقان يظهر الوفنـزومث اللثة والتهاب األسود، والتغوط الدم، قياء وآفنـزمثل اتيف
حربية اجلثة. وفرفريةجلدية بفتح املوجودة اآلفات أحد الكبدي النخر متالزمة. كان تظهر

بعدالسحاياالتهاب املرضى بعض يف 15والدماغ توهان5  مع احلمي، الدور من يوماً
النخاعي. ودواروسوهال السائل خاليا وكثرة السحايا حدث. شائعانpleocytosisالتهاب
ثنائيةمنيعانونمريضا80ًيف الشبكية، على آفات مع البصر حلدة فقد عينية مضاعفات

غالباً، اليوموذلكاجلانب احلمي15و5بني الدور املصابني. بعد املرضى نصف عانـى
أكثر املركزيةوخامةبآفات للرؤية مستمر فقد من الشبكية Meegan)يف et al., 1981).
عندمميكن الدم تفريس تستدميلعيارات أن مرتفعة تكون يوحيألكثرا مما أسبوع، من
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األوبئة خالل الفريوس تضخيم يف يشارك قد اإلنسان مصركالذيأن يف التدخل. حدث
مبضاعفاتبـيالط املصحوبة غري احلاالت يف أوصتملعاجلةضروري وقد فقط األعراض

للريبافريين مضبوطة بتجربة العاملية الصحة املضاعفاتفلتقييممنظمة من الوقاية يف ؛ائدته
النسانيسألنه يف منها والوقاية العدوى معاجلة يف فعال الدواء أن . والفئرانوالقططثبت

مبضاعفات املصحوبة احلاالت معاجلة عاليةنـزميكن جبرعات الريبافريين،وريديةفية من
أعالهولكن ذكر سريريةوكما دراسة إجراء األفضل من.مضبوطةمن يكون قد كما

أيضاً واإلنترفريون املناعية البالزما إعطاء جيبغريمن. املفيد لكن املريض، عزل الضروري
عندما بالعدوى مصابة غري املناطق إىل يسافر الدم؛يكونأال تفريس حالة أنيف املهم ومن

التعرض لتجنب املناسبة اإلجراءات .للناقليتخذ
احليواناتاملرض واملاشيةحتدث:يف واملاعز األغنام يف طبيعي بشكل الصادع محى
الفاشيات. واجلواميس بعض يف فقط احلمالن يف املرض يشاهد حاالت. قد يف حيدث وقد

البالغةأخرى واملاشية األغنام .يف
جداًدور قصري يف. احلضانة األول املرض مشاهدة ميكن بعدالعدوىكان التجريبية

التلق2072 من يف. يحساعة حاداً مساقاً املرض نوعية،احلمالنيتخذ أعراض دون الوليدة
إماتة معدل يكون فقد كبرية، بدرجة قاتل إىلاحلالةوهو شائعةاإلجهاضات. 95%مرتفعاً

احلوامل، النعجات وميوتيف النقاهة، طور يف أو املرض خالل منتقريبا20ً%سواء
ال العر. جتهضتـيالنعجات هو البالغةالقياء األغنام يف أحياناً املشاهد الوحيد غريض

األعراض. احلاملة تتضمن فقد املاشية الشهية: أما وفقد قصرية ومحى وإلعاباًاإلجهاض
يف. مديداً موضعي خنر هي األغنام جثث تشريح عند شيوعاً األكثر ميكنالكبداآلفة والذي ،

يعطي مما الفتية، احلمالن يف العضو كل يصيب مشحماًأن براقاًولوناgreasyًمظهراً . أصفر
ترقي وحيدثالتنكسومع هيالينية أجسام تتشكل الكبدية، اخلاليا يف للحمض احملب اهليويل

أحياناًقد.نوىاليفتبدل والقطط الكالب يف ووفاة إجهاضات .حتدث
امصدر وطرز منميكن:نتقالالالعدوى يقرب ما من الفريوس اًنوع30استفراد

والرباغيثخمتلفةأجناس6و البعوض الذلفاءوCulicoidesالبعضوضياتأنواع(من
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Simulium .(شيمشو هناك(1983)وبارزيليانـيذكر هلا17أن األنواع هذه من نوعاً
على أننقلالقدرة ووجد الداجنة، واحليوانات املخترب حيوانات إىل قد14الفريوس منها
ذلك جنوبالسوافثتدح. فعل يف أمهية األكثر اهلضبةأفريقياات مناطق يف وزميبابوي
والاملرتفعة منتـي، أدخل قد العامل أن وافترض للفريوس، الطبيعي املوئل تعترب منطقةمل

ح حمددة غري جنس. اآلنتـىموطونة من النواقل تكون الزاعجة(Aedesالزاعجةرمبا
ناحيةمن). mcintoshiاملاكنتوشيةالزاعجةوVexanاملنفرةالزاعجةوdalzieliالدالزيلية
خمتلفة: أخرى أجناس من كبرياً عدداً واألوبئة السوافات فاشية؛عادةتكتنف يف1993ففي

هو أسوان يف عدداً األكثر البعوض كان Culexالباعضةوcaspiusالزاعجةمصر

perexiguusةضالنابالباعضةوCulex pipiens،منيف كان Culexالتيلريةالباعضةحني

theileriاحلصانيةالزاعجةوCaballusوباءالنواقل يف أفريقيايف.البلديف1977الرئيسية
من: الغربية الصادع محى فريوس املغرويةالزاعجةوpoicilipesالباعضةاستفرد

Ochraceusو والزاعجة، الدالزيلية Dialloاملنفرةالزاعجة et al., 2000; Fontenille et al.,)

(1998.
أنواعانتقل بواسطة الفئران إىل املخترب يف واألنوفيلةالزاعجةمنعديدةالفريوس

وعرب. Eretmapoditesاِملغدقيةوالباعضةو املبيض عرب لالنتقال إمكانية هناك كان كما
تقوم. النابضةبالباعضةاملراحل البعوضة هذه أن إىل الطبيعة يف املالحظات كناقلتشري بدور

ختتفيغزيرةالزاعجةأنواع.(Lefevre, 1989)معاًومستودع لكنها الغزيرة، األمطار بعد
اجلاف الفصل يف النواقل. بسرعة تلدغهاالعدوىتنقل عندما الداجنة احليوانات يوجد. إىل
ورمبا واملاشية، األغنام إىلاملاعزعند يوم من العيار عايل دم تفريس مضخماتوهأيام،7، ي

للعدوى البعوضباالشتراكفعالة .مع
يفيعرف الفريوس لدوران األساسية احللقة حول القوارض. الطبيعةالقليل أن اقترح لقد

هذا يثبت مل لكن الطبيعي، املستودع تكون الدورمل. االقتراحقد حتديد املمكن من يكن
احللقة، يف الربية اֱדترات تلعبه يزالوبذلكالذي معروفال غري للفريوس الرئيسي . الثوي

احللقة تكتنف أن احملتمل عرضيةاحليواناتمن عالقة هناك تكون وأن والبعوض، الداجنة
ح. فقط تتوضح مل موجودةاآلنتـىوهذا كانت إن هذا الربية، احلياة . يف
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تلكاستنتج يف زميبابوي يف متوطنة الصادع محى سوافتـيالاملناطقأن فيها اتحدثت
املواشي لنشاطlivestockيف نتيجة هي السوافات وأن املنطقةمكثف، نفس يف الفريوس

غري موطونة منطقة من للعامل إدخال كوا من يساهمحدأ. معروفةأكثر قد الذي العوامل
ه واألوبئة السوافات الناقلكثافةتزيدتـيوالالغزيرة،األمطارويف يف. مجهرة زيادة هناك

احل بنيعدد ما الفترة يف املستعدة فريوس. (Swanepoel, 1981)السوافاتيوانات أن يعتقد
حلقة على حيافظ الصادع شرقمتوطنةمحى الدامبوأفريقيايف مجيعاتأوdambosيف يف

األمطار، من بعوضحيثمشكلة وغزيرةعندما. الزاعجةيتكاثر مستدمية األمطار تكون
متتل اعتيادي النباامبوالدىءـبشكل النمو من خاصاً منطاً وتطور يسهلتـيباملاء الذي

البيوض أنواعاملوضوعةفقس الالزاعجةمن البعوض من كبرية أعداد تظهر وبذلك تـي،
املواشيبالتغذيتقوم إىل. livestockعلى الفريوس ينقل فإنه منعدياً البعوض كان إذا

وبذلكاحليوانات آخرقارياتالفختدم. ضخمهتالفقارية بعوض لعدوى كمصدر بدورها
خمتلفة أنواع .(Davies, 1985)من

مصريعتقد يف الرئيسي الناقل ميدانيةأن مشاهدات هوجتريبيةودراساتحسب
منتـيوالةضالنابالباعضة كل على وتتغذى النيل دلتا يف جداً غزيرة احليواناتتكون

واإلنسان مستف. الداجنة معدل أن الناقلورغم مستفردات من الفريوس فإنكانردات قليالً
الفريوس من املنخفضة املستويات عن تعوض البعوض دور. غزارة يتحدد املفصلياتمل

ح الفريوس دوران يف .اآلنتـىاألخرى
حمل الطبيعة يف الفريوس على احملافظة آلية يف. اآلنتـىتعرف الدراسات فشلت فقد

امل عرب االنتقال البعوضإثبات يف املبيض عرب أو يرقات: كلعلى. راحل من الفريوس استفرد
يبقىيفlineatopennisالزاعجة العامل أن احملتمل من ولذلك بكينيا بيوضحياًكابيت يف

السوافات بني ما الفترات خالل البعوض .(OIE, 1983)هذا
الطرز: باختصار هو احليوالرئيسيالبعوض بني الفريوس واإلنسانالنتقال إضافة. انات
ذلك يلتقط: إىل األجنة،اإلنسانقد مع التماس خالل من السلخ عمليات خالل العدوى

جثث فتح املخترباتاحليواناتوخالل ويف ظاهرياً. املريضة الصحيحة احليوانات تكون قد
جتريبي،للعدوىمصدراً عدوى من شفيت محالن أطحلة من الفريوس باستفراد أثبت ةوالذي
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التلقيح21و11اليومبني Yedloutschnig)بعد et al., 1981).اجللدرمبا الفريوس خيترق
هناك لكن املخاطية، أيضاًمؤشراتواألغشية للدخول أخرى طرق وجود احتمال لقد. على

ضبائب أن جتريبياً الطريقالفريوسأثبتت يكون قد وبذلك للفئران، كبرية لدرجة معدية
باهل مهماًاملنقول يفيفواء والعاملني البيطريني واألطباء املساخل، يف العاملني بني العدوى
Brown)املختربات et al., 1981) .بعدأصبح مرضى الباحثني من زيارة3العديد من أيام

أن دون لألغنام تكونيكونمسلخ أن احملتمل ومن احليوانات، مع مباشر متاس أي هناك
مصدر هي الدم أنال. (Hoogstraal et al., 1979)لعدوىاضبائب على مؤشر يوجد

دخول نقطة هو اهلمضي جتريبياًرغمالسبيل منعدية بقرة لنب من استفرد الفريوس أظهر. أن
طاقم يف حاالت املتكررخمتربحدوث باإلمرار موهنة ذراري مع يف) 300تـىح(تعاملوا

اإلنسان أن للفريوسمستعدالفئران فقط أيضاًليس معدلة لفريوسات ولكن الطبيعة، .يف
وجه على يعرف عامالدقةال مصر إىل الفريوس دخل هو. 1977كيف االحتماالت أحد
السودان من قدم عامتـيالأنه حدث سواف موقع وكانت جنوباً، مصر قد. 1976حتد

جبمال أدخلت العدوى محلتأوتكون مفصليات عرب أو الدم بتفريس مصابني الرياحبشر ها
بني احلكومية املنطقة حيواناتاملداريةمن يف بعدئذ ضֱקخم مث أسوان، منطقة يف

,Shimshony Barzilai)داجنة 1983).
مريض،اإلنسانيف:التشخيص دم من الفريوس باستفراد التشخيص مصابيثبت

البالغة األقداد أو الفئران صفاق داخل وامللقح احلاد خاللاحليواناِتالفريوسيقتل. بالطور
3 مرجع. أيام2  مضاد مصل مع باالستعدال الفريوس يستعرف علىاحلصولميكن. قد

التراص وتثبيط املتممة وتثبيت املصل استعدال باختبارات سريولوجي الدمويتشخيص
ومقا اهلالمة عرب باإلاملناعياملمتزةيسواالنتشار املناعي) إليزا(مينـزاملرتبط والتألق

فيماالال تثبت فكلها املصلإذامباشر، تفاعلية يف انقالب هناك مفيد. كان إليزا اختبار
اخلصوص وجه على األيجألنهللتشخيص ضد منط كانتMيستعرف إذا فيما يبني وبذلك ،

حديثة األيجمستوياتتتراجع. العدوى ويبقىبسرعةMضد املاشية، من27%يف فقط
شهريإجيابياًاملاشية Morvan)نبعد et al., 1992) .البوليمرياز سلسلة تفاعل أن تبني كما
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املالعكسيباالنتساخ الطور يف الصادع محى تشخيص يف منبكرمفيد كل عند املرض من
واحليوانات Drosten)اإلنسان et al., 2002; Espach et al., 2002; Stall et al., 2002).

التشإحدى إثبات يف سرعة الطرق أوأكثر دم إشراك هي يفمادةخيص مبذورة اجلثة من
وال املناعي التألق تطبيق مع نسيجي نتيجةتـيمستنبت البذربعدتعطي من .seedingيوم

الفحصميكن على احليوانات يف املرض تشخيص يعتمد مناهليستوباثولوجيأن لنسيج
الوا اآلفات موقع هو والذي واملشتمال(للمرضةصمالكبد، احملبةالنخر اخللوية داخل ت

استفراد). للحمض خمتلفةالفريوسميكن وأعضاء الدم التشخيصجيب. من يؤخذ أن
فيزلزبرون داء مشاֲדةبعنيWesselsbronالتفريقي ووبائيات أعراض له حيث .االعتبار

أثناء خاصة احتياطات أخذ معفتحجيب التعامل وأثناء إىلأواملواداجلثث، شحنها
العيناتاملخترب حتضري أثناء .أو

اتقائيةجتعل:املكافحة إجراءات إجياد للمرض املتوقعة غري يفمنهجيةالطبيعة ضده
صعباً أمراً تلقيح. احليوانات هي املرض من للوقاية األفضل استخدمت.احليواناتالطريقة

جنوب يف معطلة بتمنيعأفريقيالقاحات أنه ويفترض عديدة، الداجنة،تاحليوانالسنوات
ميكنتـيوال فإنه للفريوس، الرئيسية املضخمة األثوياء واألوبئةالوقايةهي السوافات من

جماور بلد من الفريوس غزو عن عام. النامجة اخت1978يف انتشارطاروملواجهة احتمال
فلسطني إىل مصر من الصادع محى احليوانية) إسرائيل(فريوس الصحية السلطات قامت

واملاشيةهنا األغنام لتلقيح وطنية محلة بإجراء للحيواناتيتوافر. ك معدل حي فريوس لقاح
قبلأيضاً، لإلناث إعطاؤه ميكن لإلناث. استيالدهاوالذي اللقاح هذا يستخدم أال جيب

اإلجهاض، على حيرض قد ألنه الوليدةوجيباحلوامل للحيوانات يستخدم من. أال أكثر بل
مفوعاًاحتوبسببذلك الفريوس يصبح أن املناطقمال يف باستخدامه يوصى ال فإنه
الصادعاخلالية محى يف. من السوافات احتواء يف جداً مفيد املعدل الفريوس جنوبلقاح
حتضريهأفريقيا وسهولة القليلة تكلفته بسبب Shope)وكينيا et al., 1982) .توفر مل

مثلما مديدة مناعة املعطلة اللقاحاللقاحات منتتطلبأاكمااملوهن،ياحلوفرها سلسلة
وحتتاجالتلقيحات أكثر، ببطء تتطور واملناعة سنوي، تلقيح إعادة 2مع من. أسبوعا1ً 
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حمليةالضروري مفوعة بذراري لقاح حيضر عايلعندما خمترب يف ذلك يتم املأمونيةأن
فيه) السالمة( للطاقم مالئم حتصني يبقجيب.مع مل أنه لضمان خاصة احتياطات أخذ

حي اللقاحايلمثفريوس توهينها. يف مت بذرية مستقبالً، املعطلة، اللقاحات حتضر متسوف
.تعطيلها

جنوبيستخدم يف موهن حي جيدةأفريقيالقاح نتائج املزارعحضر. مع يف اللقاح
جداً منخفضة بتكلفة جرعة،0.05(النسيجية لكل أمريكي دوالر0.40مقابلدوالر

أمريكي0.80إىلأمريكي املعطلدوالر اللقاح من جرعة الوميكن،)لكلب تـيللمناعة
احليوان حياة مدى تدوم أن كل. يوفرها يوصى: على أوباللقاحال الوليدة للحيوانات احلي

وقد إجهاضات، يسبب قد ألنه احلوامل .teratogenicماسخاًيكونللنعجات
ذريةتقدمهناك بإمرار املطور احلي اللقاح وهو وواعد مزرعةبشريةمهم يف الفريوس من

امل الدواء بوجود البشرية الليفية Fluoracilفلوراسيل5: فّرطاألرومات 5Caplen et al.,)

(1985; Hubbard et al., 1991 .أساس على الفوعة مستمنعوهوMP-12صممت
immunogenicإجهاومفوع يسبب وال أو، ويبدوللجننياًأضرارضات واملاشية، األغنام يف

النوعني كال يف حتصيناً يوفر اֱדنيومبا. أنه األقلميلكMP-12أن على واحدة موهنة طفرة
شدفه من كل العودةالثالثةيف فإنه الفوعة) االرتداد(، إمكانية. حمتملغريvirulenceإىل

للبشر للمموضعإعطائه خاصة االختطارالدراسة، العاملية هو. جموعات آخر، لقاح يدرس
الصادع13النسيلة محى فريوس من طبيعية طفرة وهو ،.

منتتألف رئيسي، وبشكل اإلنسان، يف العدوى من يفمكافحةالوقاية العدوى
يف الناقل مكافحة مع باالشتراك بالتلقيح، الداجنة فاشياتتـيالاملناطقاحليوانات . فيها

ال مهمالترصد املوطونة. وبائي املناطق يف املفضل سريولوجياملعروفةمن بترصد القيام
احلمال من سابقاًيفsentinelاخلفريةنمبجموعات املرض فيها حدث .أماكن

مشالراقبت يف العدوى تقدم األوربية املتوسط حوض ويوجدهتمامابأفريقيابلدان بالغ،
أكثر جغرافية مناطق يف االهتمام املؤلفنييعترب. بعداًنفس من Luptonالكثري et al., 1982;) 

(House et al., 1992ًأيضا االختطار حتت األمريكيتني شخص. أن كينيامنىمنعدهاجر
عام كندا الشتاء1979إىل خالل البلد الشخص دخل احلظ وحلسن غريعندما، البعوض كان
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اجل. نشيط التنقل وبسبب أنه، احلادثة، هذه السريع،تظهر انتشارهناكوي من كامن خطر
جداً. الفريوس مرتفع اإلنسان يف الدم تفريس ألن هياختطارات. وذلك كامنة أخرى

الطائرات يف للنواقل العارض والنقل املاشية House)استرياد et al., 1992).
حدوثيف املريضة: فاشيةحال احليوانات مع التعامل عند االحتياطات اختاذ أوجيب

وجيب حمصنةتزويدامليتة، مبالبس بالفورمالني،. األشخاص معطل لقاح وميكنطور
لتحصني والعاملنياألشخاصاستخدامه البيطريني األطباء مثل العايل االختطار ذوي اهلند يف

امل .ترباتخيف
عـراجـالم
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بروكيوالتهاب ROCIO ENCEPHALITISالدماغ

ICD-10 A83.6روكيوفيروسداءICD-10 A83.6 Rocio virus disease

جنس:السببيات إىل ينتمي اֱדني رناوي اֱדموعة(Flavivirusرةاملصفَّةالفريوسفريوس



415 التهاب الدماغ بروكيو

Bباملفصلياتالفريوسةمن سابقاً(Flaviviridaeاملصفِّرةالفريوساتفصيلة،)املنقولة
الطخائية .1)الفريوسات

واحلدوثالتوزع بروابالته:اجلغرايف حيوايوكالدماغ مستجد املصدرنـيمرض
emerging zoonosis،شهرظهر يف مرة الشاطئ1975/3أول ساوبـياجلنويف والية من

الشهر وبني بالربازيل، حدثت1978/6والشهر1975/3باولو معدل821، مع بشرية حالة
احلالة ذلك. 10%إماتة منذ أخرى حاالت عن التبليغ يتم إىل. تالوقمل الوباء انتشر

دافئة20 مناطق وهي سانتيستا، وبياكسادا ريبريا يف ببقاياومنخفضةبلدة مغطاة الرطوبة
البعوض وتكاثر الراكدة املياه لتجمع ومناسبة .(Iversson, 1980)غابات،

باختيار153من34 (22.2%)لدىكان فحصت برياً الدمويتثبيططائراً التراص
لفريوس ومنأضداد من1.007روكيو، العامل استفرد درست ملوندممناذج عصفور

عاليةكما،(Zonotrichia capensis)واحد معدالت القوارضيفللمفاعالتوجدت
أيضاً ).de Souza Lopes, 1978a(والوخفيات

اإلنساناملرض متوسطهيدوم:يف ما احلضانة وامل12دور متغريةظاهريوماً، . السريرية
منللمر أكثر يف قياء مع وصداع، حبمى مفاجئ بدء بط50%ض وأمل املرضى، يفنـيمن

احلاالت%20 الرقبة. من تيبس هي العصبية يفنـيالذهوالتخليطاملظاهر واضطرابات
والتوازن يبقون20%حوايلنـييعا. احلركة الذين يفأحياءمن واضح اختالل من
العقلية اهليستولوج. الوظائف هياآلفات الدماغ يف التهابنفسهاية حاالت يف املوجودة

خاصة مميزة مع األخرى، احلادة الفريوسية البنـىوهيالدماغ املهادكثراألأن هي تأثراً
والنويات املسننة .(Rosemberg, 1977)الوطائيةوالنواة

االنتقالمصدر وطرز أنوجد:العدوى فردا%75ً، أصابت قد املرض حاالت من
منواح الالوبائياالستقصاءخاللوذلكاملركزيةالعائلةداً يشريتـيللفاشية مما حدثت،

مهماً، يكن مل البشر بني االنتقال أن قامكماإىل الذي املستشفى طاقم بني حاالت توجد مل
ال1 املصفرة الفريوسات كل اֱדموعةتـينقلت إىل الفريوساتالفريوسةمنBتنتمي فصيلة إىل باملفصليات املنقولة

.الطخائية
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املرضى هذه. برعاية روكيو،املوجوداتأشارت لفريوس املستضدية العالقة مع باالقتران
األخرى،املنقولةاملصفرةبالفريوسات مفصليبالبعوض عرب انتقلت قد العدوى أن إىل

(de Souza Lopes et al., 1986b)،أنكما بشكلالوباءلوحظ زراعية منطقة يف حدث
الذين الذكور بني كانت احلاالت معظم وأن الريفية،همرئيسي، البيئة مع وثيق متاس على

والصيادين املزارعني هيكانت.(Iversson, 1980)وخاصة اإلناث إىل الذكور ،1:2نسبة
بعمر األشخاص بني األعلى 30والوقوع .(de Souza Lopes, 1986)سنة15 
احلشرات علم دراسات يفاֱדراةEntomologicalأظهرت املتبقية الغابة تـيالاملنطقةيف

أن الوباء فيها .AاملشرشرةاعجةوالزAedes scapularisالكتفيةالزاعجةحدث serratus

البشريالبعوضامه للطعم اجنذاباً نشاط. األكثر أو اري نشاط النوعني . خفيفليليلكال
متاسهانشيطةالكتفيةالزاعجة واحتمال وخارجها، الغابة أكربمعداخل البشرية اجلمهرة

(Forattini, 1981) .البعوض من الفريوس الستفراد حماولة فحص: ويف مجيعة2.230مت
من البعوض23.896مؤلفة من خمتلفة أنواع من فيها(منوذجاً والزاعجةالكتفيةالزاعجةمبا
مج،)املشرشرة من الفريوس استفرد منعةيوقد من47واحدة املضطرمةاحلارشةمنوذجاً

(Psorophora ferox)(de Souza Lopes et al., 1981) .ك االستفرادناوقد هو ذلك
كلالوح على الطبيعة يف للفريوس ك: يد حول شك مؤهلهذاونهناك ناقل البعوض

competenceاملخترب. الفريوسهلذا بويضات: يف بضع انعدت احلارشةإناثمنلقد
الفمويامللقحةferoxاملضطرمة أن. بالطريق يفهيالكتفيةالزاعجةومبا غزارة األكثر النوع

أهلي درست فقد الوباء، البعوضمنطقة هذا مستعدكناقلة أنه ووجد جتريبـي؛ بشكل
نقل على وقادر الفموي، الطريق عرب صيصاناًالفريوساتللعدوى لدغ عندما كبرية بدرجة

يومان Mitchell)عمرها and Foratini, أن. (1984 فتراض ال قوية أسباب هناك أن ورغم
عدوهيفيةكتالالزاعجة تثبت مل لكن الرئيسي بعدالناقل الطبيعة يف فريوسمت. اها تكاثر

املختربات، يف املستولد البعوض من خمتلفة أنواع يف جتريبياً املنعدوكانروكيو ىالبعوض
نقلقادراً العيارالعدوىعلى عايل دم تفريس مسبباً الطيور، .(Mitchell et al., 1981)إىل

اليوحي الربية للطيور املرتفع أضداتـياملعدل املستودعلفريوسدلديها بأا ركيو
للعدوى املنطقةعدتباست. الرئيسي تلك يف القليل العدد بسبب .الثدييات
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حيفهممل: باختصار جيد بشكل للمرض الطبيعي شكتـىالتاريخ هناك أن رغم اآلن،
العدوى بأن البعوض،تنتقلضئيل لدغات عرب اإلنسان استجدإىل كيف يعرف مل أنه كما

الوب املرضهذا اختفى وملاذا الوحيد، أبريل. اء يف للمرض األعلى الوقوع عن مع1975بֱקلغ
عام100.000لكلحالة55حوايل من تقريباً الوقت نفس ويف أخرى ومرة مع1976نسمة،
عام100.000لكلحالة90حوايل قليلة حاالت عن وأبلغ 1977نسمة،

أناملسوحاتأظهرت.(Iversson, 1980)1978و املنطقة يف للجمهرة السريولوجية الوبائية
غري العدوى متعلقالظاهرةمعدل املرض اختفاء أن االفتراض ميكن ولذلك منخفض،

احتماالً( أقل أو) بدرجة النواقل مجهرة حركيات من أكثر املستعدة البشرية اجلمهرة بغياب
ا. (Iversson et al., 1982)املستودعات منشأ خيص فيما أنأما إىل يشري فاالحتمال لوباء،
بالبشرنواقلبنيدوريالفريوس ولوعة الرب،. nonanthropophilicغري يف الرئيسية وأثوياؤها
املنجذبةوأن النواقل واكتسبت صادف عندما البشرية اجلمهرة يف ظهر يكون قد الفريوس
.(Iversson, 1980)العدوىللبشر

وبنجااستفرد: التشخيص بعدمن،حالفريوس، ماتوا الذين املرضى بدء6أدمة من أيام
داخل املادة بتلقيح يومانمخاملرض عمرها جذع. فئران من مستفردات على احلصول مت
حيصل ومل فقط، أخرىعليهاالدماغ أعضاء أو املخية القشرة من. من الفريوس يستفرد مل

املرضى من أي القيام. (de Souza Lopes, 1986)دم بتثبيطميكن سريولوجي بتشخيص
أو املتممة تثبيت أو الدموي االنقالباستعدالالتراص ملقايسة مزدوجة بأمصال املصل

من. املصلي تشخيص على احلصول اللوحيةخاللميكن باختزال املمتز(االستعدال مقايسة
باإل املرتبط ضدنـزاملناعي بقبط  (M(MAC-ELISA)Romano-Lieber andاأليجمي

(Iversson, 2000.
لقاحاتال:املكافحة اخلاصة. تتوفر الدالئل نفس اتباع املنقولةبالفريوساتجيب

وباء حدوث عند األخرى .باملفصليات
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عـراجـالم

العְקجְקليֵקةالمعدةالتهاب الفيروسة عن الناجم واألمعاء
ROTAVIRAL GASTROENTERITIS

ICD-10 A08.0بالفيروسةالتهاب العְקجְקليֵקةاألمعاء
 ICD-10 A08.0 Rotaviralenteritis

الطفلي،:املرادفات واألمعاء املعدة األطفالالتهابالتهاب عند احلاد واألمعاء املعدة
واخلنازير واحلمالن واملهور العجلالرضيعةوالعجول إسهال الوليد، العجل إسهال ،

الرضيعةNebraskaبنيرباسكا الفئران إسهال ، .
جنس:السببيات من العְקجְקليֵקة فصيلة،Rotavirusالعְקجְקليֵקةالفريوسةالفريوسات

الريوية هي. Reoviridaeالفريوسات اجلنس من املميزة إىلAمنالعְקجְקليֵקةالفريوسةاألنواع
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E .العְקجְקليֵקةالفريوسةنوعاFالعְקجְקليֵקةوالفريوسةGبدئياننوعانtentative .هذه تضم
أجن أيضاً السويةالفريوسةوOrbivirusالوقبيةالفريوسة: اسالفصيلة . orthoreovirusالريوية

يف اآلخرين اجلنسني من العְקجְקليֵקة الفريوسات والسريولوجيةمميزاִדاختتلف املورفولوجية
الببتيد املتعدد اسم. وتركيبها الالتيمنالعְקجְקليֵקةالفريوسةاشتق تـيوالrotaنـياملصطلح

أن حقيقة هلاتعكس املضاعف الفريوس هلذا اخلارجية برامقشكلالقفيصة مع العجلة
spokes)الدوالب أو العجلة شعاع حوايل). الربمق الفريون قطراً،60يقيس وليسنانومتر

اجلني. غالفله الطاق11ميلك املضاعف الرنا من . شدفة
يالفريوساتلكل والذي للمجموعة، نوعي شائع مستضد الربوتنيالعְקجְקليֵקة يف VP6وجد

يفعلى موجود املستضدي احملدد هذا الداخلية، يفالذراريمن99%القفيصة املستفردة
احليوا النوع عن النظر بغض منهتـيالنـيالعامل، الزمرةكلتنتمي. أتت إىل الذراري هذه

ال. serogroupAاملصلية) اֱדموعة( الذراري املتـيوضعت املستضد هذا حتوي شترك،ال
منتصنفكانتتـيوال املصلية الزمرة يف منطية، ال أا على ; (GGómezإىلBسابقاً

(and Grinstein, 1991; Paul and Lyoo, 1993 .ال الذراري كشف ميكن تنتميتـيال ال
املصلية الزمرة املناعيمبقايسةAإىل حملتـيوال) إليزا(مينـزباإلاملرتبطاملمتز حلت

اإللكتروالفحص كبرينـياملناعي . بشكل
املصليةالفريوساتقسمت الزمرة من 11و) زمرياتثالثورمبا(زمريتنيإىلAالعְקجְקليֵקة

مصلياً الربوتني. serotypesمنطاً يف أيضاً موجودة الزمريات القفيصةعلىVP6حمددات
الربوتينات. الداخلية يف هي املصلية األمناط اخلارجيةلىعVP4وVP7حمددات . القفيصة
اخللويةحيدد املزرعة يف املصل باستعدال املصلي . النمط

الكهربائيخمططهناك الرحالن بأمناط هو آخر املعتمدةelectropherotypesتصنيفي
األحد الرنا ألشرطة الكهربائي بالرحالن اهلجرة منط األكريالميدعشرعلى عديدة هالمة يف

polyacrylamide .ا تعقيداًهذه أقل السريولوجيوبكثريلتقنية التنميط ،)املصلي(من
والتشخيص التصنيف من خمتلفان. لكل منطان الكهربائي الرحالن الرناجوهرياًألمناط : من

وطويل، الكهربائي، الرحالن يف أكثر ببطء الرنا أشرطة تتحرك وفيه ִדاجرقصري، وفيه
أكرب بسرعة الرنا اال. أشرطة بعض الزمرية: ستثناءاتمع املصلية1تتضمن الزمرة Aمن
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يفالبشرية الرنا، من قصرية أمناط ذات يفحنيذراري احليوانية العְקجְקليֵקة الفريوسات متلك
الرنا1الزمرية من طويلة الزمرية: وبذلك. أمناطاً ذراري تكون أن احملتمل وال1من هلاتـي،

الرنا من طويلة أصلحديثاًواستفردتأمناط من تكون أن احملتمل من اإلنسان، من
.(Nakagomi et al.,1990)نـيحيوا

الزمرةأربعةتوجد من مصلية منمنAأمناط مرقمة العְקجְקليֵקة، وعشرة4إىل1الفريوسة
اإلنسان يف صغرية مصلية على. أمناط متزايدة بينة املصليأنهناك لهG9النمط والذي

واسع جغرايف اإلنسانهتوزع يف للمرض أمهية األكثر السبب سابقاًمماو يعتقد كان
(Steele and Ivanoff, 2003; Kirkwood et al., 2002; Cunliff et al.,2001) .توجد ال

املصلي النمط القرود3ذراري يف بل فقط اإلنسان واخليليات،والكالبيف واهلريات
النمط واخلنازي4وذراري اإلنسان من كل حنييف يف املصلييترافقر اخلنازير5النمط يف

املصلي والنمط املاشية،6واخليليات، والنمط7املصليوالنمطيف والدجاج، املاشية يف
والنمط8املصلي الرومية، الديوك الدجاج9املصلييف (,Herrmann and Blacklowيف

املصلي. )1991 النمط وجود عن األول التقرير مقدماًيف2كان وسينـزبيليمناحليوانات
على. (1991a)رفاقهو احلصول يف25مت رضيعة خلنازير الربازية املادة من يفقطيعنيعينة

الدراسة ֲדدف باألرجنتني أيريس بيونيس إليزا. إقليم تقنية استخدمت لتمييزحيث
ل النسيلة وحيدة نوعية أضداد مع املصلي بالنمط العְקجְקليֵקة البشريةاملصليةألمناطالفريوسات

اخلنازير. 4و3و2و1 يف املوجودة العְקجְקليֵקة الفريوسات علىمنصنفت املستضدية الناحية
التايل املصلي: الشكل للنمط عينة وانتمت1انتمت للنمط2املصليللنمط4، واثنتان ،

النسيلة6تفاعلت؛3املصلي وحيدة أمصال مع وتوافقت،2و1املصلينيللنمطنيمناذج
األخرىاألمناطمع6 ال. املصلية العينات من عينتان وحيدةتـيتفاعلت أمصال مع تفاعلت

ال2و1للنمطنيالنسلية والعينات نقيتتـي، مث اخللوية املزرعة يف بنجاح باالنتقاءتضاعفت
املصليplaqueاللوحيي النمط أا على تفاعلت إليزا1، اختبار يف مقا. فقط يساتأظهرت
منالذراريتأشيب ذراري مع جي6البشرية متاثل هناك أن حيوانية بنينـيأنواع أوسع
ألنواعالرناشدف التابعة الشدف بني هو مما احليوانية األنواع أحد من لذراري التابعة
كل. أخرى اهلرية: على العְקجְקليֵקة الفريوسة بني التماثل من عالية درجة الذرية(felineوجدت
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العְקجְקليֵקة) catالقطية97 البشرية(K9)الكلبيةوالفريوسة العְקجְקليֵקة الفريوسة وبني الذرية(،
AU-1 (العְקجְקليֵקة القائلة). FR-Iالذرية(اهلريةوالفريوسة احلقيقة أنواع: توحي من ذراري إن
معقدخمتلفة يفاالنتقالأنبمشترك،نـيجيconstellationلديها حدث األنواع بني

نقطةا يف العְקجְקليֵקةحديثةلطبيعة الفريوسات تطور تاريخ  (,Nakagomi and Nakagomiمن

قد1991) ولذلك للنوعيستنتج، نوعي حائل هناك ميكن(Flores et al.,1986)أن ولكن ،
احلائل هذا . جتاوز

األقل: عملياً على املصلية األمناط بعض أن الحقاً(أثبت بش) انظر للنوع نوعية كلليست
شكل. جازم بأي واخليليات واخلنازير والقرود الكالب من املستفردة الذراري ختتلف عنال

البدئي البشري املصلي للنمط املنسوبة البشرية . (Hoshino et al., 1983b)3الذراري
إنسانـي،الفريوساتسببت منشأ من الرضيعةتـيوالالعְקجְקليֵקة اخلنازير إىل نقلت
الوليدة،نواحلمالوالعجول الريسيوس ونسانيس والكالب الكالباليافعة يف عدوى سببت
احليواناتوسببتفقط، بقية يف إسهالياً الفريوسة. مرضاً نقل التجارب أثناء باإلمكان كان
املعروفةالعְקجְקليֵקة الرضيعة اخلنازير إىل مخسة إمرارات من سلسلة خالل من املعايشاتالبقرية

gnotobioticوسبب إسهاالً، إمرار الرضيعة. كل اخلنازير إعداء أيضاً ممكناً كان كما
وقرديعجليةبفريوسة خيلي أصل جتريبياً. (Holmes, 1979)من املنعدية القطط طرحت

البقرية العְקجְקليֵקة والكالبالعاملبالفريوسة القطط وأصبحت أسبوعني، مدة برازها يف
عرب القطط هلذه املسكن(املشتركالعيشاملعرضة يف الفريوس) التشارك وأفرغت منعدية
تصب مل لكنها أن. )(Schwers et al., 1982مرضبأيأيضاً، إىل املوجودات هذه تشري
احليوا النوعي درجة) احليوانـيالنوعحائل(نـياحلائل أي إىل يعرف ال لكن دقيقاً، ليس
بني الفريوسات الطبيعةاألنواعتعرب ذ. يف استعراف بنييوحي املشتركة املصلي النمط راري

احليواوحيواناتاإلنسان النوعي احلائل يعرب قد الفريوس بأن . أيضاًنـيمعنية
املختلفةوجودإن املصلية خمتلفةاألمناط مناعية بطرق توطد الناحيةوالذي من مهم
املثال. والتحصينيةالوبائية سبيل عن: فعلى مسؤولة الفروق هذه تكون أنقد بعضحقيقة

طويلة بفترة لإلسهال األوىل النائبة بعد املرض رجعة من يعانون  ,.Rodríguez et) alاألطفال

عدد. )1978 للذرارياألمناطمازال املستضدية األلفة بسبب وذلك شك، موضع املصلية
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وكذلك الالزمتنيألناملختلفة، وللنوعية للحساسية تفتقر املستخدمة . التقنيات
املتصالبطانمنوجد االستعدال باختبار املاشية يف من. مصليان حمرومة عجول أنتجت

املماثلعندمااللبأ النمط ضد مستعدلة أضداداً البقرية العְקجְקليֵקة الفريوسات من بأي لقحت
طبيعي. فقط بشكل املنعدية القطعان فقط،: يف األمناط من لنمط العجول بعض لكنتفاعل

أضدا معظمها لدى املتعاقبةكان العداوى بسبب ذلك يكون ورمبا النمطني، لكال د
(Murakami et al., 1983) .،املرض األطفال،كمامييل العجوليف يف الرجعة  (Woodeإىل

and Bridger, 1975(املصلية األمناط االستعدال5و3استعرفت بتقنية اخليليات باختزاليف
املصلي. اللوحية النمط أ5كان العְקجְקليֵקةمشاֲדاً للفريوسة مطابقاً كانيريةنـزاخلو حني يف

املصلي العְקجְקليֵקة3النمط للفريوسة مطابقاً أو والالقرديةمشاֲדاً معتـي، مستضدياً ترتبط
املصلي النمط من وتتضمن3ذراري إىلالفريوساتالبشري إضافة واهلرية، الكلبية العְקجְקليֵקة

الطيور. (Hoshino et al.,1983a)القردية يف املصلية األمناط من عدد وجود أثبت كما
(McNulty et al., 1980) .الذراري بعض العְקجְקليֵקةالطرييةترتبط الفريوسات مع مستضدياً

اֱדموعة من الطرييةAالثديية العְקجְקليֵקة الفريوسة جمموعة مسيت وقد يشك. ، كل الكثريعلى
التصنيف ֲדذا املؤلفني ال. من إىل وجدتإضافة سابقاً، املذكورة زمرذراريذراري من
الطيور يف أخرى املصلية. مصلية الزمر يف الذراري معاملوجودةEوCوBعالقة الطيور يف

حتلك كاٍف بشكل تدرس مل بالثدييات املصليةتـىاملوجودة الزمرة اعتربت لكن اآلن،
الطيورحصرية ).McNulty., 1991(يف

. االنتشاريعامل:اجلغرايفالتوزع
اإلنساناحلدوث املرضاملعدةالتهاب: يف هو املختلفة العوامل عن الناجم واألمعاء

يف األطفال يف شيوعاً والوفياتالعاملاألكثر للمراضة الرئيسية األسباب من واحداً ويشكل ،
اجلمهرة هذه حديثةوحسب. يف أمهية: دراسة األكثر السبب هي العְקجְקليֵקة الفريوسات

املعدةال األطفالواألمعاءلتهاب عام. يف العְקجְקليֵקة1973ومنذ الفريوسة اكتشفت عندما
مرة يفيفألول باإلسهال مصابني أطفال املتماثلةأستراليابراز الفريوسات وصفت
بلدانمورفولوجياً من عدد وأوروباأفريقيايف وآسيا وجود. واألرجنتني الفريوسةأثبت
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يف منالعְקجְקليֵקة كامال50ً%أكثر عاماً استمرت دراسة يف املرضى األطفالوأجريتمن على
ب مبلبورن مشفى يف بإسهال املرض.(Davidson et al., 1975)أستراليااملصابني يصيب

حرئيسيوبشكل عمر5عمرتـىاألطفال من الرضع بني األعلى والوقوع سنوات،
. السنةعمرتـىحأشهر6

عرضيةوىالعدحتدث ال أو خفيفة تكون ألن متيل لكن أيضاً، الولدان يف. يف حدثت
أصابتحولمنطقة املفاجئ املوت من سلسلة املتحدة بالواليات أعمارهم5بالتيمور أطفال
إىل8منتتراوح فترة5أيام خالل للفريوسة. أسابيع3أشهر املتالزمة ألاالعְקجְקليֵקةعزيت

الذي الوحيد وجدتالعامل كما اخلمسة، األطفال براز يف اثننيأيضاًاستفرد رعاف يف
املدرسة. (Yolken and Murphy, 1982)منهم سن يف األطفال يصيب أن للمرض ميكن

أيضاً، الفئاتلكنهوالبالغني هذه يف . أندر
يناير: املتحدةالوالياتيف يف املؤسس العְקجְקليֵקة الفريوسة ترصد نظام مع1989وفر

فترةخمتربا99ً وخالل دقة، أكثر معطيات وفر فحصت،(1989  1990)شهرا23ًمشاركاً،
وكان48.035 العְקجְקليֵקة، الفريوسات كشف ֲדدف األطفال من براز . إجيابياًمنها20%عينة

الشتاء أشهر خالل األعلى الوقوع مع36%: كان مقارنة فرباير . أكتوبريففقط6%يف
الفريوسات التهابتعترب يف أمهية األكثر العوامل اآلن الطفلي،املعدةالعְקجְקليֵקة وسببواألمعاء

نتيجة املستشفيات يف األطفال قبول يف حاالت الفريوسات. اإلسهايلالداءثلث أن كما
عن أيضاً مسؤولة وفيات20%العְקجְקليֵקة بإسهالاألطفالمن . (CDC, 1991)املصابني

متقطعةمناملتوفرةاملعلومات النامي، العامل بلدان وخاصة أخرى، غويانيا. بلدان يف
عمر557فحصت: بالربازيل من املستشفيات يف مقبولني أطفال من برازية 5عينة  0

الفريوسةسنوات كشفت إصابة، دون أو واألمعاء املعدة بالتهاب مصابني أكانوا سواء ،
باإل291من29.2%يفالعְקجְקليֵקة مصابني مقابلطفالً غري266عند4.1%سهال؛ طفالً
النمط96.6%كان. بإسهالمصابني من الكهربائي بالرحالن املفحوصة النماذج املصليمن

وأظهرت11 الكهربائي13، الرحالن يف خمتلفاً الشاكلة. منوذجاً الرحالناملسيطرةتتبدل يف
سنة كل نيجريي.(Cardoso et al., 1992)الكهربائي مشال براز: ايف بني392فحص طفالً
السادس يف1987اخلامسوالشهر1986الشهر العְקجְקليֵקة الفريوسة فوجدت من%27،
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تكون.  (Gomwalk et al., 1993)العينات الفريوسةالفروقال عن الناجم اإلسهال وقوع يف
الصناعية البلدان يف دائماًوالناميةالعְקجְקليֵקة با. ظاهرة سيتاما يف مشفى من25.4%: ليابانيف

للفريوسةبرازياًمنوذجا665ً إجيابياً كان بإسهال إلصابتهم املستشفى يف مقبولني أطفال من
اֱדموعةالعְקجְקليֵקة من كانتAالبشرية حني يف من44 (%15.3)، يف288عينة مقبوالً طفالً

باهلند دهلي يف إجيابية بإسهال إلصابتهم . املستشفى
يفالنامالبلدانيف الالتينيةأفريقياية وأمريكا احلاالت: وآسيا ماليني مئات منهناك

سنة، كل احلالة5  10واإلسهال هلذه مرافقة وفاة كل. مليون أن: على الفريوسةورغم
النس دورها أن إىل مهم، كعامل معروفة املراضةبـيالعְקجְקليֵקة معدالت النامجةوالوفياتيف

معر غري مازال اإلسهال جيداًعن املصادر. (Kapikian et al., 1980)وف بعض : وحسب
ح40%إىل20%تنجم املستشفى يف املقبولني األطفال يف اإلسهال حاالت عمرتـىمن

معسنوات5 مقارنة العְקجְקليֵקة، الفريوسة عن املدارية املناطق البلدانيف60%إىل40%يف
ثبت. املعتدلة جمتلقد على أجريت دراسات السلفادوريف يف ماأنوغواتيماالمعات
كل14%و7%بني عمرنوائبمن حتت األطفال عند عن3اإلسهال نامجة كانت سنوات

العְקجְקليֵקة، الفريوسةوعانـىالفريوسات عن ناجم إسهال من نائبة من تقريباً األطفال كل
خالل حياִדمالسنواتالعְקجְקليֵקة من األوىل أجريت.(PAHO, 1982)الثالثة دراسة وجدت

أطفال ومشلت سنوات عدة مدى على كوستاريكا يفمصابنييف القبول دون لكن بإسهال
العامل هي العְקجְקليֵקة الفريوسات أن مبعدلاألكثراملستشفى كانت،45.3%شيوعاً حني يف

مبعدلللذيفاناملفرزةالقولونيةاإليشربكية الثانية الدرجة يف 13.4Mata%املعوي et al.,)

(1983.
الفصلذروةحتدث ويف املعتدلة، املناخات يف الشتاء من الباردة األشهر يف املرض وقوع
املداريةاجلاف املناخات يف .البارد
املتممةمسحيف تثبيت واختبار املناعي التألق اختبار أظهر سي، دي واشنطن يف أجري
العְקجְקل60%أن بالفريوسة انعدوا قد األطفال كل منمن األوىل السنة اية مع ،حياִדميֵקة

عمرهم من الرابعة بلغوا عندما العدوى من جنى قد . (PAHO, 1982)والقليل
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احليواناتاحلدوث نظرالوليدياإلسهال: يف وجهة من مهم الداجنة احليوانات يف
املراضة معدل من كل بسبب يسببهاملرتفعاقتصادية الذي كبري. واملوت عدد وجود منإن

والفريوسية اجلرثومية حتديدتـيالالعوامل جيعالن املختلفة العدوى وتواتر اإلسهال، تسبب
سب عامل العداوى. صعباًأمراًواحدبـيوقوع مع متزامنة غالباً اجلرثومية العداوى حتدث

السريريةوتفاقمالفريوسية، . الصورة
أنالدراساتتشري إىل والسريولوجية والعجول100%إىل90%الفريوسية اخلنازير من

و جدا38ً%الرضيعة، مبكر عمر يف العְקجְקليֵקة بالفريوسة عدوى تكتسب احلمالن عنـزت. من
أقلالعداوى تكون ألن الرضيعة والعجول اخلنازير يف العְקجְקليֵקة الفريوسة عن وخامةالنامجة

عن النامجة تلك املكللةأوالقولونيةاإليشريكيةمن مبعدلفيماcoronavirusالفريوسة يتعلق
أا السوافات بعض عن يعرف أنه رغم حسببتالوفيات، عالية إماتة 90%تـىمعدالت

(WHO, 1980) .،متواترة السريرية حتت العداوى تكون تفسرتـيوالرمبا باملناعةقد
إمراضية ذات الفريوس من بذراري أو األم لبأ من املكتسبة فاعلة  (,Woodeمنخفضةالال

(1978.
حلوبة،دراسةوجدت قطعان يف العְקجְקليֵקة الفريوسة عن الناجم اإلسهال على بريطانية
للحومها(اللحموماشية تربـى فرادي،) أبقار أو متوطن وأمعاء معدة اللتهاب إضافةقصة

القطعان كل يف سوافية فاشيات ال. إىل الوحدات يف الفاشيات فيهاتـيكانت تغذى
يفباحللالعجول عادة حمدودة لكنها تقريباً، دائم بشكل انفجارية الدلو طريق عن العجوليب

منتـيال 14أعمارها وال3  بعضهاتـييوماً، مع متاس على ناحية. كانت يف: أخرىمن
ال اللحم املراعيتـيماشية من بعمر: تتغذى العجول بني فاشيات 6حدثت أسابيع4 

العج معظم أصيب أسبوع بعمروخالل الوليدة العجول واكتسبت بإسهال، 3ول أيام1 
األرجنتني. (Woode, 1978)العدوى الفريوسة33درست: يف واكتشفت لأللبان، مؤسسة

يف من. منها57.5%العְקجְקليֵקة أكثر من الفريوس يف50%طرح العجول قطيعا33ًمن6من
االفريوسةكانت. لأللبان األكثر العامل يفالعְקجְקليֵקة يف36نتشاراً واكتشفت للحوم، قطيعاً

من%88.9 أكثر أن ووجد املدروسة، املزارع يف50%من الفريوس طرح قد العجول من
العְקجְקليֵקةوجدت. القطعاننصف من55.6%يفCryptosporidiumاألبواغوخفيةالفريوسة
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األلبان39.4واللحومقطعان قطعان إ. من إضافة العامالن هذا يفالسلمونيلةىلووجد
و%11.1 اللحوم قطعان األلبان3%من قطعان Bellinzoni)من et al., 1990).
اليابانأظهر يف عديدة ملواقع سريولوجي تثبيتمعدالًمسح باختبار املفاعالت من عالياً
من: املتممة األحصنة70%أكثر واجلرذانواألغناممن واألرانب والعجول واخلنازير

إجيابيةاملدروسة والعجولالعياراتوجدت. كانت واألرانب األغنام أمصال يف األعلى
(Takahashi et al., 1979).

اإلنساناملرض حاحلضانةدور:يف يطول قد لكن عادة، يومني من . أيام7تـىأقل
اإلسهال بدء القياء احلاالتاملائييسبق معظم حوايل. يف يف املخاط على الرباز 25%حيتوي

الدملكنهااحلاالت،من على حيتوي ما يف. نادراً املستوى منخفضة محى إىل30%حتدث
هياملرضىمن%50 املرضى عند احلمى أن السريرية الدراسات بعض ووجدت ،º39أو م
تقريباً،املرضيدوم. أعلى واحداً مدةأسبوعاً الرباز يف الفريوس ويصل10ويطرح أيام،

اليوالذروةمستوى اإلسهال5واليوم2مبني بدء يؤدي. (Stals et al., 1984)بعد قد
الطفلواضطرابالتجفاف موت إىل الوخيمة احلاالت معظم يف يف. الكهارل العداوى
بأعراضوالبالغنيالولدان مصحوبة .غري

أطفالمتالزمةشوهدت عدة يف األوعية داخل املنتشر والتخثر االحناليل الدم فقر من
األطفالمنعدين، يف املفاجئ الرضيع موت ومتالزمة التنفسي السبيل مرض وصف كما
من. اليفعواألطفالnursingالرضع طفلني من العְקجְקليֵקة الفريوسة ماتواأطفال5استعرفت

املفاجئ، الرضيع موت متالزمة حنيمن يف والرباز، الرغامى من كل يف استعرفت حيث
الب الثالثة عند الرباز يف .(Yolken and Murphy, 1982)اقنيوجدت

املاصةالفريوساتتتضاعف الظهارية اخلاليا وتعدي األمعاءلزغاباتabsorbentالعְקجְקليֵקة
وائتكال تثلم وتسبب اخلباياالزغاباتerosionالدقيقة خاليا وارتشاحاcryptًوتكاثر
املخصوصة للصفيحة أن. ملفاوياً إىل التبدالت هذه بتناقصاإلسهالتشري مرتبطاً يكون قد

الدقيقة لألمعاء االمتصاصية . القدرة
السواءاملعاجلةتتألف إىل الكهارل توازن وإعادة التجفاف .من
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احليواناتاملرض احليواناتاملرضحيدث: يف اإلنسانيف يف يشاهد ملا يفوخالفاً
بشكل واليفع عمررئيسيالولدان أي يف حيدث قد أنه رغم املعروفةيف. ، احليوانات

احلضانة: جتريبياًاملنعديةgnotobioticاملعايشات دور األعراض. ساعة18دام : تتضمن
اإلسهالاالكتئاب القهم، فقط. ، الرضيعة اخلنازير يف القياء غري. شوهد إذامحياملرض عادة
تكتشف أخرى) توجد(مل إىل. مكروبات املطول اإلسهال يؤدي .وتواملالتجفافقد
مدةالعجولأصيبت باإلسهال جتريبياً امللقحة املعايشات 8املعروفة وشفيت6  . ساعات

منعندمالكن غزوية غري ذرية الفريوسقبلالقولونيةاإليشريكيةأدخلت أصبحت: تلقيح
غالباً قاتلة وكانت خطورة، أكثر الظهارية. الصورة اآلفة أن احملتمل الدقيقةلألمعاءمن

أخرى،النامجة مكروبات بتكاثر مسحت قد العְקجְקليֵקة الفريوسة مضاعفاتوبذلكعن حدثت
السريرية الصورة املاء. يف املصابة احليوانات إعطاء املفيد مدةبدلمن بدء30اللنب بعد ساعة

ذلك. اإلسهال إىل املضادات: إضافة إعطاء املتزامنةاحليويةحيبذ اجلرثومية العداوى ملعاكسة
الكهارل) لةالداغ( إعطاء التجفافوحماليلمع ملعاجلة فموياً (,.Fenner et alالغلوكوز

(1993.
االنتقالمصدر وطرز كاملتزلمل:العدوى بشكل مفهومة غري املرض . وبائيات

مقاوم، يفالفريوس حياً يبقى أن احمليطالربازوميكن حرارة درجة يف قد: وكنتيجة. ألشهر
مص البيئة تلوث لعدوىيكون الرضيعةاحليواناتدراً والعجول اخلنازير مثل احليوانات ألن ،

بني ما تطرح 1011قد لفترةمعديةجرعة107  الربازية املادة من غرام كل 9يف أيام5 
(Woode, 1978).الوليدية جداً،املشفويةالعدوى شائعة العְקجְקليֵקة الفريوسة عن النامجة

أوبئة إمنوتسبب احملاضناإلسهال يف أعراضية ال عداوى إىل أن: ضافة بعمراألطفالوجد
10 العְקجְקليֵקةيطرحونأيام5  املمكن. (Holmes, 1979)الفريوسة الوقوعنتيجةمن

العدوى عودة وحدوث للمرض الفريوسالعايل يستدمي على(أن حيافظ ֲדذه) نفسهخيلد،
Gillespie)اآللية and Timoney, 1981).
مباشريكوندق غري أو مباشراً قوي. االنتقال مؤشر املعديةهناك العداوى يف كما

برازياألخرى هو االنتقال طرز أن واحليواناتإىل اإلنسان من كل يف أدى. فموي
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هناكاإلعطاء أن كما واملتطوعني، احليوانات من كل يف عدوى إىل للفريوس الفموي
المؤشرات من فاشيات أن عنعلى جنمت قد البشرية اجلماهر يف واألمعاء املعدة تهاب
الصنبورتلوث ماء من العְקجְקليֵקة ماء. (Hopkins et al., 1984)بالفريوسة من عينات أن وجد
جزيئاتالشرب حتوي ومصر املكسيك العְקجְקليֵקةيف الفريوسة من كما.(PAHO, 1982)عيوشة

املمكن من بالضبائب،للفريوسأنه ينتقل لأليجأن نوعية أضداد بوجود أثبت ما يفAوهذا
بإسهال، مصابني أطفال من بلعومية يفومفرزات فريوسي أطفالمفرزاتمستضد من

الرئة بذات (Hermann and Blacklow, 1990; Stals et al., 1984 Santosham etمصابني

(al., فحصت.1983 منمفرزاتعندما بلعومية تتراوح30أنفية منطفالً أعمارهم
إىل9 باستخدام12أشهر منهم: اإلليزاتقنيةسنة اثنني يف العְקجְקليֵקة الفريوسة مستضد كشف

(Fragoso et al., 1986) .أنه وجد الفريوسةميكنكذلك عن الناجم اإلسهال من الوقاية
بتغطية الرضيعة الفئران يف االن)فالتر(مبرشحاتأقفاصهاالعְקجְקليֵקة إىل يوحي مما عرب، تقال

هلذه مهم، األقلاحليواناتاهلواء . على
جتريبيةالفريوساتليست متصالبة عداوى أثبت وقد صارم، بشكل للنوع نوعية العְקجְקليֵקة
احليوانيةبفريوسات األنواع من العديد يف وحيوانية بشرية وجود. عجلية يشري أمناطقد

خمتلفة حيوانية وأنواع اإلنسان بني مشتركة املصليةمصلية األمناط بعض أن أنتستطيعإىل
كليهما السببيات(تعدي يف). انظر طفل من مستفردة عجلية فريوسة أن حتملنكلتراإوجد

خ من مستفردة ذرية أن كما بقرية، لذرية وثيقة سريولوجية أكثررضيعيرنـزعالقة كانت
اخلارتباطاً الذرية من بقرية بذرية يعرف. (WHO, 1980)يريةنـزوبكثري، ال أنه إىلورغم

يف احليوانات تساهم كيف أو األنواع بني املتصالبة العداوى حتدث درجة املرضوبائياتأي
مهماً دوراً تلعب أا يعتقد أنه إال .البشري،

األطفالاألمعاءالتهاب: التشخيص املادة: يف يف للفريوس غزارة األكثر الطرح حيدث
بني اليومب5و3اليومالربازية بعد العامل يكتشف ما ونادراً املرض، بدء إثباتميكن.8عد

االلكترونـي باֱדهر الربازية املادة من خالصات يف الفريوس طورت: جداًوحديثاً. وجود
يفأخرىطرق الفريوس لكشف الثمن الباهظة املعدات هذه مثل تتطلب : مثالًالربازال

ا املناعي املعدل،immunoelectroosmophoresisلتناضحيالرحالن املتممة تثبيت اختبار ،
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املناعية املقايسة الشعاعيةerythroimmunoassayاحلمراءإليزا، املناعية املقايسة هو. ، إليزا
لكشف املفضل الربوتنيمستضداالختبار يف الشائع املشترك العְקجְקليֵקة علىVP6الفريوسة

الداخلية االختبار. القفيصة هلذا يكتشف،ميكن منوجودوبسرعة،أن العְקجְקليֵקة الفريوسات
واحليوانات1اֱדموعة اإلنسان براز للفريوساتلتقنيةميكن. يف املصلية األمناط حتدد أن إليزا

الرباز يف املوجودة النسيلةباستخدامالعְקجְקليֵקة وحيدة عديد. أمصال ֲדالمة الكهربائي الرحالن
أخرى طريقة أجلغالباًاألكريالميد من وذلك النامية، البلدان يف وخاصة تستخدم، ما
حتديد أجل ومن الكهربائياألمناطالتشخيص  (electropherotypeGómez andبالرحالن

(Grinstein, 1991 .ًتعويال أكثر االختبار هذا أن العيناتمنreliableوجد الختبار إليزا
توفر األخرية الطريقة ألن الولدان، اجلمهرةمعدالًمن هذه يف الكاذبة األجيابيات من عالياً

(Chen et al., 1999) .اختبار الالتكس السريريةبسيطتراص املمارسة يف استخدامه ميكن
(Haikala et al., 1983)،حساسة التقنية باستخداممثلهذه وذلك اإللكترونـي، املخرب

لكنها للفريوس، ضدية بأمصال حمسسة حترينوعيةأقلجزيئات كاختبار تستطب ولذلك ،
screening .ال الصعوبات من التخلص مت الفريوسةتـيكما استفراد البشريةالعְקجְקليֵקةترافق

خط يف الفريوسات زرع من التقدم هذا مكن وقد اخللوية املزارع ثابتخلوييف
(MA 104)التريسبني بوجود املضغية الريسيوس نسناس كلية من Sato)مشتق et al., 1981)،

استخدام ميكن أيضاًمزارعكما النسناس كلية البشرية. نسيج الفريوسات استفراد طرق
اإلجناز طويالًوحتتاجصعبة .وقتاً
تقيسأنميكن النتائج؛ تستخدم ما نادراً لكن خمتلفة، بتقنيات األضداد وجود حيدد
األيجاختبارات وإليزا املناعي والتألق الشعاعية هي: حالياً. AواأليجMاملقايسة التقنيةإليزا

واسع نطاق وعلى استخداماً . األكثر
الطرقتشخيصميكن بنفس احليوانات يف العְקجְקليֵקة بالفريوسة استفراد. اإلسهال كان لقد
زرعالفريوس من إجهاداً أقل والعملية طويلة، فترة منذ ممكناً النسيجية املزارع الفريوسةيف

البشرية غري. العְקجְקليֵקة العְקجְקليֵקة الفريوسات لتشخيص الضروري اֱדموعةاملوجودةمن أنBيف
اإللكترو اֱדهر جمموعةنـييستخدم لكل نوعي مضاد مصل . مع

املبادئأنجيب: املكافحة ومراقبة التثقيف على األطفال يف املرض من الوقاية تعتمد
الربازيللتصححاألساسية الطريق ألن وذلك الرئيسيالشخصي، الطرز هو الفموي
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املنقولةاملهممن. لالنتقال أو باملاء املنقولة األمراض كل يف كما البيئي التصحح تعزيز
أقل. بالطعام وقوع لديهم الثدي من يرضعون الذين األطفال أن عديدة دراسات أظهرت

من اإلرضاعاألطفالللمرض زجاجة من يرضعون ضر. الذين اجليد التصحح وريةممارسات
احلضانة(واحملاضناملستشفياتيف نسبياً). دور عالية مقاومة العְקجְקليֵקة للكلورللفريوسات

األخرى الشائعة الكيميائية كل. واملنظفات الفريوس: على ختريب مم5بـمبعاجلتهميكن
أسيد أستيك تترا داأمني أوethylenediaminetetraacetic .acidإيثيلني غليكول إثيلني أو ،

أومحض كلوروفني هكسا أو غلوتارالدهيد، أو الكحول إيزوبروبيل أو املاء بوفيدونكلور
من. أيودين الوفيات وراء الكامنة احلقيقية املشكلة هو التغذية يفاإلسهالسوء نوع أي يف

النامي .العامل
الفريوالباحثونركز عن الناجم اإلسهال ألن فاعل الال التحصني على سةانتباههم
أنالعְקجְקليֵקة قبل احلياة من األوىل األيام خالل رئيسي بشكل حيدث احليوانات هناكيكونيف

فقد فاعل، بشكل ممنعة تصبح ألن اليافعة للحيوانات لبأ. وقت كافياًالوالدةتناول ليس
املرض من فعاالًتـىوح. للوقاية ميلك:يكون أن اللبأ على األضداد،عياراًجيب من مرتفعاً

تلقيح بتجربة أثبت الناقصالبقراتمثلما فرند مساعد مع معدل فريوسي بلقاح
incomplete Freund(Saif et al., 1983).يف عديدة لقاحات لتلقيحاألسواقتتوفر اآلن

واخلنازير حقناً: املاشية يعطى موهن لقاح هناك هناكparenterallyفللماشية وللخنازير ،
يستخد اللقاح من واآلخرنوعان معطل أحدمها املعدل. موهنحيمان، احلي اللقاح يعطى

للخ بـنـزفموياً والدִדا قبل 5يرات الوالدةويعطي،أسابيع3  قبل عضلياً أخرى مرة
الرضيعة. بأسبوع للخنازير اللقاح يعطى بـقبلكما 10النظام اللقاح. أيام7  يعطى

للخ عضلياً الوالدةنـزاملعطل قبل زرقاًللخنازيرويرات .(Paul and Lyoo, 1993)الرضيعة
عند واللنب اللبأ يف األضداد من مستويات اللقاحات هذه كمانـزواخلالبقرةتشكل يرة،

األضداد إفراز األيج. تطيل هو الرئيسي احملصن األمعاءاملفرزAالضد بإعطاء. من ينصح
فترة خالل اللنب يف اللبأ . االختطارمضافات

عمر: نساناإليف بعد حيدث للمرض األعلى الوقوع ألن هنا، خمتلف 6الوضع أشهر،5 
جمراهمما يأخذ أن التفاعل بالتمنيع يف. يسمح البشري لالستخدام اللقاحات مرحلةمازالت

والتقييم البقري. التطوير اللقاح اللقاح. األسواقمنRIT 4237سحب أعطى حني يف
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يفنتائجWC-3البقري بلدانأجريتجتاربجيدة يف حالياً ويقيم املتحدة الواليات يف
من. أخرى قردية بذرية لقاح أو(الريسوسيةMMU18006العְקجְקليֵקةالفريوسةطور

I-RRV(وأعطى املراقبةحتصيناً، جتارب يف املتحدةيفcontrolledجيداً والواليات السويد
يفنـزوف أخرى جتارب يف فشل لكن ضدافنلندويال، اخترب ألنه رمبا املتحدة، والواليات

خمتلف مصلي أخرى. منط حماولة اللقاحلتطويرمشلت من مأشوبة إخراجة للبشر لقاح
بشري،جمبولةWC-3البقري مصلي للتقييموخيضعبنمط قردي. حالياً لقاح يوجد كما

املستضدات فيه مأشوب البشريةمنVP7بشري املصلية ضمنقد2و1األمناط جبلت
القردي والوالياتالتجاربأظهرت. الريسيوسيMMU18006اللقاح فنلندا يف اֱדراة

تصل للتحصني مستويات العְקجְקليֵקةالتوايلعلى67%و88%املتحدة بالفريوسة اإلسهال ضد
املصلي النمط . 1من

المـراجـع
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الربيعي الدماغ أوروالتهاب والوسط الروسي بـيالصيفي
RUSSIAN AND CENTRAL EUROPEAN SPRING-SUMMER 

ENCEPHALITIS

ICD-A84.0األقصى الشرق في بالقراد المنقول الدماغ الدماغ(التهاب التهاب
الروسي الصيفي أوروباA84.1 )الربيعي وسط في بالقراد المنقول الدماغ التهاب

ICD-10 A84.0 Far Eastern tick-borne encephalitis (Russian spring-summer 
encephalitis); A84.1 Central European tick-borne encephalitis 

اֱדموعة:املرادفات بفريوس الدماغ بالقرادBالتهاب الربيعي،املنقول الدماغ التهاب
األقصى الشرق يف الطورين،الصيفي ذو والدماغ السحايا ذات،biphasicالتهاب اللنب محى

.الطورين
إىل:لسببياتا ينتمي اֱדني رناوي فريوس وهو بالقراد، املنقول الدماغ التهاب فريوس

الفريوسة كازالس(Flavivirusاملصفرةجنس منCasalsفريوس باملفصليات املنقول
املصفرة)Bاֱדموعة الفريوسات فصيلة سابقاً(، الطخائية الفريوس. 1)الفريوسات يشكل

يضم معقد من باواسانفري: جزءاً القفزي،Powassanوس الداء غابة،فريوس داء فريوس
أومسك محى فريوس النغات،فيةنـزال Omskكياسانور، لفريوس. Langatوفريوس

ال1 املصفرة الفريوسات كل اֱדموعةتـينقلت من باملفصليات املنقولة الفريوسة إىل فصيلةBتنتمي إىل السابقة
الطخائية الفريوسات من املصفرة .الفريوسات
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مستضدية ضروب ثالثة بالقراد املنقول الدماغ األوروب:التهاب الشرق،يـالضرب ضرب
السيبريي،األقصى .الضرب

اجلغرايف الفري:التوزع السوفياستفرد االحتاد من واألوروبية اآلسيوية املناطق يف تـيوس
الشرقيةأسترالياويف،السابق وأملانيا وفنلندا والدامنارك السابقة وتشيكوسلوفاكيا وبلغاريا

السابقة ويوغسالفيا وسويسرا والسويد وبولندا والنرويج اليونانوهنغاريا يف . ورمبا
األور موجودبـيالضرب الفريوس األوروبيةمن البلدان األقصى،يف الشرق وضرب

آسيا، يف الغرموجود اجلزء يف الضربني كال السوفيبـيواستفرد االحتاد . السابقتـيمن
فيالصني يونان يف الشرقي بالقراد املنقول الدماغ التهاب بفريوس عالقة هلما ذريتان استفردت

الغنمي اللبود Ixodes ovatus(Houمن et al., 1991).
اإلنسان يف فرادي:احلدوث قراد لدغة عن الناجم بشكل،املرض البالغني ويصيب

ي،رئيسي حني يأنـزيف الذي الشكل بالضربتـيع امللوث املاعز لنب شرب من
مبـياألورو فاشيات يسبب أن معاً،ليةنـزإىل واألطفال البالغني يف. أصابت وباء حدث

من السابقة عامحا660تشيكوسلوفاكيا مئات. 1951لة من للحاالت السنوي العدد يتراوح
ح2.000تـىح مراضة معدل يعيش. (Monath, 1982)نسمة100.000لكل20تـىمع

بني%80 الفريوس من السيبريي الضرب التقطوا الذين املرضى من غابة8و3تقريباً من كم
سيبرييا يف فارماتايفا بزيارִד،(1989)حسب يقيمون والعطلحيث األسبوع اية يف ا

واالستجمام اللبود. لالسترخاء قبل من لدغ بعضهم أن الثلمأثبت persulcatusالفوقي

Ixodes،الفريوس من السيبريي للضرب الرئيسي الناقل .وهو
اإلنسان يف شائعة سريرياً الظاهرة غري العدوى أن سريولوجية وبائية مسوحات . أظهرت

الصي يف املرض غزيراًحيدث القراد يكون عندما .ف
احليوانات يف ومن:احلدوث القوارض، خاصة الصغرية، الثدييات من الفريوس استفرد

واملاشية لدى. املاعز من2.922من14.6%كان صغرياً أرضياً ثديياً خمتلفا12ًحيواناً نوعاً
األورو الوسط الدماغ التهاب لعامل يفبـيأضداد أجريت دراسة شرقمو6يف اقع

الزاهية. سلوفاكيا العكبورية هي تقريباً اإلجيابية الثدييات كل Clethriononysكانت
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glareolusاخلروعي اللبود وكان ،I. ricinusاملنطقة يف السائد القراد Kozuchهو et al.,)

لدى. 1990) الدماغ15من5كان التهاب لفريوس أضداد األيائل من مأخوذة مصلية عينة
أيضاًاملنق اخلروعي اللبود من الفريوس واستفرد بأملانيا، برلني غابات يف بالقراد  (Kahl andول

(Radda, 1988.يف بالقراد املنقول الدماغ التهاب لفريوس أضداد من0.9%وجدت
و206 اليونان429من8.6%كالب يف دراستني يف .(Chambouris et al., 1989)كلباً

اإلنسان يف األقصىزنـي:املرض الشرق وضرب السيبريي الضرب عن الناجم املرض ع
األوروب الضرب عن الناجم املرض من وخامة أكثر يكون أقصى. يـألن يف العدوى تتميز

شديد صداع مع مفاجئ ببدء الروسي احلسنـزالشرق وفرط وقياء بسرعة، ترتفع ومحى
الضوء ش. ورهاب والنخاع الدماغ اللتهاب املميزة شللاألعراض مع املنطقة تلك يف ائعة

واختالجات وأرق، ودوار وصمم بصرية واضطرابات ورأرأة، مستدمي، أو مؤقت رخو
وسبات وهذيان الشكل شلل. صرعية من وتتألف شائعة، والعقابيل مديد، النقاهة طور
الظهر وعضالت العلوية الطور. الطرق بعد والشلل احلركية االضطرابات بعض تظهر قد

م حاحلاد أو بأشهر املرض سنواتتـىن بينة. بعد مؤكدهناك برهان يوجد ال لكن
العص اجلهاز يف الفريوس دميومة عن نامجة تكون قد املتأخرة املتالزمات هذه أن بـيعلى

(Asher, 1979) .هو احلالة إماتة . تقريبا20ً%معدل
ي ما وعادة سيبرييا، من وأجزاء أوروبا يف أكثر محيد طوريناملرض ذا مساقاً األول: تبع

ال يشبه خفيف محي مبرض ويتميز الدم، تفريس دور أسبوعاًنـزمع يدوم الوافدة يتحسن. لة
بعد ولكن 10املريض، وقياء7  الرقبة وتيبس صداع مع نكسة حتدث تقريباً يتبع. أيام

اخلف والدماغ السحايا التهاب أو العقيم السحايا التهاب من مساقاً احلاالت. يفاملرض
من األقصى الشرق ضرب أو السيبريي الضرب يف هو مما أقل املوت أو الشلل من اخلطرية

بني. املرض احلالة إماتة ومعدل مديد، النقاهة .2%و1%طور
األورو الضرب عن النامجة العدوى أن ظاهربـيقدر مرض إىل تؤدي الفريوس من

يف وأن2%سريرياً فقط، احلاالت الثاف0.2% من الطور إىل تتطور العدوى من نـيقط
يف،Kunz(الوخيم McNeilمذكورة et al., 1985 (من حضانة دور بالقراد املنقولة للعدوى
20 امللوث8  اللنب عن الناجم الشكل يدوم حني يف 7يوماً، فقط4  .أيام
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احليوانات يف وتسبب،:املرض الربية، احليوانات يف عادة بأعراض مصحوبة غري العدوى
فقط، واملاعزأحياناً واحلمالن الكالب يف يف. مرضاً للفريوس التجريبـي التلقيح يؤدي

يدوم قد دم تفريس إىل البالغة اليوم5األغنام إىل الثانـي اليوم من الفريوس طرح مع أيام
يفيسب. السابع واملوت الدماغ والتهاب الدم، تفريس احلمالن يف املرض 6ب أيام5 

(Gresíková and Beran, 1981) .يف طبيعي بشكل احلادث املرض يف األعراض تتوافق
والدماغ السحايا التهاب أعراض مع واملاعز بالضرب. األغنام املنعدية احليوانات متشي

خزل عندها يظهر دوائر، ضمن األمامينيparesisالشرقي الطرفني يف عندما(rearتشنجي
خميخي منشأ من يكون مقفل(وضزز) ال صرير) lockjawفك األسنانchatteringمع

اخلامس( القحفي العصب يكتنف وميوت)عندما السيبريي. تقريبا%12ً، الضرب يسبب
رباعي خزل مع االنفجاري والدماغ السحايا وصمل،تشنجيtetraparesisالتهاب وخيم

الظهري والتشنج األسنان وصرير مقفل احلالة. opisthotonosوفك إماتة 100%معدل

(Poppensiek, 1986).
االنتقال وطرز العدوى موضعة):26الشكل(مصدر وحتدثnidalالعدوى طبيعتها يف

الغابات داخل املراعي أو املشجرة املناطق والثديي. يف القراد بني الفريوس الصغرية،يدور ات
القوارض هو.وخاصة األقصى الشرق لضرب الرئيسي الثلمالعامل الفوقي Ixodesاللبود

persulcatusهو األوروبـي وللضرب اخلروعي، ألنواع.I. ricinusاللبود ميكن كما
مثل القراد من املتناسقة: أخرى اليابانيةوHaemaphysalis concinnaالقرشومة القرشومة

منH . japonica douglasiالدوغالسية عديدة اجللدوأنواع أنDermacentorناخس
الناقل بدور الرئيسية. تقوم النواقل أن توطد اخلروعي(لقد اللبود الثلم، الفوقي قادرة) اللبود

يف األول وحيدث أيضاً، املراحل وعرب املبيض عرب االنتقال النواقل6%على من تقريباً
.املنعدية

دو الثلمتستغرق الفوقي للبود الكاملة احلياة 4رة اليافعة. سنوات2  القرادات تتغذى
الكبرية الثدييات على البالغة القرادات تتغذى حني يف الربية، والطيور الصغرية الثدييات على

معاً والداجنة احمليط. الربية إىل وميتد األورال جبال يف اخلروعي للبود اجلغرايف املدى يبدأ
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الربيع. (Varma, 1989)ياألطلس يف للفريوس كمضخمات الصغرية الثدييات ختدم
لدى. والصيف من10يوجد ومديدة عالية عيارات الربية، القوارض من األقل على أنواع

الدم الريقية. (Gresíková and Beran, 1981)تفريس املرحلة من العدوى على القراد حيافظ
البالغية مرحلة . حتـى

ثبت بتفريسلقد تصاب الربية والطيور الصغرية الثدييات من عديدة أنواع أن املخترب يف
يف سريرياً ظاهرة غري العدوى وتبقى قراد، قبل من تلدغ أو حميطياً تلقح عندما مطول دم

احلاالت والزغبة.معظم القنفذ مثل احليوانات بعض يف الدم يف الفريوس من(يبقى حيوان
السنجاب يشبه اإلشتاء) dormouseالقوارض خالل طويلة مدة .واخلفاش

الصيفي: 26الشكل الربيعي الدماغ أوروبـيالتهاب والوسط االنتقالالروسي .حلقة

الداجنة واحليوانات اإلنسان من كل واملاعزيلتقط لدغةكاألغنام خالل من العدوى
للعدوى طبيعية بؤراً يدخلون عندما لإلنس. قراد ميكن خاللكما من العدوى يكتسب أن ان

منعدية أغنام أو ماعز من جنب أو لنب عندما. تناول بالقراد منعدياً واألغنام املاعز كل يصبح
ألباا يف الفريوس وتطرح باحليوانات، متوطنة مناطق يف أن. ترعى إثبات املمكن من كان
واأل املاشية يف الدم تفريس إىل جتريبياً تؤدي منعدى قراد ألباالدغة يف الفريوس وطرح . غنام

األبقار ألبان شرب من اكتسبت بشرية حاالت تعرف مل كسواغ. لكن الطيور ختدم قد
vehicleجديدة مواقع إىل القرادات .حلمل
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فصلي اإلنسان يف أقصى) مومسي(املرض يف يدوم والذي القراد نشاط فترة مع ويتوافق
ال أوائل إىل الربيع من الروسي اخلريفالشرق حتـى أوروبا يف ميتد حني يف .صيف،

املرض وبائيات يف احليوانات ناقل،:دور كونه إىل إضافة للفريوس، مستودع القراد
املراحل عرب واالنتقال املبيض عرب االنتقال بسبب كل. وذلك كانت: على إذا فيما يعرف ال

الضرو من يكون احلالة هذه ويف الوقت، مع فقدت قد الفترة الفقارياتهذه اكتناف ري
(Gresíková and Beran, 1981) .وميكن للفريوس، كمضخمات الربية القوارض ختدم

الشتوي البيات خالل احليوانات هذه دم يف يستدمي أن املنعدية. للفريوس واملاعز األغنام
اإلنسان لعدوى مصدر لبنها يف الفريوس تطرح .التـي

بل منعدياً يصبح عارض، ثوي اجلنباإلنسان أكل أو اللنب بشرب أو القراد ازداد.دغات
أثناء اإلنسان قبل من الطبيعية البؤر اختراق مع السابق السوفيتـي االحتاد يف املرض وقوع

ال وأقصى سيبرييا يف الغابات مناطق باجتاه التطور الروسيشتقدم . رق
بتلق:التشخيص املرض من األول الطور خالل الفريوس استفراد املريضميكن دم يح

خلوية مزارع على ببذره أو الرضيعة، واألقداد الفئران مخ التشخيص. داخل يتألف
املصلي االنقالب إثبات من األقل4(السريولوجي على العيار يف باستخدام) زيادات

واإلليزا املصل، واستعدال الدموي، التراص وتثبيط املتممة تثبيت Roggendorfاختبارات et)

(al., 1981; Hofmann et al., 1983.
لتحصني: املكافحة السابق السوفيتـي واالحتاد أوروبا شرق يف معطل لقاح يستخدم

االختطار العالية املزارعون(اֱדموعات اجليش، أفراد الغابات، يف أعطيت). العاملون
أخرى20 أوروبية وبلدان أستراليا يف معطل لقاح من تقريباً جرعة هذا.مليون اللقاححيدث

دجاج جنني من خلوية مزرعة يف اإلمرار خالل من مقدارهاملطور مصلياً .99%انقالباً
أستراليا املرض: يف اختفى ولكن اجلموعي، التلقيح محلة قبل احلاالت من مئات عدة حدثت

فعلي بشكل ذلك يف(Kunzبعد لقاح. Brandt 1990, Kunz et al., 1980): مذكورة وفر
ومن وأنتجمعطل الفئران يف حتصيناً فريوسية، جزيئة من عليه احلصول يتم عالية، بدرجة قى

الفريوس من الشرقي والشكل الغربـي الشكل من كل ضد مستعدلة لقاح.أضداداً هناك
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التجريبية مراحله يف للحيوانات موهن .حي
املهم الوبائيةمن الفاشيات غليه؛لتجنب أو اللنب ابسترة أجل لتحصنيومن
املوطونة: الشخصي املناطق يف ومنفرات حمصنة مالبس استخدام .يفضل

المـراجـع
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سندبيس SINDBIS FEVERحمى

ICD-10 A92.8أخرى نوعية بالبعوض منقولة فيروسية حميات
ICD-10 A92.8 Other specified mosquito-borne viral fevers

كاريليا:املرادفات داKarelianمحى أوكلبو، .Ockelboء
جلنس:السببيات ينتمي اֱדني، رناوي فريوس سندبيس، األلفاويةفريوس الفريوسة
Alphavirus)اֱדموعةAباملفصليات املنقولة الفريوسة الطخائية)من الفريوسات فصيلة ،

Togaviridae .الغربـي اخليلي الدماغ التهاب بعامل مستضدياً الدراسات. يرتبط كشفت
أوروبامتوا مشال من الصلة ذي أوكلبو وفريوس سندبيس فريوس جمني نوكليوتيد مت. لية

االستعدال اختبار باستخدام خمتلفة جغرافية مناطق من الفريوس من عديدة ذراري فحص
مق يف النسيلة وحيدة وأضداد اللوحية، باإلباختزال املرتبط املناعي املمتز ) إليزا(نـزميايسة

(Lundstrom et al., 1993) .محى وعامل السويد يف أوكلبو فريوس أن الباحثون استنتج
سندبيس البدئي النمط من منيطان مها روسيا يف مصر(كاريليا بعض).من هناك أن ورغم

يف املستفردة الفريوسات بني املستضدية منيطاتأفريقياالتغريات كلها فإا وأوروبا، وأستراليا
سندبيس فريوس .من

ا يف:جلغرايفالتوزع البلدان من عدد من سندبيس فريوس الكامريون،(أفريقيااستفرد
جنوبأفريقيامجهورية السنغال، نيجرييا، موزامبيق، مصر، أوغنداأفريقياالوسطى، وآسيا) ،

بورينو( وجزر الفلبني، ماليزيا، فلسطني، كارليا(وأوروبا) اهلند، السابقة، تشيكوسلوفاكيا
السوي روسيا، أيضاً) ديف .وأستراليا
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فقط:احلدوث اإلنسان يف سريرياً العدوى عن. تتظاهر يقل ماال تشري. حالة30يعرف
مصر يف أجريت التـي الوبائية السريولوجية النيل(املسوحات دلتا منطقة السودان) يف ويف

املوط املناطق يف تعيش التـي اجلمهرة بني مرتفع الظاهرة غري العدوى معدل أن . ونةإىل
غزيراً الناقل البعوض يكون عندما الصيف يف البشرية احلاالت يف. حتدث األضداد وجدت

واخليليات واألغنام املاشية ويف الربية .الطيور
اإلنسان يف عام:املرض أوغندا يف األوىل للمرة البشرية احلاالت تألفت. 1961ميزت

يرقان شوهد كما مفصلي، وأمل وصداع محى من مناألعراض مريضني عند خفيف
جنوب. مرضى5 يف لوحظأفريقياأما فقد وخامة، أكثر املرض تظاهرات كانت حيث ،

حويصالت لتشكل ميل مع واألطراف اجلذع على حطاطي بقعي علىطفح خاصة
والراحتني وتضخم. القدمني ووهن وقياء وغثيان العني حول أمل من املرضى بعض عانـى

اللمفية الوقتاختفى. العقد بعض املفصلي األمل يستمر قد لكن بسرعة، احلاد قد. املرض
يف املفصلي األمل وجود20%يدوم استمرار مع مترافق عديدة لسنوات تقريباً املرضى من

نوعية نـزفية.(Niklasson, 1988)أضداد تظاهرات مع أستراليا يف حالة شوهدت
دامت والتـي عديدة، Guard)أشهر4ورجعات et al., 1982).

املفصل؛ التهاب تسبب التـي األلفاوية الفريوسات من واحد سندبيس فريوس
تشيكونغونيا هي األخرى ينونغMayaroمايارو،Chikungunyaوالفريوسات ينونغ أو ،

O’nyong-nyongروس ر ، Ross River)الوبائي املفاصل وفريوس(Tesh, 1982)التهاب
بارمه .Barmahغابة
احليواناتاملرض الدم: يف تفريس يثبت ومل الداجنة، احليوانات يف سريرية حتت العدوى

الطبيعي. أبداً املستودع هي والتـي الربية الطيور يف أعراضية ال العدوى تكون رمبا
مات. للفريوس بعضها أن حتـى امللقحة الصيصان يف جتريبياً العيار عايل دم تفريس .أحدث

اال وطرز العدوى وقد:نتقالمصدر الربية، الطيور من عديدة أنواع من الفريوس استفرد
البلدان بعض يف الطريية اجلماهر هذه يف األضداد احللقة. وجدت أن إىل احلقائق تشري

للطيور الولوع والبعوض الطيور بني حتدث للعدوى النواقل. ornithophilousاألساسية
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الفري استفرد منها والتـي احتماالً، هياألكثر متكرر، وبشكل التقليموس الوحيدة الباعضة
Culex univittatusوأفريقيايف اخلطم، احللقية أسترالياC. annulirostrisالباعضة .يف

وخاصة البعوض، من أخرى أنواع من الفريوس اCulicinesالباعضياتاستفرد لباعضةمثل
الكاذبة بورينوC . pseudovishnuiالفشنوية عارضةاإلنس. يف أثوياء الداجنة واحليوانات ان

.فقط
خالل:التشخيص الدم بتفريس مصابني مرضى من الصعوبة بعض مع الفريوس استفرد

الرضيعة الفئران تلقيح بوساطة املرض من األوىل الثالثة هي. األيام أخرى تشخيصية طريقة
الترا تثبيط اختبار باستخدام املرض يف السريولوجي االنقالب الدمويإثبات .ص

البعوض:املكافحة لدغات ضد الشخصي التحصني من اإلجراءات .تتألف
المـراجـع
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واإلنسان الحيوانات في اإلسفنجية الدماغ اعتالالت
SPONGIFORM ENCEPHALOPATHIES OF ANIMALS AND 

MAN

ICD-10 A81المركزي العصبـي للجهاز البطيئة الفيروسية العداوى
ICD-10 A81 Slow virus infections of the central nervous system

نظر وجهة من جداً مهم السارية احلادة حتت اإلسفنجية الدماغ اعتالل دراسة إن
والوبائيات والسببيات املقارنة واحليوانية. الباثولوجيا البشرية األمراض من اֱדموعة هذه تتميز

اهليستوباثول وتشابه االلتهابية، اآلفات وتشابهبغياب املركزي، العصبـي اجلهاز يف وجيا
السببية اآلن(العوامل حتـى كامل بشكل مميزة معتاد)غري غري بشكل املديد احلضانة . ودور

أفراد لبقية بدئي ومنط كنموذج خيدم والذي للدراسة، خضوعاً وأكثرها األمراض، هذه أول
واملاعز األغنام يف القطنـي احلكاك هو تسميتهLumbar prurigoاֱדموعة، يفضل والذي ،

املشاֲדة. "scrapie"بالراعوش الثالثة لألمراض أعمق لفهم قاعدة الراعوش دراسة وفرت
اإلنسان عند كروتKuruالكورو: األخرى وداء Creutzfeldt-Jakobياكوبلديفز،

وا الساري املنك دماغ اعتالل إىل باإلضافة شينكر، ستروسلر غريستمان لداءومتالزمة
اإليائل يف املزمن عام.الضموري اֱדموعة هذه إىل آخر حيوانـي مرض وهو1986أضيف

البقية من أكثر االقتصادية الناحية من مهم وهو البقري، اإلسفنجي الدماغ .اعتالل
للمرض كنماذج احليوانات يف والتجريبـي الطبيعي املرض من كل خيدم أن ميكن

كل.البشري ع: على أن تكوناقترح قد بعضها مع الصلة والوثيقة األمراض هذه كل وامل
خمتلفني أثوياء مع التكيف أثناء للتعديل خضع واحد لعامل . (Gajdusek, 1977)ذراري

يبدل اإلنسان غري مقدمات خالل الراعوش عامل إمرار أن مالحظة على الفرضية هذه تعتمد
بإحد يستمر ال الفريوس أن كما األثوياء، من األصليطيفه الثوي يف املرض األغناماث أي

متطاول،. واملاعز سريري مسار إىل إضافة طويل، حضانة بدور أيضاً األمراض هذه تتشارك
باملوت حتماً ينتهي .والذي

متشاֲדة، خمية بآفات واحليوانات اإلنسان يف اإلسفنجية الدماغ التهابات كل تتظاهر
النجمية اخلاليا بكثرة تتميز االلتهابـيوالتـي األكثر.astrocytosisغري اآلفة توجد
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العصبـي اللِّبد داخل فجواتneuropilحتديداً تعطي حيث ،vacuolesاحلجم خمتلفة
الشكل اسنفنجي مظهراً .(Tuler, 1991)العضو

اإلنسان يف اإلسفنجية الدماغ والتهابات الراعوش من ساريةلكل كوا إىل إضافة
جينـي يف. determinantحمدֵקد املقياس هو األغنام من املتنوعة لألنسال املختلف االستعداد
اخلصوص Brown)هذا et al., 1991).

الراعوش مع املترافقة اللييفات وجود هي تشخيصية قيمة ذات مشتركة أخرى ميزة
scrapie-associated fibrilsمبعاجلة اإللكترونـي اֱדهر حتت رؤيتها ميكن والتـي نسيج،

سلبـي ملون واستخدام املصاب، .stainالدماغ
احلادة:املرادفات حتت اإلسفنجية الدماغ العدوائي. اعتالالت النشوانـي infectiousالداء

amyloidosis .البطيئة الفريوسية التنكسية الدماغ االعتياديةاعتالالت Unconventionalغري

slow virus degenerativeالربيو أدواء .prionن،
غري:السببيات بشكل خصائصه بعض حددت لكن مييز، أو السببـي العامل يستفرد مل

رشوح) آ(. مباشر الباكتريولوجيةfilterableعامل املرشحات ميكنه) ب(؛باستخدام عامل
الداجنة احليوانات أو املخترب حيوانات يف بالتلقيح احلرارة) د(.االنتقال لدرجات مقاوم عامل

الكيميائيةالعا العوامل من والعديد البنفسجية فوق واألشعة الضروري. لية لتعديلمن
اإلعدائية بقوةقدرته نفسه يلصق والذي اخللوي الغشاء عديدة. ختريب نظريات قدمت

العامل طبيعة :حول
بـ1) قطره يقدر عادي، غري فريوس ونانومتر25إنه الباحثني، بعض 50حسب  30

اآلخرحنانومتر البعض اֱדهر. سب يف الفرييون تشبه بنية أي اآلن حتـى تֱקميز مل
األخرى. اإللكترونـي الفريوسات مميزات عن اֱדموعة هذه مميزات من العديد ختتلف

خاص وبشكل العصب: املعروفة، النسيج يف التهاباً تسبب وال نوعية، أضداداً تنتج ال ي،ـإا
للعوا عادي غري بشكل الفيزيائيةومقاومة . مل

اֱדنيvirine"فريين"إنه2) لتحصني الالزم الربوتني أن على للداللة ابتكر مصطلح وهو ،
بذلك للقيام جداً صغرياً يكون قد العامل ألن الثوي، قبل من التفسري. مرمֵקز هذا يكون قد
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غري مستضدات أي هناك تكون لن ألنه املناعية االستجابة فقد عن أيضاً بالنسبةمسؤوالً بة
.(Kimberlin, 1992)للثوي
الشكل3) فريوسي دون: viroid"فرييود"إنه الطاق مفرد جداً صغري رناوي فريوس وهو

معينة لنباتات ممرض وهو اآلن(قفيصة، النظرية هذه ).استبعدت
عام: prion"بريون"إنه4) بروسينيز ابتكره مصطلح هذه،1982وهو جذبت وقد

معظم حول. املهتمنيالنظرية التسعينات يف املعلومات من كبرية كمية جتميع مت وقد
الربوتينـي للجزيء واجلينية والفيزيائية البيولوجية بروتنيproteinaceousاخلصائص أو

العامل(PrP)الربيون قبل من وليس الثوي قبل من يرمز والذي الربوتني.، والذيهذا
اخللية بريون بروتني أيضاً قبل(PrPc)يسمى من املرمز السوي املنتج وهو للربوتياز، حساس

الثوي يف العدوى. جني الراعوش: أثناء بريون بربوتني يعرف للراعوش، نوعي بروتني ينتج
PrPsc(Prusiner, 1992; Oesoh et al., 1991) .يكون وقد للربوتياز، مقاوم الربوتني وهذا

م األقل على أو للراعوش، املعدي الرئيسياجلزء يف. كونه الراعوش بريون بروتني يتشكل
بالراعوش املصابة احليوانات اآلن. دماغ حتـى التضاعف يف العامل آلية تعرف .مل

تشري قد والتـي وطفرة، لتغري اإلسفنجية الدماغية االعتالالت يف املعدي العامل خيضع
جمني وجود ا. إىل حتـى للراعوش نوعية نووية محوض أي توجد املكثفمل البحث رغم آلن

الباحثني من العديد قبل توضيح. (Prusiner, 1992)من الربيون نظرية يؤيدون الذين على
الترمجة بعد تعدل قد سوي بروتني يف الراعوش عامل يف حتدثا أن والطفرة للتغري ميكن 1كيف

(Kimberlin, 1992).
الحيوا DISEASES OF ANIMALSاتنأمراض

Scrapieالراعوش1.

باحليوانات:املرادفات املتوطن الغنمي السفلي ،enzootic ovine paraplegiaالشلل

الوراثيات.1 منtranslationالترمجة: يف األمينية احلموض من نوعية متوالية يف الببتيد عديدة سلسلة تشكيل هي
املرسال الرنا ترميز . خالل



447 اعتالالت الدماغ اإلسفنجية يف احليوانات واإلنسان

القطنـي)إيسلندا(ridaالريدا احلكاك ،Lumber Prurigo.
واالنتشار اجلغرايف و:التوزع وأملانيا وفرنسا وقربص كندا يف املرض يسلنداأشخص

والس والنرويج وإيطاليا وإيرلندا وإيران واليمن،واهلند املتحدة والواليات املتحدة واململكة ويد
الربيطانية األغنام استرياد عملية وجنوب: وخالل وكينيا أستراليا إىل املرض أفريقياأدخل

ممكناً العدوى استئصال جعل املصابة احليوانات وذبح الفوري التشخيص أن إال أيضاً،
(Eklund and Hadlow, 1981)أغ يف املرض شخص كما سول، دول غراند ريو يف نام

Fernándes)بالربازيل et al., 1978) .،اآلن حتـى للمرض الكامل العاملي التوزع حيدد مل
ولبنان السابقة وتشيكوسلوفاكيا وكولومبيا وبلجيكا النمسا يف فاشيات عن التبليغ مت لكن

حمدود والعدوى املتحدة، العربية واإلمارات وسويسرا والصومال يفوهولندا إسبانيا يف ة
واملفلون. (Detwiler, 1992)أراغون واملاعز األغنام يف املرض خروف(mouflonحيدث

وكوستاريكا سردينيا يف خاصة جبلي .(Ovis musimon)) بري
السوفولك املتحدة،Suffolkأغنام واململكة املتحدة الواليات من كل يف تأثراً األكثر هي

تأهب لديه النسل ألن العاملرمبا من اخلاصة للذرية اململكة(جينـي أدخل حيوي منط
أخرى)املتحدة أنسال إىل االنتشار من العدوى منعت املكافحة إجراءات ألن أو يف. ،

سوفولك نسل من معينة من: خطوط أكثر يتأثر أن األغنام50%ميكن عن. من أبلغ
عدا ما الواليات كل يف املتحدة الواليات يف مع460أصيب. اليةو11الراعوش قطيعاً

بـ يقدر احلالة إماتة سوفولك،340كان. 5%معدل أغنام من املنعدية القطعان من
مع البقية أخرى9وتوافقت شوفيت: أنسال منها وهامبشريCheviotكان ،Hampshire

تأثراً مع. األكثر وذلك صغرياً، مرضاً يعترب كان أن بعد متزايدة بأمهية الراعوش بروزحيظى
املتحدة اململكة يف البقري اإلسفنجي الدماغ الحقاً(اعتالل متوت. (Gloyd, 1990)) انظر

عمرها يكون عندما الراعوش من 50األغنام . (Eklund and Hadlow, 1981)شهرا30ً 
املصابة البلدان يف القطعان إىلمعظم املتحدةأباإلضافة والواليات املتحدة واململكة يسلندا

يف كبرية اقتصادية مشكلة يشكل لكن به، يعتد ال املرض وقوع أو الراعوش، من خالية
لـ املوت يسبب ألنه املؤسسات املصابة15%إىل10%بعض احليوانات  (,Stampمن
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سريولوجية. 1980) اختبارات وجود لعدم للعدوى احلقيقي االنتشار معرفة جداً الصعب من
اهلدف نألدى. هلذا األغناميسلندا قطعان من العدوى استئصال إىل يهدف فعال ترصد ظام

عام. فيها عام10.000  15.000يفحص: 1978منذ كل هيستولوجياً الدماغ من . عينة
تفجي يفvacuolizationشوهد املتناظر من10%العصبون سريرياً السوية احليوانات من

است املمكن من وكان كبري، بشكل املنعدية ظهور15عرافالقطعان قبل منعدياً قطيعاً
سريرية .(Detwiler, 1992)حاالت
أن املتحدة17%وجد اململكة يف أجري مسح يف وذلك املرض، لديها احليوانات من

احللوبة األغنام قطعان يف الراعوش انتشار حتديد االنتشار. ֲדدف متوسط عام0.31وكان
.(Morgan and Nichols, 1991)1988عام0.5و1987

واملاعز األغنام يف املاعز:املرض يصيب قد لكن رئيسي، بشكل األغنام مرض الراعوش
املراعي نفس يف األغنام مع تتشارك والتـي طويل. أحياناً، الطبيعية العدوى يف احلضانة دور

بـ ويقدر 4جداً، الذي. سنوات1  للجني مائل أنه يبدو جبني جينياً حمدد الدور طول
الراعوش. PrPلـيرمز حضانة طول على مهم تأثري له اجلني هذا أن الفئران يف جتريبياً أثبت

الفئران خماتل. (Aiken and Marsh, 1990)يف املرض هياجاً. بدء أكثر املصابة احليوانات
الفرنسية يف امسه املرض أعطى ما وهذا والرقبة، الرأس يف خفيف رعاش من وتعانـي

maladie tremblante"الرعاش هو". مرض غالباً ظهوراً واألول وضوحاً، األكثر العرض
القطنيةprurigoاحلكاك املنطقة يف يبدأ جاء(والذي القطنـي"ومنه ميكن)"احلكاك ولكن ،

اجلسم من أخرى أجزاء إىل ميتد بأسالك. أن نفسه يفرك أن على احليوان احلكة شدة جترب
خ يقضم وأن آخر شيء أي أو وأطرافهالسياج مناطق. واصره إىل الصوف ضياع ميتد قد

اجلسم من املتقدمة. أخرى احلاالت يف هزيالً احليوان احلركية. يصبح السيطرة اختالل
شائعان باملوت. والتناسق ينتهي ما وغالباً أشهر، عدة إىل أسابيع عدة املرض يدوم .قد

اجللدية التهتكات غري اجلثة بفتح جمهرية آفات تشاهد الشديدمل الفرك تعكس. نتيجة
اإلاهل الدماغ اعتالل العصبونيستوباثولوجيا وتنكس النجمية اخلاليا وتضخم سفنجي،

املخيخ. وتفجيه وجسر السيسائية والبصلة املخيخ قشرة يف وضوحاً األكثر اآلفات تشاهد
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املتوسط البينـيmesencephalonوالدماغ والدماغ ،diencephalonاملخطط يفواجلسم ،
املخية القشرة تصاب ما نادراً .(Eklund and Hadlow, 1981)حني
االنتقال وطرز العدوى شك:مصدر دون للمرض جينـي تأهب األغنام والذيPعند

أو عال استعداد ذي نسل إىل التجريبـي اجلينـي االنتقاء أدى ما لدرجة استعدادها، حيدد
ي أنه أيضاً وأثبت الراعوش، لعامل معمنخفض مفرد جبني للعدوى باالستجابة التحكم تم

مسيطراAlleleًاألليل االستعداد جيعل أن. (Kimberlin, 1981)الذي التجارب أظهرت
ثابتة ليست الراعوش عامل الذراري: خصائص بني واإلمراضية الفوعة يف فروق هناك

واجلميهرات املرsubpopulationاملختلفة مساق الفروق هذه حتدد واضح،وقد بشكل ض
معيناً وراثياً خطاً أو معينة أنساالً تفضل قد أا حتـى . أو

تناسخ خاصة،) تكاثر(توكيد أمهية له أمر طويل حضانة دور خالل ببطء الراعوش عامل
املركزي العصبـي اجلهاز يغزو أن قبل الشبكي اللمفي النسيج يف يتم أظهرت. حيث

يف أوالً اكتشف العامل أن الناحيةدراسات اللمفية العقد إىل يتقدم أن قبل املعوي السبيل
املركزي العصبـي واجلهاز أن(Hadlow et al., 1982)والطحال إىل يشري قد ما وهذا ،
الفموي الطريق عن تنعدي قد الطريق. األغنام عرب جتريبياً األغنام إعداء املمكن من كان
امللتحمة خالل ومن الذبح وعرب يفالعام. الفموي كبرية وبأعداد عديدة نسج يف موجود ل

اجلنينية ألن. األغشية امللوثة املراعي يف العدوى األغنام تلقط أن جداً احملتمل من لذلك
البيئية للظروف جداً مقاوم منه، جزء األقل على أو أخليت: يسلنداأيف.العامل، عندما

مدة حيوانات دون وأبقيت املنعدية، 3املزارع أدخلتسنوات1  التـي األغنام اكتسبت ،
العامل أن إىل يشري وهذا الالحقة، السنوات يف العدوى اكتسبت املرض من خالية مزارع من

البيئة يف طويلة مدة حياً يبقى أن على. (Kimberlin, 1981)ميكن جزئي فهم أجل ومن
أبنائها إىل األم من االنتقال آللية االنتقال: األقل على دراسة الناقلأجريت باجلنني الوالدي

transfer:بعد صناعياً وأُمنيت بالراعوش جتريبياً املعطيات النعجات مبنـي6أعديت أشهر
املرض من خايل خروف بعد. من األجنة أُخذت 6مث أن5  دون ونقلت اإلمناء، بعد أيام

اجلينـي استعدادها بسبب اختريت مستقبالت نعجات إىل البطن تنظري عرب املنخفضتغسل
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للراعوش عند. جداً الراعوش26من6ظهر مرض املستقبالت األمهات من ولدت محالً
(Foster et al., 1992).

منعدية بيئة يف العيش أو منعدية أغنام مع املشترك العيش من املرض احليوانات . التقطت
املواشي تربية مؤسسات يف االستيالد حظائر عاليlivestockمتلك النعجاتاختطاراً على اً

ألمهات التابعة اجلنينية والسوائل املشائم مع بتماس وبسهولة، تصبح، قد ألا املنعدية غري
أخرى.منعدية ماعز أو أغنام أو نسلها إىل األم من يكون أن السببـي العامل النتقال ميكن

بقرֲדا م. تعيش الوليدة احلمالن فيه تبقى الذي الوقت مدة هو آخر مهم املنعديةعامل األم . ع
أكثر للعدوى التعرض كان كلما أطول املدة كانت كلما أنه الدراسات .أظهرت

عمر بني األغنام يف السريرية احلاالت معظم 4حتدث املعطيات2  حسب سنوات
املتحدة اململكة من .املتوفرة

اآلن حاالت: حتـى تعرف املاعزال أو األغنام من ملتقطة معروفة (,Detwilerبشرية

كرويتسفلد. 1992) وداء البشرية،حيدث اإلسفنجية الدماغ اعتالالت أحد وهو ياكوب،
املتحدة الواليات يف فيها حيدث التـي الطريقة بنفس الراعوش، يوجد ال حيث أستراليا يف

أوروبا املنتجات: يسلنداأيف.أو استهالك وحيث جداً مرتفع الغنمي املرض انتشار حيث
م كروتزفيلدالغنمية وداء وقوع إن العاملينتشر، املتوسط من أقل (,Sigurdarsonياكوب

اقترح. 1991) يثبتلقد مل كرويتسفلدلكن وداء يكتسب أن ميكنه اإلنسان أن
بالراعوش منعدى غنمي نسيج أكل من .ياكوب

املأخ:التشخيص النسيج هيستوباثولوجيا على رئيسي، وبشكل التشخيص، وذةيعتمد
الضرورة عند احليوانات يف والتلقيح املركزي، العصبـي اجلهاز إحداث. من إعادة ميكن

الفئران يف مدته(العدوى منخفض حضانة دور األقداد) يوم100مع حضانة(أو دور مع
ممكناً). يوما50ًمدته يكن اآلنمل توجدحتـى ال وبالتايل للعامل أضداد كشف

سريولوجية للتشخيصاختبارات استخدامها .(Stamp, 1980; Marsh, 1983)ميكن
البلدان: املكافحة من احليوانات استرياد متنع أن العدوى من اخلالية البلدان على جيب

الراعوش فيها يوجد التشخيص. التـي خالل من الراعوش استئصال يف أستراليا جنحت
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وخمالطيها ونسلها املستوردة احليوانات وذبح املوطونة.املبكر املناطق إنقاص: يف املمكن من
املصابة املزارع يف احليوانات بذبح وانتشارها مقاومة. العدوى بسبب صعب االستئصال

البيئية للظروف .العامل
الساري2. المنك دماغ Transmissible Mink Encephalopathyاعتالل

ع احليوانات هذه تغذى حيث املنك، تربية مرافق يف حيدث ونسيجمرض أعضاء لى
والواليات. األغنام وروسيا الشرقية وأملانيا وفنلندا كندا يف املرض من فاشيات حدثت
عام. املتحدة األخرية الفاشية أا1985حدثت ويبدو املتحدة، الواليات يف ويسكونسني يف

بالعجول املنك بتغذية البقر. بدأت يف موجودة العدوى أن إىل يشري قد  (Marsh andوهذا

Hadlow, 1992(البلد ذلك يف تثبت مل والتـي من. ، عالية معدالت إىل الفاشيات أدت
البالغة احليوانات يف دور. الوفيات أن إال الفموي، الطريق عرب جتريبياً املنك إعداء ميكن

الطبيعية العدوى من بكثري أطول 12من(احلضانة نقل). شهرا7ً  ميكن أنه تبني لقد
جتري األكلالعدوى عند وخاصة آخر، منكاً منك يعض عندما . (Kimberlin, 1981)بياً

أن ميكن مشابه عامل أو الراعوش بعامل العدوى أن يظهر ألنه خاصة أمهية املرض هلذا
النوعي احلائل ختطي ميكن وأنه اللواحم، يف حتمياً(حتدث ليس النوعي احملتمل). احلائل من

التايل هو حدث ما مت: أن اكتسبتلقد العامل من مجيهرة وإن مرة، ذات احلائل هذا ختطي
اجلديد الثوي يف التكاثر على قادرةً جيعلها فقط. ما بالطعام منقولة الطبيعية ال. العدوى

حيوان إىل حيوان من االنتقال من معروفة حاالت .تعرف
خماتل املرض الراعوشبدء التهيجي. مثل هي السلوك يف األوىل احلسالتبدالت وفرط ة

hyperesthesiaالعدوانية أسبوعaggressionوزيادة أو أيام بضعة وبعد السيقان: ؛ تبدي
أكثر اخللفية السيقان استقرار عدم يصبح املرض وبترقي االستقرار، عدم عالمات اخللفية

أيضاً األمامية السيقان وتصاب النهائية.وضوحاً املراحل ذاتـي: يف جبدع احليوان ينهمك
دائماً. قسري قاتل .(Marsh and Hadlow, 1992)املرض

من والكثري اإلنسان، غري واملقدمات األقداد إىل املنك دماغ اعتالل عامل نقل ميكن
األخرى احليوانية .(Marsh and Hadlow, 1992)األنواع
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األيائل3. في المزمن الضمور Chronic Wasting Disease of Deerمرض

عام الزرافياتالمت1967مֱקيزت فصيلة من داجنة غري جمترات يف Cervidaeزمة

Odocoileus hemonius hemonius)،وCervus elaphus nelsoni(مشاֲדة إمراضية ذات
الراعوش يف املشاهدة يف. لتلك احلاالت الربية4شخصت احليوانات حول حبثية معسكرات

املتحدة بالواليات ويومنغ كولورادو أ. يف الـ90%ظهرلقد أحد60من يف أيالً
كولينـز(املعسكرات 1981بني) فورت متالزمة1970  أظهر أكثر، أو سنتني وملدة

رحيماً قتالً قتلت أو وماتت يف. الضمور مشاֲדاً الوفيات ومعدل املراضة معدل كان
أقل أيل فيها كان حيث األخرى، ا. املعسكرات الزرافيات بعض يف املرض شوهد حلرةكما
املأسورة احليوانات مع املعسكرات قرب كل. املعيشة التـي: على الداجنة املاشية تلتقط مل

العدوى املصابة الزرافيات مع جسدي متاس على السريرية. كانت العالمات تضمنت
البالغ األيل يف إىل: املشاهدة أسبوعني خالل املوت مث املترقي الوزن وفقد سلوكية تبدالت

أشه لتلك. رمثانية مماثلة املركزي العصبـي اجلهاز نسيج يف اهليستوباثولوجية اآلفات كانت
الراعوش يف مقرض. املشاهدة ابن إىل املخ داخل التجريبية العدوى والنسناسferretنقلت

داجن(Mustela vison)واملنك(Saimiri sciureus)السنجابـي وماعز أخرى وأيائل ، .
يف الطبيعية العدوى األمريكي(الوبيتميزت wapiti (Cervus canadiensisMarsh,)األيل

والعامودي. 1983) األفقي الشكل من حمتمل أيل إىل أيل من إىل. االنتقال العدوى نقلت
املصابة األيائل قرب تعيش أخرى برية حيوانية .أنواع

الظبـي من أنواع مخسة أصاب الذي السواف مع املرض هذا يلتبس ال أن فصيلة(جيب
املصدر) Bovidaeالبقريات نفس إىل متابعته متت والتـي إنكلترا، يف احليوانات حدائق يف

البقري اإلسفنجي الدماغ اعتالل من امللوثة: أيكحاالت الربوتينية الغذاء مكمالت
.(Williams and Young, 1992)بالراعوش

البقري4. اإلسفنجي الدماغ Bovine Spongiform Encephalopathyاعتالل

اֱדنون:املرادفات البقر البقر(Mad cowمرض جنون ).مرض
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واحلدوث اجلغرايف يف:التوزع مرة أول البقري اإلسفنجي الدماغ اعتالل شخص
عام من العاشر الشهر يف مدمر1986إنكلترا سواف بداية إىل. يف الوبائية الدراسات أشارت

نش قد السواف هذا يف احلاالت قدأن احلاالت بعض وأن مشترك، مصدر من كلها أت
الرابع الشهر يف مبكراً السابع. 1985ظهرت الشهر من عن: 1988وبدءاً التبليغ أصبح

املتحدة اململكة يف إجبارياً البقري اإلسفنجي الدماغ اعتالل عام.حاالت وبعد1989يف ،
اإل التبليغ من من: جباريعام أكثر عن ايةحالة،7.000أبلغ إىل1990ويف العدد وصل

وحبلول20.000 إىل: 1994، .(WHO, 1994)حالة92.000وصل
هو:2001/10/21وحبلول عنه املبلغ اإلمجايل العدد اململكة181.368كان يف حالة
و178.194(املتحدة العظمى بريطانيا وأيف1.890يف الشمالية، مان،437يرلندا جزيرة يف

جريسي149و ويف جرينسي698، النمسا.(OIE, 2002a)يف يف حاالت عن أبلغ (1)كما

التشيك(65)وبلجيكا وفرنسا(1)وفنلندا(138)وأملانيا(8)والدامنارك(2)ومجهورية
ولوكسومربغ(2)وليشتنشتاين(3)واليابان(54)وإيطاليا(875)وإيران(1)واليونان(515)

وسويسرا(106)وإسبانيا(1)وسلوفينيا(5)وسلوفاكيا(628)والربتغال(30)وهولندا(1)
(413)(OIE 2002b).كندا يف مستوردة حاالت عن الفوكالند(1)أبلغ وعֱקمان(1)وجزر

(2)(OIE, 2001c).للمكمالت املخصصة العظم ووجبات امللوث اللحم استرياد ساهم
اجلغر االمتداد يف العظمى بريطانيا من للمرضالغذائية .ايف

املاشية يف العصبية:املرض األعراض والتـي: تتضمن والسلوك، العقلية احلالة يف تبدالت
واحلداب الثابتة واحلملقة واهليوجية، باخلوف عنها الوضعة. humpbackيֱקعرب يف شذوذ هناك

وسقوط93%يف ورعاش رنح من عنه ينتج وما حركي وظيفي خلل مع احلاالت هناك.من
اإلحساستبدال يف .ت
والصوت95%يف اللمس حس فرط مع احلاالت بني. من مهم فرق هو احلكاك غياب

والراعوش البقري اإلسفنجي الدماغ اعتالل يف العصبية فاملرضان. العالمات ذلك عدا وما
جداً اللنب. متشاֲדان إنتاج ونقص الوزن فقد يشاهد غالباً.قد وقاتل مترٍق يتراوح. املرض

م كاملة،مساقه سنة إىل أسبوعني من أقل هين الوسطية 2واملدة  (,Kimberlinشهرا1ً 
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من. 1992) احلضانة دور يتراوح أكثر8سنة2.5قد أو .سنوات
اهلجمات معدل حيث رئيسي، بشكل احللوبة املاشية املتحدة اململكة يف املرض يصيب

بـ للحمها10أعلى تربـى التـي املاشية من .أضعاف
االنتقالمصد وطرز العدوى سواف:ر مصدر1986كان من نشوئه حيث من منوذجياً
دالة: مشترك حالة املصابة احليوانات كل ثانويةindex caseكانت حاالت هناك تكن ومل ،

االنتقال وكانت. من املصابة، املختلفة للمؤسسات الوحيد املشترك العامل هو الطعام كانت
لتل مشاֲדة املخية الراعوشاآلفات يف املوجودة لقرونك تارخيه يعود والذي األغنام، مرض

جداً منتشر وهو املتحدة، اململكة يف املصدر. عديدة أنه على الراعوش إىل يشري شيء كل
والعظم، اللحم وجبات من املصنوعة املضافات أن حديثاً حتدد وقد للعدوى، الرئيسي

خ وجه على احللوبة للماشية أعطيت منوالتـي كبرية، ولدرجة مصنوعة، كانت اص،
مذبوحة أو ميتة منعدية أغنام Wilesmith)أحشاء et al., 1988).للعامل التعرض أن يعتقد

يف مرة أول 1982حدث كانت1981  عندما منعدية أصبحت احليوانات معظم وأن ،
كل. عجوالً السؤال: على البقري: يبقى اإلسفنجي الدماغ اعتالل ظهر مادامتملاذا فجأة

أحد يكون قد جداً؟ طويلة فترة منذ تستخدم غنمية أو بقرية مصادر من الربوتينية املضافات
تقريباً، الوقت نفس يف أدخلت الذي والعظم اللحم وجبات معاجلة يف تبدل هو العوامل
اإلجراء، هذا يكون رمبا الدهون؛ الستخالص مذيبات استعمال يف التراجع خاص وبشكل

مدةوالذي به القيام على العادة بدرجة8جرت وجعل70ساعات املعدية القدرة أنقص م،
جداً ساخن ببخار والعظم اللحم معاجلة كان والذي الثانـي، لإلمرار حساسية أكثر املنتج

املذيب بقايا من القائلة.للتخلص احلقيقة مع التفسري هذا يف: يتوافق املرض وقوع إن
إنا ومشال مستمرةكلتراسكوتلندا باملذيبات املعاجلة مازالت بكثريحيث أقل

(Wilesmith, 1991; Kimberlin, 1992).
تدوير إعادة هو السوق يف مهماً دوراً لعب يكون قد آخر منrecyclingعامل العامل

للماشيةخالله طعامية مضافات يف العجل دماغ انتقاء.بل إىل أدت املمارسة هذه تكون قد
النوعذرية هذا مع خاص بشكل األصليةمتكيفة الراعوش ذراري عن حالياً ختتلف طفرة
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هلا األقصر احلضانة دور خيص .فيما
بني املتحدة اململكة يف العدوى التقاط اختطار حتت البقر مجهرة من كبرية نسبة كانت

أصله1988و1981  1982 منتجات من املصنوعة املضافات استخدام كان عندما من، ا
حمظوراً .bannedاֱדترات

احليوانـي الوباء سنة. حالياenzooticًتراجع املرض1991أظهرت من األعلى الوقوع
عمرها التـي احليوانات عمره. سنوات5أو4يف لعجل هي األصغر احلالة شهرا22ًكانت

الطعام يف اֱדترات من املشتق الربوتني استخدام حظر قبل نـ. ولد ) اجتاه(زعةاستمرت
عام اليافعة احليوانات يف حتت1992التراجع املاشية يف أقل وقوع مع العمر،3، من سنوات

عام عمر1993ويف حتت احليوانات يف أقل وقوع العمر4مع من . (WHO, 1994)سنوات
إجراء تطبيق استمر إذا العقد بنهاية السواف ينتهي أن الربيطانيون الوبائيات علماء اتيتوقع

.املكافحة
الفموي بالتلقيح املعدي العامل نقل باإلمكان أصبح أنه وهي حالياً مشجعة ناحية هناك
املاشية من احلبلي والنخاع الدماغ من متجانس مستحضر باستخدام للفئران املخ داخل أو

مشيمة،. املصابة أو طحال أو ضرع من ونسيج للنب التجريبـي الفموي التعرض فشل
الل أووالعقد املخ داخل التلقيح مثل املرض، إحداث يف الثديية وفوق املساريقية داخلمفية

أخرى نسج أو العظم نقي أو مشيمة أو عضلة أو طحال، أو لنطفة تبني: باملقابل.الصفاق
أيضاً أخرى نسج وأحياناً الشبكي، اللمفي النسيج األغنامأن يف الراعوش (,WHOينقل

(1994.
امل للعامل املنكميكن إىل الراعوش انتقال يف احلال هو مثلما النوع، حائل جيتاز أن عدي

أخرى حيوانية وأنواع الحقاً(واملاشية أخرى حيوانية أنواع يف الدماغ اعتالل وهذه)انظر ،
الصحية للمؤسسات مهمة احليوانـي. مسألة الوباء الدماغenzooticحث اعتالل من
ا اململكة يف البقري املرضاإلسفنجي ترصد على املؤسسات اآلن. ملتحدة حتـى توجد ال

منتجاִדا تناول من أو احليوانات مع التماس عن نامجة مثبتة بشرية وقوع. حاالت يزد مل
كروتزفيلد البقريمرض اإلسفنجي الدماغ اعتالل سواف من السابقة الفترة إىل . ياكوب

عن اخلامس250أبلغ الشهر بني مشتبهة الرابع1990حالة مراكز1993والشهر إىل
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منها صنفت حمتملة117الترصد، أو مثبتة حالة أا نسج. على دخول ملنع إجراءات اختذت
إىل لالنتقال احتمال أي منع ֲדدف البشري الطعام سلسلة ضمن حمددة غنمية أحشاء أو

.(WHO, 1992)اإلنسان
مناعية:التشخيص أو سريولوجية اختبارات تتوفر اآلنال حتـى التوكيد. أخرى يعتمد

اهليستوباثولوجيا على الدماغ،. املختربي يف املتنـي العصبـي التفجي هي أمهية األكثر اآلفة
األخرى اإلسفنجية الدماغ اعتالالت بقية يف للمرة. كما املرض لتشخيص الضروري من

املناطق متثل مستعرضة مقاطع تؤخذ أن معينة منطقة أو بلد يف الدماغاألوىل من أمهية األكثر
encephalon .املرض وجود يثبت حاملا اإلجراء تبسيط البصلة. وميكن من مفرداً مقطعاً إن

املزالج من يفobexمأخوذاً لالستفراد احلاالت90%كاٍف .(Kimberlin, 1992)من
الطعا:الوقاية مضافات أو األغنام الراعوش من اخلالية البلدان تستورد أال الربوتينيةجيب م

املنعدية البلدان من ملوثة تكون قد التـي اֱדترات من اعتالل. املشتقة من حالة كل أن رغم
ماشية من االنتقال من حاالت هناك يعرف وال رئيسية، حالة هي البقري اإلسفنجي الدماغ

ذلك كل رغم ماشية، فيها: إىل يوجد بلدان من احليوانات هذه استرياد عدم األفضل من
أبريل. املرض الربملان: 1991يف قبل املتحدة اململكة يف الزراعة وزارة سر أمانة انعقدت

األمومي االنتقال من حمتملة حالة عن وأعلنت طرح، لتساؤل استجابة ) العمودي(وذلك
عمره. للعدوى عجل يف املرض بعد26حدث ولد املضافات3شهراً حظر بعد أشهر

ا من املشتقة بيطري(ֱדتراتالربوتينية االنتقال) 1991،تقرير لتحديد حبثية دراسة جتري
ذلك وقوع حتديد كذلك، كان وإن عدمه، أو يعتمد. (WHO, 1994)العمودي سوف

الدراسة هذه نتائج على كبرية، ولدرجة العدوى، استئصال من. إمكانية العديد أجرت
امل والواليات واألرغواي واألرجنتني األوربية تقييمالبلدان صياغة ֲדدف وبائية دراسات تحدة

الترصد برامج إىل إضافة .لالختطار
للمرض الطويل احلضانة دور بسبب علمياً إجراء ليس املستوردة احليوانات .حجر

المتحدة5. المملكة في األخرى الحيوانية األنواع في اإلسفنجية الدماغ اعتالالت
5. Spongiform Encephalopathies in Other Animal Species in the UK

متييز:القطط منذ21مت املتحدة اململكة يف القطط يف اإلسفنجي الدماغ اعتالل من حالة
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للقطط1991 جتاري طعام من تأتـي العدوى وأن البلدان، هذه يف جديد املرض أن ويعتقد ،
بقري أصل من بروتينات التخل. حيتوي عن مسؤولة القطط طعام صناعة صمؤسسات

املكونات هذه من القطط. الطوعي يف بالظهور تستمر قد املرض هذا حاالت أن يعتقد
5لـ بعدها4  خيتفي وسوف أخرى، .سنوات

يف املشاهدة السريرية األعراض مع5كانت مترقي عصبـي مرض أعراض هي قطط
حتركي حسيةlocomotorاختالل وتغريات سلوكية وتبدالت ،(Wyatt et al., 1991) .

اجلُنب أو العدوانية وزيادة اخللفيني، الساقني يف خاصة الرنح، هي املشاهدة العالمات كانت
وإنفاض)اخلوف( مديد إلعاب احلس، وفرط الرأس(، عضليةnodding) احنناء وتقلصات ، .

أيضاً ومشاֲדة البقري، اإلسفنجي الدماغ اعتالل يف املشاهدة لتلك جداً مشاֲדة األعراض
احمل كروتزفيلدللمرض بداء مصابني أشخاص من خمية مبادة القطط تلقح عندما دث
اإلسفنجية.ياكوب الدماغ اعتالالت كل يف مشتركة واضحة آفات اهليستوباثولوجيا تظهر

النواة وحوائط الرمادية املادة تفجي . العصبيةPerikaryonمثل
م أا أثبت التـي املنك بعد الثانـي الالحم هي للعدوىالقطط .ستعدة

البرية البقريات:البقريات بني اإلسفنجي الدماغ اعتالل من قليلة فرادية حاالت حدثت
البقري اإلسفنجي الدماغ اعتالل سواف خالل احليوانات حدائق يف هذه. األجنبية غذيت
حظرها قبل وذلك اֱדترات من منشؤها وعظماً حلماً حتتوي بأطعمة إحداث. احليوانات أعيد

نيالةامل من الدماغية املادة باستخدام الفئران يف وكودةnyalaرض إفريقية(، برية بقرية
Kudu .(أكرب عمر يف وظهر الداجنة، املاشية يف مما أقصر حضانة دور حالة. للمرض حدثت

كودة يف األم(Tragelaphus strepsiceros)ثانية كانت وملا بروتينية؛ مبضافات تغذ مل
امل من عمودياًتعانـي انعدى احليوان أن استنتج فقد أيضاً .(Kimberlin, 1992)رض

البشرية HUMAN DISEASESاألمراض

Kuru .1الكورو1.

ICD-10 A81.8 :املركزي العصبـي اجلهاز يف أخرى بطيئة فريوسية عدوى
ICD-10 A81.8 Other slow virus infections of the central nervous system

ا واحلدوثالتوزع اجلديدة:جلغرايف غينيا ببابو حمدود كل80%حدثت. الكورو من
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فور جمموعة أشخاص بني املعروفة اجلزيرةForeاحلاالت هضبة على تعيش التـي اللغوية
عاميعزيت. الشرقية مرة(1957بني ألول املرض ميز من1975و) عندما أكثر
الكوروحالة2.500 إىل الوقوع. وفاة منبدأ التقليدية الطقوس حֱקظرت عندما بالتراجع

فعلياً املرض واختفى جثثهم، بأكل املوتـى ألقرباء أصاب. (Gajdusek, 1977)تقديس
وقد الذكور، من البالغات النساء يف شيوعاً أكثر وكان العمرية، اֱדموعات كل الكورو

أوالً واملراهقني األطفال عند .اختفى
اإلنسان يف والتـيبدء: املرض ورعاشات، خميخي برنح املرض يتميز خماتل، املرض

سنة من أقل خالل واملوت كامل حركي عجز إىل ومترقية. تتطور متواترة الكالم . صعوبات
واختالجات محى تشاهد كلمة. مل الفورKuruكوروتعنـي الرعاشForeبلغة

"tremor"وتصيب وضوحاً، األكثر السريرية العالقة هو والذي والساقني، واجلذع . الرأس
كلها سوية النخاعي السائل وفحص العضالت وكهربائية الدماغ كهربائية ختطيط نتائج

(Lehrich and Tyler, 1991).
يدوم جداً، طويل احلضانة وحتـى4دور األقل، على األكثر30سنوات على سنة

(Benenson, 1981).
مشاֲדة الكورو يف اهليستوباثولوجية مناآلفات األخرى األمراض يف املشاهدة لتلك

النجميةاֱדموعة اخلاليا وكثرة العصبون، فقد الرمادية، املادة يف اإلسفنجية التبدالت أي
(Eklund and Hadlow, 1981).

االنتقال وطرز العدوى اجلهاز: مصدر من وخاصة اجلثث، نسيج العدوى مصدر كان
خال يستهلك كان الذي املركزي احلدادالعصبـي طقوس االنتقال. ل الطرز هذا أثبت

القائلة املثيل: باحلقيقة أكل توقف حاملا باالخنفاض بدأ املرض واختفىcannibalismإن
القائلة.عملياً باحلقيقة واألطفال النساء عند بكثري األعلى الوقوع يترأسن: يفسر النساء إن

إىل الدماغ من جزءاً ويعطني الطقوس خالل كبريةالقداس كميات حيتوي حيث األطفال،
املعدي العامل الغرام(من يف معدية جرعة مليون واليافعون). حتـى الرجال يشارك ما نادراً

أجساد من اللحم وطهي إعداد يف يشاركوا أن واألندر الدفن، مراسم يف الذكور من
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الفمو.ىـاملوت املخاطية أو امللتحمة أو اجللد هو الدخول باب يكون  (,Gajdusekيةقد

(1977.
بتناول تنتقل العدوى أن يف الساري املنك دماغ اعتالل لوبائيات مشاֲדة الكورو وبائيات

معه التماس أو املنعدى .النسيج
كروتزفيلد داء من حالة من نشأ الكورو يكون العامل،قد كل يف حيدث الذي ياكوب

ثق عادات خالل من االنتقال من سلسلة حدثت أا بابوحيث يف الفور جلماعة معينة افية
اجلديدة .غينيا
وعلى:التشخيص املصابة اجلمهرة يف النمطية السريرية األعراض على التشخيص يعتمد

املركزي العصبـي اجلهاز من مأخوذ نسيج .هسيتوباثولوجيا
أيضاً والفئران املقدمات أنواع من كبري لعدد سار .العامل

كروتزفيلد2.  Creutzfeld-Jakop Diseaseياكوبداء

ICD-10 A81.0

احلاد:املرادف حتت اإلسفنجي الدماغ .اعتالل
واحلدوثال اجلغرايف االنتشار،:توزع عاملي نادر السنويةمرض الوفيات معدالت

بيت السنة1و0.5املتوسطة يف مليون لكل الواليات.(Chin, 2000)حالة يف الوقوع يقدر
ب عنحالة200ـاملتحدة املتحدة اململكة يف أًبلغ حني يف سنة؛ بني250كل مشتبهة حالة

صنف1993وأبريل1990مايو حمتملة،117، أو مثبتة حاالت أا على منها حالة
بني46وشخصت تشيلي يف حالة يف و1983و1978حالة الفترة14، خالل فرنسا يف حالة

Taratuto)1989و1981من et al., 1989) .الفترة178تأثبت خالل فرنسا يف 1978حالة

هناك1982و وكان الفترة87، خالل ايطاليا يف  (1972Brown and  1985حالة

(Gajdusek, قدره1991 وقوع عن أبلغ فقد سويسرا يف أما سنة0.9؛ كل مليون لكل حالة
(Desgrandchamps et al., 1994)فلسطني يف دراسة أصوأجريت من السكان خمتلفةبني ل
بكثري أعلى وقوعا الدراسة مليون31.3(فأظهرت من) لكل ليبـي أصل من اليهود بني
آخر مكان أي من القادمني بني. أولئك الوقوع يف مشابه منط املتحدة الواليات يف لوحظ
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املختلفة اليهودية .(Kahana et al., 1974)اֱדتمعات
كروتزفيلد عشواداء بشكل حيدث مرض املدنياكوب يف بكثري أعلى وقوع مع ئي،

الريفية املناطق يف احلال هو جتمع. مما أي إظهار يف فرنسا يف أجريت وطنية مسوحات فشلت
وهنغاريا.للحاالت تشيلي يف صغرية ريفية املناطق يف للحاالت تعنقد وجد كل، على

إحصائي بشكل تقييمها الصعب من والتـي املتحدة احلاالت) نقدتع(جتمعات. والواليات
كانت ليبـي أصل من اليهود بني أعاله املذكورة واحلاالت سلوفاكيا يف ريفيتني منطقتني يف

قوياًَ عائلياًَ مكوناًَ متلك ألا تساوقاً جينية. (Brown, 1991)أكثر دراسة ) وراثية(أظهرت
العناقيد هذه الرامزة) التجمعات(على يف متماثالً أوPrPالربوتنيجلنيcodon200تطفراً

Goldfarb)20الصبغي et al., 1990) .أو املرض ابتدأ التطفر هذا كان إذا فيما حتديد يبقى
البيئة يف ما مصدر من العدوى الكتساب استعداداً أكثر الشخص جيعل مؤهب عامل جمرد أنه

(Brown, 1991).
كروتزفيلد داء من جديد ضرب عن مرتبطأبلغ يكون رمبا الدماغياكوب، باعتالل اً

عام وذلك البقري Will)1996اإلسفنجي et al., 1996) .احلاالت يفتظاهرات وكلها
املراهقني أو اليافعني سلوكيةالبالغني واضطرابات مبكر مديداً.برنح املرض مساق كان

سنتني( كروتزفيلد) حتـى لداء املميزة الدماغ كهربائية خمطط تبدالت ياكوبوكانت
نشوانية.غائبة لوحيات وتشكل تفجي هناك الكوروamyloidكان منط كانت.من

لربوتني الكثافة عايل تراكم مع واملهاد، القاعدية العقد يف جداً واضحة اإلسفنجية التبدالت
املخيخ يف وخاصة اخللوي الكيميائي املناعي التحليل يف .(Hope, 1998)الربيون

كروت داء من اجلديد واضحزفيلدالضرب بشكل املصدر حيوانـي مرض هو ياكوب
باعتالل منعدية صغرية بقريات من اكتسب ياكوب ضرب أن على فعلي برهان تراكم مع

البقري اإلسفنجي كروتزفيلد.الدماغ داء ضرب أن تبني خصائصلقد له ياكوب
الب اإلسفنجي الدماغ اعتالل يف املوجودة لتلك مشاֲדة حيوية الفئرانكيميائية إىل املنتقل قري

كروتزفيلد داء األخرى األمناط عن خمتلفة وأا واملكاك، الداجنة ياكوبوالقطط
(Collinge, 1996).
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اإلنسان يف بني: املرض األشخاص يف املرض عادة75ًو50حيدث احلضانة.سنة طول
احلاالت معظم يف معروف قرن. غري غرسة إىل املرضى أحد يف األصل قبلعزي شهراً،18ية

قبل املخ داخل ملوثة كهربائية مساري تطبيق إىل آخر مريض يف 30وعزيت .شهرا27ً 
للخرف سريع بترقي ويتميز محى، دون خماتل املرض عضليةوdementiaبدء رمعية تشنجات

مباشرةً املرض سياق يف مبكراً املرض.تظهر 5أمد يدوم2  أن ميكن لكن عادة، أشهر
حتماًحتـى قاتل وهو العصبـي.(Benenson, 1990)السنتني، اجلهاز هسيتوباثولوجيا

يف نشوانية لوحيات هناك اֱדموعة؛ يف األخرى األمراض يف املوجودة لتلك مشاֲדة املركزي
يف احلاالت15%الدماغ سوية.من النخاعي للسائل الروتينـي التحليل موجودات

(Benenson, 1990).
العدو امصدر وطرز وجه: نتقالالى على معروف غري احلاالت معظم يف االنتقال طرز

العالجيةثاالست.الدقة احلاالت هو إحدى.ناء أتت منفقد مغروسة قرنية من احلاالت هذه
ملوثة كهربائية مساري تطبيق إىل أخرى حاالت متابعة مت حني يف املرض، من مات شخص

غ جراحية أدوات واستخدام املخ كايفداخل بشكل معقمة إىل. ري أيضاً أخرى حالة عزيت
فترة خالل النخامى من املشتق التناسلية الغدد موجه أعراضا8ًإعطاء أعطت والتـي أشهر

Cochius)سنة13بعد et al., 1990) .النخامى من آخر حيوياً منتجاً أن مؤشرات هناك
العدوىالبشرية، يسبب قد البشري، النمو هرمون دراسةفح. هو هذا76صت من منوذجاً

بعام ويف سنجابية نسانيس ثالثة داخل بتلقيحه النسانيس: سنة5.5بعد. املنتج أحد عند ظهر
كروتزفيلد داء أنه اهلستولوجي الفحص بعد تبني مترق، عصبـي حنيداء يف ياكوب

املرض اآلخران النسناسان يلتقط Gibbs)مل et al.,1993) .من دزينة الذينالتقطت املرضى
كروتزفيلد داء للجثث اجلافية األم من معينة جتارية عالمة من مصنوعة طعوماً تلقوا

مدة. ياكوب االختطار حتت الطعوم هذه مثل تلقوا الذين األقل8كل على  (,CDCسنوات

من. 1993) أكثر كروتزفيلد30هناك داء من املنشأضحية العالجي .ياكوب
ابت أن اقترح يسببلقد قد بالراعوش منعدية وماعز أغنام من أخرى نسج أو الدماغ الع

كروتزفيلد داء من بشرية منكياكوب،حاالت فيها اكتسب التـي الطريقة بنفس
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الفموي بالطريق احليوانات هذه من ليبيا. العدوى من اليهود بني للمرض العايل الوقوع إن
مشال من أخرى التقلأفريقياوأجزاء خاصةقوִדم أمهية له واملاعز األغنام وعيون أدمغة يدي

(Gajdusek, 1997) .حول معطيات أي املوضوع حول املتوفرة الطبية األدبيات متلك ال
مشال وبلدان ليبيا يف الصغرية اֱדترات يف الراعوش يعاكس. األخرىأفريقياحدوث ما إن

كروتزفيل داء وقوع أن من إليه أشري ما هو النظرية املتحدةدهذه اململكة يف مشابه ياكوب
باحليوانات متوطن الراعوش يوجدحيث ال حيث أستراليا يف املوجودة للمستويات

كروتزفيلد. الراعوش داء عامل مستودع هو اإلنسان يكون أن أكثر احملتمل ياكوب،من
م كان أنه رغم إمرارات، عدة تتطلب بطيئة حدثية التجريبـي التكييف للعاملألن املمكن ن

األجنبية) العوامل( والبقريات والقطط واملاشية املنك حالة يف ظهر مثلما األنواع بني تعرب أن
وبالتايل احليوانات حدائق مع: يف متكيف بعامل يعدى أن إلنسان سهولة أكثر يكون رمبا

احليوانات مع متكيف عامل من د. (Marsh, 1983)البشر من حاالت هناك كل، اءعلى
معروفةكروتزفيلد غري الثانوية واحلاالت بينها قليل متاس مع جداً مبعثرة .ياكوب

كل كروتزفيلد: على لداء اإلنسان اكتساب احتمال أوإن أعضاء تناول من ياكوب
السنجابية النسانيس مع البحوث أثبتت كما موجود بالراعوش منعدية (Saimiriنسج

(sciureusالعدوى جنحت حيث منعدياً، طحالياً أو كلوياً أو دماغياً نسيجاً إطعامها عرب فيها
(Gibbs et al.,1980) .ا أن اآلن حتـى يتعني احلمالنإلمل مع بالتماس منعدياً يصبح نسان
بأكلها أو العجول مثل. أو األكل وعادات املرض وقوع بني العالقة حول دراسات أجريت

جمموعات يف وكذلك األدمغة، وأحشائهااستهالك احليوانات مع لالختالط عمال(معرضة
فيها والعاملني املزارع وأصحاب البيطريني واألطباء والقصابني فروق) املساخل توجد مل لكن

غريها مع مقارنة املهن هذه .بني
النسج:التشخيص هيستوباثولوجيا وعلى السريرية العالمات على التشخيص يعتمد

العصبـي اجلهاز من .املركزياملأخوذة
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غيرستمان3. شينكرستراسلرمتالزمة
3. Gerstmann-Sträussier-Scheinker Syndrome

ICD-10 A81.8املركزي العصبـي اجلهاز يف أخرى بطيئة فريوسية عدوى
ICD-10 A81.8 Other slow virus infections of the central nervous system

عتهاً املتالزمة هذه تكون كليهما dementiaقد أو التطور بطيء خمياً رحناً يدوم. أو قد
املرض 5مساق بني3  األشخاص يف األولية أعراضه وتشاهد 55سنوات وهو35  سنة،

كروتزفيلد داء يف املشاهد العمر من بكثري أبكر 75(ياكوبعمر تظهر). سنة50 
املرض يف مبكراً والرنح املخيخية النخاعية واألعراض. األعراض العته هي الالحقة التظاهرات

العضلي والضمور واللوحيات. اهلرمية النجمية اخلاليا وكثرة اإلسفنجية التبدالت تشاهد
اجلثة فتح أثناء املركز املتعددة وقوعها. النشوانية أن إال االنتشار، عاملي املتالزمة حدوث

جداً مليون0.4(منخفض ملرض). لكل هو الوبائي الراموزالنمط يف طفرة عن ينجم عائلي
102 codonاجلني كروتزفيلدPrPمن داء من العائلية احلاالت يف للتطفر ياكوبخالفاً

(Brwon et al.,1991) .الراموز يف تطفر لديهما باملتالزمة مصابتان عائلتان ،117وجدت
تطفر أي لديها يكون أن دون عائلة .ووجدت
عـراجـالم
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لويستلا السانت الدماغ ST. LOUIS ENCEPHALITISهاب

ICD-10A83.3

النمط:اتاملرادف من النوامي الدماغ .Cالتهاب
التها:السببيات إىلبفريوس ينتمي اֱדني رناوي فريوس وهو لويس، السانت الدماغ

املصفرةجنس باملفصليBاֱדموعة(Flavivirusالفريوسة املنقولة الفريوسات سابقاًمن ،)ات
املصفرة الفريوسات سابقاً(فصيلة الطخائية الفريوسات من1.)فصيلة جزءاً الفريوس يشكل

غرب ومحى مرياي بوادي الدماغ والتهاب اليابانـي الدماغ التهاب عوامل يشمل معقد
.النيل

يف قدرته على تؤثر سوف للفريوس ذرية منه استفردت الذي املوضع أن دراسات تظهر
الطيورإحداث يف الدم Bowen)تفريس et al.,1980)بعمر الفئران يف والفوعة أسابيع،3،

الريسيوس نسانيس يف العصبية Monath)والفوعة et al. ,1980) .موضعة تقنية أثبتت
mappingاملفضل من أنه واقترح للفريوس، املختلفة الذراري بني مهماً جينياً تغيرياً النكليوتيد
إىل كأمناطاإلشارة اجلغرافية الضروب topotypes(Trentموضعةهذه et al.,1981).

اجلغرايف خارج: التوزع معروف غري واملرض كندا، إىل األرجنتني من العامل وجد
.األمريكيتني

اإلنسان يف الواليات: احلدوث غرب يف فرادي وبشكل متوطن بشكل املرض حيدث
نادرة األوبئة أن إال نا. املتحدة، أخرىمن املسيسيب: حية ر شرق أحيانية أوبئة . يـهناك

واملكسيك كندا يف أوبئة حدثت من. (Monath, 1979)كما قليلة معزولة حاالت هناك
األمريكيتني من أخرى أماكن يف البشري وغويانا. الداء األرجنتني يف فرادية حاالت حدثت

كيوراكيو يف ورمبا وترينيداد، وجامايكا حالة25حدثت. (Spence, 1980)الفرنسية
منذ املتحدة والواليات واملكسيك كندا خارج تقريباً أعراض1953سريرية دون ومعظمها

للمجموعة1 املنتمية الفريوسات كل الفريوBنقلت فصيلة إىل سابقاً باملفصليات املنقولة الفريوسات ساتمن
الطخائية الفريوسات فصيلة من .املصفرة
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.(Monath, 1979)عصبية
التها الثانـيبيعترب أو األول لويس السانت السنة(الدماغ التهابات) حسب بني

املتحدة الواليات يف باملفصليات املنقولة من. الدماغ خمتلف1933ذحتدث مدى ذات فاشية
كبرياً كان بعضها األمريكية، املتحدة الواليات من واسعة مساحة على منتظمة غري وبفواصل

أحدث من500لدرجة أكثر كان وبعضها سريرية، سريرية1.000حالة  (,CDCحالة

يف.1993) األخري الوطنـي الوباء 1976حدث عن. والية35وأصاب1975  أبلغ
عامحالة2.194 الوقوع يف خفيف بارتفاع سبقت وقد الوباء، هذا العدد. 1974يف تراجع
أغسطس.1978عام26إىل1977عام132من من فلوريدا يف كبرية فاشية 1990حدثت

يناير إىل1991إىل أدى مما و226، سريرية فاشية.(Day, 2001)وفاة11حالة حدثت
لويزيانا شرق مشال مهمة وأثبت70جتلت2001عامأخرى الدماغ بالتهاب حالة

وحدثت Jones)وفيات3سريولوجياً et al., 2002).
عام وبائية فاشية باملكسيك،1974حدثت هريموسيلو مدينة بـيف قدر وقوع 19مع

لكل احلاالت51أدخل. نسمة100.000حالة إماتة معدل وكان للمشفى، . 20%مريضاً
األو الفاشية عامحدثت بكندا أوريانتو يف إىل1975ىل .حالة22وأدت

التها فريوس عداوى احلاالتبعدد من بكثري أكرب الظاهرة غري لويس السانت الدماغ
باملفصليات املنقولة الفريوسات بقية مثل وباء. السريرية، بعد أجري سريولوجي مسح أظهر

غ1962 العدوى معدل أن املتحدة بالواليات فلوريدا كلريووتريف من مجهرة يف الظاهرة ري
عام100.000لكل4.291كان يف من1962نسمة سريرية حالة معدل مع مقارنةً ،109.6

عام100.000لكل يف بتكساس1964نسمة هوسنت يف وباء وبعد غري: ؛ العدوى معدل كان
املدينة تلك يف اجلمهرة من عشوائية عينة يف الوب8%الظاهرة املنطقة ويف الرئيسية، ائية

املعدل كان األفقر، االجتماعي القطاع مع تتوافق احلاالت. 34%والتـي نسبة كانت
هو السريرية غري العدوى إىل حتت800:1السريرية األطفال و9يف اجلمهرة85:1سنوات يف

الـ .(Monath, 1982)60فوق
والكاريب أمريكا يف أيضاً شائعة الظاهرة غري البشرية حسبالعدوى اجلنوبية وأمريكا ـي

سريولوجية دراسات إليه أشارت التراص. (Monath, 1979)ما تثبيط دراسات أظهرت
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من يتراوح البشر يف املفاعالت انتشار أن األرجنتني يف كان50%إىل3%الدموي حني يف ،
اخليول يف هناك. 66%إىل33%املعدل ظنـي3كانت وتشخيص فقط خمربياً مثبتة حاالت

حني. واحد يف واجلنوبية، الوسطى أمريكا يف أخرى بلدان من تقارير مع األرقام هذه تتوافق
يف لويس السانت الدماغ التهاب من السريرية واحلاالت أيضاً عالياً املصلي االنتشار كان

نادرة Sabattini)اإلنسان et al.,1985).
التها مبحيدث األخري اجلزء يف لويس السانت اخلريفالدماغ وبداية الصيف .ن

احليوانات يف والثديية:احلدوث الطريية الربية األنواع من كبري عدد من الفريوس استفرد
األمريكيتني من أخرى وأجزاء املتحدة الواليات من كل سريولوجية. يف مسوح وطدت

أيضاً، عديدة داجنة حيوانية أنواع يف العدوى اخليلياتوجود فيها حاال. مبا تحدثت
التها فريوس مع مترافقة األحصنةبسريرية يف لويس السانت .(Walton, 1992)الدماغ

اإلنسان يف التهاب:املرض إىل مميز غري محي مرض من السريري املرض تظاهرات تتراوح
الوخيم متالزمات. الدماغ ثالث متييز العقيم: ميكن السحايا والتهاب محي، ،asepticمرض
الدماغ تاما. والتهاب شفاء يتلوها أيام لعدة وصداع محى مع عادة محيدة احلمية . ملتالزمة

وعالمة كرنيغ عالمة وإجيابية الرقبة وتيبس ومحى مفاجىء ببدء العقيم السحايا التهاب يتميز
عصب(برودزنسكي وظيفي خلل دون شائعة). يـلكن النخاعي السائل خاليا شكل. كثرة

بدء له املرض من الدماغ التهابالتهاب عالمات من أكثر أو وعالمة محى مع أيضاً مفاجئ
واالختالجات واملذل والنوم واهلذيان والتخليط الشخصية تبدالت مثل (Brinkerالدماغ

(and Monath, 1980 .املسنني األشخاص يف تواتراً أكثر الدماغ التهاب يف. متالزمة املعدل
هو العشرين حتت إىل56%املرضى ويرتفع فوق%87، اجلمهرة النقاهة. سنة60يف تستغرق

أسابيع عدة احلاالت هذه عام. يف فاشية يف الستني عمر فوق املرضى نصف يف1991كان
إىل أدت والتـي و28أركانساس، سريرية املسنني5حالة هؤالء نصف وعانـى وفيات،
الدم ضغط فرط من Bleed)تقريباً et al.,1992) .الدم ضغط فرط أن الوعائييبدو واملرض

الدماغ اللتهاب املريض Marfin)يؤهبان et al., 1993).
بـ احلضانة دور .يوما21ًإىل4يقدر
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احلاالت إماتة معدل بني2.261يف10%إىل5%كان املتحدة الواليات يف مثبتة حالة
فوق. 1968و1955 األشخاص يف الوفيات معظم إماتة50حدثت معدل كان حيث سنة،
بينهااحل أكثر30%االت األعلى. (Luby et al., 1969)أو احلاالت إماتة معدل سجل

فوق(36.3) املرضى من65يف عاٍل تركيز هناك كان حيث بينيالس، مقاطعة يف سنة
وباء) املنعزلني(املتقاعدين خالل بفلوريدا1962وذلك باي تامبا العام. يف اإلماتة معدل كان

املقاطعة تلك مع22%يف املذكورة9.8%مقارنة املنطقة يف أخرى مقاطعات ثالث يف
(Bond et al.,1965).

املركزي العصبـي اجلهاز اكتناف على واجلنوبية الوسطى أمريكا يف عالمات توجد مل
عنها املبلَّغ القليلة احلاالت .يف

األعراض مع التعامل من املعاجلة الفتتألف الدماغ التهابات مثل األخرىمثلها . ريوسية
احليوانات يف للفريوس:املرض التجريبـي احمليطي التلقيح ينتج سريرية، حتت العدوى

اخلفافيش من خمتلفة أنواع ويف والداجنة الربية الطيور يف سريرية أعراض دون دم تفريس
للحشرات .األكلة

اإلنسان يف املرض حيدث التها: عندما فريوس أضداد السانبتوجد يفالدماغ لويس ت
أو الغربـي أو الشرقي الدماغ اللتهاب وخالفاً أيضاً، األخرى الثدييات وبعض األحصنة
يف سريري كداء تقريباً أبداً حيدث ال لويس السانت الدماغ التهاب فإن اخليلي، الفنـزويلي

كل. اخليليات جتريبياً: على اخليليات لقحت عندما الدم تفريس .حدث
ا وطرز العدوى الطيور):27الشكل(النتقالمصدر بني األساسية العدوى حلقة حتدث
بالطيور الولع والبعوض املاحلة. ornithophilicالربية الباعضة تكون ،Culex salinariusقد

باحليوانات املتوطنة الربية احللقة يف الناقل هي منها، الفريوس استفرد . enzooticوالتـي
خمتلفتا وبائيتان حالتان والظروفهناك الرئيسي الناقل عادات حسب املتحدة الواليات يف ن

األخرىإلا الرسغاء. يكولوجية الباعضة الناقل ألن روكي، جبال غرب وفرادي ريفي املرض
C. tarsalisالبشرية اجلمهرة لدى يتواجد الوقت، نفس ويف حني، يف املنطقة، هذه يف قليل

ال من عاٍل معدل واسع نطاق على عودةاملبعثرة ضد حتصن والتـي السريرية حتت عدوى
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باإلغراق. العدوى اإلرواء تستخدم مناطق يف والطيور النواقل من عالية تراكيز الغمر(هناك
flood (املذكورة لألسباب قليلة بشرية حاالت هناك .لكن

املتحدة الواليات ومشال وسط جنوب وشبه: يف احلضرية املناطق يف موجود املرض
رئيسي،احلضرية، وبشكل الناقل، البعوض ألن اخلطوطوذلك اخلماسية -C. quinالباعضة

quefasciatusالنابصة داجنةC. pipiensوالباعضة وشبه داجنة يف. هي النواقل هذه تتكاثر
حيث فقراً األكثر احلضرية وشبه احلضرية املناطق يف عضوية بفضالت امللوثة املتجمعة املياه

ناق البيئي أخرى،. صالتصحح وطيور واحلمام الدوري العصفور تكاثر الظروف تناسب
البيوت فضالت يف وافراً طعاماً جتد كمضخمات. والتـي الداجنة وشبه الداجنة الطيور ختدم

احلقيقة وهذه البشريةللفريوس، اجلمهرة من العالية الكثافة مع الظروفباالشتراك ختلق
لألوبئة عام. الالزمة وباء بتكساس1964خالل هوستون األوز: يف من الفريوس استفرد

عديدة أخرى طريية وأنواع الداجن الوقتوجدت. واحلمام نفس يفيف 20%أضداد

الدوري العصفور وخاصة الطيور، أسراب(Passer domesticus)من كل يف وكذلك ،
تقريباً اختربت التـي لفحص. الدجاج املصل استعدال اختبار يشمل363استخدم طرياً

املفاعالت33 معدالت وكانت خمتلفاً، بني11يف25%نوعاً يف فاشية بعد وذلك نوعاً،
إىل أدت والتـي املتحدة، بالواليات أركانساس يف بشرية25بلوف النوع. حالة كان

الدوري العصفور هو غزارة احلناء(Passer domesticus)األكثر Turdus)وأبو migratorius)،
األعلى االنتشار معدالت لديها كان McLean)والتـي et al.,1993).كيف يعرف ال

املهاجرة الربية الطيور بوساطة يدخل قد لكنه احلضرية، املناطق الفريوس .خيترق
الرسغاء الباعضة هو باملكسيك هيريموسيلو وباء يف الناقل يف. كان أعلى الوقوع كان

أل ورمبا البالغني، من للفريوساألطفال سابقاً تعرضت قد األكرب العمرية اֱדموعات ن
ممنعة .وأصبحت
وباء املتحدة1962يف بالواليات فلوريدا اللوامس: يف السوداء الباعضة هو الناقل كان

C. nigripalgusخمتلفة أنواع يف تتوالد التـي املدارية وقرب املدارية املناطق بعوض وهي ،
دم على وتتغذى املوائل والطيورمن لويس. اإلنسان السانت الدماغ التهاب فريوس استفرد

مجايكا يف نفسه البعوض نوع .من
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لويس.27الشكل السانت الدماغ احملتملةالتهاب الفريوس .حلقة

واجلنوبية الوسطى أمريكا البعوض: يف من عديدة أنواع من الفريوس كل. استفرد : على
لألنواع النسبية األمهية كنواقلتبقى كناقل(املختلفة تقييم) أمهيتها الباعضة.موضع توجد
اخلطوط اخلماسية لويسالنابصة السانت الدماغ التهاب لفريوس فعال ناقل هي والتـي

املتحدة الواليات يف املسيسيبـي ر وأمريكاشرق الكاريبـي منطقة يف استفرد. توجد
إقليم يف البعوض من النوع هذا من األرجنتنيالفريوس يف أرجنتينـي. سانتا لبعوض كان

بالفريوس فموياً ومنعدى املتحدة بالواليات خمتربات يف مستولد النوع، نفس من
بعوض يفعل مثلما للدجاج العدوى وينقل منعدياً يصبح أن على القدرة نفس األرجنتينـي،

اخلماسية النابصة املتحدةالباعضة الواليات يف يعيش الذي الذرية.اخلطوط تظهر ال
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علىنيتاألرجن قدرִדا خيص فيما األمريكية الذراري مع مقارنة اختالف أي الفريوس من ية
قبلها من تֱקنقل أن أو البعوض من األنواع هذه Mitchell)عدوى et al.,1980).
القائلة احلقيقة لتفسري نظريات عدة لويس: قدمت السانت الدماغ التهاب أوبئة إن

مال يف مقنعةحتدث نظرية توجد ال لكن اجلنوبية، أو الوسطى أمريكا أو الكاريبـي . نطقة
الفوعة عالية بأا وصفت واجلنوبية الوسطى أمريكا يف فريوسية ذراري عدة استفردت

(Monath et al.,1980) .فعال ناقل اخلطوط اخلماسية الباعضة نوع إن ذلك من أكثر بل
اإلنسان ملهامجة ميل Mitchell)ولديه et al.,1980)ولذلك الفوعة: ، اعتبار ميكن ال

فعالية عدم أو للفريوس األوبئة) كفاءة(املنخفضة غياب عن مسؤوالً من. الناقل العديد اقترح
قد واجلنوبية الوسطى وأمريكا الكاريبـي منطقة يف البشرية اجلماهر تكون أن الباحثني

تت املناعة هذه وأن مبكراً، املناعة السننياكتسبت مرور مع العمر(نامى األضداد). مع انتشار
األكرب العمرية اֱדموعات يف املناعة تكون أن املمكن ومن مرتفع، اجلماهر هذه والذينيف

سريرياً تتظاهر ألن فيهم العدوى األوبئةتنـزع منع يف يساعد Mitchellعامالً et al.,)

األرجنتني. 1980) الطيور3%تفاعل: يف تثبيطمن اختبار باستخدام إجيابـي بشكل الربية
الربية للطيور مسح يف الدموي األرجنتني. التراص يف برية قوارض من أيضاً الفريوس استفرد

أيضاً الربازيل حلقة (Sabattini, 1985; de Souza Lopes et al., 1979)ويف بأن يوحي مما ،
تستدمي قد و) ختلد(احلياة الربية القوارض مثلبني وMansoniaاملنسونيةبعوض الصابتة،

Sabethesو البلدانالباعضةوWyeomyiaالوميومية، هذه عام. يف ساباتينـي (1985)الحظ

نوع من األرجنتني يف املستفردة الذراري املنـزيلCalomysالقلموسأن (Musوالفأر

(musculusو الريسيوس، لنسانيس أو للفئران الفوعة شديدة تكن دممل تفريس أحدثت أا
للبعوض إعداء أقل كانت أا حتـى العصفور، يف العيار املميزات. منخفض هذه تساعد قد

البشرية للحاالت النسبـي الغياب تفسري كل. يف الثدييات: على بعض أن جتريبياً ثبت لقد
القوارض السنجابيات(مثل وفصيلة القداديات بعي) فصيلة دم تفريس لديها يظهر مرتفعقد ار

البعوض إلعداء .(McLean et al.,1985)يكفي
من بالغة أنثى من البعوض النابصةاستفرد أنالباعضة إىل يشري وهذا اإلشتاء، طور يف

املعتدلة املناخات يف الناقل داخل الشتاء ميضي أن ميكنه Bailey)الفريوس et al.,1978) .
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يف املستوى منخفض املبيض عرب انتقال النابصةاأثبتت املختربلباعضة (,.Francy et alيف

اخلماسية،1981) الباعضة أن أيضاً تبني املتحدةاخلطوطكما الواليات وسط يف مهم ناقل
اجلنس عرب الفريوس تنقل .(Shroyer, 1990)قد

يف جتريبياً املبيض عرب االنتقال الرسغاءأثبتت النابصةوالباعضة الباعضةوالباعضة
كل. اخلطوطيةاخلماس اֱדمعة: على النماذج من آالف عدة من الفريوس يستفرد يف. مل

وحوارات يرقات من املتحدة بالواليات كاليفورنيا يف الرسغاءاحلقول الباعضةوالباعضة
املخترباخلماسية يف البالغات طور إىل ربيت التـي أعيد. (Hardy et al.,1984)اخلطوط

ال املبيض عرب األمريكيةاالنتقال املتحدة بالواليات فلوريدا يف البعوض مع إضافة. تجريبـي
فيها مبا أنواع مثانية يف العمودي االنتقال أثبتت ذلك املاحلةإىل C. salinariusالباعضة

اخلرطومو الشريطية من.Aedes taeniorhynchusالزاعجة نسبياً عالية معدالت شوهدت
واالنتقال املبيض عرب يفاالنتقال الشريطيةاجلنسي هذا. اخلرطومالزاعجة غزارة توحي

هاماً دوراً يلعب قد النوع هذا بأن العمودي لالنتقال نسبياً العايل واملعدل فلوريدا يف البعوض
الشتاء يف لويس السانت الدماغ التهاب فريوس على احملافظة .(Nayac et al.,1986)يف

املرض وبائيات يف احليوانات والاإل:دور للفريوس عارض ثوي حلقةنسان يف يساهم
الطبيعة يف عليه ورمبا. احملافظة الرئيسي، املستودع هي الربية الطيور أن إىل احلقائق تشري

من يدور الذي للفريوس، مضخمات الداجنة وشبه الداجنة الطيور وأن أيضاً، الناقل البعوض
البعوض عرب آخر إىل الداج. ثوي الثدييات أن دورانيبدو يف دوراً تلعب ال والربية نة

الفوعة وبسبب لديها، األمد والقصري املستوى املنخفض الدم تفريس بسبب الفريوس
منها املستفردة الفريوس لذراري Monath)املنخفضة et al.,1980) .أن بنما يف أثبت

عslothالكسالن دم تفريس طور قد لويس السانت الدماغ التهاب بفريوس العيارامللقح ايل
األمد بعد. طويل حيدد مل الطبيعية الظروف يف احليوانات دور أن يلعب. إال اخلفاش أن يعتقد

باحليوانات، املوطونة البؤر يف املعتدلة املناطق يف الشتاء خالل الفريوس على احملافظة يف دوراً
السوافية البؤر إىل االنتشار يف يكون. epizooticوكذلك أن االجيب موضعهذا حتمال

األحباث من Herbold)املزيد et al.,1983).
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األخرى: التشخيص احلمية لألمراض سريرياً مشابه لويس السانت الدماغ التهاب
فالتوكيد ولذلك أخرى، عوامل عن الناجم العقيم السحايا والتهاب الدماغ واللتهاب

أساسي بش. املختربي السريولوجيا على املختربي التشخيص رئيسييبنـى استفرد. كل
فقط قليلة حباالت الدم بتفريس مصابني مرضى من دماغ. العامل من املستفردات معظم متت

قصرية بفترة مرضهم بعد ماتوا الذين السريولوجي. املرضى االنقالب هو التشخيصي املعيار
و) املصلي( احلاد الطور من مأخوذة أمصال يف العيارات مقارنة على اعتماداً طورللمريض

هي. النقاهة استخداماً األكثر املصل: االختبارات واستعدال املتممة األكثر(تثبيت وهو
الدموي) نوعية التراص الدموي. وتثبيط التراص تثبيط باختبارات األضداد كشف ميكن

يف للمتممة املثبتة األضداد تظهر حني يف املرض، من األول األسبوع خالل املصل واستعدال
الث الثالثاألسبوع أو لكشف. انـي أخرى طريقة باألنـزمي املرتبط املناعي املخترب مقايسة
األيج احلادMأضداد الطور مصل يف لويس السانت الدماغ التهاب (Chin, 2000)لفريوس

يعرف والتـي اֱדموعة يف األخرى الفريوسات كل االختبارات تتضمن أن الضروري من
ا أوروبا بلدان يف موجودة بالفريوسأا العداوى من العديد يوجد حيث والكارييب، لالتينية

البعوض. املصفرة يف الفريوسي املستضد لكشف اإلنـزمي بقبط مناعية مقايسة أيضاً هناك
(Tsai et al.,1987)الدجاج يف األضداد لكشف السريعة بالبقعة مناعية مقايسة إىل إضافة ،

Sentinel(Oprandyاخلافر et al.,1988).
الناقل:املكافحة مكافحة هو املتوفر الوحيد الوقائي التراص. اإلجراء برامج أعطت

السوداء والباعضة كاليفورنيا يف الرسغاء الباعضة ضد جيدة نتائج الناقل ومكافحة الوبائي
وخاصة خمتلفة، طرق باستخدام تكساس يف اخلطوط اخلماسية والباعضة فلوريدا يف اللوامس

املص يفاالنقالب الناقل البعوض من الفريوس واستفراد فلوريدا، يف اخلافر الدجاج بني لي
فعال.تكساس لقاح .يتوفر

عـراجـالم
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الخنـزيري الحويصلي SWINE VESICULAR DISEASEالداء

 ICD-10 B 08.8الجلد في بآفات تتميز أخرى نوعية فيروسية عداوى
المخاطية  ICD-10 B 08.8 Other specified viral infections characterizedواألغشية

by skin and mucous membrane lesions

الطاق،:السببيات مفرد اֱדني رناوي وفريوس وهو اخلنـزيري، احلويصلي الداء فريوس
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الفريوسة إىل البيكورناويةEnterovirusاملعويةينتمي الفريوسات فصيلة اختبارات. ، أثبتت
الرن البشريةִדجني الكوكساكية بالفريوسة الصلة قريب أنه الفرييون. B51ا نانومتر28يقيس

الباهاء من واسع طيف يف ثابتاً ويبقى لإليتر، صامد . PHوهو
من جداً مهمة البيئية للعوامل اخلنـزيري احلويصلي الداء لفريوس العادية غري املقاومة

وبائية نظر م. وجهة يستدمي أن للعامل من6دةميكن حرارة بدرجة املساخل خملفات يف أسابيع
22 للتجفيف18  مقاوم أنه كما والتدخنيdesiccationم، والتخمر عضوية مادة بوجود

اخلنـزير حلم إنتاج عمليات حياً. يف يبقى أن للفريوس اجلاف400ميكن السجق يف يوم
املعاجل780وحتـى السجق غالف يف .(Loxam and Hedger, 1983)يوماً

واحلدوث اجلغرايف واسع:التوزع اهتمام موضع اخلنـزيري احلويصلي الداء كان
من عدد يف الواسع انتشاره وبسبب اخلنـزير يف والفم القدم داء مع السريري تشاֲדه بسبب

واألوروبية اآلسيوية عام. البلدان مرة ألول املرض متييز إيطاليا،1966مت يف لومباردي يف
شو مزرعتنيحيث خنازير يف فاشيات أخرى. هدت نائية يف5بعدepisodeسجلت سنوات
كونغ من. هونغ الثانـي النصف بعد1972ومنذ يف:وما الفاشيات من سلسلة حدثت

واليابان وإيطاليا كونغ وهونغ واليونان العظمى وبريطانيا وأملانيا وفرنسا وبلجيكا أستراليا
وال وبولندا وهولندا شتاءومالطا ويف وأوكرانيا؛ وتايوان وسويسرا وأسبانيا ورومانيا ربتغال

1973 اخلنـزيري1972  احلويصلي الداء فريوس مع العاملني بني املرض من فاشية حدثت
احليوانية الصحة معهد سابقاً(يف احليوانية الفريوسات أحباث إنكلترا) معهد يف بربراتيا . يف

املنا االنتشار اختبارات العقيموفرت السحايا التهاب من شفي مريض من مصل على عي
asepticالسبب العامل كان اخلنـزيري احلويصلي الداء فريوس أن على مباشرة .يـبينة

احلقل يف ملتقطة بشرية حاالت اآلن حتـى يعرف يف. ال املركزي البيطري املعهد أبلغ
عام ظهرت العدوى أن قطعان1975هولندا ثالثة عام3عنأبلغ. يف 1992فاشيات

القطعان ذبح فيها مبا صارمة، إجراءات تلك. واختذت اية يف العدوى استئصال أعلن وقد
عام. السنة املرض من األخرية الفاشية عام1979حدثت ويف بلجيكا؛ اكتشف1992يف

البشرية1 الكوكساكية تضم: Bالفريوسة اجلنس، من حيوية املعوية6زمرية الفريوسات من مصلية .أمناط
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املستوردة اخلنازير يف العدوى الوبائي للترصد يف. نظام بؤر بني3ظهرت 1980بلدان

العظمى: 1982و عام60(بريطانيا وإيطاليا) 1982عام14و1981عام12و1980حالة
عام29( سنة(وأملانيا) 1982عام8و1981عام5و1980حالة كل  (Loxam and)حالة

(Hedger, 1983; Knowles, 2003 .األور االحتاد بلدان املرضوأعلنت من خالية أا بـي
إيطاليا عامهنا. باستثناء منذ إيطاليا يف سنوية فاشيات يف1972ك متوطناً املرض واعترب ،

البلد ذلك الفاشية. (OIE, 2003; Escribano-Romero et al., 2000)جنوب حدثت
آسيا يف عنها املبلغ وبقيت1999األخرية تايوان؛ منأفريقيايف خالية وأستراليا واألرجنتني

.(OIE, 2003)املرض
اإلن يف الفريوسة: ساناملرض عن الناجم املرض املختربات يف العاملني يف املرض يشبه

حويصلي. B5الكوكساكية بطفح حاالت توجد القائلة. مل احلقيقة ضوء املصل: يف إن
الكوكساكيةantiserumالضدي اخلنـزيري،B5للفريوسة احلويصلي الداء فريوس يستعدل

التأثري نفس له لألخري الضدي املصل الكوكساكيةوإن الفريوسة الضروريB5على من كان
املرض يسبب الفريوسني من أي الفريوسني. اكتشاف أن املناعي االنتشار بواسطة حتدد لقد

نوعية مستضدات هلما أن كما مشتركة، مبستضدات من. يتشاركان مصل اخترب عندما
املناعي باالنتشار العقيم السحايا التهاب من ناقه نوعيأثبتت: مريض ملستضد أضداد وجود

وبالتايل اخلنـزيري؛ احلويصلي املصل: للداء استعدال باختبار الفريوسني تفريق مت مل. لقد
اخلنـزيري احلويصلي الداء حدوث إىل البشرية الكوكساكية بالفريوسة اخلنازير تلقيح .يؤد

احليوانات يف باخلنازير:املرض حمدود اخلنـزيري احلويصلي األعراضمل. الداء تشاهد
مع متاس على كان آخر داجن حيوانـي نوع أي يف اخلنـزيري احلويصلي للداء السريرية

مريضة هو. خنازير املريضة اخلنازير يف احلضانة 7دور بعض. أيام3  يف العدوى تنتشر
اآلخر بعضها يف ببطء تنتشر حني يف جداً، مرتفع مراضة ملعدل وتؤدي بسرعة القطعان

م منخفضاًويكون املراضة قطيع. عدل يف فاشية تبدأ أضداد: عندما لديها حيوانات توجد قد
سريرية أعراض دون لكن اخلنـزيري احلويصلي الداء السريرية. لفريوس حتت العدوى تعزى

العامل من صغرية جلرعات احليوانات تعرض .إىل
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ن يف متاماً متشاֲדة لكنها كبري، بشكل متغرية السريرية التابعةالصورة لتلك الوقت فس
والفم القدم داء فيها مبا اخلنازير، يف أخرى حويصلية األكثر. ألعراض األعراض تشاهد

غري احلالة إماتة ومعدل احلاالت، كل يف بسرعة تشفى لكنها الرضيعة، اخلنازير يف وخامة
بهال(مهم األو. (Loxam and Hedger, 1983)) يعتد السريري التظاهر هي وقداحلمى ل،

إىل يفº41تصل وختتفي 3درجة على. أيام2  رئيسي بشكل احلويصلية اآلفات تشاهد
التاجي الشريط من الوحشي معcoronary bandاجلزء متآكلة باحة تترك تتميز أن ويعد ،

احلواف يف رخوة وظهارة حمبب الرئيسية. نسيج احلوافر على اآلفات تظهر أن يتأثر: وقبل قد
أثار الفوتـي) dewclawزمعة(يخملب الشق يف اآلفات تشاهد ما نادراً لكن أكثر، أو

عندما. للقدم خاصة يشاهد والذي العرج، هو اخلنـزيري احلويصلي الداء يف سائد عرض
احلويصالت تتمزق عندما العرج يتوقف قاسية؛ أرض على للمشي احليوان الشائع. يضطر من

القري النسيج من احلافر ينفصل منأن لكن دائماً، التاجي الشريط طول على ذلك ويبدأ ب،
والقدم الفم داء يف حيدث مثلما بكامله، احلافر يسقط أن جداً بني. النادر عندما 5%يظهر

اخلرطوم10%و على حويصالت احليوانات احللمات،snoutمن على وأحياناً . والفم،
العصبية اجلملة اكتناف أعراض واشوهدت الرنح والديرورةمثل circlingالختالجات

أوروبة يف الفاشيات .خالل
االنتقال وطرز العدوى للفريوس: مصدر الوحيد الطبيعي الثوي هو تنعد. اخلنـزير مل

الطبيعية الظروف يف أخرى داجنة حيوانية التـي. أنواع األغنام يف الفريوس تناسخ شوهد
مري خنازير مع طويلة لفترة مشترك مسكن يف ولكنتعيش البلعوم، من العامل واستفرد ضة،

يف دوراً يلعب أنه أو البيئية الظروف يف العدوى التقاط ميكنه النوع هذا أن من شك هناك
الفريوس .نقل

بدائية األكثر البؤر أن دراسات أو) أمهية(أظهرت نيئة وأطعمة فضالت ابتالع من تنشأ
منعد خلنازير منتجات حتوي والتـي معها حتركالتعامل من تنشأ الثانوية البؤر وأن ية،

املواشي مع والتماس يفlivestockاحليوانات احليوانات ونقل العلنية، املزادات يف املنعدية
ملوثة نقل للدخول. وسائل أبواب عدة اخلنـزيري احلويصلي الداء أظهرت. لفريوس
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و للعدوى، استعداداً األكثر اجللد هو املتسحج اجللد أن منالتجارب أصغر كمية حتتاج أنه
امللتحمة أو األنف أو الفم عرب الالزمة تلك من الطريق هذا عرب حيوان إلعداد رمبا. الفريوس

بؤرة تشكل بداية يف توتراً األكثر هو اجللدي الطريق التصور. كان هذا مثل ) السيناريو(ويف
نس صغرية لكمية التعرض خالل من منعدين اثنان أو خنـزير يصبح يفقد الفريوس من بياً

ملوثة مواد أو نيئة النقطة. فضالت هذه بالطريق: ومن أدخلت العدوى أن املرجح من
استعداداً للقدماألكثر التاجي الشريط على وخاصة اجللد يف آفة خالل من (Mannأي

(and Hunchings, اخلنازير. 1980 ومفرغات مفرزات يف الفريوس من كبرية كميات تطرح
األعظمي. يةنعدامل اإلعداء فترة خلنازيرتكون وميكن العدوى، من األوليني األسبوعني خالل

املستعدة؛ احليوانات غياب عند بسرعة احللقة تنتهي وقد بالتماس بسهولة تنعدي أن أخرى
القائلة احلقيقة مع يتوافق ال ويستدمي: وهذا الثوي، خارج طويلة لفترة حياً يبقى الفريوس إن

ا حلم املوتـييف الصمل ترافق التـي الباهاء يف التغري ويقاوم ومنتجاته  rigorخلنـزير

mortis)السببيات إىل. (Mann, 1981)) انظر بلد ومن أخرى إىل مؤسسة من املرض ينتشر
احليوانات لتحرك ونتيجة النيئة، الفضالت عرب رئيسي، وبشكل حلم. آخر، ملنتجات ميكن

ب تعاجل مل التـي أشهراخلنـزير عدة الفريوس تؤوي أن العامل. احلرارة مقاومة وبسبب
املواشي مأوى يف حياً يبقى فقد البيئية، طويلةlivestockللعوامل لفترة املفتوحة واحلقول

Fenner)جداً et al.,1993).
إىل عزيت قد قليلة معروفة بشرية حاالت ألن ظاهرياً به يعتد ال اإلنسان إصابة اختطار

العلميالتعامل البحث أثناء املريضة احليوانات مع التماس أو الفريوس اآلن. مع وحتـى
الذين اخلنـزيري احلويصلي الداء مكافحة يف البيطريني األطباء دور حول معلومات تتوفر ال

أضداد عندهم تطورت أو للمرض عالمات أي عندهم . ظهر
اخلنـزيري احلويصلي الداء فريوس أن افترض الفريوسةوبسلقد مع تشاֲדه بب

اإلنسانالبشريةB5الكوكساكية من انتقلت عدوى يف األخري من كطفرة نشأ يكون قد
اخلنازير .إىل

األخرى:التشخيص احلويصلية األمراض عن اخلنـزيري احلويصلي الداء تفريق املهم من
احلويصلي الظاهر والطفح احلويصلي الفم والتهاب والقدم الفم داء اخلنازيرمثل أن. يف جيب
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خمتربية اختبارات يف التفريقي التشخيص أو. يتم النسيجية املزارع يف الفريوس استفراد ميكن
املخترب حيوانات يف خالل. بالتلقيح اخللوي االعتالل من أثر على احلصول 3مت أيام1 

خلط أو الرئيسي اخلنـزير كلية نسيج من الطبقة الوحيدة املزارع يف خالياوذلك من مستمر
اخلنـزير كل. 1B-RS-2كلية خاليا: على يف األثر هذا يشاهد كليةBHK-21مل نسيج أو

احلويصلي الفم والتهاب والفم القدم داء فريوسات يف حدث مثلما ميكن. العجل كما
الرضيعة الفئران يف اخلنـزيري احلويصلي الداء فريوس سريع. استفراد تشخيص إجراء ميكن

املفرطالختبا القبيعة ومصل كمستضد حويصالت من ظهارة باستخدام املتممة تثبيت ر
زيتـي مساعد يف منقى بفريوس الضد. التمنيع الستعراف مفيد اֱדهري االستعدال اختبار
اخلنـزيري احلويصلي للداء احملبذة.(OIE, 2000)النوعي السريولوجية االختبارات
السري الوبائية والدراسات املعاكس،للتشخيص املناعي الكهربائي الرحالن هي ولوجية

با املرتبط املناعي املمتز ومقايسة املعاكس، املناعي املمتز واالنتشار) إليزا(نـزميإلومقايسة
املضاعف باهلالم من. املناعي النتائج وتوثيق لتأكيد املصل استعدال اختبار استخدم
سابقاً املذكورة .االختبارات

يفمل: املكافحة اخلنـزيري احلويصلي الداء وجود جزءأفريقيايثبت أو األمريكيتني أو
إدخاله نتجنب لكي أجنبـي كمرض األماكن هذه يف يعاجل أن وجيب أستراليا، أو آسيا . من

عارض إدخال حدوث حال فوراً: يف واملعرضة املريضة احليوانات كل من التخلص . جيب
الداء من فاشية أي أن نفترض أن والفمجيب القدم داء هي اخلنازير يف اخلنـزيري احلويصلي

ذلك غري املختربية االختبارات تثبت البقاء(OIE, 2000)حتـى ميكنه الفريوس أن ورغم ،
العدوى من للتخلص سعت قد وأوروبا آسيا بلدان معظم فإن التربة، يف طويلة لفترة حياً

املنعدية، القطعان ذبح يف صارمة سياسة العدوىبتطبيق عودة ملنع احلدود ترصد إىل . إضافة
عـراجـالم
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483 عدوى فريوس الوقس

الوقس فيروس VACCINIA VIRUS INFECTIONSعدوى

ICD-10 B08.0األخرى الجدرية الفيروسة عداوى
ICD-10 B08.0 Other orthopoxvirus infections

الفريوسةVacciniaالوقس:املرادفات املخزنية، .Poxvirus officinalisاجلدرية
اجلدرية:السببيات الفريوسة جنس إىل ينتمي اֱדني رناوي فريوس الوقس فريوس

orthopoxvirusاجلدرية الفريوسات فصيلة اجلنس. ، يتضمنيتضمن ما بني عواملمن
الصغريsmallpoxاجلدري اجلدري النسناس، جدري ،whitepoxالفأر وجدري

mousepox .ا الذراري وتاريخ منشأ جيداًإن معروف غري الوقس فريوس من تشري. ملختربية
البقر جدري فريوس من اشتق قد الفريوس هذا أن إىل الذراري معظم ومميزات .خصائص

واحلدوث اجلغرايف من: التوزع ألكثر عاملي مستوى على احلي الوقس فريوس استخدم
اجلدري100 مكافحة يف حدثت. سنة التـي اجلدري من األخرية طبيعياحلالة بشكل

عام عام1977كانت للمرض العاملي االستئصال من التأكد مت وقد الصومال؛ . 1980يف
طوعي تلقيح حبملة املتحدة الواليات حكومة قامت البيولوجي، اإلرهاب لتهديد ونتيجة

بداية يف فريوس2003واسعة تنثر بيولوجية لقنابل يتعرضون قد الذين اجليش ألفراد موجهة
اجلدرياجلدري من حاالت خيالطون قد الذين الصحيني للعاملني .أو

الضارة اآلثار أن إىل والستينات اخلمسينات يف املتحدة الواليات يف اֱדراة الدراسات تشري
وخماطيتهم امللقحني قلق سبب هي اجلدري ضد نادرللتلقيح أنه عندرغم وخاصة

التأتبـي اجللد بالتهاب تقشرية) ااالكزمي(املصابني أو مزمنة أو حادة جلدية وحاالت
exfoliativeلألشخاص وكذلك املناعةأخرى، باإل(املنقوصي احلاملنياملصابني أو يدز

أو كامل، عضو أو جذعية خاليا غرس تلقوا الذين أو البشري، املناعي العوز لفريوس
اللمفي الورم أو الدم ابيضاض أو متعممة خبباثة وكذلك)املصابني أو، احلوامل للنساء

السنة حتت ولألطفال حالياً. املرضعات، عصرهناك ذروة يف الصحية احلالة مع مقارنة
اجلدري يفاستئصال وخاصة اجلدري، لقاح إلعطاء موانع لديهم أكثر أشخاص
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.املستشفيات
يف الوقس لفريوس املشفوي االنتشار عن عام12أبلغ من يف1975وحتـى1907مرة

إىلال أدى مما املتحدة، والواليات والسويد واسكوتلندا وأملانيا وفرنسا ثانوية85ربازيل . حالة
من أكثر يف قاتالً الشفوي االنتقال نتيجة تكون احلاالت11%قد الفاشيات. من حدثت

العائلة يف آخرين أعضاء أو ملقح غري آخر إىل ملقح طفل من الوقس النتشار كنتيجة العائلية
عن. عادةً تقارير بني8ففي املتحدة والواليات وإنكلترا كندا يف عائلية 1931فاشيات

وانعدى5تلقى1981و لقاحاً العائالت يف ومات27أعضاء املرضى3شخصاً، .من
مشل مسح عام10يف األمريكية املتحدة الواليات يف كل: 1968واليات بني أن قدر

عن ظهر األوىل للمرة لقحوا مهددة935.3دمليون ليست لكنها خطرية، تفاعالت منهم
عند وظهر وحدثت52.3للحياة، للحياة، مهددة Cono)وفاة1.5تفاعالت et al.,2003) .

األمريكية املتحدة الواليات يف اجلدري ضد للتلقيح الضائرة التفاعالت حول دراسة يف أبلغ
التلقيح36عن بعد ما الدماغ اعتالل عن جنمت الوفاة(وفاة من19و) 52%معدل وفاة

املترقي الوفاة(الوقس و) 28%معدل األوىل، للمرة امللقحني التهاب12يف عن نامجة وفاة
اللقاحي عاميeczema vaccinatumاجللد بني وذلك ملقحني مع التماس عرب 1959املتنقلة

1968Laneو et al.,1970)يف .Cono et al., 2003)مذكورة
اال رئيسيأصاب بشكل األبقار حيلبون الذين أولئك للوقس املهنـي وصفت. نتشار

الالتينية أوروبا من خمتلفة بلدان يف األلبان مصانع يف املرض من يف. فاشيات جداً الصعب من
املعطيات ألن الفاشيات فبيه حدثت الذي التواتر حندد أن احلديث التلقيح على البينة غياب

البقر وجدري الوقس احلالبنيحول عقيدات وحتـى الكاذب(، البقر التمييز) جدري يتم مل
جيد بشكل عن. بينها النامجة للعدوى السريرية األعراض يف التشابه نتيجة اخللط جنم

رئيسي بشكل والبقر اإلنسان من كل يف البقر وجدري الوقس .فريوسات
اإلنسان يف ضد: املرض التلقيح عن النامجة الوقس لعدوى منميكن تنتقل أن اجلدري

نفس إىل يؤدي وقد اللصيق، التماس عرب آخرين ألشخاص ملقَّح عند ملتئم غري تلقيح موقع
امللقَّحني عند كالتـي الضارة السوية. اآلثار التفاعالت التعب،: تتضمن الصداع، احلمى،
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احلم النوعي، غري الطفح املوضعية، اجللدية التفاعالت النوافض، العضلي، العديدةاألمل امى
التلقيح مكان واألمل اللمفية، العقد تضخم خالل. األشكال، كحطاطة السوي التلقيح يبدو

4 بثرة3  ويصبح السادس، أو اخلامس اليوم يف حميطية محامى مع حويصل إىل ويترقى أيام
التاسع أو الثامن اليوم يف التشكل مشك. جيدة البثرة فتتقشر عشر الثانـي اليوم يف لةأما

بنية 3وبعد. جلبة ندبة: أسابيع2  وتبقى اجللبة .(CDC, 2003)تنفصل
احملتملة اخلطرية الضارة التفاعالت املنتبه: تتضمن غري والوقسinadvertentالتلقيح

والوقس التلقيح، بعد الدماغ واعتالل املترقي، والوقس اللقاحي، اجللد والتهاب املتعمم،
يف. (Cono et al., 2003)اجلنينـي للفريوس العارض الغرس عن املنتبه غري التلقيح ينجم

املخالطني أحد أو امللقح جسم من أخرى أجزاء أو الفم أو املتعمم. العني الوقس يتميز
بعد عادة حيدث والذي التلقيح، موقع من للفريوس جمموعي 9بانتشار التلقيح6  من أيام

مرة محيدة. ألول احلالة ال. هذه تاريخحيدث لديهم الذين األشخاص بني اللقاحي اجللد تهاب
التأتبـي اجللد ميل)األكزميا(اللتهاب مع بثري أو حويصلي أو حطاطي متعمم طفح وهو ،

التأتب اجللد التهاب من سابقة آفات فيها مناطق يف محى. يـللحدوث مع غالباً الطفح يترافق
اللمفية العقد وخا. وتضخم أكثر ليكون غريوينـزع املخالطني أو مرة ألول امللقحني بني مة

الصدمة. امللقحني تشبه وخيمة جمموعية بأعراض يֱקميز مل أو يعاجل مل إن املرض يتظاهر سوف
املوت حيدث مث Cono)اإلنتانية et al., 2003; CDC, 2003) .،ووخيم نادر املترقي الوقس

املصابني األشخاص بني قاتلة مضاعفة يكون ما غريوغالباً مترقي بنخر ويتميز مناعية، بأعواز
التلقيح موقع يف اجلسم. مؤمل من أخرى أماكن إىل ينتقل أن الوقس لفريوس مثالً،(ميكن

األخرى األجسام العظام، الدم) اجللد، تفريس خالل Cono)من et al., 2003) .الوقس
مضاعفة اجلنني إىل األم من اللقاح انتقال عن الناجم خطريةنادرةاجلنينـي لكنها

جلدية بآفات ويتظاهر قصرية، بفترة احلمل قبل أو احلمل خالل اجلدري ضد للتلقيح
الوليد اجلنني موت إىل يؤدي ما وغالباً األعضاء Cono)واكتناف et al., 2003) .حيدث

والتهاب التلقيح، بعد ما الدماغ اعتالل يتضمن والذي املركزي، العصبـي اجلهاز مرض
اجلدريا ضد التلقيح بعد حيدث التلقيح، بعد ما والنخاع بعد. لدماغ ما الدماغ اعتالل

عمر حتت الرضع بني شيوعاً أكثر اجلهاز. شهرا12ًالتلقيح ملرض السريرية األعراض تشري
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احلالة وتبدل وقياء ومحى صداع مع املخيخية أو املخية الوظيفة خلل إىل املركزي العصبـي
ونوا ونوبالعقلية .(CDC, 2003)وسبات) اختالجات(م

اجلدري ضد يلقحوا مل الذين احلالبني بني الوقس عدوى حدثت احلضانة: عندما دور دام
7من أا. أيام2  رغم رئيسي بشكل واليدين األصابع على اآلفات، أو اآلفة، انتشرت

اجلسم من أخرى أجزاء على أحياناً حتو. وجدت كحطاطة، اآلفات مثبدأت حويصل إىل لت
مميز تسرر اآلفة.umbilicationإىل جفت أمل، من وأحياناً حكة من أحياناً املريض عانـى

بعد سقطت جبلبة، وغطيت قليلة أيام عادةً. يوما10ً  14بعد كثرية اآلفات تكن لكن. مل
أكزميا من يعانـي املريض كان اجللدإذا من واسعة مساحات تكتنف قد فإا . أيضاً

أو ليوم العمل عن التوقف على املريض أجرب مما احلاالت، بعض يف والدعث احلمى شوهدت
.أكثر

املاشية يف الضرع،: املرض وجلد احللمات على واملتوضعة املاشية، يف اآلفات كانت
يف لآلفات املظهر يف وأخرت. اإلنسانمشاֲדة اجللد على تقرحات احللب عملية سببت

الثدياملضاعفة. الشفاء التهاب هي شيوعاً .األكثر
االنتقال وطرز العدوى الوقس:مصدر فريوس من عالية عيارات التلقيح موقع حيتوي

العدوى أدوات وإىل اليدين إىل بسهولة يتتقل وهذا أيام، بأربعة التلقيح ،fomitesبعد
املوضعي التفاعل من شائع جزء احلك أن دراسا. (CDC, 2003)وخاصة االتقترح نتشارت

ألكزميا أواملشفوي أيديهم على الفريوس حيملون الصحية الرعاية عمال بأن اللقاح
و أكزميامالبسهم، من يعانون الذين املرضى فوراًأن يعزلون ال لالنتقال. اللقاح آخر طريق

حدثت حيث بإيطاليا، فاشية يف أثبت قد اإلحليلي23كان املهبلي الوقس من ثانوية حالة
فت ملوث5رةخالل بقثطار قثطرִדم مت قد املرضى وكان عائلية. أسابيع، فاشية كان: يف

الوقس عدوى يف مهماً عامالً املسكن يف الوثيق .(Sepkowitz, 2003)التشارك
العدوى املاشية الذيناكتسبت البشر حديثاًمن اجلدريلقحوا الفريوس. ضد احلالب يلقح

وداخل وأظفاره، بأصابعه باحللباحليوان يقوم مث التلقيح آفة خيدش أن بعد مرت. ذلك
من املرض آخرون حالبون يلتقط وقد احللب، عملية خالل من أخرى إىل بقرة من العدوى
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بآفات املصابات .البقرات
األخرى: التشخيص األمراض عن اجلدري ضد للتلقيح الضائر التفاعل يفرق أن . جيب

خمال أو مريض عند حديث تلقيح قصة احلدثيةإن هذه يف مهم جزء حديثاً مللقح ميكن. ط
خطوط ويف خمتلفة رئيسية خلوية مزارع يف ذلك، بعد يستعرف مث الوقس، فريوس استفراد

املشيمائي السقائي الغشاء وكذلك مستمرة، خلوية ذاتchorioallamtoicمزارع للبيوض
املاشية. املضغة إىل جداً: إضافة مستعدة واألقداد الوقسالقبيعات ينتقل(لفريوس أن ميكن ال

تسلسلي بشكل اجلدري األرانبseriallyفريوس أو املاشية له. يف مستعدة فقط النسانيس
اإلنسان إىل السقائي. إضافة الغشاء على املوضعة اآلفات وهستولوجيا مظهر يساعد

تل من الوقس فريوس عن النامجة العداوى تفريق يف األرنب وجلد مناملشيمائي النامجة ك
أيضاً(اجلدري البقر جدري سلسلة). انظر تفاعل من تشخيصية تقنيات تطوير يبشر

الوقس الستعراف دقة أكثر بوسائل .البوليمرياز
مباشرة: املكافحة رعاية يقدمون الذين الصحة يف العاملون األشخاص يغطي أن جيب

مشاֲדة ماصة مبادة أو بالشاش التلقيح مواقع أن بفريوسللمرضى التلوث ضد حائل لتوفري
االنتقال اختطار لتقليل العارض. الوقس التلقيح ملنع مهم اليدين موقع. غسل يغطى أن جيب

فيها يوجد ال التـي املواقع يف وذلك باملالبس وتغطى مشاֲדة ماصة مادة أو بالشاش التلقيح
نتيجة قلق مصدر الوقس انتقال فيها يكون والتـي للمرضى، الوثيقرعاية الشخصي التماس

آخرين وأشخاص األطفال .(CDC, 2003)مع
المـراجـع
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الخيلي الفنـزويلي الدماغ التهاب
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS

ICD-10 A92.2الخيلية الفنـزويلية الحمى
ICD-10 A92.2 Venezuelan equine fever

الفنـزويلي:املرادفات والنخاع الدماغ الفنـزويليالتهاب الدماغ التهاب .اخليلي،
إىل:السببيات ينتمي اֱדني، رناوي فريوس اخليلي، الفزويلي الدماغ التهاب فريوس

اֱדموعة(Alphavirusاأللفاويةالفريوسةجنس من باملفصليات املنقولة ،)سابقاAًالفريوسة
الطخائية الفريوسات خمتلف. فصيلة مستضدية ضروب وجود معرفة وبائيةإن أمهية ذات ة

احلركي. كبرية الدموي التراص تثبيط اختبار بتطبيق املعقد هذا فريوسات تصنيف طور
kineticخمتلفة مناطق من الذراري من عدد للمعقد. (Young and Johnson, 1969)على

مستضدية6بدورهIوللنميط) VIإىلI(منيطات6 وإيدي. ضروب جارلنغ (1977)أثبت

العمودموجودا الوحيد أباتيت باهليدروكسي االستشراب باستخدام وجونسون يونغ ت
chromatography.

الربوتينات ضد املوجهة النسيلة الوحيدة األضداد بفحص املستضدي الضرب حدد
اخلارجيE1وE2السكرية الغالف تفريق.على من التقنية هذه سوافية11مكنت أو(ذرية
باحليوان) وبائية متوطنة(enzooticاتومتوطنة (,.Rico-Hesse et alللفريوس) endemicأو

الوبائية1988) الناحية من مهم حتديد النميطCوABالضربان. وهو ) I-CوI-AB(من
األوبئة أو السوافات عن ومسؤولة اخليليات يف جداً وD،Fالضروب. مفوعان ،Fمن

(Pixuna)وIII (Mucambo) وII(Everglades)والنميطات) I)I-F،I-E،I-Dالنميط

IVو(Cabassou) VوVI)الذراريAG80  663األرجنتني متوطنة) ، ذراري هي
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للخيلياتenzooticباحليوانات ممرضة .وليست
اجلغرايف الف: التوزع الدماغ التهاب ملنـفريوس األمريكيتني، يف واطن اخليلي زويلي

الكرة نصف خارج وجوده الوالياتحدثت. يثبت يف تكساس من األوبئة أو السوافات
بالبريو أيكا جنوب إىل واحليوانات(املتحدة اإلنسان يف احلدوث البؤر). انظر من عدد هناك

الف الدماغ التهاب من املعروفة يفنـالطبيعية املدارية وشبه املدارية املناطق يف اخليلي زويلي
املستضدية الضروب تدور وفيها باحليواناتاألمريكيتني، الفقارياتenzooticاملتوطنة بني

والبعوض بالربازيل. الدنيا بيلم يف املوجودة تلك املميزة املوطونة البؤر بني فريوس(ومن
وبكسانا فلوريدا)موكامبو وجنوب وتوباكو، ترينيداد يف بوش وبوش بكولومبيا، وماجاجنو ،

وأملريا باملكسيك وفرياكروز املتحدة، إىلبالواليات إضافة بسورينمار، وباراماريبو ببنما، نت
وبيليز: ذلك األرجنتني يف بؤر والبريوBelizeهناك وهندوراس أيضاً. وغواتيماال أثبت كما

املتحدة الواليات شرق إىل إضافة البريويف، األمازون يف يدور الفريوس تونات(أن فريوس
Tonateبردج بيجو كانت) Bijou Bridgeذرية مناطقورمبا يف أخرى طبيعية بؤر هناك

اآلن حتـى متيز مل والتـي األمريكيتني من عديدة مدارية وشبه املثال. مدارية سبيل : فعلى
الف الدماغ التهاب معقدات من عديدة مستفردات مننـتوحي اخليلي الباعضةزويلي

بوجودCulex delponteiالدلبونتية باألرجنتني وكورينتس شاكو أقاليم يفيف موطونة بؤر
البلد موطونة. (Sirivanakarn and Jakob, 1981)ذلك بؤر على أيضاً بينة هناك أن كما

الربازيل جنوب I-F ((Calisherالفريوس(يف et al., 1982)الفنـزويلية الفريوس(وكواجريا
I-D ((Walder et al., 1984).

واحليوانات اإلنسان يف وسوافات:احلدوث فاشيات يفحدثت عديدة أوبئة أو
الف الدماغ التهاب فريوس استفراد منذ عامنـاألمريكيتني اخليلي أصابت. 1938زويلي

الف الدماغ التهاب أوبئة أو التاليةنـسوافات البلدان اخليلي الشمال(زويلي إىل اجلنوب ): من
نيك كوستاريكا، وتوباكو، ترينيداد فنـزويال، كولومبيا، األكوادور، اراغوا،البريو،

املتحدة والواليات املكسيك غواتيماال، السلفادور، حمدودة. هندوراس، الفاشيات كانت
عام من وفنـزويال كولومبيا يف رئيسي يف1861إىل1935بشكل بعضها هناك كان لكن ،
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وتابوكو وترينيداد كل. البريو من: على سنة كل فاشيات وأصابت1972إىل1862حدثت
و الوسطى املتحدةأمريكا والواليات .املكسيك

السواف موجة عام/بدأت األكرب النميط. 1969الوباء عن منطقةI-ABوجنم عرب وتقدم
املكسيك، إىل انتشرت مث غواتيماال إىل الوسطى أمريكا كل عرب األكوادور من امتدت

يونيو يف املتحدة بالواليات تكساس إىل مشاالً امتد غ1971حزيران/وأخرياً وقد طى،
من/السواف مسافة فقط، سنتني وخالل من4.000الوباء، اآلالف عشرات وبسبب كم

اخليليات يف مهمة ووفيات مراضة إىل باإلضافة البشرية، .احلاالت
أحدها هو ذلك ومثال انفجارية، تكون ألن اخليلي الفزويلي الدماغ التهاب أوبئة تنـزع

عام ح1962يف الذي الكولومبية غواجريا الشهرينيف بني وسبب12و10دث حالة3.000،
مع و20بشرية كولومبيا، يف مع6.762وفاة فنـزويال43حالة يف كان. وفاة
عام/السواف الكبري يف1969الوباء ظاهرياً نشأ وقد االنفجارية، من الدرجة بنفس

من مايقرب وسبب مع31.000اإلكوادور، بشرية األوبئة. وفيات310حالة عادةتتميز
تتجاوز قد والتـي مرتفع، هجمات املصابة10%مبعدل املنطقة يف البشرية اجلمهرة مل. من

بعد سوايف نشاط أو أوبئة يف1977وحتـى. 1972حتدث صغرية فاشيات حدثت عندما
الف الدماغ التهاب فريوس عن نامجة تكون رمبا ومشالنـاخليليات، غويانا، يف اخليلي، زويلي

وج فنـزويالالبريو، يف كواجريا .(Monath, 1979)زيرة
أو فرادية حاالت عن قليلة بلدان وأبلغت الالتينية، أمريكا يف الوبائي الترصد تراجع

اخليليات يف الدماغ التهاب من كل. فاشيات لعموم: على الصحة منظمة من وثيقة تذكر
من املتوفرة املعلومات خلصت والتـي 1993أمريكا، ه1989  مرضأن من فاشيات ناك

الوسطى وأمريكا املكسيك يف اخليلي الدماغ التهاب حاالت مع تتوافق اخليليات يف عصبـي
وفنـزويال وغواتيماال. وكولومبيا السلفادور يف أجريت التـي الدراسات أظهرت

اخليلي الفزويلي الدماغ التهاب لفريوس انتقال حدث أنه الذراريوهندوراس فيها مبا
للنميطاملشا على. السوايفI-ABֲדة املصل استعدال اختبار خيلية،2.000أجنز مصلية عينة

امللقحة غري احليوانات يف مرتفعة عيارات مع للمفاعالت، عالياً معدالً شوهدت. وأظهر
كولومبيا يف املناطق من الكثري يف الدماغ التهاب عالمات من تعانـي التـي . احليوانات
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تثبي اختبار الفأظهر الدماغ التهاب من عالية عيارات الدموي التراص يفنـط اخليلي زويلي
خمالطيها بعض إىل باإلضافة الالعرضية، اخليليات التهاب. هذه حاالت من فاشية عن أبلغ

ديسمرب يف بدأت أا يبدو والتـي بفنـزويال تروجيلو والية يف والوفيات ،1992الدماغ
الدماغ التهاب فريوس مننـالفواستفرد اخليلي وأظهرت5زويلي خيلية، مصلية عينات

أيضاً أضداد وجود العامة اجلمهرة وعلى احملمومني املرضى على السريولوجية . الدراسات
وطنياً إنذاراً الفاشية هذه عام. تشكل من السادس الشهر يف: 1993يف فاشيات حدثت

احلكو دفع مما باملكسيك، تشيباس بوالية حميطة لتحديدمنطقة صارمة إجراءات الختاذ مة
احلشرات مبيدات ورذ اجلموعي، والتلقيح املنطقة، على الصحي احلجر ذلك يف مبا . البؤرة

ومات136أصيب الفاشية61حصاناً، هذه يف الشهر. منها بعد جديدة حاالت حتدث مل
.(Kahler, 1993)1993التاسع

فاشية الف1995جنمت الدماغ التهاب عنزونـمن وكولومبيا فنـزويال يف اخليلي يلي
عوامل عدة للخيول؛1): تضافر الكايف غري املستدمي؛2)التلقيح الوبائي الترصد نقص

بإيكولوجية3) احملدودة اخليلي؛املعرفة الدماغ النشاط4)التهاب من عايل مستوى وجود
منذ املرض فيها كان التـي املناطق يف مجهرة1993الفريوسي اخليلياتيف من . مستعدة

والرا وغواريكو وفالكون وكوجيدسي كارابورد أقاليم فنـزويال يف الفاشية أصابت
وزوليا عن. وباراكوي و11.390أبلغ مشتبهة بشرية و185حالة مثبتة كما16حالة وفاة،

مع504استعرفت اخليليات يف سريرية وفاة475حاالت كولومبيا. حالة يف الفاشية حدثت
التاليةيف جيوجريا: البلدات إقليم يف أوزبيا مياكاو، مايغور، هاتشا، عن. ريو 14.156أبلغ

و مشتبهة، و1.258حالة املستشفى، إىل أدخلت وفاة26حالة .(PAHO, 1995)حالة
عام أبريل يف باألرجنتني بلجرانو بلدة يف فاشية دم1989حدثت من عينات أخذت ،

أطف22 من معظمهم منمريضاً، بأعمار املدارس 15ال الفريوسات5  ودرست سنة،
املصفرة الفريوسات وفصيلة الطخائية فصيلة كل من إجيابية.املختلفة املفاعالت كانت

اخليلي الفزويلي الدماغ التهاب معقد من AG80 – 663الذريةVIالنميط: لفريوسني

باحليوانات( متوطن سوايف(I-ABوالنميط) فريوس باختبار51.6%تفاعل). فريوس
و املتوطن، الفريوس لنمط إجيابـي بشكل املصل السوايف26.8%استعدال الفريوس لنمط



األمراض الفريوسية492

النمطني). TC-83الذرية( بني االختبار هذا يف متصالب تفاعل يوجد ال أنه استنتج: ومبا فقد
املدروسة املنطقة يف موجوداً كان الفريوسني كال أن عند. املؤلفون ا6ظهر ملرضىمن

النميط إىل مصلي املرضى،VIانقالب يف عدوى أحدث الفريوس هذا أن إىل يشري والذي ،
من يكن مل ألنه ملرضهم السببـي العامل كان بأنه باالستنتاج للباحثني يسمح مل لكن

الفريوس وتنميط استفراد Contigiani)املمكن et al., 1993).
األوبئة قبل اخليليات يف السوافات احلاالتتبدأ تتوقف عندما األوبئة وتنتهي البشرية،

خطري. احليوانية االقتصادي اخليليات: األثر يف الوفيات معدل يتراوح املصابة، املناطق ففي
بني40%و20%بني يتراوح احلالة إماتة معدل بني83%و38%مع ما أن قدر وقد ؛

السواف50.000و38.000 يف مات قد اخليليات من عامالوب/رأس بدأ الذي وقد1969اء ،
وحدها اإلكوادور بـ20.000فقدت تقدر خسارة ميثل وهذا دوالر1.2حصان، مليون

املزارعني. أمريكي من الكثري ألن الريفي، االقتصاد على اخليليات يف الوفيات تؤثر
األسواق إىل منتجاִדم لنقل الزراعية، األعمال يف احليوانات هذه .يستخدمون

يف من:اإلنساناملرض احلضانة دور 5يدوم من. أيام2  تتراوح أن لألعراض ميكن
اخلطري الدماغ التهاب إىل النـزلة يف املشاهدة تلك تشبه مميزة غري معظم. محى يف ويتميز

غثيان مع وغالباً وصداع، عضلي وأمل ونوافض دعث مع مترافق حلمى مفاجئ ببدء احلاالت
وإسهال قلة. وقياء احلمىشوهدت بدء بعد مأخوذة عينات يف املديدة البيض الكريات

من. مباشرة املرض يستمر 4قد احلمى،1  أمد على النقاهة فترة وتعتمد أطول، أو أيام
تام وبشكل بسرعة املريض يشفى قصرية، احلمى تكون املرض. فعندما يكون عندما لكن

وهن: مديداً من املريض وتستastheniaيعانـي أسابيعملحوظ عدة النقاهة معدل. غرق
بـ ويقدر منخفض، احلاالت السريرية0.2%إماتة احلاالت .من

حدث فقد البالغني، من تواتراً أكثر بشكل الدماغ التهاب أعراض األطفال عند يظهر
يف كولومبيا يف الفاشيات إحدى يف الدماغ و4%التهاب األطفال يف العداوى يف0.4%من

خي. البالغني احمليطيةال العصبية العالمات مدى وتبدلتلف التشنجي، أو الرخو الشلل أي
األخرىاملنعكسات باملفصليات املنقولة الدماغ التهابات يف العصبية العالمات نادراً. عن
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السحائي االلتهاب يشاهد دراسات. ما حسب مرتفع السريرية حتت العدوى معدل
الوباء بعد ما بنييتراوح. سريولوجية اهلجمات وقد20%و11%معدل العامة، اجلمهرة من

أعلى يف. يكون الدماغ التهاب أعراض السريرية14%إىل4%توجد احلاالت شوهدت. من
الوالدية الدماغالعيوب انعدام فيها احلمل،مبا خالل باملرض أصنب حوامل نساء أجنة يف

الفنـزويلية جادجريا يف حدث وباء .(Sanmartin, 1972)يف
مميزة غري محى من فرادية حاالت أحياناً، املتوطنة، الفريوس وضروب منيطات تسبب

السحايا .والتهاب
احليوانات يف السوايف:املرض اخليلي الفزويلي الدماغ التهاب فريوس الضربان(استفرد

ABوCالنميط مسوحات21من) Iمن وأظهرت والربية، الداجنة الفقاريات من نوعاً
الطبيعة يف العدوى تلتقط األخرى األنواع من العديد أن سريرياً. سريولوجية املرض يتظاهر

اقتصادية أمهية وله فقط اخليليات من. يف احلضانة دور 3يدوم يف. أيام1  األعراض تتنوع
املرض خطورة على اعتماداً محي. اخليليات مرض شكل احليوانات بعض يف املرض يأخذ

محى مع منمحيد 2تدوم واكتئاب1  وقهم الكريات. يوماً، قلة مع األعراض هذه تترافق
أبداً الدم تفريس وجود عدم أو العيار املنخفض الدم وتفريس اخلفيفة األضداد. البيض تظهر

خالل 6املستعدلة عقابيل. أيام4  دون احليوانات أيضاً. تشفى احليوانات بعض تعانـي
والن الدماغ التهاب للمرضمن املميز شديد. خاع واكتئاب عالية، حبمى مفاجئ بدء هناك

واصطكاك الوزن وفقد مديد إمساكchatteringقهم أو وإسهال الدم. األسنان، تفريس عيار
شائعة البيض الكريات وقلة التهاب. مرتفع، يف املوجودة لتلك مشاֲדة الدماغ التهاب أعراض
الد والتهاب الغربـي اخليلي الشرقيالدماغ اخليلي ذهول. ماغ من احليوانات بعض يعانـي

لتدعمه،stuporشديد شيء أي على رأسها وتسند توازا، حلفظ منبسطة وسيقاا وتقف ،
النهوض تستطيع وال أرضاً تسقط ما وغالباً باحلركة، ترغب احليوانات. وال بعض تصبح

وعدوانية، الصوت، أو اللمس جتاه احلس ومفرطة وتتعثرمتهيجة، دوائر، ضمن متشي وقد
تواترها يتزايد اختالجات من من. وتعانـي تعانـي التـي اخليليات يف اإلماتة معدل

إىل يصل وقد جداً مرتفع الدماغ التهاب احلاالت80%أعراض املاشية.من تنعدي قد
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أيضاً السوافات أثناء مترض(واخلنازير ال أا يكفي) رغم مبا مرتفع دم تفريس إلعداءمع
ذلك. البعوض إىل املرض: إضافة نتيجة متوت قد األعراض،و من الكالب تعانـي عيار. قد

النواقل إلعداء يكفي مبا عالية لكنها عادة، منخفض الدم .(Sanmartin, 1972)تفريس
األقدام وحيدات املتوطنة النميطات تصيب .Solipedال

االنتقال وطرز العدوى العدوى):29و28الشكالن(مصدر من الطبيعية البؤر توجد
أمريكا يف الدائمة املستنقعات ومناطق املدارية املطرية الغابات يف حلقة. املتوطنة حتدث

القوارض بني األجناس(العدوى من أنواع فيها -Oryzomys،Peromو،(Proechimys: مبا

yscus،(Sigmodonجنس من البعوض أنواع وبني جهة، من Culexلباعضةاوالوخفيات

املخروط( وaikeniiالباعضةوخاصة) Melanoconionقامتة املتخلفة، ) اخللفاء(الباعضة
opisthopusالبورتيسيةو احليواناتportesiالباعضة من العدوى تنقل نواقل ختدم والتـي ،

املستعدة احليوانات إىل الدم بتفريس تف. املصابة لكن أعراضية، ال القوارض يف ريسالعدوى
الناقل إلعداء يكفي مبا مرتفع تونات. الدم ضرب حلقة يف كمستودعات Tonateتعمل

(III-B)الفصل يف وضوحاً أكثر تكون والتـي الفريوس، نشاط يف فصلية تغريات هناك
كل. املاطر بني: على اجلاف الفصل يف املستوى منخفض انتقال وحيدث مستمر، نشاطه

األنواع يف وخاصة أكثرالقوارض، ببطء تتطور والباعضة(التـي البورتيسية الباعضة
cedecei(ًممكنا احللقة على احملافظة جيعل مما الطبيعية.، البؤر يدخل عندما اإلنسان ينعدي
املتوطنة. لألخري الفريوسات تسبب وال فرادية، النميطE، DوFالضروب(احلاالت Iمن

أ) IV،V،IV،III،IIوالنميطات كلأوبئة على مطلقاً، كبرية سوافات انفجرت: و
فاشيات) ازدادت( وأحدثت املتوطنة بؤرها من القريبة املناطق بعض يف الفريوسات هذه

املستعدة البشرية اجلمهرة يف جزيرة. صغرية يف حدثت التـي الفاشية التصور هذا يفسر قد
للنميط املصلي االنقالب يوحي حيث األرجنتينية، هذايفVIبلجرانو بأن مرضى عدة

السببـي العامل كان الربي Contigiani)الفريوس et al., 1993).
أن املتحدة بالواليات فلوريدا جنوب يف هندية حمميات يف أجريت مسوحات توحي
ضد مناعة لديها وأن املصلية، اإلجيابية من عالية معدالت لديها املوطونة املناطق يف اֱדتمعات
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الفريوسات الدرجةال. هذه هو الفريوس من الذراري هلذه الوبائي غري للسلوك الرئيسي تفسري
للخيليات إمراضيتها من متوطنة. املنخفضة بفريوسات لألحصنة التجريبـي التلقيح أحدث

الدم وتفريس األضداد، من معتدلة وعيارات اخلفيفة البيض الكريات وقلة محى وبائية غري
ك يكن مل والذي العيار الناقلاملنخفض البعوض إلعداء ذلك. افياً من العكس عانت: على

الدم وتفريس لألضداد، مرتفعة وعيارات املرض، منعالمات سوافية بذراري امللقحة األحصنة
العيار وبائية. العايل بذرية منعدى واحد حصان يف الدم لتفريس املرتفع العيار يكون قد

النميطAB وCالضربان( إلعدا) Iمن يومكافياً كل البعوض من مئات عدة هذه. ء تدوم
أحياناً 5العيارات لسبب4  وهلذا منعدى، حصان يف مضخمات: أيام اخليول تعترب

وأوبئة سوافات لنشوء وأساسية السوافات. للفريوس أن إىل الوبائية الدراسات أشارت
مضخمة كأثوياء لتخدم مستعدة خيليات تبقى ال عندما تتوقف Waltonواألوبئة et al.,)

(1992.
املتوطنة.28الشكل الربية احلياة حلقة الفنـزويلي اخليلي الدماغ النميطE، DوFالضروب(التهاب من

.)V،IV،III،II وVIوالنميطاتIالفريوسي

من استفرد حيث عديدة، وملرات البعوض من الوبائي الفريوس تنتمي34استفرد نوعاً
خمتلفة8لـ كناقل. أجناس مسيطراً أكثر أو نوع يكون للعدوىtransmitter) نواقل(قد

معينة منطقة تكون. يف قد والتـي األنواع، بعض يف العدوى من عالية معدالت وجدت



األمراض الفريوسية496

اخليلي الفزويلي الدماغ اللتهاب االنفجارية الطبيعة عن االختبارات. مسؤولة من لكل وتبعاً
وامليدانية عدد: املختربية فيهامنيشكل مبا البعوض ،Psorophora confinnisاحلارشة:أنواع

املصريةو املتحرشةوAedes aegypitالزاعجة  MansoniaاملنسونيةوA. sallicitansالزاعجة

tittilansاملنسونيةوM. indubitansو الرسغاء، الشريطيةالزاعجةوCulex tarsalisالباعضة
تفهم. (Monath and Trent, 1981)مهمةكنواقلA. taeniorhynchusاخلرطوم أن املهم من

اخليلي السوايف الثوي على بالتغذي البعوض عادات خاصة والثوي، البعوض بني العالقة
(Sanmartín et al., 1973).

تدور: باختصار كوا وعلى أولية، كأثوياء اخليليات على السوافية الفريوسات تعتمد
باخلي الولوع البعوض حيوانequinophilousلياتبواسطة من العدوى تنقل والتـي ،

مستعد إنسان أو مستعد حيوان إىل الدم بتفريس .مصاب
األوبئة بني الفترات خالل نفسه على باحملافظة وآليته الوبائي الفريوس منشأ يعرف لقد. ال

الناقل البعوض يف املبيض عرب االنتقال إثبات يك. أمكن قد االحتماالت هذه هووأحد ون
ببطء، تتكاثر قد بوساطته والذي آخر، إىل خيل من للفريوس املستوى املنخفض االنتقال

للسواف مناسبة وظروف كبرية مستعدة خيلية مجهرة توجد لسوافات. حتـى وخالفاً
الغرب اخليلي الدماغ والتهاب الشرقي، اخليلي الدماغ وتنتهيـالتهاب تبدأ والتـي ي،

أ فترة خالل حاد قليلةبشكل تستمر: شهر قد اخليلي الفزويلي الدماغ التهاب سوافات إن
عديدة الوباء. لسنوات يف حدث املثال/مثلما سبيل على األخري فنـزويال. السواف عانت
من الفترة 1961خالل مابني1953  فيها فرادية فاشيات التهاب60و7من من خيلية حالة

سنة كل اخليلي الفزويلي ي. الدماغ االستمرارقد ميكنه الفريوس أن إىل النمط هذا شري
ما) اخللود( ناقل عرب آخر إىل خيل من باملرور السوافات بني الفترات االنتباه. خالل أعري

اخليلي الفزويلي الدماغ التهاب من برية بؤرة يف متطور الوبائي الفريوس يكون أن الحتمال
بعد ذلك يثبت مل لكن السوايف، للفريوس من. كطفرة احلساسية العالية التقنيات توفر

االستشراب الوبائيةchromatographyامتصاص الفرييونات من جداً صغرية كميات بكشف
املوطونة البؤر من املستفردة الذراري القبيعات. يف اآلنتستخدم كحيواناتحتـى

السوايفSentinelsخافرة للفريوس جداً حساسة أا حيث ،(Monath, 1979).تشري قد
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يف الطبيعية البؤر يف املوجودة املتوطنة الفريوسات بني عالقة توجد ال أنه إىل املوجودات
تسبب التـي السوافية والفريوسات وبائيةاألمريكيتني نصف.فاشيات من مناطق هناك

يف اخليلي الفزويلي الدماغ التهاب فاشيات فيها تشاهد مل برية، موطونة بؤر فيها الكرة
أبداً حلقة. اخليليات على ظاهرياً احملافظة ويتم بعضهما، عن مستقلتان احللقتني أن يبدو

والنواقل اخليليات بني املستوى املنخفض باالنتقال اجلاف الفصل خالل السوافية الفريوسات
التـي للجفاف املقاومة البعوض وأنواع احليوانية األثوياء بني أو حية، بقيت التـي السوافية

عليهات كل. تغذى الوبائي: على الفريوس نشوء عن مسؤولة أخرى آليات هناك تكون قد
حالياً جتري التـي األحباث توضح أن ويؤمل األوبئة، بني ما الفترات خالل عليه واحملافظة

الغامضة النقطة .هذه
الفنـزويلي.29الشكل اخليلي الدماغ التهاب
السوافية الفريوسAB وCالضربان(الوبائية/احللقة النميط ).Iيمن

تواتراً أكثر بشكل الربية، املتوطنة الفريوسات دوران لنموذج وخالفاً السوافات، حتدث
مومسية لكنها معتدلة هطوالت فيها حتدث التـي املناطق أو اجلافة وشبه اجلافة املناطق . يف
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السوافات الو/تبدأ يتبعها اخليليات يف بفاشية دائماً أسابيعاألوبئة عدة بعد اإلنسان يف . باء
من العدوى فيها التقطت حاالت تعرف لكن البعوض، بوساطة اإلنسان إىل االنتقال يتم

أ الفريوس باستنشاق خمترب يف أو ذبابة، لدغة .ضاًيخالل
املرض وبائيات يف احليوانات عن: دور النامجة الربية احللقة يف الرئيسية املستودعات

املتو النميطالفريوسات مثل الضروب لبعض املستودع هي الطيور أن كما القوارض، هي طنة
III-B .الناقل والبعوض احليوانات هذه بني الفريوس الباعضة(يدور يظهر)أنواع ما ونادراً ،

الطبيعية بؤرته على. خارج أو فرادي بشكل سريرية أعراض مع البشرية احلاالت حتدث
لدخول كنتيجة صغرية فاشيات األعشاششكل إىل احملافظة. الطبيعية) البؤر(اإلنسان يتم

للخيليات احملب البعوض من خمتلفة وأنواع اخليليات بني السوايف الفريوس اخليليات. على دور
للفريوس أساسيكمضخمات أخرى. السوايف مقاربات يف العدوى اإلنسانتلعب فيها مبا

الفريوس حياة دور يف ثانوياً .دوراً
اإلنسان:شخيصالت واالختبارات: يف الفريوس استفراد على النوعي التشخيص يعتمد

منه.السريولوجية بلعومية أنفية مسحات ومن املريض دم من بسهولة الفريوس ميكن. يستفرد
حديثاً املفطومة والفئران القبيعات بتلقيح املرض من األوىل األيام يف باالستفراد القيام

املضغة ذات اخللويةوالبيوض باختبار. واملزارع املستفردة الفريوسات استعراف تاميكن
خمتلفة الوبائية،. سريولوجية الناحية من مهماً يكون قد والذي النميطات، الستعراف أما

السببيات قسم يف املذكورة التقنيات استخدام باستخدام. فيمكن السريولوجي التشخيص يتم
ال وتثبيط املتممة تثبيت واالستعدالاختبارات الدموي املناعي. تراص املمتز مقايسة إىل إضافة

احلاد الطور عيارات بني الفرق تأكيد على التشخيص يعتمد الضد، بقبط باإلنـزمي املرتبط
النقاهة األسبوع. وطور خالل الدموي للتراص املثبطة واألضداد املستعدلة األضداد تظهر

للمت املثبتة واألضداد املرض، من الثاناألول األسبوع خالل .يـممة
اخليليات اإلجراءات: يف نفس على التشخيص أن. يعتمد نذكر أن الضروري من لكن

أعراض من تعانـي التـي احليوانات يف مقدماً اختفى يكون قد الدم توجد. تفريس وقد
مرض بعد ماتت التـي احليوانات دماغ من الفريوس استفراد حماولة عند نفسها الصعوبة
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السببمدي وهلذا نسبياً، بأعراض،: د املصابة غري احليوانات من الدم عينات أخذ املفيد من
التهاب أعراض دون حبمى املصابة أو املريضة احليوانات مع متاس على كانت والتـي

.الدماغ
اخليلي، الفزويلي الدماغ التهاب وجود على جيد مؤشر هي للوباء االنفجارية الطبيعة إن

يسبب عندوالذي محية حاالت إىل إضافة القدم، وحيدات من كبرية أعداد يف واملوت املرض
.(Sanmartín, 1972)اإلنسان

السوافات:املكافحة اختطار حتت الواقعة املناطق فعالية: األوبئة/يف األكثر اإلجراء
للخيليات املنهجي التلقيح هو الوطنـي املستوى على عملية مي. واألكثر اإلجراء كنفبهذا
السواف حلقة يف البعوض عند للفريوس الرئيسي املصدر مننع. الوباء/استئصال وبذلك

السوافات اقتصادية(حدوث خسارات األوبئة) مع حدوث مننع .وبالتايل
اخليليات متنيع يف مقبولة نتائج أعطى موهن، حي لقاح ذرية. يتوفر من اللقاح حيضر

الفزويل الدماغ التهاب فريوس من عامسوافية ترينيداد يف استفردت اخليلي دماغ1943ي من
القبيعة جنني قلب خاليا يف اإلمرار خاصة خمتربية، إجراءات باستخدام ويوֵקهن اإلمرار. محار،

املنتج83رقم يف املستخدم من. هو ألكثر وأعطي اإلنسان لتمنيع أصال اللقاح هذا طوֵקر
عند6.000 ظهر اية90%شخص، يف أضداد مدةمنهم عليها وحافظوا الثانـي، األسبوع
األشخاص. طويلة من كبرية نسبة عند مع) 25%حوايل(حدث خطرية جمموعية تفاعالت

اجلنني وموه اإلجهاض احلي اللقاح حرض كما البيض، الكريات وقلة عضلي وأمل احلمى
hydrops fetalisقصرية بفترة حامالً تصبح أن قبل لقحت امرأة (,.Casamassima et alيف

(1987.
اللقاح: 1985وحبلول منTC-83أعطي اخليليات15ألكثر من رأس شوهد. مليون

السوافات مسرية خالل اֱדراة التمنيعات بعد- أثناء توقفت اخليليات وفيات 10أن  8

العدو من السادس أو اخلامس اليوم قبل ماحيدث نادراً املوت وألن التلقيح؛ ابتداء من ى،أيام
خالل مناعة يوفر اللقاح أن يعتقد 4فإنه املصلي. أيام3  االنقالب معدل 100%كان

مدة األضداد استمرت وقد صحيح، بشكل اللقاح فيها أعطي التـي احلاالت كل يف تقريباً
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األقل على عابرة. سنتني محى باستثناء نادرة اֱדموعية .passingالتفاعالت
ف حول قليلة تقارير مدارية،هناك حلرارة تعرض اللقاح أن عن ناجم بعضها التمنيع، شل

الغربـي اخليلي الدماغ اللتهاب مسبقاً املوجودة األضداد تداخل بسبب اآلخر وبعضها
بالفريوسات الطبيعية العدوى نتيجة أو األمراض هذه ضد املبكر للتلقيح إما كنتيجة والشرقي

مسب. املذكورة املوجودة األضداد معتتداخل والغربـي الشرقي اخليلي الدماغ اللتهاب قاً
اللقاح يف املوجود الفريوس املناعيةTC-83تضاعف االستجابة مع وبالتايل أال. ، جيب

اللقاح املرضTC-83يستخدم من اخلالية املناطق منخفض. يف دم تفريس اللقاح حيدث
البعوض إلعداء عادة كاف غري كل. املستوى فريوس: على الفزويلياستفرد الدماغ اللتهاب

الذرية يف املوجودة لتلك مشاֲדة بيولوجية مميزات له املتحدة بالواليات لويزيانا يف اخليلي
TC-83من استفرد وقد احلارشة928، من بعدconfinnisمجيعة تلقيح12املأسورة من يوماً

املنطقة يف املوجودة. اخليليات هذه تعكس أن املمكن من أنه خفيفورغم وبشكل
احلصان حلقة بسببالبعوضتوطيد جداً االحتمال بعيد التصور هذا مثل فإن احلصان

لقاح بذرية البعوض عدوى ذلك. ندرة من أكثر يتم: بل مل أنه وخاصة باحلذر، يوصى
تنقلب أن فوعةTC-83استبعاد أكثر حالة املخترب. إىل من: يف الذرية فوعة تعزيز املمكن من

هذهخ ملثل الفرصة بأن اإلقرار جيب وبذلك الرضيع، الفأر دماغ يف اللقاح فريوس إمرار الل
بعوضة حلقة توطدت إذا الطبيعة يف حتدث قد ظروفقارضالظاهرة يف بعوضة

مناسبة من. إيكولوجية سوافاً النوع هذا من دورة يف للفريوس املترقي التعزيز يسبب قد
وحلس النظرية، احلظالناحية اآلن: ن حتـى الطبيعة يف االرتداد هذا مثل يشاهد .مل

الوخيمة اֱדموعية التفاعالت بسبب وكذلك املوهن، للقاح التقديرات هذه ضوء ويف
الذرية باستخدام معطل لقاح طور فقد اإلنسان، يف حتدث ما غالباً نفسهاTC-83التـي

(Cole, et al., 1974) .بالفو املعطل اللقاح املوهنةرمالنيأعطى الذرية من واحملضֵקر
للدجاج املضغية اخلاليا يف علىاملزروعة الفعالية جتارب يف جداً مشجعة نتائج أعطى

الفوعة. الفئران ثالثي لقاحاً أن الف(كما الدماغ الدماغنـالتهاب التهاب اخليلي، زويلي
الغرب اخليلي الدماغ التهاب الشرقي، نت) يـاخليلي أعطى تقييمهقد جرى عندما مֱקرضية ائج

اخلليليات وعدم. (Barber et al., 1978)يف االختطار زوال وهي مزايا املعطل اللقاح يوفر
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االستجابة مع والغربـي الشرقي اخليلي الدماغ التهاب للقاحات السابق التعرض تداخل
سنوياً التلقيح إلعادة حاجة وهناك أقصر، املناعة أمد أن إال يستخدم. املناعية؛ أن جيب

السواف حالة يف املعدָקل احلي الواسع/اللقاح يف)الكامل(الوباء جداً مفيد أنه أثبت حيث ،
الظروف عام. هذه تكساس يف للخيليات اجلموعي التلقيح جناعته،1971كان على مثاالً

السواف تقدم أوقف املتحدة/والذي الواليات من أخرى مناطق إىل .الوباء
أمريكا املعطلة:الالتينيةيف للقاحات املرافقة للمشكالت خاص اهتمام إعارة جيب

الف الدماغ التهاب من فوعية ذراري من الدجاج جنني خاليا يف اخليلي،نـاملطورة زويلي
تتركه التـي العايل االختطار وغالباً. بسبب اللقاح، من النمط هذا تعطيل جداً الصعب من

مثالي حياً فريوساً حتوي العاديةما املختربية بالطرق كشفه ميكن ال أن. اً الثمايل للفريوس ميكن
الف الدماغ التهاب من فاشيات ويسبب امللقح احليوان يف اخليلينـيتضاعف : عملياً. زويلي

اللقاحات ֲדذه حدثت قد فاشيات أن يكون)املعطلة(يشتبه قد التصور هذا مثل وأن ،
للعد املفاجئ االنتقال عن السوافمسؤوالً يف الوسطى أمريكا إىل اإلكوادور من الكبري/وى

منشأ. 1969عام من املاضي القرن من اخلمسينات يف األرجنتني يف الفاشيات بعض اعتربت
أيضاً Sabattini)لقاحي et al., 1985) .مع التعامل أن وهو لالهتمام، آخر حمال هناك

الف الدماغ التهاب املفوعةنـذراري اخليلي املخترباتزويلي يف للعاملني اختطاراً .حيمل
الذرية من واحملضر بالفورمالني املعطل اللقاح تقييم علىTC-83جرى جتربة يف املوهنة

فقط. متطوعا28ً قليلة خفيفة وموضعية جمموعية تفاعالت حتت. شوهدت اللقاح أعطي
بفاصل جرعتني على بعد28اجللد ثالثة جرعة وأعطيت اللقاح.أشهر6يوماً، حرض

التهابات ضد للتلقيح سابقة قصة عندهم توجد ال الذين املتطوعني يف عالية استعدال عيارات
ذلك دام وقد اخليلية، األقل14الدماغ على .(Edelman et al., 1979)شهراً

الدماغ التهاب فريوس ذراري تفريق جعل مما للببتيد، مضاد النسيلة وحيد ضد استفرد
اخل الطبيعةالفزويلي يف توجد التـي النميط(يلي عدا اللقاح) VIما ذرية . ممكناTC-83ًعن

ال أو لقاحي منشأ من فاشية كانت إذا فيما حتديد من التقنية هذه Roehrigمكنت et al.,)

(1991.
السوافات مكافحة يف مفيدة طريقة التلقيحاألوبئة/هناك إىل تنقلإضافة منع هي



األمراض الفريوسية502

ا ملنع االنتشاراخليليات من اهلوائي. لعدوى بالتطبيق الناقل مكافحة ميكن طارئ حدوث عند
الفائقة احلشرات املااليتونملبيدات مثل احلجم لتطبيق. malathionاملنخفضة وقت أفضل

على للتغذي فرصة جيد أن قبل البالغ، البعوض ظهور ذروة فترة خالل هو احلشرات مبيدات
ال يكمل أن وقبل اخلارجياألحصنة، التلقيح من فترته النواقلextrinsicفريوس هذه. يف

سهالً ليس للتطبيق املناسب الوقت وحتديد مكلفة، ترصد. العملية توطيد جداً املهم من
الف الدماغ التهاب من فاشيات فيها حدثت التـي املناطق يف اخليلينـوبائي . زويلي

خوافر اهلدف،Sentinelsاألحصنة هلذا ميكنممتازة توفرها، التـي املعلومات على فاعتماداً
البعوض مجهرة وإنقاص اخليليات بتلقيح الوقاية بأنشطة هو. البدء االختطار لتقيم آخر إجراء

الناقل البعوض يف العدوى .مستوى
املناخل ووضع واملنفرات احملصنة املالبس استخدام الشخصية الوقاية إجراءات تتضمن

واألبو النوافذ .ابعلى
عـراجـالم
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505 احلمى الفنـزويلية النـزفية

الف النـزالحمى فيةنـزويلية
VENEZUELAN HEMORRHAGIC FEVER

ICD-10 A96.8المنقولة الفيروسات عن ناجمة أخرى نـزفية حميات
ICD-10 A96.8 Other hemorrhagic fevers caused by arenavirusesبالمفصليات

جياناريتو: السببيات تاكاريبGuanaritoفريوس معقد من جديد عضو ،Tacaribe

الرمليةجنس الرمليةarenavirusالفريوسة الفريوسات فصيلة ،Arenaviridae)من للمزيد
الفصيلة هذه عن النـزفية: التفاصيل األرجنتينية احلمى ).انظر

واحلدوث اجلغرايف عام: التوزع من التاسع الشهر يف فاشية مرض1989حدثت من
بورتوغوزا بوالية جياناريتو بلدية يف فنـزويالنـزيف يف املركزية السهول أن. يف اعتقد

رملي فريوس مبميزات جياناريتو فريوس استفراد مت أن إىل الدنك، محى هو .املرض
عن مايو104أبلغ بني مشتبهة ومات1991ومارس1990حاالت منهم26، . مريضاً

واملن بورتوغوزا والية يف جياناريتو بلدية يف الريف سكان من اجلميع منكان اֱדاورة اطق
باريناس أمصال. والية عام195فحصت املوطونة املناطق من لدى1992شخصاً فكان

جياناريتو%2.6 لفريوس أضداد منخفض. منهم العدوى انتشار أن األولية املشاهدات توحي
نسبياً مرتفعة جداً أعالء يصبحون الذين األشخاص نسبة تكون حني يف Teshنسبياً، et al.,) 

الف. 1993) احلمى أن الوبائية املعلومات النـزتوحي دوروياًنـزويلية شكالً تتبع فية
cyclicallyكل الوقوع العالية األوبئة حتدث حيث ،4 . (Salas et al., 1998)سنوات3 

الناحية يف املرتفع الزراعي النشاط أشهر وهي يناير، إىل نوفمرب من الوقوع ذروة فترة تكون
األوبئة. (de Manzione et al., 1998)املوطونة بني الفترات خالل قليلة حاالت عن أبلغ

(Salas et al., 1998).
أن الباحثون اعتقد رملي، فريوس مميزات له أن ووجد جياناريتو، فريوس استفرد عندما

األخرى الرملية الفريوسات حالة يف كما قارضاً، يكون قد أسر. املستودع قارضا11ًعندما
الشائكبر القطن جرذ من جياناريتو فريوس استفرد صغرية، وبائية دراسة ֲדدف ياُ
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(Sigmodon hispidus)جنس من األرز جرذان يف العامل هلذا أضداد Oryzomysووجدت

(Salas et al., 1991) .تيش عامورفاقهأجرى أوسع العدوى(1992استقصاء مصدر انظر
االنتقال ). وطرق

اإلنسا يف من15خضع: ناملرض أعمارهم تتراوح جياناريتو من 54مريضاً سنة6 
وسريولوجية وفيزيولوجية سريرية Salas)لدراسات et al., 1991) .ًوضوحا األكثر األعراض

والقياء: هي والغثيان البلعوم والتهاب والسعال املفصلي واألمل والصداع واإلاك احلمى
و والرعاف وانـزواإلسهال اللثة الطمثوف وغزارة األسود هي. لتغوط األخرى : األعراض

الرئوية والفرقعة الوجهية والوذمة الرقبية العقد وتضخم امللتحمة crepitationالتهاب

البيض. واحلربات الكريات وقلة الصفيحات قلة املرضى معظم لدى من9مات. كان مرضى
يف. 15الـ املوجودة لتلك مشاֲדة آفات اجلثة فتح الأظهر أمريكيةنـزاحلميات اجلنوب فية

ال الفريوسات عن النامجة مع: فيةنـزاألخرى الرئوية وحتتنـزالوذمة املنت داخل ف
مع كبدي احتقان الدمنـزاجلنب، ووجود الطحال، وتضخم القلب تضخم موضعية، وف

والرحم واملرارة املعوي املعدي السبيل .يف
وطحا مصل من جياناريتو فريوس مناستفرد مريضني ومن ماتوا الذين املرضى كل ل

أحياء بقوا .الذين
على دراسة للمرضى57يف عائلياً لفريوس: خمالطاً أضداداً الالمباشر املناعي التألق أظهر

يف يشري10.5%جياناريتو قد والذي خفيف، محي مبرض بعضهم إصابة عن أبلغ وقد منهم،
املرض من وخامة أقل أشكال وجود .إىل

االنتقالمص وطرز العدوى عام: در لتحديد1992أجريت موسعة استقصاءات ،
العدوى Tesh)مستودع et al., 1993) .ألسر املصائد من234استخدمت أنواع9قارضاً

يف البشرية4خمتلفة احلاالت حدثت حيث جياناريتو بلدية من من. مناطق الفريوس استفرد
ن31أطحلة وبشكل نوعني، من القطن40من19: وعيقارضاً جرذ من ،S. alstoniمنوذجاً

القصب106من12و فأر من لدى. zygodontomys brevicaudaمناذج الـ9كان 12من

ال أيضاًتـيفأراً العامل لنفس مصلية أضداد الفريوس منها أخرى.استفرد ناحية :من
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استفرد الذي القطن جرذ من أي يف سريولوجية مفاعالت توجد أطحلتهامل من . الفريوس
فأر حني يف مناعة، دون مستدمية عدوى يطور ثوي القطن جرذ أن املوجودات هذه توحي

األضداد بتشكيل العدوى عن مسؤول تيش. القصب قد1993ورفاقهاستنتج القطن جرذ أن
جياناريتو لفريوس احملتمل الرئيسي املستودع القصب. يكون فأر إىل آخرون باحثون أشار

طرحكمس مع مزمناً يكون قد النوع هذا يف الدم تفريس أن حيث للفريوس، طبيعي تودع
والبول البلعومية الفموية اإلفرازات يف املعدي للفريوس Fulhorst)مستدمي et al., 1999) .

العدوى اإلنسان يكتسب األخرىرمبا الرملية الفريوسات يف معكما بالتماس
ومفرغاִד املنعدية .االقوارض

يف: التشخيص املعقد يف اآلخرين األعضاء مع تصالبياً املضاد ومصله الفريوس يتفاعل
ويفيد نوعي، املصل استعدال اختبار أن إال الالمباشر، املناعي والتألق املتممة تثبيت اختبارات

ال احلميات عن جياناريتو محى تفريق الرمليةنـزيف الفريوسات عن النامجة األخرى يتم. فية
خاليا يف جيداً الفريوس ينمو واستعرافه، الفريوس باستفراد حمدد تشخيص إىل Veroالوصول

البعوض للبالغة. (C6\36)وخاليا قاتل غري لكنه الرضيعة، للفئران قاتل . الفريوس
كفاءة: املكافحة ذات خمتربات يف الفرييولوجي التشخيص باختبارات القيام جيب

ا هو كما عالية، الومأمونية األمراض كل يف الرمليةنـزحلال الفريوسات عن النامجة . فية
المـراجـع
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الحويصلي الفم VESICULAR STOMATITISالتهاب

ICD-10 A93.8بالمفصليات منقولة أخرى نوعية فيروسية حميات
ICD-10 A93.8 Other specified arthropod-borne viral fevers

املا: املرادفات يف الفم واألحصنةتقرح داءSore mouth of cattle and horsesشية ،
إنديانا محى احلويصلي، الفم التهاب محى احلويصلي، الفم التهاب . فريوس

جنس: السببيات إىل تنتمي اֱדني، رناوية الطاق مفردة عديدة الفريوسةفريوسات
الربديةVesiculovirusاحلويصلية الفريوسات فصيلة ،Rhabdoviridae .فرييونات تشبه

حوايل وتقيس الرصاصة، الربدية الفريوسات و70فصيلة قطراً، طوال17ًنانومتر . نانومتر
طبقتني ذي شحمي بغالف النووية القفيصة هذه. حتصن يف آخر عضو هو الكلَب فريوس

إىل ينتمي والذي الكلَبيةالفصيلة . Lyssavirusالفريوسة
احل يف احلويصلي الفم التهاب فقطحيدث األمريكيتني يف الداجنة عن. يوانات املرض ينجم

كوكال1): فريوسات4 منيط(Cocalفريوس أالغواس2)؛)سابقا2ًإنديانا فريوس
Alagoasاحلويصلي الفم منيط(اللتهاب إنديانا3) ؛)سابقا3ًإنديانا Indianaفريوس

احلويصلي؛ الفم نيوجريسي. 4)اللتهاب احلويصلي؛New Jerseyفريوس الفم اللتهاب
هي األخرى املميزة احلويصلية تشانديبوراPiryبريي: الفريوسات ،Chandipuraوأصفهان

Isfahan .فمتوطن تشانديبورا فريوس أما الربازيل، يف املناطق بعض يف متوطن بريي فريوس
إيران من معينة مناطق يف أصفهان وفريوس ونيجرييا اهلند األ. يف منالفريوسان مرتبطان وليان

املستضدية التجارب. الناحية فريوسا) اخلربة(تشري عن النامجة واملختربية الطبيعية العداوى مع
حيوانية عوامل تعترب أن جيب ولذلك اإلنسان، يف مرضاً تسبب قد أا إىل وتشانديبورا بريي

احلويصلية. املصدر الفريوسات من آخران فريوسان كاراج: استفرد ،Carajasاسفريوس
مارابا عامMarabaوفريوس الربازيل يف الفاصد الذباب الناحية. 1984من من مرتبط مارابا

فريوسات مع أالغواس: املستضدية وفريوس احلويصلي الفم اللتهاب إنديانا وفريوس كوكال
احلويصلي الفم الربوتني. اللتهاب هو وحيد سكري بروتني الفريوسيGينشأ الغالف من

املستعدلةوه األضداد ينتج ألنه الرئيسي، املستضدي احملدد كما(Gearhart et al., 1987)و ،
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الربوتني الGأن املستعدلة األضداد ويف العامل فوعة يف رئيسي التحصنيتـيعامل توفر
املرض .ضد

اجلغرايف الغربـي: التوزع الكرة نصف يف حمدود احلويصلي الفم مناطق. التهاب هناك
الفممتوط اللتهاب نيوجرسي وفريوس احلويصلي الفم اللتهاب انديانا بفريوس باحليوانات نة

املتحدة والواليات والبريو واملكسيك واألكوادور وكولومبيا الوسطى أمريكا يف احلويصلي
بالربازيل. ويالنـزوف بيليم ويف وتوباكو، بترينيداد بومشابوش غابة يف كوكال فريوس استفرد

مو سوس أرزمن جرذ على حالة)Oryzomysنوع(جود بأي عالقة على منها أي يكن ومل ،
وتوباكو ترينيداد يف اخليليات بني وجدت أا رغم احلويصلي، الفم التهاب من . سريرية

عام األحصنة يف األرجنتني يف السريري املرض ح1939شخص العدوى تثبت مل لكن تـى،
ع1963عام وذلك الفريوس، يفباستفراد مث يالطا إقليم يف األحصنة بني فاشية حدثت ندما

أيرس بيونيس اخليليات. إقليم يصيب أنه ويبدو كوكال، فريوس أساس على الفريوس استفرد
وتوباكو ترينيداد يف املوجود العامل نفس أنه أي عام. فقط، الربازيل يف املرض ،1964أثبت

أالغواس والية يف فاشية خالل األوىل بشكل. للمرة واألحصنة البغال الفاشية أصابت
أيضاً واإلنسان املاشية يف حاالت شوهدت أنه رغم كفريوس. رئيسي، العامل استعرف

وح: جديد احلويصلي الفم اللتهاب أالغواس الربازيل: اآلنتـىفريوس يف الفريوس هذا ميز
التالية الواليات ساوباولو،: يف برينامبوكو، جرياس، ميناس استفرد. سريجيينأالغواس،

الفاصد الذباب من كولومبيا يف نفسه االنتقال)Lutzomyiaاللوتزميةأنواع(العامل أثبت ،
يف املبيض اللوامسعرب الطويلة جتريبياL. longipalpisًاللوتزمية Teshاملنعدية et al.,) 

والي. 1987) يف كوكال فريوس دوسولتـيميز وريوغراند حد. ساوباولو، فاشيةوفيها ثت
يف األحصنة صيف15أصابت خالل التشخيص 1978  1979مؤسسة أثبت وقد ،

الوقت ذلك يف Prado)سريولوجياً et al., 1979).
املتحدة الواليات يف احلدوث من حمددين منطني احلويصلي الفم التهاب ففي: يֱקظهر

الشمالية وكارولينا وجورجيا ألالباما الشرقية اجلنوبية اجلنوبيةالواليات حدثت: وكارولينا
بداية من سنوياً املواشي يف سريرية أصبحت1970متوسطتـىح1900حاالت عندما ،
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الربية احلياة من منعزلة مجاهر يف وحمدودة بؤرية املنطقة تلك يف الفريوسية يف. الفعالية أما
فتح وأوتا ونيومكسيكو وكولوراد أيريزونا من الغربية اجلنوبية الفاشياتالواليات دث

فرادي تقريبا10ًكل(بشكل من)سنوات دامت قد الفعالية من األخرية احللقة وكانت ؛
السالالت. 1998إىل1995 الشرقيةlineagesختتلف اجلنوبية املنطقة يف املوجودة الفريوسية

وال الغربـي، اجلنوب يف املوجودة تلك الـتـيعن خالل أقرب70كانت املاضية سنة
الصلة الفريوسات عن املكسيك يف املوطونة املناطق سابقةتـيبفريوسات فاشيات . سببت

(Rodríguez, 2002).
اإلنسان يف الدقة: احلدوث وجه على السريري للمرض الدقيق التواتر يعرف ما. ال فغالباً

بال وتشاֲדه احلميد، مساقه بسبب مالحظة دون املرض استفرادنـزمير وصعوبة الوافدة، لة
اإلنسان يف املختربات. الفريوس يف العاملني يف البشرية احلاالت معظم بني. شخصت فمن

املخترب74 يف منعدية حيوانات مع التعامل عن مسؤولني أو مفوعة ملادة تعرضوا : شخصاً
إنديانا لفريوس أضداد احلويصليوجدت الفم لدى54يفاللتهاب وكان 31 (57.4%)منهم،

أعراض هؤالء Johnson)سريريةمن et al., 1966) .ظروف يف السريرية احلاالت شوهدت
أيضاً الصحيح). احلقل(ميدانية باإلجراء استعرف قد يكون ال قد معظمها أن تشري. رغم

املناطق يف اجلماهر بعض بني عالياً يكون قد العدوى انتشار أن إىل السريولوجية املسوحات
من: مثالً(املوطونة أكثر بنما90%كان يف ريفي موقع يف مصابني البالغة اجلمهرة ،)من

األخرى املوطونة احلاالت يف معدالت: وكما كانت فقد العمر، مع املفاعالت معدل يزداد
الفم اللتهاب وأالغواس احلويصلي الفم اللتهاب نيوجرسي لفريوسات اإلجيابية املفاعالت

املصل استعدال اختبار يف العمريةعل9%و21%احلويصلي اֱדموعة يف الترتيب ى
5 اֱדموعة63%و80%وسنوات،0  20يف يف16  بنما4سنة يف خمتارة ريفية جمتمعات

(Tesh et al., 1969) .املرض حيث خاص، بشكل املدارية املناطق يف مرتفع املصلي االنتشار
باحليوانات بلد. متوطن يف السريولوجية املفاعالت انتشار معدل الوسطىكان أمريكا ان

%48(Johnson et al., 1969) .سواف وخالل أخرى، ناحية يف 1982  1983من
البيطري الطب وطالب البيطريني األطباء بني دراسة أجريت املتحدة، بالواليات كولورادو
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مقداره انتشاراً الفم48بني22%فأظهرت اللتهاب نيوجرسي بفريوس مرضوا شخصاً
مقابل لشيء52بني5.8%احلويصلي يتعرضوا مل Reif)شخصاً et al., 1987) .كانت

بكولومبيا سانتاندير منطقة يف صغريتني بلدتني يف املصلي االنتشار استفردمعدالت حيث
الفاصد الذباب من أالغواس التوايل83%و 63%فريوس مساكن. على هناك كان وملا
وب الطبية بالرعاية حمدود اتصاهلا أوريفية تشخيص دون مير املرض فإن التشخيصية، املختربات
أحياناً أخرى صحية حالة مع Tesh)يلتبس et al., 1987).

احليوانات يف واألغنام: احلدوث واخلنازير واخليليات املاشية يف العدوى حتدث
املاعز يف ندرة أكثر وبشكل الربية، ال. واحليوانات اللتهاب إنديانا لفريوس أضداد فموجدت

أضداد ووجدت الشجرية، وشبه الشجرية األنواع يف بنما يف أجريت دراسة يف احلويصلي
القوارض وبعض واللواحم اخلفافيش يف احلويصلي الفم اللتهاب نيوجرسي لفريوس

(Srihongse, 1969).
يف املدارية وشبه املدارية املناطق يف احلرجية السهول يف متوطن احلويصلي الفم التهاب

حاألم منها عدد يف أو الربية األثوياء أحد يف الفريوس يستدمي حيث يتمتـىريكيتني،
تقريباً سنة كل الداجنة احليوانات يف الظهور املرض يعاود وحيث ناحية. استعرافه، من

غري: أخرى بفواصل أوبئة شكل على املعتدلة املناطق يف احلويصلي الفم التهاب يظهر
بأ بينة توجد وال األوبئةمنتظمة، بني الفترات خالل يستدمي الفريوس . (Hanson, 1981)ن

باحليوانات املتوطنة املناطق ال: يف احليوانات وعدد ببطء، املرض مننـيتعاتـيينتشر
نسبياً قليل سريرية كل. أعراض يف أضداد وجود املاشية يف السريولوجية املسوحات أظهرت

احل يف أعلى مفاعل معدالت مع املسنةاألعمار، الوسطى. يوانات أمريكا يف بلدان عدة عانت
وال اخلنازير، يف خاصة انفجارية، فاشيات كبريةتـيمن خسارات . سببت

املوطونة املدارية املنطقة وجنوب مشال من كل يف منتظمة غري بفواصل السوافات . حتدث
كل املتحدة الواليات يف العارضات هذه أعا10حدثت يف تقريباً واديسنوات يل

وأباالكيانبـياملسيسي روكي جبال بدالًنـزت. يف منتظم غري بشكل لالنتشار العدوى ع
مصابة غري القريبة املزارع تكون ما وغالباً معدي، بشكل االنتشار ينتشر: وكقاعدة. من
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مع أقل، حيوانات يصيب ما وغالباً والفم، القدم داء من أبطأ بشكل احلويصلي الفم التهاب
منمعدل يتراوح . 100%إىل10%هجمات

املتحدة الواليات يف السواف الفمبدأ اللتهاب نيوجرسي فريوس عن جنم والذي
مايواحلويصلي يف أريزونا أصاب1982يف أن بعد بعيدا14ًوانتهى وصل حيث والية،

الشمال يف ويومنغ وواشنطن، أوريغون أمريكا. إىل يف نشأ السواف هذا أن الوسطىيعتقد
أريزونا من املتحدة الواليات وعرب املكسيك عرب الظاهرة. وانتقل مؤسسة829أصابت

األمريكية(livestockللمواشي البيطرية الطبية والية). 1983اجلمعية ودخل املرض عاد
ايو يف منذ1982كاليفورنيا عنها غاب أن إىل. 1945بعد العدوى إدخال عودة عزيت

املنع الاملاشية إيداهوتـيدية يف .(Hansen et al., 1985)اشتريت
احلويصلي الفم بالتهاب موطونة منطقة واملكسيك الوسطى أمريكا أمريكا. تشكل يف أما

عام احلويصلي الفم بالتهاب إصابة البلدان فأكثر والبريو1992اجلنوبية كولومبيا أبلغ. هي
عام اخليول بني األمريكيتني يف املرض عام1939عن فاشية وحدثت عن1963، جنمت

احليوانات هذه نفس يف كوكال عام. فريوس بالربازيل يارا يف كوكال فريوس ،1962استفرد
عام يف أالغواس فريوس عام. 1964واستفرد من1984ظهرت والية100أكثر يف بؤرة

واخلن واخليول املاشية يف إصابة مع الربازيل، شرق مشال ويف جرياس واملاعزميناس ازير
احلويصلي الفم اللتهاب أالغواس بفريوس Astudillo)واألغنام et al., 1986) .

الظاهرة العدوى من دائماً أعلى الظاهرة غري العدوى وبائية. معدل دراسات أظهرت
يف للمواشي16أجريت وقوعlivestockمؤسسة أن املتحدة الواليات يف السوافات خالل

السريول كاناملفاعالت و74%وجية املاشية معدل67%يف كان حني يف األحصنة، يف
املريضة الترتيب42%و7%احليوانات Reif)على et al., 1983).

أمريكا ومشال الوسطى أمريكا مثل أيضاً، املوطونة املناطق يف املرض من فاشيات هناك
احلويصلي. اجلنوبية الفم اللتهاب النسبية األمهية تكون البلدانيفقد األمراضبعض بني

مهمة ֲדا(احلويصلية كولومبيا)يعتد من املعطيات أظهرته ما وهذا كان: ، من283فقد عينة
عام477 للتشخيص أرسلت و1972عينة والفم، القدم لداء إجيابية إجيابية145كانت

احلويصلي الفم و109(اللتهاب نيوجرسي إنديانا36لفريوس  (Cadena and)لفريوس
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(Estupiti án, 1975.
مومسي ومباشرة: املرض املاطر الفصل وبعد املعتدلة، املناخات يف الصيف يف حيدث فهو
املدارية املناخات .يف

اإلنسان يف يومني: املرض إىل يوم من احلضانة مرض. دور يف يشاهد ما األعراض تشبه
ال يشبه ونـزحاد وصداع يومني، إىل يوم من تدوم محى مع عضليلة، وأمل العني خلف . أمل

ال األخرى هيتـيالعالمات تشاهد اليدين،: قد على أو والبلعوم الفم على حويصالت
وإسهال وقياء املريض. وغثيان ويعود قصرية، ولفترة خفيفاً املرض يكون ما عادة أنه ورغم

االستشفاء تتطلب احلاالت بعض فإن قليلة، أيام خالل السواء م. إىل حالة التهابحدثت ن
عمره بنمي طفل يف الوخيم مدة3الدماغ املستشفى إىل وأدخل مع40سنوات، وخترج يوماً

شديدة تشانديبورا. عقابيل فريوس أحدث حيث اهلند، يف طفل يف مشاֲדة حالة حدثت كما
النهاية يف وقاتالً وخيماً دماغياً اعتالالً Quiroz)(احلويصلي et al., 1988 .

احل يف الوسطي: يواناتاملرض احلضانة خالل8.9دور أجريت وبائية دراسة حسب أيام
احلويصلي، الفم اللتهاب نيوجرسي فريوس عن نامجة املتحدة بالواليات كاليفورنيا يف فاشية

لأللبان قطيع إىل املستعدة املاشية إدخال يوم من حمسوبة املدة Thurmond etوهذه al.,)

ملا. 1987) مشاֲדة بسهولةاألعراض معها تلتبس فقد ولذلك والفم، القدم داء يف . يشاهد
واألحياز والضرع الفم يف وحويصالت حطاطات وظهور قصري محي بدور املرض يتميز

التاجي الشريط وعلى سيطرة. الفوتية األكثر العرض هو الغزير اإللعاب يكون ما . غالباً
دائماً املاشية يف احلطاطات تتحوصل حويص. ال عندظهرت واضحة من30%الت

جتريبية ظروف يف فقط أخرى. احليوانات إىل فاشية من اآلفات موضع خيتلف فأحياناً. قد
أخرى مواقع يف السائد املوقع هو الثدي يكون حني يف السائد، املوقع هو الفم . يكون

وت الفاشيات، كل يف القدمية اآلفات توجد اخلنانـزال يف تواتراً أكثر تكون ألن زيرع
عادة. واخليول أسبوع خالل احليوانات نيوجرسينـزي. تشفى فريوس عن الناجم املرض ع

إنديانا فريوس عن الناجم ذلك من خطورة أكثر يكون ألن احلويصلي الفم اللتهاب
(Mason, 1978) .والتهاب والنغف الثانوية اجلرثومية العداوى هي شيوعاً األكثر املضاعفات
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احلال. الثدي منخفضةإماتة عندما. ة وخاصة كبرية، اقتصادية خسارات املرض يسبب قد
واخلنازير احللوبة البقرات اللنب. يصيب إنتاج يف نقص هناك احللوبة البقرات غري. ففي من

التهاب يكون وقد البقرات، يف واحللمات الضروع على حويصلية آفات تشاهد أن النادر
ثانوية لعدوى عقبوالُ .الثدي

الع االنتقالمصدر وطرز إيكولوجيا: دوى تفهم الفم) بيئيات(مل التهاب عوامل
ح جيد بشكل األساسيةتـىاحلويصلي احللقة معرفة يف الفجوات من العديد وهناك اآلن،

نفسها. للعدوى على الفريوسات حمافظة كيفية حول إجابات دون األسئلة من العديد هناك
انت وكيفية ذلك، يتم وأين الطبيعة القطعانيف إىل أدخلت وكيف آخر، إىل حيوان من قاهلا

العدوىتـيال من خالية انديانا. كانت وفريوس نيوجرسي لفريوس يكون أن احملتمل من
خمتلفة .حلقات

وشبه الشجرية احليوانات يف شائعة املوطونة املناطق يف إنديانا فريوس عن النامجة العداوى
الربية من. الشجرية العامل والبعوضاستفرد الفاصد أنAedesالزاعجة: الذباب وأثبت ؛
الفاصدة Lutzomyiaاللوتزومية: الذبابة trapidoiإىل املبيض عرب العدوى تنقل أن تستطيع

يف أيضاً السريولوجي االنقالب شوهد كما املخترب، يف بعְקضֵקها الفئران تعدي وأا نسلها،
اخلافرة أقفsentinelالنسانيس يف والاملوضوعة بنما، أدغال يف مستقلة منطقةتـياص هي

إنديانا بفريوس املوجودات. موطونة هذه القائلةتوحي احلقيقة خالل: مع حيدث املرض إن
غزيرة املفصليات فيه تكون الذي الربيةالفصل احليوانات بني حلقة هناك تكون قد بأنه

كل. واملفصليات ألسباب: على النظرية هذه معارضة أحدهامتت الدم: عديدة، تفريس كان
العاضة، املفصليات إلعداء كاف غري لفريوس جتريبياً تعريضها مت خمتلفة حيوانات يف املشاهد
االنتقال يكون ال قد ذلك، من أكثر بل منخفضاً، املفصليات يف العدوى معدل كان كذلك

الفم جوف يف التحوصل ألن الفموية اآلفات عن مسؤوالً الظواهرباملفصليات بني
جترياألخرى تلقيح عن التفسري. فقطبـيينجم هذا ضد حجة يكون ال قد آخر عامل

أحياناً معدية مزارع جيتاز حيث الفاشيات، خالل للمرض املنتظم غري التوزع : أخرياً. هو
املفصليات من الفريوس استفراد خالهلا يֱקستطع مل سوافات أخرى،. حدثت نظريات اقترحت
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أن منوهي منعدياً يصبح وأنه احليوان، سيأكله الذي العشب أو التربة يف موجود الفريوس
وأن حشرة، أو نبات هو الفريوس مستودع أن أو الفموية، املخاطية أو اجللد تلقيح خالل

فقط عارضة أثوياء املواقع. الفقاريات يف خمتلفاً يكون قد االنتقال طرز أن اقترح كما
ف تلعب حيث آلياتاملوطونة، عدة تكتنف حيث السوافات ويف مهماً، دوراً املفصليات يها

الوقت نفس . يف
اجلناحني ذوات من نيوجرسي فريوس سوافdipteransاستفرد يف1982خالل

املتحدة ) العاضةmidgeالقمعة(Culicoides variipennisالبعضوضياتالواليات
داءتـيوال( لفريوس ناقل البلد ذلك يف األزرقهي والذلفاوات)bluetongueاللسان ،

Simuliidaeالعيون وخضراوت ،Chloropidaeاألزهار وذباب ،Anthomyiidaeوالذبابة
حM. autumnalisاخلريفيةالذبابةوMusca domesticaليةنـزامل يعرف ال لكن اآلنتـى،

البيولوجي الناقل دور تلعب أن ميكنها احلشرات هذه كانت إذا نثرفيما يف تساهم أو
ميكانيكية بوسائل Walton)الفريوس et al., 1983) .جزيرة يف أجريت دراسة أظهرت

املتحدة بالواليات جورجيا خليج ويف الفمأوسابا اللتهاب نيوجرسي فريوس يدور حيث
عام كل صغريةاحلويصلي مساكن يف تنتقل العدوى صغرية(أن يف). موائل احللقة تبدأ

اخلافرة،أواخر والربية الداجنة اخلنازير من لكل املصلي باالنقالب أثبت حسبما الربيع
وبائية معايري الفاصدة: وحسب الذبابة تكون الشانونيةقد ناقلL. shannoniاللوتزمية

معاً ومستودعه ومدى: الفريوس الربية، اخلنازير فيها مبا الثدييات، على احلشرة تتغذى
وي حمدود، الفريوسفعاليتها توزع مع متوافقاً اجلزيرة يف توزعها من. بدو العامل من6استفرد

من610 الشانونيةمجيعات الربيةاللوتزمية اخلنازير يف املصلي االنقالب وقوع وكان ،%50

أغسطس إىل أبريل Corn)1988من et al., 1990) .أن جتريبياً، إثبات، أيضاً أمكن كما
يف نفسه يضاعف أوالفريوس الرضيعة الفئران بعְקض العدوى تنقل قد وأا اجلناحني، ذوات

البالغة صغرية. األقداد مئوية نسبة يف لكن املبيض، عرب ينتقل الفريوس أن أيضاً أثبت كما
املدروسة احلاالت من Comer)فقط et al., 1990) أن أوساباو جزيرة دراسة تقترح ومثلما ،

واملس الناقل هو الفاصد فإنالذباب احلويصلي، الفم اللتهاب نيوجرسي لفريوس معاً تودع
أيضاً إنديانا فريوس أجل من استبعاده ميكن ال االحتمال كاراجاس. هذا فيوسات استفردت
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أيضاً الفاصد الذباب من .ومارابا
ال الربية احليوانية األنواع من كبرياً عدداً املوطونة املدارية املناطق معتـيحتوي تتفاعل

والاال السريولوجية، احلويصليتـيختبارات الفم التهاب عوامل إيكولوجيا يف تشملها . قد
كل ح: على يعرف التـىال للعوامل املستودعات هي كانت إذا فيما حيةتـياآلن بقيت

عارضة أثوياء أا أو الطبيعة، بكولومبيا. يف أنتيوكيا يف أجريت إيكولوجية دراسة أظهرت
ج عالياً ال) 40%إىل30%(داًمعدالً الربية احليوانات لفريوستـيمن أضداد لديها

املنخفضة اهلضبية املرتفعات من كل يف إنديانا وفريوس احلويصلي الفم اللتهاب نيوجرسي
الساحلية السهول من. ويف قليل عدد يوجد حيث الكثيفة، اهلضبية الغابة ظروف يف

الداجنة معدالت: احليوانات وجود يوحي بأنقد الربية احليوانات يف املفاعالت من عالية
واملاشية اخليليات يف دوراا عن مستقلة برية حلقة هلا احلويصلي الفم التهاب فريوسات

.(Zuluaga and Yuill, 1979)واخلنازير
كافية بينة هناك واضحة، غري تبقى احلويصلي الفم التهاب وإيكولوجيا وبائيات أن ورغم

ميك إنه حلماتللقول فيها بقرة من احللب عملية خالل مباشر بشكل تنتقل أن للعدوى ن
أو تسحجات وجود عند باالبتالع تنتقل أن للعدوى ميكن كما صحيح؛ شخص إىل منعدية

احلالة هذه ويف الظهارة، على سابقة ال: جروح اخليول أن حتكتـيلوحظ آفات لديها
معلف حواف فيها مبا خمتلفة، مبواد الشفاهها البقرات وأن علىتـيالتغذية، آفات لديها

احللب آالت تلوث حبلم. احللمات اخلنازير غذيت عندما جتريبياً، األخري الطريق أثبت
acaridsالفريوس مع مضغة تسحجات. ذات وجود عند اخلرطوم على احلويصالت ظهرت
اجللد آفات. يف وجود بتواتر مقروناً اللعاب، يف الفريوس وجود جلديوحي على سابقة

نقل يف األقل على مهماً دوراً يلعب قد املباشر التماس بأن الفموية، املخاطية أو احليوان
االحتمال هذا أمهية من يقلل املؤلفني بعض أن رغم نيوجرسي، فريوس عن الناجم . املرض
وأن ظاهرة احلويصلية اآلفات كانت عندما فقط حدث بالتماس االنتقال أن دراسة وجدت

بسرعة حدث بيوم. ذلك التعرض بعد مباشرة الفريوس بالتماس املنعدية اخلنازير طرحت
Stallknecht)واحد et al., 2001) .سواف خالل بالواليات1982أثبت نيوجرسي يف

يف املرض فاشيات أن من4املتحدة البقر من منعدية قطعان وصول مع تزامنت قد واليات
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الوالية املوجودا. خارج الومن احليوانات أن هي األخرى املشاهدة الواضحة شفيتتـيت
عداوى بوجود يوحي مما أخرى أماكن إىل نقلها بعد جديدة آفات لديها ظهر املرض من

للكربlatentكامنة نتيجة ظاهرة الفم. تصبح التهاب لفريوس اֱדموعي غري االنتقال أثبت
بذباب تSimuliumالذلفاءاحلويصلي حدوث الثويدون يف الدم آليةفريس يفسر وقد

وال األجهزة، يف ممكناًتـياالنتقال الفقارية األثوياء استعراف فيها يكن  (Lord andمل

(Tabachnick, 2002.
مֱקرضية غري الفريوس واستدامة بانتقال اخلاصة النظريات اخلاصة. كل التصورات فلكل

مباشر متاس أو نبات أو ناقل بواسطة ألجوبةباالنتقال حباجة تساؤالت وتثري فجوات
(Mason, 1978) .سواف موجودات حدوث1982ترتبط إمكانية مع املتحدة الواليات يف

ظاهر غري بشكل احليوانات يف الفريوس واستدامة املباشر، التماس من ،)مستتر(االنتقال
الفم التهاب ووبائيات إيكولوجيا لتوضيح الدراسات من ملزيد حاجة . احلويصليهناك

باستنشاق إما الداجنة، احليوانات مع املباشر التماس خالل من العدوى اإلنسان يلتقط
اجللد على سحجات مع بالتماس أو البلعومي، األنفي الطريق عرب تكون. الضبائب قد

ونضحة اللعاب، هي للعدوى املباشرة أوexudateاملصادر مفتوحة حويصالت من ظهارة أو
نفسه املخترباتالفريوس يف معه التعامل يتم احليوانات،. عندما لنب يف الفريوس يطرح ال

اهلضمي الطريق عرب عدوى حدوث يعرف .وال
االختبار: التشخيص على رئيسي، وبشكل احلويصلي، الفم التهاب تشخيص يعتمد
املصل(السريولوجي واستعدال املتممة واح). تثبيت الدم، من عينتني على احلصول دةجيب

األضداد عيار يف الزيادة لتأكيد وذلك أسبوعني، بعد والثانية املرض بداية تفريس. يف مدة
الدم من الفريوس استفراد الصعب ومن اإلنسان، يف جداً قصرية حماولة. الدم جترى أن جيب

الداجنة احليوانات يف حويصالت وجود عند العامل السريع. الستفراد املختربي التشخيص
جداً والقدممهم الفم داء عن احلويصلي الفم التهاب يف. لتفريق مصابة األحصنة كانت إذا

اخليليات ألن والفم، القدم داء هو املرض يكون فلن واخلنازير املختربات إصابة مع مؤسسة
والفم القدم لداء احلويصلية. مقاومة الظهارة باعتبار املتممة تثبيت هو فائدة األكثر االختبار
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باإل. كمستضد املرتبط املناعي املمتز مقايسة على تعتمد مباشرة غري طريقة مينـزطورت
وال)إليزا( سهولةتـي، أكثر لكنها والنوعية، احلساسية حيث من املصل استعدال . تعادل

على يعتمد مباشر ال إليزا اختبار يف النسيلة ومتعددة النسيلة وحيدة أمصال تستخدم عندما
حتديد ميكن احلويصليالسندويش؟ الفم التهاب فريوس ومنيط Alonso)منط et al., 1991) .

أمريكا لعموم والفم القدم داء مركز الثالثة: يف األمناط لتفريق الالمباشر إليزا اختبار يستخدم
احلويصلي الفم التهاب من والفم القدم داء إنديانا. من فريوس اللتهابIndianaيستعرف

باستخدام احلويصلي نيوجريسيالفم وفريوس التكافؤ، متعدد اللتهابNew Jerseyمصل
التكافؤ وحيد مبصل احلويصلي باستخدام. الفم املتممة تثبيت من اقناعاً أكثر اإلجراء هذا
منعدية حيوانات من ظهارية Gomes)عينات et al., 1989) .بسهولة الفريوس استفراد ميكن

احلويص السائل أو احلويصلية الظهارة خاليامن مزارع أو مضغة ذات بيوض مزارع يف لي
املخVeroفريو داخل الرضيعة الفئران .بتلقيح

اإلنسان:ملكافحة يف املرض من املختربات،للوقاية يف السالمة إجراءات اتباع جيب
الضبائب إنتاج جتنب خيص فيما مع. وخاصة يتعاملون الذين األشخاص يزود أن جيب

يف املريضة وغريهماحلقولاحليوانات احللب، وعمال البيطريون حمصنةاألطباء مبالبس
قفازات مناسب. مع بشكل اآلفات تعاجل أن .جيب

املمكن غري املرضمن حول احلالية املعلومات يف الفجوة برامجبسبب وضع
واملعر املريضة احليونات نقل حترمي يساعد أن ميكن لكن احليوانات، يف العدوى ضةملكافحة

املرض انتشار إنقاص األمد. يف قصرية الطبيعية ال. املناعة فقط املاشية منتـيليست تشفى
النمط بنفس القطعان بعض يف العدوى ترجع بل آخر، لنمط مستعدة وتبقى فريوسي منط

ح واحدة3تـىالفريوسي سنة خالل العدوى. مرات لعودة مقاومة أكثر اخلنازير أن .يبدو
امل يف التجريبيةاللقاحات ويف. رحلة السوافية املوجات خالل مفيد بعضها أن أثبت

باحليوانات التوطن مساعدات. حاالت باستخدام املعطل احلي الفريوس من لقاحات درست
نيوجريسي. (Arbaláez et al., 1982)خمتلفة فريوس مع مطور جتاري معطل لقاح استخدم

احلويصلي الفم واVSNJVاللتهاب نطاق املتحدةعلى بالواليات كولوراد والية يف سع
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سواف مֱקرضية 1982  1983خالل التقييم نتائج تكن مل لكن املعطل. ، اللقاح هذا أعطي
جتري اختبار يف بفاصلبـيبالفورمالني جرعتني على العضل داخل حلوب قطيع على

لك. يوما30ً الثانية، اجلرعة بعد املستعدلة األضداد من عايل عيار وبعدظهر من175ن، يوماً
حمصنة املستعدلة األضداد أن يعرف أنه ورغم منخفض؛ مستوى إىل العيار اخنفض التلقيح،

فقط قصرية ملدة ذلك تفعل أن احلالة هذه يف احملتمل من أنه إال العدوى، Gearhartضد et)

(al., 1987يع وهذا حنـي، أو سنوياً التلقيح بإعادة القيام جيب أن. غالباًأكثرتـىأنه ومبا
فعاالً التلقيح يكون أن يف شك هناك املتحدة الواليات يف سنوات عدة كل حتدث السوافات

التكلفة مردود(مقابل ). ذا
المـراجـع
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اإلنسان غير والمقدمات اإلنسان في الفيروسي الكبد التهاب
VIRAL HEPATITIS OF MAN AND NONHUMAN 

PRIMATES

ICD-10 B15الكبدا الكبدA; B16الحاد؛Aلتهاب التهابB17الحاد؛Bالتهاب
اآلخر؛ الحاد الفيروسي المزمن؛B18الكبد الفيروسي الكبد التهاب

B19الالنوعي الفيروسي الكبد التهاب
ICD-10 B15 Acute hepatitis A; B16 Acute hepatitis B; B17 Other acute virat 

hepatitis; B18 Chronic viral hepatitis; B19 Unspecified viral hepatitis

الفريوساتحديثاًميز وأعطيت الكبد، اللتهاب خمتلفة رئيسية عوامل مخسة
عامةEوCوDوBوAاألحرف صحية مشكلة الفريوسية الكبد التهابات أن ورغم ،

حيوا كمرض هنا ستناقش أا إال تنتقنـيضخمة، ألن قدرִדا أي اإلنساناملصدر بني ل
األخرى 1.واملقدمات

الفريوسي: املرادفات الكبد التهاب: Aالتهاب الوبائي، الريقان الوبائي، الكبد التهاب
الكبد التهاب املعدي؛ باملستضد: الفريوسيBالكبد الكبد التهاب املصلي، الكبد التهاب

الفريوسي الكبد التهاب ال: Cاألسترايل؛ الكبد حقناBًوالAالتهاب ،parenterallyاملنتقل
ال الكبد غريBوالAالتهاب الكبد التهاب الدم، نقل التهابBبعد الدم؛ نقل مع املترافق

راجع1 التفاصيل من .Oubiña and Fay (1991) Benenson (1990): ملزيد
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الفريوسي الكبد: Dالكبد التهاب دلتا؛ ال: الفريوسيEالعامل الكبد BوالAالتهاب

معوياً .entericallyاملنتقل
الكبد: السببيات التهاب وAفريوس وهو، اֱדني، رناوي كفريوس وصنف ميز قد

بيكورناوي جنسpicornavirusفريوس ألعضاء جداً مشابه املعوية، فصيلةالفريوسة ،
البيكورناوية Gust)الفريوسات et al., 1983) .الكبد التهاب فريوس دناويBأما ففريوس

اجلديدة الفصيلة إىل ينتمي الفريوسات: اֱדني والHepadnaviridaeفصيلة فيهاتـي،
القشة يف وجدت صغري(فريوسات أمريكي الكاليفور) قرد الرمادي وبطنـيوالسنجاب

الكبد(Melnick, 1986)بكني التهاب فريوس يتميز حني يف ،Cرناوي مصفر فريوس بأنه
ال الكبد التهابات جمموعة إىل سابقاً ينتمي كان وقد الطاق، مفرد ويقيسBوالAاֱדني ،

50 شحمي30  غالف وله قطراً، الكبد. نانومتر التهابات عوامل طريقCوBتنتقل عن
.parenteral) زرقاً(احلقن

الكبد التهاب فريوس بفريوسDيتطلب مرافقة عدوى دلتا، الكبد التهاب عامل أو ،
الكبد تناسخيةBالتهاب حلقة الكبد. ليكمل التهاب فريوس السطحيDيتطلب املستضد

الكبداللت الكبدBهاب التهاب فريوس قبل من والذيBاملوفر اخلاص، غالفه بروتني ليخلق
ليمحفظ ي) يغلف(يستخدم الكبد التهاب فريوس الل. مبجني دلتا(بـيالربوتني ) املستضد

داخل باجتاه الطاق،) باطن(موجود املفرد الرناوي اֱדني مع باالشتراك ويشكل، اجلزيء
النووية الكبد. nucleocapsidالقفيصة التهاب فريوس رنا تبدي فريوسDال دنا مع تأشباً
الكبد يف. Bالتهاب أو الكبد التهاب بفريوس حادة مرافقة عدوى يف العامل هذا يوجد قد

الكبد التهاب فريوس محلة يف إضافية .Bعدوى
الكبد التهاب فريوس الEينتمي الكبد التهابات جمموعة ينتقلأيBوالAإىل لكنه ضاً،

معروفة. معوياً التالية احلقائق أن إال بعد، كامل بشكل الفريوس متييز يتم فريوس: مل إنه
يقيس كروي، الطاق، مفرد اֱדني 34رناوي وعطوب 32  غالف له وليس قطراً، نانومتر

.labile(Bradley, 1990)جداً
اجلغرايف الكبد: التوزع التهاب عاملياDًوCوBوAفريوسات أوبئة. موزعة حدثت
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الكبد التهاب والصومالEبفريوس وباكستان ونيبال وميامنار وليبيا واهلند والصني اجلزائر يف
السوفي العمرية. السابقتـيواالحتاد اֱדموعات من اليافعني البالغني يف أعلى اهلجمات معدل

فاشيا. األخرى هناك لكن مائي، مصدر من األوبئة معظم فراديةبدأت وحاالت أيضاً ت
منشؤها حيدد مل .أيضاً

املصدر احليوانية احلاالت ال: حدوث األوىل الفاشية بنيتـيمنذ ما حدثت
املتحدة1958  1960  الواليات يف اجلوية للقوة قاعدة من: يف أكثر بشرية200هناك حالة

اإل غري مقدمات مع املترافقة الكبد التهاب عدوى من البلد ذلك حاالت. نسانيف شوهدت
فقط منفصلتني فاشيتني يف هذه. (Deinhardt, 1976)ثانوية كل تكون أن احملتمل من

الكبد التهاب فريوس عن جنمت قد البعامAاحلاالت النوع) ينـزالشمبا(وأن كان
االعتبار بعني أخدت قد اإلنسان غري املقدمات من أخرى أنواعاً أن رغم املتوسط، .الرئيسي

الكبدأجري التهاب فريوس انتشار لتحديد مسوحات عدة الكبدAت التهاب وفريوس
Bاإلنسان غري املقدمات الكبد. يف التهاب فريوس أضداد انتشار يفB(anti-HB)يزداد

إىل تصل وقد العمر، مع املأسورة ال80%البعام احليوانات يف أعلى منتـيأو أكثر عمرها
أن. سنوات10 ا25%وجد الكبدمن التهاب فريوس أضداد لديها األدغال يف املأسورة لبعام
Bأن ووجد اجلديدة، أماكنها إىل قليلة أشهر أو بأسابيع وصوهلا بعد فحصت من10عندما

يف26 للتوزيع مكان يف موجودة األسترايلأفريقيابعاماً للمستضد مسبقاً إجيابية كانت
الكبد التهاب املB.2لفريوس هذه االنتقالتوحي عن نامجة تكون قد العدوى بأن وجودات

أن احتمال يستبعد أال جيب لكن قصرية، بفترة احليوانات أسر بعد حيدث الذي البشري
الكبد التهاب فريوس املقدماتBيكون هذه يف طبيعي بشكل . (Deinhardt, 1976)موجوداً

املتحدة الواليات يف للمقدمات مركز االختبارات: يف أمصالتـيالأظهرت على أجريت
من أظهرت7مأخوذة املركز، يف العاملني األشخاص ومن اإلنسان، غري املقدمات من أنواع

و82من 2.4%أن البعام من مصلية إجيابية62من1.6%عينة كانت البشر من مصلية عينة

الكبد2 اللتهاب السطحي املستضد كشف ظهورB(HBs Ag)ميكن من أسابيع عدة قبل البشري املصل يف
املزمنة العداوى يف وتستدمي ذلك، بعد أشهر إىل أيام ومن .األعراض،
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وأن األسترايل، و 29.9%العامل البعام، الرباح36.2%من Papio)(من cynocephalus،
السنجابية5%و النسانيس Saimiri)من sciureus)للعامل11.3%و أضداد لديهم البشر من

بلندن9من5كان. (Eichberg and Kalter, 1980)األسترايل احليوان حديقة يف بعامات
الكبد التهاب لفريوس وبقيBمحلة للفريوس4، أضداد العدوى. لديها محلة من ثالثة ولدت

حديقة حوليف االنتقال بأن يوحي مما لعدوى، حامل أب أو للعدوى حاملة أم من احليوان
البشر عند حيدث مثلما حدث قد أضداد. (Zuckerman et al., 1978)الوالدة انتشار كان

الكبد التهاب املتفاعلةAفريوس األنواع وعدد أعلى، سابقاً املذكور املقدمات مركز يف
بنما. أكرب اثنان: يف منكان حديثا145ًفقط أسرت طريياً ) Aotus trivirgatus(نسناساً

بعد سريولوجياً تقريباً كلها تفاعلت لكن مباشرة، أسرها بعد أضداد من100لديها يوم
هناك علمي ملعهد مستعمرة يف Lemon)أسرها et al., 1982) .جنوب فحصت: أفريقيايف

ا13أمصال اإلنسان غري املقدمات من الكبدنوعاً التهاب فريوس أضداد واكتشفت ملأسورة
Aاألنواع7يف رباحات. من أربع لدى Papio)كان ursinus)بعد سريولوجياً فحصت
األيج4 أضداد أسرها من األسرGأسابيع قبل نشأت تكون قد العدوى أن إىل يشري مما ، .

القائلة احلقيقة الكبد: توحي التهاب فريوس أضداد وجدتAإن غريقد املقدمات يف
جداً متباعدة جغرافية أماكن يف حديثاً املأسورة جنوباإلنسان إىل ماليزيا أفريقيامن

الكبد التهاب فريوس من بؤراً حتوي قد األدغال بأن آخرAتوحي مشاֲדاً فريوساً أو
(Deinhardt and Deinhardt, تصبح. (1984 أن ميكن النسانيس كانت إذا فيما ملعرفة

اإلنسان مع التماس قبل الطبيعة يف حقاً رباحية: منعدية نسانيس cynomolgusأسرت

السرطان( أو الربي، للتفاح اآلكل ) Macaca fascicularisاحلزمياملكاك(crab) املكاك
خالل سريولوجياً وفحصت البشر، سكن من بعيداً ماليزيا يف بعيدة أماكن يف أيام3تعيش

أسرها من جمموعتان. 3األوىل هناك من: كان مؤلفة أعماق54واحدة من أخذت نسناساً
من ثانية وجمموعة الرئيسية، النخيل52الغابة لزيت مزرعة من جداً قريبة منطقة من . نسناساً

الكبد التهاب فريوس أضداد الشعاعية املناعية باملقايسة الفحص من18يفAعكس

بعدكشف3 جتريبياً املنعدى البعام يف األضداد التعرض16ت من .(Cohen et al., 1989)يوماً
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و54 األوىل اֱדموعة يف الثانية52من6حيواناً اֱדموعة هناك. يف أنه إىل النتائج هذه تشري
الكبد التهاب فريوس من برية عمر. A(Burke and Heisey, 1984)حلقة وحبساب

ال النسانيس أن املؤلفون قدر وزا، على بناء بعمرتـياحليوانات األدغال يف إىل3تعيش
مقداره4 مصلي انتشار معدل لديها كما50%سنوات آخرون؛ باحثون ((Smith etوطد

(al., 1980; Lancet, 1981انتشار)الكبد) امتداد بشكلAالتهاب املنعدية النسانيس يف
.طبيعي

مأسورة عواءة نسانيس من بنما يف مستفردة الفريوس من ذرية متييز باإلمكان يكن مل
مت) Aotus trivirgatus(حديثاً باإلمكان يكن مل أخرى، نسانيس عنومن مستضدياً ييزها

الكبد التهاب فريوس املعياريةAذرية كلMS-1البشرية يف أكرب بسرعة تكاثرت لكنها ،
النسناس نسيج ومزارع النسانيس ذلك. من من أكثر يف: بل متشاֲדان الفريوسني أن أثبت

النسيلة الوحيدة باألضداد التمهيدية واملقايسات املتصالب االستعدال  (Lemon andدراسات

(Binn, 1983 .الوقت نفس التغايرية: ويف بنيgenomicاֱדينيةheterogeneityأثبتت
الكبد التهاب فريوس النسانيسAذراري يف املوجودة وتلك (;Lemon et al., 1987البشرية

(Brown et al., 1989.
اإلنسان يف اإلن: املرض غري املقدمات يف مرض مع البشري املرض يترافق : سانعندما

الكبد التهاب عن سريرياً للتمييز قابلة وغري عادة، األمد وقصرية خفيفة العدوى Aتكون

ملوثني طعام أو ماء ابتالع أو منعدين أشخاص مع للتماس كنتيجة عادة دور. املكتسب
6احلضانة الكبدأسابيع3  اللتهاب احلضانة دور من بكثري أقصر الكبد(Bوهو التهاب
فيهح) املصلي املتوسط يكون 90يث احليوا. يوماً 60  مفاجئنـيللمرض بدء املصدر

وقهم وغثيان يظهر. حبمى ال وقد يرقان املريض عند يظهر بعض. قد عند املرض يستعرف
فقط الكبد وظيفة باختبارات وفيات. األشخاص تسجل . مل

احليوانات يف ال: املرض الوحيدة طبتـياحليوانات تنعدي أن غريميكن املقدمات هي يعياً
ح املتوفرة املعلومات حسب ظاهرةنـزت. اآلنتـىاإلنسان غري تكون ألن العدوى ع

داغل مرض عن نامجة أا فيعتقد . intercurrentسريرياً،
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من فاشية املتحدة5يف بالواليات بنسلفانيا يف بشرية البعام: حاالت مصل يف كان
سببها) ينـزالشمبا( األسبارتات،) 15IUإىل0السوي(85IUالذي أمني ناقلة من
البيلروبني/مغ2و من ).دل/مع0.5إىل0.01السوي(دل

اإلنسان إىل اإلنسان غري املقدمات من طبيعياً تنتقل أن ميكنها العدوى أن عرف وعندما
مشاֲדة واهليستولوجية احليوية الكيميائية الناحية من هي احليوانات يف العدوى لتلكوأن

ونتيجةتـيال كنماذج، احليوانات هذه الستخدام تبذل اجلهود فإن اإلنسان، يف حتدث
اإلنسان يف الفريوسية الكبد التهابات حول املتوفرة املعرفة يف مهمة تقدمات حدثت . لذلك

ال: حالياً نوعتـياحليوانات أن ويبدو القشة، هي الدراسات معظم يف Sanguinusتستخدم

mystaxاستعداداًهو كل. األكثر عرب سلسلة يف منتظم بشكل القشة يف العدوى انتقال ميكن
وحقناً الفموي الطريق من. من النماذج بعض Sanguinusتظهر mystaxبشكل املنعدية

حبـيجتري سريرياً تشفىتـىمرضاً ما غالباً لكنها احلاد، الكبدي القصور من ماتت . أا
احليوانا هذه أن يشاهد الكبدمل تشمع أو املزمن الكبد التهاب تظهر . (Deinhardt, 1976)ت

الكبد. 30الشكل التهاب اإلنسانAانتقال غري احملتملةباملقدمات االنتقال .حلقة

االنتقال وطرز العدوى البشرية): 30الشكل(مصدر العداوى كل أن احملتمل من
اإل غري مقدمات مع الوثيق التماس من الكبداملكتسبة التهاب فريوس عن جنمت قد ،Aنسان

بني التقط173فمن اإلنسان غري املقدمات من واحد نوع مع متاس على كانوا مريضاً
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أخرى151 قرديات من والبقية البعام من مع. املرض التماس من تقريباً احلاالت كل نشأت
احلالة اكتسب عندما التوقيت وهو حديثاً، استوردت يافعة ثباتاًحيوانات األكثر مل. البشرية

ال احليوانات عن بشرية عدوى أي منتـيتنجم أكثر منذ األسر يف حدثت. أشهر6كانت
واألشخاص احليوانات وحدائق املقدمات ومراكز األحباث معاهد يف العاملني بني احلاالت

العائالت من أعضاء بني وأحياناً، اإلنسان، غري املقدمات باسترياد لديهاتـيالاملنشغلني
منازهلا يف ֲדا حتتفظ كانت أو .نسانيس

ح بربازه، يلعب البعام أن املعروف ومن الفموي، الربازي الطريق هو العدوى تـىطريق
وجلد وفم يدي مع بالتماس بالعدوى لإلصابة كبرية فرصة البشر ميلك ولذلك يأكله، أنه

احليوانات م. هذه املرض اإلنسان غري املقدمات يفتكتسب تعيش عندما جنسها أبناء ن
األسر يف تكون عندما واإلنسان األخرى القرديات ومن حيوانات. األدغال، تدخل عندما

مستعمرة إىل األخرى: منعدية احليوانات إىل العدوى من. تنتشر العدوى تنتقل أن ميكن
حيوان إىل حيوان من وكذلك اإلنسان، إىل احليوان ومن احليوان إىل األكثر. اإلنسان املصدر

البشرية اֱדتمعات يف الرئيسي املستودع هو الذي اإلنسان، هو اإلنسان لعدوى يف. أمهية
متاس: أفريقيا على تصبح وهناك شائعة، ممارسة املنازل يف ֲדا واالحتفاظ الفتية البعامات أسر

البشر الطعام. مع عن حبثاً البشر مساكن من تقترب البعامات من الكثري أن احلقولكما يف
امللوثة بالفضالت تنعدي قد وبذلك بعضها: كذلك. املزروعة، احليوانات هذه جامعو يلقح

العدوى تكتسب كيف يفسر قد وهذا البشرية، األمراض ضد لتحصينها بشري مبصل
الكبد التهاب .Bبفريوس

للـ مستعمرة يف أجريت دراسة بنماA. trivirgatusأظهرت (Lemon et al., 1982)يف

الكبد التهاب فريوس ظهورAأن قبل املنعدية النسانيس معظم براز يف موجوداً كان
الكبد. األضداد التهاب عامل عن مستضدياً الفريوسات متيز الفروق. البشريAمل تشكل ال
املستضديةاجلينية الفروق بنيوليس للعدوى حاجزاً والبشر النسانيس يف الفريوسات بني

ب الكبداألنواع التهاب .البشريAفريوس
ال البعامات كثرة الكبدتـيإن التهاب بفريوس عدوى اخلاصةAلديها البشري

القائلة احلقيقة تفسر قد اإلنسان غري القرود: باملقدمات هذه منها،،apesإن اليافعة وخاصة
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اإلنسان مع أكثر متاس تنتقل. لديها قد العدوى أن كثرية حاالت يف ثبت اإلنسانلقد إىل
اإلنسان غري أخرى مقدمات . من

الكبد التهاب لفريوس العايل املصلي االنتشار توجدBرغم ال اإلنسان، غري املقدمات يف
اإلنسان إىل انتقاله من موثقة لديها. حاالت بلندن احليوان حديقة يف البعامات أن وجد

ال فريوس عن نامجة أا يعتقد عالية، سريولوجية الكبدعيارات تسجلBتهاب مل لكن ،
حالة وهي والبعامات، املالكني بني املديد التماس نقص يعلل قد وهذا بشرية، أو(حاالت

احلقن) ظرف بغري لالنتقال ضروري أنه الكبدparenteralيبدو التهاب إىلBلفريوس
Kessler)اإلنسان et al., 1982) .الكبد التهاب فريوس أن تذكر عBجيب عربينتقل ادة

املنعدى للدم والتعرض امللوثة واإلبر الدم العمودي. نقل الطفل(االنتقال إىل األم ) من
الكبد التهاب اإلنسانBلفريوس غري املقدمات يف حيدث أنه يثبت مل لكن اإلنسان، يف . مهم

السطحي املستضد يكتشف الطبيعية(HBsAg)مل العدوى أن يوحي وهذا القرود، يف أبداً
الكبدبفري التهاب األنواعBوس هذه يف حتدث ال الكبد. قد التهاب لفريوس إنAوخالفاً ،

الكبد التهاب الربازيBفريوس الطريق عرب ينتقل . الفمويال
املرض وبائيات يف احليوانات التهاب: دور وبائيات يف اإلنسان غري املقدمات مسامهة

ضئيلةAالكبد املست. البشري هو تتوسطاإلنسان ما ونادراً للفريوسات، الرئيسي ودع
البشرية بالعدوى اإلنسان غري .املقدمات

هي اإلنسان إىل وانتقاهلا احليوانات هذه يف الطبيعية العدوى وجود إلثبات احلقيقية األمهية
البشري الداء لدراسة مناسبة مناذج أا أظهرت احليوانات هذه هلذا. أن استخدامها أدى

إىل الكبداهلدف بالتهابات اخلاصة املعرفة يف كبري . تقدم
على: التشخيص اإلنسان غري مقدمات من امللتقطة البشرية الكبد التهاب حاالت صنفت

الكبد التهاب الكبدAأا التهاب من والنتائجBوفرقت األقصر حضانتها دور أساس على
السطحي املستضد أجل من لالختبارات الثابتة األسترايلالع(السلبية الكبد) امل . Bاللتهاب
املبكرة املوجودات بعض االستنتاج هذا تشخيص). السابقة(يعارض على احلصول ميكن

الكبد التهاب ل من(بإثباتAنوعي املستضدات) التحقق أو الفريوس جزيئات وجود
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األ(HAAg)النوعية أضداد ضد وكشف العيار، يف ارتفاع وجود بإثبات أو الرباز Mيجيف

الكبد التهاب لفريوس املختارة. Aاملضاد الطريقة هي األخرية  (Deinhardt andاملقاربة

(Gust, 1983 .باإل املرتبط املناعي املمتز حالياً،) إليزا(مينـزمقايسة املفضل االختبار هي
الفريوسية املستضدات مثل األضداد كشف من األيج. وميكّن أضداد كشف النوعيةMميكن

6خالل املرض4  بدء بعد السريولوجية. أشهر الواصمات من املختلفة التشاركات وطدت
الكبد التهاب اإلعدادBلفريوس درجة إىل املناعةinfectivityلتشري درجة أو الدم يف

ال. (Deinhardt and Gust, 1983)املكتسبة الكبد التهاب ملستضد إليزا من اختبار طور
AوالBامل من وكان املستضد، هذا حيتوي مريض مبصل بعام إعداء (Duermeyer etمكن

(al., 1983.
الكبد: املكافحة التهاب انتقال ملنع التالية اإلجراءات باختاذ غريAيوصى املقدمات من

اإلنسان إىل مع) أ: اإلنسان التعامل عند حمصنة مالبس استخدام اجليد، الشخصي التصحح
مفرغاִדا أو همإع) ب. مقدمات الذين لألشخاص املناعي الغلوبولني من وقائية جرعا طاء

البعام وخاصة حديثاً، املستوردة اليافعة القرود مع متكرر أو دائم متاس من) د. على احلد
حديثاً املستوردة اإلنسان غري باملقدمات للعناية خيصصون الذين األشخاص . عدد

الكبد اللتهاب لقاحاً جتاري خمترب جوبالتAطور مشفى مع يفنـزهوبكنـزعاون
فلسطني يف حداثة ومشفى املتحدة دراسة). إسرائيل(الواليات يف جداً فعال أنه اللقاح أظهر

مشلت التعمية املتحدة1.000مزدوجة بالواليات نيويورك يف وأجريت  (,Hoffmanطفل،

(1991.
عـراجـالم
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ويسيلسبرون WESSELSBRON DISEASEداء

ICD-10 A93.8بالمفصليات منقولة أخرى نوعية فيروسية حميات
ICD-10 A93.8 Other specified arthropod-borne viral fevers

ويسيلسربون: املرادفات .محى
جنس: السببيات إىل ينتمي اֱדني رناوي فريوس ويسيلسربون، املصفرةفريوس الفريوسة

Flavivirusاֱדموع املصفرة الفريوسات فصيلة فصيلةBة، باملفصليات، املنقولة الفريوسة من
الطخائية املنقولةTogaviridae الفريوسات الفريوسات معقد من جزءاً ويشكل سابقاً،

األخرى. بالبعوض املصفرة الفريوسات ويقيس: ومثل غالف، وله مدور 50الفرييون  40

قطراً .نانومتر
اجلغرايف م: التوزع ويسيلسربون فريوس يفاستفرد والبعوض احليوانات من كل ن
ومجهورية وجنوبأفريقياالكامريون والستغال ونيجرييا وزميبابوي،أفريقياالوسطى وأوغندا

تايال يف فقط البعوض مساحة. ندومن على حتدث العدوى أن سريولوجية مسوحات أظهرت
األفريقية الصحارى حتت من املسوحات. واسعة أيضاً: وحسب الفريوس يوجد أنغوالقد يف

أثيوبيا يف ورمبا وموزامبيق، ومدغشقر . وتبسوانا
واحليوانات اإلنسان يف ورمبا: احلدوث الثدييات، من األثوياء بني كبري عدد للفريوس

أيضاً الطيور املناطق. بني يف واملاعز واألغنام املاشية يف املستعدلة األضداد انتشار وصل
جبنوب بناتال بني50%إىلأفريقيااملنخفضة عديدة خطرية سوافية فاشيات حدثت وقد ،

يف املناطق. اجلنوبيةأفريقيااألغنام يف البشرية اجلمهرة يف أيضاً شائعة السريرية حتت العدوى
باحليوانات املصل. املتوطنة استعدال اختبار استخدمت دراسات يف36أظهرت إجيابياً مفاعالً
من مؤلفة يف83جمموعة فحصوا وشخصاً كينيا، يف54بني17مشال فحصوا شخصاً

و أوغندا141من48أنغوال، أوغندا. (Henderson et al., 1970)يف االنتشار: يف اختلف
النيل حوض يف مرتفع إىل اجلبلية، املناطق يف الصفر من أخرى، إىل منطقة ترافقت. من

يف سريرية تظاهرات مع العاملني9العدوى بني األقل على واحلقولحاالت املختربات يف
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ملوثة مواد أو الفريوس مع تعاملوا من. الذين الكبري والعدد للفريوس الواسع االنتشار ورغم
املنعدين إىل: األشخاص أقل حاالت وعزيت البشري، املرض من قليلة حاالت سجلت فقد
البعوض .لدغات

اإلنسان يف من: املرض احلضانة 4دور األعرا. أيام 2  والصداع: ضتتضمن احلمى
خفيف جلدي طفح ويظهر اجللدية، املنعكسات فرط وأحياناً العضلي واألمل املفصلي . واألمل

احلمى 3تدوم بكثري2  أطول لفترة العضلي األمل يستمر قد لكن تقريباً، كل. أيام : على
املنعدين األشخاص من فقط صغرية نسبة يف السريرية الصورة هذه االنت. حتدث شاريشري

تكون ما غالباً العدوى أن إىل املوطونة املناطق يف املصل استعدال الختبار للمفاعالت العايل
أخرى حاالت إىل تعزى خفيفة محى مثل خفيفة، سريرية أعراضاً تسبب أو سريرية . حتت

األعراض معاجلة من املريض رعاية .تتكون
احليوانات يف ويسيلسرب: املرض داء وسوافيات انتشار مشاֲדةإن السريرية وأعراضه ون

الصادع محى يف املوجودة احليوا. Rift Valleyلتلك النوع هي استعداداًنـياألغنام . األكثر
من التجريبية العداوى يف احلضانة دور 4كان للعدوى. أيام1  مستعدة عمر أي من األغنام

مرتفعاً الولدان وفيات معدل تكون وقد والتجريبية، النعجات. الطبيعية جتهض ما كثرياً
غري النعجات أما ذلك، عن الناجتة املضاعفات بسبب مرتفع فيها اإلماتة ومعدل احلوامل،

أخرى سريرية تظاهرات دون فقط محي تفاعل فلديها كل. احلوامل األعراض: على تضمنت
جنوب يف فاشية يف واإلسهال:  1957عامأفريقيااملشاهدة األنفي والنجيج يفالريقان وتورماً

مرتفع إماتة معدل مع الرأس، من أي. أجزاء هناك كان إذا فيما حتديد باإلمكان يكن مل
داغل الفاشيةconcurrentمرض هذه خالل ويسيلسربون،. آخر فريوس أن يعتقد كل، على

يترافق والذي باحليوانات، متوطن لريقان إطالق عامل يكون قد للكبد، منجذب هو والذي
امل تلك بالتماسيف املزمن التسمم مع الوفيات. نطقة معدل عن مسؤوالً التعليل هذا يكون قد

الالمنوذجية واألعراض .املرتفع
البالغة واملاعز األغنام التجري: يف التلقيح محياًبـيأحدث تفاعالً ويسيلسربون لفريوس

وفيات أو أخرى سريرية عالمات دون فقط خفيف إىل الدراسا. معتدالً تأظهرت
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خنرية بؤر شكل على الكبد يف آفات ,Coetzer and Theodoridis)اهلستوباثولوجية 1982) .
القزم املاعز على جتربة يف فقط واحداً يوماً ودام بيومني، التلقيح بعد الدم تفريس ظهر

الفريوس من نيجريية بذرية احليوانات لقحت وفيها الغربـي، إماتة. األفريقي معدل كان
Baba)، 100%احلاالت et al., 1989).

التجري للتلقيح واخلنازير واخليول املاشية بأعراضبـياستجابت وليس محي، بتفاعل
كل. أخرى املاشية: على يف اإلجهاض حترض قد ويسيلسربون بفريوس العدوى بأن . يشتبه

وحوايل املسيطرة، املصفرة الفريوسة ويسيلسربون فريوس يشكل حيث زميبابوي، 50%يف

ضدهم أضداد لديها املاشبية فقط. ن أحياناً اجلنني يف املرضية التبدالت أو اإلجهاضات عزيت
العامل هذا الدم. إىل وتفريس محياً تفاعالً جتريبياً امللقحة املاشية بقرة. أظهرت ولدت عندما

لفريوس أضداد العجل لدى كان قصرية، بفترة ذلك بعد مات ضعيفاً عجالً صغرية
الرحمويسيلسربون داخل بعدوى يوحي مما  (,Blackburn and Swanepoel)رمحية(،

(1980 .
عام الثالث الشهر يف فاشية إقليم1996حدثت مشال يف ويسيلسربون فريوس داء من

جبنوب احلرة بولتفونتنيتـيوالأفريقياالوالية قرب مزرعة يف احلمالن موت إىل أدت
(Jupp and Kemp, 1998) .

العدو االنتقالمصدر وطرز املنخفضة: ى املناطق يف ويسيلسربون فريوس عدوى حتدث
غزيراً البعوض يكون حيث رئيسي، بشكل الصيف. الرطبة أواخر من حيدث مومسي، املرض

من. اخلريفتـىوح متكرر، وبشكل الفريوس، ،Aedes circumluteolusالزاعجةاستفرد
احلصانية تبA. caballusوالزاعجة نوع املختربوهي يف العدوى ينقل أنه تكون. ني قد

أيضاA. lineatopennisًالزاعجة مهماً ومن. ناقالً حيوان إىل حيوان من العدوى تنتقل
البعوض بلدغ اإلنسان إىل الذين. احليوانات األشخاص يف اإلنسان يف السريري املرض حيدث

املقل أو املخترب يف امللوثة املواد أو الفريوس العدوىيتداولون يلتقطون حيث رئيسي، بشكل
بالضبائب أو .بالتماس

ح يفهم الطبيعةتـىمل يف حياً الفريوس يبقى كيف واملاشية. اآلن األغنام لدى يوجد
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مدة العيار عايل دم 4تفريس البعوض3  لعدوى كمصدر ختدم فقد ولذلك استفرد. أيام،
من فيه،Desmodillusالفريوس يدوم بري يربوع واحداًوهو أسبوعاً الدم وجدت. تفريس

ال الطيور يف الدم تفريس وأثبت الربية، الطيور من عديدة أنواع يف للفريوس تـيأضداد
جتريبياً . انعدت
املختربية: التشخيص السريولوجياالطرق أو الفريوس استفراد إلثباتسواء ضرورية
االستفراد. التشخيص أجل املري: من مصل أو دم الرضيعةيلقح الفئران مخ داخل احملموم . ض

بلعومية غسالة من املرات إحدى يف الفريوس أيضاً. استفرد يستفرد أن للفريوس ميكن كما
دم مصل(من ميت) أو محل أوكبد طحال من أو األغنام من جمهض جنني يف ودماغ وكبد

احلمالن لكلية خلوية مزرعة يف أو الرضيعة الفئران يف املادة التشخيص.بتلقيح يتألف
الدموي التراص تثبيط اختبارات باستخدام املصلي االنقالب إثبات من السريولوجي

باإل املرتبط املناعي املمتز مقايسة أو املتممة وتثبيت (,.Williams et alمينـزواالستعدال

(1997.
مح: املكافحة لقاح مع متزامن بشكل ويستخدم األغنام، لتمنيع موهن حي لقاح ىيتوفر

قبل يعطى أن جيب فإنه احلوامل النعجات يف اإلجهاض يسبب قد اللقاح أن ومبا الصادع؛
االستيالد3 من خالل. أسابيع من فاعلة ال مناعة ممنعة أمهات من املولودة احلمالن تكتسب

بعد بتلقيحها ويوصى .أشهر6اللبأ،
املختربات للفريوس: يف العاملني تعرض لعدم احليطة أخذ وحيتاججيب امللوثة، املواد أو

الضبائب إحداث ملنع إجراءات واختاذ حمصناً ولباساً قفازات االحتياطات. األمر أخذ جيب
احلقول يف العمل أو اجلثث فتح خالل .نفسها

المـراجـع
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الغربـي الخيلي الدماغ التهاب
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS

ACD-10 A83.1

الدما: املرادفات الغربـيالتهاب الدماغ التهاب الغربـي، اخليلي والنخاع .غ
جلنس: السببيات ينتمي اֱדني، رناوي فريوس الغربـي، اخليلي الدماغ التهاب فريوس

األلفاوية سابقاAًاֱדموعة(الفريوسة باملفصليات املنقولة الفريوسة الفريوسات)من فصيلة ،
املنق الفريوسات ممعقد يف عضو وهو بالبعوضالطخائية، اخليلي. ولة الدماغ التهاب فريوس

يتضمنبـيالغر مستضدي معقد من وثيقة14جزء صلة ذات آخر هذه. فريوساًً من العديد



األمراض الفريوسية536

من نويعات اآلخر والبعض الغربـي، اخليلي الدماغ التهاب فريوس من نويعات الفريوسات
سندبيس هايالندز. فريوس فريوس أورJ(Highlands J)أما عنAuraاوفريوس فمختلفة

املستضدي املعقد هذا من اآلخرين Calisher)األعضاء et al., 1988) .املماريضpathogens

الغر اخليلي الدماغ التهاب فريوس هي املعقد هذا يف هايالندزبـياملهمة وفريوس التقليدي
Jاملختلفة للمكونات النسبية الفوعة حول البالغة الفئران يف أجريت مقارنة دراسة وجدت

التهاب فريوس من السوافية الذراري أن وجدت الغربـي، اخليلي الدماغ التهاب ملعقد
الغر اخليلي للعصببـيالدماغ غازية عصبيةneuroinvasiveهي ومفوعة ،neurovirulent،

حني هايالندزفريوسات،5يف فريوس فيها كذلكJمبا ليست وأورا، مورغان تبني. وفورت
هايالندز فريوس والسوافيةJأن املوطونة الذراري بني الفوعة يف Bianchiمتوسط et al.,)

(1993.
اجلغرايف واملكسيك: التوزع وغوايانا وكندا والربازيل األرجنتني يف الفريوس استفرد

واألورغ املتحدة . وايوالواليات
اإلنسان يف الغر941سجلت: احلدوث اخليلي الدماغ التهاب من بشرية يفبـيحالة
بني املتحدة كبري. 1978و1955الواليات بشكل متغري البلد ذلك يف السنوي ففي: الوقوع

هناك1975عام و133كان عام4حالة واحدة حالة حدثت حني يف يف1976وفيات، أما ،
تسجل1982عام حالةفلم الدماغ. (CDC, 1981 and 1982)أي التهاب فريوس يصنف

الغر الوالياتبـياخليلي يف باملفصليات املنقولة الدماغ التهابات كل بني الثالث أنه على
الكاليفورنـي الدماغ والتهاب لويسي السانت الدماغ التهاب بعد حاالت. املتحدة حدثت

املسيسيب ر غرب وخيلية ال. بشرية عامحدث األكرب الشمالية1941وباء الواليات يف
من أكثر وأصاب كندا، من اֱדاورة واألقاليم املتحدة الواليات من شخص3.000والوسطى

اخليليات من اآلالف مئات اخليلي. وعدة الدماغ التهاب من سريرية حاالت شوهدت كما
الربازيلبـيالغر .يف

ال من بكثري أكثر الظاهرة غري السريريةالعداوى الفريوساتعداوى أمراض بقية مثل
هناك أن قدر وقد األخرى، باملفصليات من1.150املنقولة حالة لكل سريرية حتت عدوى
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فوق اجلمهرة يف الدماغ سن15التهاب حتت األطفال ويف العمر، من وقد5سنة سنوات،
بـ النسبة ا.  58:1قدرت باستخدام السريولوجية املسوحات التراصأظهرت تثبيط ختبارات

املناطق يف جداً عالية مستويات إىل يصل وقد يتغري، املفاعالت انتشار أن واالستعدال الدموي
التوطن .املفرطة

احليوانات يف سنة: احلدوث كل اخليل يف املرض من فرادية حاالت أو سوافات توجد
املتحدة الواليات عام. غرب ويف 174.000أصيب:  1937ففي أصيب 1938عامخيل،

الغربـي184.000 أو الشرقي اخليل الدماغ بالتهاب عامي. خيل كان 1966  1970وبني
ومات 7.638هناك اخليول يف الدماغ التهاب من الدماغ. منها1.773حالة التهاب فريوس

الغر احلاالتبـياخليلي هذه من كبري عدد عن بشرية. مسؤول حاالت عن يبلغ مل أنه رغم
عن1992عام إبالغ مت أنه إال اخليل9، يف السريولوجية. حاالت املسوحات أظهرت

التوطن املفرطة املناطق يف املفاعالت من جداً عالية معدالت االستعدال اختبار . باستخدام
هايالندز فريوس وهو املعقد، نفس يف آخر الواليات) فعال(نشيطJفريوس غرب يف أيضاً

م نادراً لكن بشريةاملتحدة، حالة أي يسبب مل أنه ويبدو اخليل، يف املرض يسبب من. ا
وباستثناء األطلسي، احمليط شاطئ يف حتدث اخليلي الدماغ التهاب من حاالت أن املقبول
لفريوس احلاالت هذه تعزى الغربـي، اخليلي الدماغ التهاب فريوس عن النامجة تلك

J(Karabatsosهايالندز et al., 1988) .الغراستف اخليلي الدماغ التهاب فريوس منبـيرد
األرجنتني ففي واألورغواي، والربازيل األرجنتني يف أصاب: اخليول سواف خيل300حدث

سابقاً. 1983وبداية1982أواخر فيها حيدث مل أقاليم يف املرض أمريكا(وأثبت عموم مركز
املصدر احليوانية نامج). 1983لألمراض سوافات حدثت اخليليوقد الدماغ التهاب عن ة

العشرينبـيالغر القرن بداية منذ خمتلفة وبفواصل األرجنتني، صيف. يف 1973يف  1972  :
وبعد واألورغواي، األرجنتني يف املعتدلة املناطق من واسعة مساحة على امتد سواف حدث

عامي وبني السواف هناك1985و 1983هذا عن5كان نامجة أا يفترض فريوسحاالت
الغر اخليلي الدماغ من16بنيبـيالتهاب مريضاً األضداد. بؤرة13خيالً انتشار هناك كان

اخلافرة األحصنة سواف13%يف بدأ حيث سانتايف، إقليم قرطبة4%و1982يف إقليم . يف
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يف األضداد سنة40%اختفت خالل اخليول Aviles)من et al., 1993) .حاالت حتدث مل
يف .األرجنتنيبشرية

اإلنسان يف يف: املرض األعلى هي اهلجمات ومعدالت الصيف، أشهر يف املرض حيدث
السنة سن حتت واألطفال اليافعني، من. البالغني احلضانة دور 10يدوم حاد. أيام5  البدء

الذه والتخليط ونوام، الرقبة وتيبس وصداع حبمى البالغني األطفال. شائعنـييف يف أما
شائعة،يتـفتأ االختالجات العصبية، األعراض من قليلة أيام قبل والتعب والصداع احلمى

والصداع الرقبة وتيبس القياء أكثر. وكذلك املنعكسات وشذوذ والتشنجية الرخوة الشلول
البالغني من األطفال يف من. تواتراً احلمية احلالة 10تدوم البالغون. أيام7  املرضى يشفى

عاد تام من. ةبشكل يعانون قد الذين األطفال، يف ومتواترة البالغني يف نادرة الدائمة العقابيل
متكررة واختالجات تشنجي وشلل عقلي وختلف الشخصية يف إماتة. تبدالت معدل يتراوح

من .14%إىل3%احلاالت
عرضية االختالجات: املعاجلة ومعاجلة احلمى من عناية) الفينيتيوين(التخلص وتوفري

. شددةم
احليوانات يف الغر: املرض اخليلي الدماغ التهاب يتظاهربـيلفريوس لكنه كثر، أثوياء

فقط اخليول إىلنـزي. يف يصل قد حيث الصيف بداية يف فرادي بشكل للظهور املرض ع
البعوض خيتفي عندما البارد الطقس بقدوم وينتهي بعدها، سوافية احلضانة. نسب دور يدوم

3من يظهر. يعأساب1  مث العصبية، األمراض تطور قبل الوحيد السريري التظاهر هي احلمى
واحلمى الدم سريري. تفريس مرض فقط اخليول بعض عند يظهر اإلنسان، يف . وكما

العص للطور الرئيسية وفقدبـيالعالمات املستقرة، غري واملشية التململ، هي املرض من
التام التوجه وعدم والنعاس، دوائرالتنسيق، ضمن وميشي بالعقبات، احليوان يصطدم خالل. ،

النوام أي: طور أو سياج على مستقر ورأسه حراك دون ثابتاً احليوان يقف أن الشائع من
آخر النهائي. شيء الشللي الطور وشفته: يف يسقط عندما النهوض على قادر غري احليوان

البلع يف صعوبة ويواجه رخوة، املوت. السفلى حيدث ظهورقد من يومني أو يوم بعد
العصبية ال. األعراض احليوانات يف شائعة العصبية املنعكساتتـيالعقابيل وخاصة تشفى،
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بني. الشاذة والنخاع الدماغ التهاب بأعراض املصابة اخليل يف اإلماتة معدل 20%يتراوح

إىل30%و يصل .50%وقد
نوعية معاجلة توجد مب. ال مهمة الداعمة لاللتهاباملعاجلة املضادة األدوية إعطاء فيها ا

املريضة للحيوانات اللصيقة واملراقبة االختالجات على . والسيطرة
االنتقال وطرز العدوى الدماغ): 31الشكل(مصدر التهاب لفريوس الطبيعي املستودع

الغر الربيةبـياخليلي والطيور الداجنة الطيور كثرية. هو أنواع من الفريوس مناستفرد
اجلوامث وخاصة الدوريpasserinesالطيور، العصفور فيها املناطق. مبا يف األضداد وجدت

عن يقل ال ما يف املتحدة الواليات غرب يف خمتلفا15ًاملوطونة طريياً الطيور. نوعاً تصاب
الناقل البعوض إلعداء يكفي مبا مرتفع عيار مع الدم بتفريس تنعدي الفريوس. حاملا استفرد

بعدم جتريبياً منعدية برية طيور التلقيح10ن من . أشهر
هو املتحدة الواليات غرب يف الرئيسي الرسغاءالناقل والCulex tarsalisالباعضة تـي،

لويسي السانت الدماغ التهاب فريوس نقل عن املنطقة نفس يف أيضاً مسؤولة تنقل. هي
الظهراء Aedesالزاعجة dorsalisًأيضا الالفريوس املناطق بعض فيهاتـييف تتم. تسود

طري إىل الدم بتفريس مصاب طري من الفريوس بنقل للعدوى الرئيسية احللقة على احملافظة
ناقل بوساطة الصيف. مستعد وأواسط بداية يف ذروته الفريوسي النشاط الربية،. يصل الطيور
الدجاج استعداده(وخاصة واملوبوء) بسبب املضخمة الروابط الفريوسهي دوران يف . ة
الناقل الرسغاء: يوجد إىلالباعضة إضافة املغمورة، واملراعي املروية احلقول يف واسع بشكل

البحريات ضفاف طول على بالطيور. وجوده ولوعاً الصيف وبداية الربيع يف الناقل يكون
الثدييات على وأكثر أكثر بالتغذي الصيف أواسط يف يبدأ لكن كبري،  (Monath andبشكل

(Trent, 1981 .من خمتلفة مجاهر أن كنواقلالرسغاءالباعضةأثبت كفاءִדا خيص فيما ختتلف
.(Hardy et al., 1979)للفريوس
الرسغاءتعدي دمائهماالباعضة على تتغذى عندما واحلصان يظهر. اإلنسان ال قد لكن

السريري ذلك. املرض من أكثر أث: بل واخليول البشر من كالً يֱקحدثإن عارضة، وياء
احللقة يف منها كل يساهم ال السبب وهلذا العيار، منخفض دم تفريس فيها الفريوس
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التهاب: وبذلك. األساسية يف دورها عن جداً خمتلف املرض هذا وبائيات يف اخليول دور
الف اخليلي للمرضنـزالدماغ مهمة كمضخمات فيه ختدم حيث كلمة. ويلي، استخدام إن

الغريف" خيلي" اخليلي الدماغ التهاب فقطبـياسم أتت الشرقي اخليلي الدماغ والتهاب
القائلة احلقيقة النوع: من هذا يف األوىل ملرة استفرد الفريوس يع. إن ال هذا أننـيإن

السببـي العامل مستودع . اخليول
الغر. 31الشكل اخليلي الدماغ االنتقالبـيالتهاب .حلقة

الفريوس أنآلية على مؤشرات هناك لكن جيد، بشكل معروفة غري الشتاء متضية يف
دوراً تلعب قد دم. الزواحف من املتحدة بالواليات أوتا يف الفريوس أفعى84من37استفرد
خمتلفة أجناس ثالثة وفحصت) PituophisوThamnophis, Coluber واحلنش(من أسرت

الربيع بداية احلي. يف هذه يف الدم دوريتفريس درجة،cyclicalوانات يف تبدالت مع يظهر
احمليط اإلشتاء. حرارة خالل الدم تفريس الشتوي(خيتفي عندما)البيات الظهور يعاود لكنه ،

مئوية نسبة إلعداء يكفي مبا عالية مستويات إىل ويصل باالرتفاع، احمليط حرارة درجة تبدأ
من الرسغاءكبرية الد. الباعضة تفريس وجد أيضاًكما املنعدية األفاعي هذه نسل يف يف. م

جنس: كندا من األفاعي من الفريوس الضفادعThamnophilsاستفرد من وكذلك
النابص( يف). Rana pipiensالضفدع املستعدلة األضداد مت179من50وجدت ضفدعاً

ذلك ومع هي: فحصها، والربمائيات الزواحف يف العدوى بأن كبري شك هناك اآلليةمازال
الشتاءتـيال يف نفسه على الفريوس فيها من. حيافظ الفريوس من ذراري ثالث استفردت
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الظهراء شاطئAdes dorsalisالزاعجة على آسن مستنقع من الريقي الطور يف اֱדمعة البالغة
عمودياً. كاليفورنيا ينتقل الفريوس أن على إثبات املوجودة هذه املبيض(تعترب هذا) عرب يف

صلة ذات أخرى أنواع يف ورمبا خالل. النوع، االستمرار من الفريوس اآللية هذه ميكن قد
أفقي انتقال يوجد ال عندما البارد .(Fubhorst et al., 1994)الطقس

وجود فيها يندر مناطق يف اخليليات يف سوافات كندا غرب يف الرسغاءحدثت ،الباعضة
ي قد احلالة هذه يف الناقل بأن املذهبةكونويشك بعوضculiseta inornataالبعيضة وهي ،

الباردة املناخات مع .(Monath, 1979)تكيف
هو املتحدة الواليات غرب يف الرئيسي الذنبالناقل السوداء Culisetaالبعيضة

melanuraاخليلياتتـيال بني تنقلها ما ونادراً الربية الطيور بني العدوى ذراري. تنقل
ال املنطقةـيتالفريوس تلك واليات يف اخلافرة الفئران أو البعوض أو الطيور من استفردت

مفرد بدئي منط مع كلها تتوافق املكسيك خليج طول متييزها) Jهايالندز(وعلى وميكن
وكندا املتحدة الواليات غرب يف الفريوس ذراري عن الذراري. مستضدياً هذه أن ورغم

الشرقية الواليات يف منتميةاملوجودة تعترب فإا اخليلي الدماغ التهاب بفريوس الصلة وثيقة
املعقد نفس يف خمتلف فريوس يف. إىل وندرִדا املرض من البشرية احلاالت غياب يفسر رمبا

البعوض هذا مبوئل املتحدة الواليات شرق يف العذب(اخليليات املاء وولعها)مستنقعات ،
لذ املنخفضة والفوعة بالطيور هايالندزالشديد الثديياتJراري  (,Hayes and Wallisيف

1977.(
الغر اخليلي الدماغ التهاب فريوس وكورينتبـياستفرد تشاكو أقاليم يفنـزيف

من مرات ولعدة Culex ocossa (Sirivanakarn and Jakob, 1981)الباعضةاألرجنتني،

اخلي الدماغ التهاب فريوس من لنميط الناقل يكون قد الغروالذي الطبيعيةبـيلي البؤر . يف
أن حديثاً توطد والAedes albifasciatusالزاعجةلقد الطبيعةتـي، يف منعدية وجدت

كفؤاً ناقالً تكون ألن تؤهلها مميزات إقليم. لديها يف امللتقط النوع هذا من البعوض أن تبني
يتغذ عندما الفموي بالطريق للعدوى جداً مستعد باألرجنتني مصابقرطبة دجاج على ى

قادراً كان فقد ادم، بعدبتفريس أجريت مقايسات 16يف دم 9  على التغذي من يوماً
الدم بتفريس مصاب لدغهدجاج عند املستعد الدجاج إىل الفريوس نقل توزع. على يتوافق
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اخلاصة التغذي وسوايفAedes albifasciatusبالزاعجةوعادات وبائي ناقل Avilesمع et)

al., 1992 .(إيكولوجيا توضيح ֲדدف األرجنتني يف سواف بعد جمموعي حبث أجري
الالتينية أمريكا يف الدراسات من القليل موضع كانت والذي . املرض،

تشخيص: التشخيص على للحصول السريولوجيا أو الفريوس استفراد استخدام ميكن
املريض. نوعي اإلنسان من الفريوس استفراد الصعب الدممن تفريس ألن املريضة، اخليول أو

سريرياً فيه املرض مييز الذي الوقت يف اختفى قد يكون ما االستفرادات. غالباً معظم كانت
العدوى من ماتت حيوانات أو ماتوا ألشخاص الدماغي النسيج من اخليليات. الناجحة : يف

أصالً، حرجة حالة يف حيوان ذبح من ناجحة عينة على احلصول عيناتميكن جتميع من أو
الدماغ بالتهاب مصابة كانت حيوانات مع وترعى مريضة أا اليبدو حممومة حيوانات من

مقدارها. (Walton, 1992)الواضح زيادة وجود بإثبات السريولوجي التشخيص يتم
النقاهة4 وطور احلاد الطور خالل مأخوذة أمصال يف األضداد عيار يف أكثر أو أضعاف

املناعيباستخدام والتألق املصل واستعدال الدموي التراص وتثبيط املتممة تثبيت اختبارات
باإل املرتبط املناعي املمتز األيجنـزومقايسة قبط أو املستضد بقبط M)Calisherمي et al.,

1986.(
اخليول من واحدة مصلية عينة من أكثر على احلصول األحيان معظم يف الصعب إذا. من

اخت املصلاستخدم استعدال نفسه(بار يكشف العداوى80%الذي تثبيت) من اختبار مع
يكشف(املتممة الدموي)  56.3%الذي التراص تثبيط يكشف(واختبار )  43.8%الذي

ظ تشخيص على احلصول منpresumptiveنـيفيمكن أكثر يف واحدة من90%بعينة
Calisher)احلاالت et al., 1983).

الناقلتركز: املكافحة مكافحة على الوقاية يف. إجراءات مֱקرضية نتائج على احلصول مت
ملكافحة برامج فيها طبقت الرسغاءمناطق الشخصية. الباعضة ألبسة: للوقاية بلبس يوصى

البيوت يف النوافذ على املعدنية واملناخل البعوض وشبكات املنفرات ووضع .حمصنة
اخليول بالفو: لتحصني معطل لقاح الدجاجيتوفر جنني يف يكون. رمالني أن للقاح ميكن

الفوعة فقط(أحادي اخليلي الدماغ التهاب فريوس الفوعة) ضد ثالثي أو الفوعة ثناثي أو
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والف الشرقي الدماغ التهابات فريوسات ضد التحصني أيضاًنـزيتضمن اخليلي انظر(ويلي
مكانه يف جرعتني). كل على الربيع يف سنوياً اللقاح بفاصليعطى األدمة . أيام7  10داخل

تقريباً األوىل اجلرعة من أسبوعني بعد املناعة .تتوطد
اخليليات يف سوافية فاشية أي تنذر أن احلاالتنـزتتـيوالجيب تسبق ألن ع

أكثر أو بأسبوع للمكافحةالبشرية إجراءات لوضع العامة الصحة يأخذ. سلطات أن جيب
الوبائي الترصد املصليبرنامج واالنقالب فيه، العدوى ومعدل الناقل، مجهرة كثافة باحلسبان

السنة تلك املولودة الطيور يف العدوى ومعدل اخلافرة، الطيور يف. يف الوبائية الظروف كانت
ألن مفيدة معلومات أي تقدمي يف اخلافرة الطيور فشلت لدرجة كبرية الزاعجةاألرجنتني

ablifasciatusفريوس الغرناقل اخليلي الدماغ بالطيوربـيالتهاب ولوعة تكن من. مل
أخرى مفيدة: ناحية نتائج اخليلية اخلوافر توفر . ال

المـراجـع
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النيل غرب WEST NILE FEVERحمى

ICD-10 A92.3

جنس: السببيات إىل ينتمي اֱדني رناو فريوس النيل، غرب املصفرةفريوس الفريوسة
Flavivirus،املصفرة الفريوسات سابقاً(فصيلة الطخائية الفريوس. 4)الفريوسات يشكل

بوادي الدماغ والتهاب لويسي، السانت الدماغ التهاب فريوسات يشمل معقد من جزءاً
اليابا الدماغ والتهاب بروكيونـيموراي الدماغ يف. والتهاب مستضدية دراسة أظهرت

النسيلة وحيدة أضداد باستخدام هناك53منمدغشقر أن النيل غرب فريوس من ذرية
البلد5 ذلك يف الفريوس من مستضدية بالذرية4: جمموعات الصلة وثيقة Eg 101جمموعات

جنوب يف املوجودة الذراري عن وخمتلفة مصر يف واحدةأفريقيااملوجودة وجمموعة واهلند،
اهلند يف املوجودة بالذرية الصلة املس. وثيقة التغري وهييشاهد انتقال، حلقة كل يف تضدي
القائلة احلقيقة إىل عزيت مدغشقر: ظاهرة يف املهاجرة الطيور بني الفريوس تبادل يتم

(Morvan et al., 1990).
جديد، فريوسي لضرب خفي تطور مع النيل ر محى من احلديثة الفاشيات ترافقت

ساللتني إىل االنقسام ميكنه أعضاءlineagesوالذي ترافق ساللة، فريوسات فقطWN 1من
السريري البشري الدماغ التهاب ساللة. مع موطونةWN 2فريوسات بؤر يف موجودة

السريريأفريقيايفenzooticباحليوانات البشري الدماغ التهاب مع تترافق ومل بني. ، ومن
ساللة ال: WN 1فريوسات الفريوسات وبشريةتـيكانت خيلية حديثة فاشيات يفتسبب

عام رومانيا يف مرة ألول املستفرد النيل غرب بفريوس الصلة وثيقة وآسيا  1996أوروبا

اֱדموعة4 إىل تنتمي التـي املصفرة الفريوسات كل فصيلةBنقلت إىل باملفصليات املنقولة الفريوسة من
الطخائية الفريوسات فصيلة من املصفرة .الفريوسات
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(ROM96)عام كينيا يف املتحدة.  1998مث الواليات فاشية عن املسؤول النيل غرب فريوس
بـ الشبيهة الفريوسات عن مستضدياً للتفريق لفريوس. ROM96قابل األقرب النسيب

NY99يدو كان الذي فلسطنيهو يف النمط. (Isr98)2000إىل 1997من) إسرائيل(ر بقي
النيلنـياجلي غرب اجلديدةNY99لفريوس اֱדينية التبدالت مع ثابتاً املتحدة الواليات يف

(Petersen and Roehring, 2001).
اجلغرايف يف: التوزع واملفصليات والطيور األخرى والثدييات البشر من الفريوس استفرد

ومدغشقرأفريقيامجهورية(فريقياأ ومصر الدميقراطية، الكونغو ومجهورية الوسطى،
وجنوب ونيجرييا باكستان(وآسيا) وأوغنداأفريقياوموزامبيق إسرائيل، فلسطني، اهلند،

السوفي بورينوتـيواالحتاد وجزيرة وفرنسا(وأوروبا) السابق ذلك). قربص من أكثر : بل
سريولوجية بينة قارةتوحي كامل يف موجودة العدوى ألبانياأفريقياأن يف وكذلك عملياً،

وتركيا وتايلند والفيليبني .وماليزيا
الغر الكرة نصف يف النيل غرب فريوس فاشية عامبـيسجلت صيف اإلدخال1999يف

احلديث التاريخ يف اجلديد العامل إىل القدمي العامل من مصفرة لفريوسة Nashاألول et al.,)

إىل. 2001) ممتداً وجنوֲדا املتحدة الواليات شرق يف الفريوسي النشاط انتشار الترصد أظهر
عام12 مقدارها2000والية مسافة الشمالية كاليفورنيا إىل الكندية احلدود من كم900،

(Marfin et al., 2001) .من املستفرد النيل غرب فريوس بني الوثيقة املستضدية العالقة
الشرقنيويورك من الشمالية أمريكا إىل أدخل قد كان الفريوس بأن توحي وفلسطني
اإلدخال. األوسط وسيلة تبقى أن احملتمل أو(من اإلنسان، البعوض، املنعدية، الطيور بوساطة

آخر فقاري معروفة) ثوي .غري
معاً: احلدوث ووبائية متوطنة النيل غرب التوطن. محى املفرطة املناطق اكتسبت: يف

ال املناطق يف أما ممنعة، البالغني مجهرة ومعظم مبكر، عمر يف فيهاتـيالعدوى يكون
األعمار كل يف األشخاص بني أحيانية أوبئة فتحدث نشاطاً أقل . (Tesh, 1982)الفريوس

رئيسي بشكل األطفال يصيب حيث مصر، يف النيل دلتا يف متوطن يف. املرض حيدث
وبائ) إسرائيل(فلسطني األشخاصبشكل من كبري عدد يف السريري املرض ويشاهد يف. ي،
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ال: أفريقياجنوب الوبائية الفاشيات بعض مع فرادي خاللتـياملرض منتظم بشكل حتدث
جنوب. الصيف يف األوسع النيل محى وباء محى1974عامأفريقياحدث مع متزامناً ،

أوف كيب إقليم من الشمايل واجلزء كارو ناحية يف هوبسندبيس مسح. كود أظهر
أن الوباء بعد أجري النيل55%سريولوجي غرب بفريوس انعدوا قد املنطقة يف اجلمهرة من

سندبيس16%و McIntosh)بفريوس et al., 1976) .سريولوجية دراسات أظهرت
بني فمن البشرية، اجلمهرة يف املفاعالت من عالية معدالت املصل تراص  1.168باستخدام

مصلية النيلعينة دلتا يف موطونة منطقة من أخذت مستعدلة61%كان: بشرية أضداد لديها
املرض حاالت. (Taylor et al., 1956)ضد حدوث وبعد بالباكستان، كراتشي إقليم يف

الدماغ التهاب من على: عديدة وبائية سريولوجية دراسة الشهرين237أجريت بني شخصاً
عام والعاشر معدلهأظهرت1983السادس املدى55%إىل50%انتشاراً ذلك يف تغريات مع

املستخدم السريولوجي واالختبار السنة على مردوجا156ًمن 13%انقلب. اعتماداً مصالً
عام وحتول1985أخذت اإلجيابية السلبية8%إىل من. إىل الفريوس الباعضةاستفرد

األنف Culexالشريطية tritaeniorhynchus .ا يشري إىلقد السلبية إىل اإلجيابية من النقالب
الدراسةأنه فترة املنطقةوخالل يف أعراضية ال عداوى هناك (,.Sugamata et alكانت

خفاش). 1988 ومن واجلمال واخليليات الطيور من عديدة أنواع من الفريوس . استفرد
األحصنة يف االستعدال باختبار للمفاعالت عالية معدالت عينة375من183(شوهدت

مصر يف فحصها مت والكالب) حيوانية واملاشية اإلنسان غري .واملقدمات
اإلنسان يف يف: املرض تتراوح أعراضاً تسبب أو سريرية حتت البشرية العدوى تكون قد

خطري دماغ التهاب إىل عابرة محى من يفنـزي. الوخامة خفيفاً يكون ألن املرض ع
امل يف وخامة وأكثر من. سننياألطفال، احلضانة دور 6يدوم مفاجئ. أيام3  املرض بدء

بشكل اجلذع على بقعي حطاطي جلدي واندفاع اللمفية العقد وتضخم وصداع حبمى
تواتراً أقل بشكل الدماغ التهاب وحيدث السحايا، والتهاب القلبية العضلة والتهاب . رئيسي،

مهمة غري اإلماتة ا. معدالت يف الدم تفريس ويدوممستوى منخفض، تقريبا6ًإلنسان . أيام
غزيراً البعوض يكون عندما الصيف، خالل املرض .حيدث
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احليوانات يف احليوانات: املرض بني من فقط األحصنة يف السريرية التظاهرات شوهدت
ح ولكن أعراضيةتـىالداجنة، ال العداوى معظم تكون النوع هذا هي. يف املميزة الصورة
الدماغ بفرنسا. والسحاياالتهاب كامارجو يف اخليليات بني النيل غرب محى من فاشية أدت

1964يف مبعدل 1962  مراضة احلاالت10%إىل إماتة معدل . 25%مع
الطيور يف العدوى مساق حول القليل الغراب. يعرف يف عالياً الوفيات معدل كان

(Corvus corone sardonius)ل خالل من جتريبياً البعوضاملنعدى الكثري. دغات لدى كان
العدوى مع حياً يبقى منها كبرياً عدداً أن إال الطبيعة، يف مستعدلة أضداد الطيور هذه . من
مثلما الطيور، من أخرى أنواع يف املرض إحداث على قادراً الفريوس يكون أن احملتمل من

القائلة احلقيقة السب: أيدته العامل استفرد داجنبـيلقد محام أعراضمن مع مصر يف مأسور
.(Taylor et al., 1956)سريرية

االنتقال وطرز العدوى من): 32الشكل(مصدر كبرياً عدداً النيل غرب فريوس يعدي
الطيور من عديدة وأنواع الداجنة واحليوانات اإلنسان فيها مبا الفقارية فقط. األثوياء الطيور

كمستودع لتخدم الالزمة املعايري أنلد: حتقق من ميكّنها قد ومديد العيار عايل دم تفريس يها
املفصلي الناقل لعدوى كمصدر ذلك. ختدم من أكثر الفريوس: بل نطاق داخل مناطق إن

حلقة على للمحافظة يكفي مبا مستعدة طيور لتوفري مهم مبعدل تكاثرت كثرية طيوراً حتوي
احلمام. العدوى من الفريوس Calumba)استفرد livia)و الغراب، من (Corvus coroneنوع

sardonius (والكرومبك مصر، البطنcrombecيف Sylvietta)الطويل rufescens)يف
واليمامأفريقياجنوب ،(Streptopelia turtur)فلسطني املمكن)إسرائيل(يف من كان كما ،

وج تأكد وقد ونيجرييا، وقربص بورينو يف الربية الطيور من الفريوس باألضداداستفراد ه ود
البلدان من عدد يف .املستعدلة

جنس من بالطيور الولوع البعوض تتغذىالباعضةخيدم عندما ينعدي حيث كناقل،
ثديياً أو طريياً ثوياً تلدغ عندما العدوى ومترر الدم، بتفريس مصاب طري دم على اإلناث

من. مستعداً عديدة أنواع من الفريوس أنمن. Culexالباعضةاستفرد الباعضةالواضح
univittatus،الطبيعة يف دائراً الفريوس على واحملافظة العدوى نقل يف رئيسياً دوراً تلعب
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وفلسطني مصر من كل يف حيددأفريقياوجنوب) إسرائيل(وذلك مل الرئيسي الناقل أن إال ،
أخرى مناطق يف معقد. بعد أن الفيشنويةيبدو اهلندvishnuiالباعضة يف أما. وباكستانمهم

إىل الدور هذا عزي فقد بفرنسا كامارجو املولستيةيف على. molestusالباعضة احلصول مت
من قليلة األنوفيليةمستفردات الرباميةAedes anophelesالزاعجة القرادات argasidومن

.ixodidواللبودية
ح يفهم الشتاءتـىمل الفريوس ميضي كيف النظر. اآلن إحدى اآللية: ياتتقول إن

الباردة األشهر خالل نشيطاً يبقى الذي بالبعوض االنتقال تأخري من عن. مؤلفة تقارير هناك
إناث الفريوسunivittatusالباعضةأن وأن الشتاء، يف الدافئة األيام بعض يف تتغذى وجدت

اخلافر احلمام من السنةsentinelاستفرد من الوقت ذلك االنتقال. خالل يفأثبت العمودي
يف باألبيضاملخترب املنقطة املصريةAedes albopictusالزاعجة الشريطيةوالزاعجة والباعضة
الرباميةtritaeniorhyncus(Baqar et al., 1993)األنف القرادات (,.Abassy et alويف

احملورينقل. 1993) وعمودياArgas arboreusًالربام أفقياً  (Abassy et al., 1993)الفريوس

كل توكيد: على إىل حباجة والقراد البعوض يف طبيعياً االنتقال حدوث زال .ما
نيويورك يف األويل البشري للوباء مميزاً ملمحاً الطيور بني الوفيات من العايل العدد كان

األمريكي1999عام الغراب يف وخاصة ،(Corvus brachyrhnchus)والغرابياتcorvids

بـأظهرت. األخرى تقدر لإلماتة معدالت الالحقة األمريكي100%األعمال الغراب بني
النيل غرب فريوس بذرية جتريبياً عام. NY99املنعدى دراسة عالية1955أظهرت معدالت
املقلنس املصري الغراب بني Corvus)لإلماتة corone)امل (Passerيلنـزوالعصفور

(domesticusبالنمط جتريبياً النيل: البدئياملنعدية غرب فريوس .101ذرية
عام يف املتحدة الواليات يف العدوى ذروة الشهر2000وعام1999كانت يف أيضاً،

البعوض من خمتلفة أنواع بوجود يوحي مما األحصنة، بني التاسع والشهر البشر، بني الثامن
لن للتعرض مؤقتة بفروق توحي أو واألحصنة، اإلنسان إىل الفريوس النوعنقلت كان. فس

عام14لدى البعوض من النيل5يف2000نوعاً غرب بفريوس العدوى على بينة واليات
النووية( احلموض تضخيم أو النابصةكانت). nucleicبالزرع الباعضةوpipiensالباعضة

restuansاملشتركة النواقل وهي النيل، غرب بفريوس تواتراً األكثر املستعرفان النوعان
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الشمال) شائعةال( يف لويس السانت الدماغ التهاب فريوس على احملافظة بالطيور الولوعة
املتحدة الواليات من كانتال. الشرقي نيويورك مدينة منطقة يف املهمة املشاهدات إحدى

وغزارة بالفريوس للعدوى العالية املاحلةمعدالت جزيرةCx. salinariusالباعضة يف
عامتـيستاي البشرية،2000يف الفاشية مع مؤقتاً تزامن وبشكل. والذي النوع، هذا يتغذى

والثدييات الطيور من كل على حمدود، .غري
املرض وبائيات يف احليوانات حيوا: دور مرض النيل غرب مننـيمحى ينتقل املصدر

جنس من البعوض بوساطة األخرى واحليوانات اإلنسان إىل اإلنسان. Culexالباعضةالطيور
للعامل األساسية احللقة يف تساهم وال للفريوس، فقط عارضة أثوياء واملاشية واألغنام . واخليل
وهي املاشية، يف غائباً يكون وقد املستوى، منخفض واملاشية واألغنام اخليل يف الدم تفريس

الناقل إعداء على قادرة أخرى. غري ناحية عايل: من دم تفريس الربية الطيور لدى يوجد
كمستودعال ختدم أن وميكن والقرادات. عيار، البعوض من عديدة أنواع أن جتريبياً ثبت لقد

معاً وناقل كمستودع ختدم أن على قادرة .الربامية
النيل. 32الشكل غرب االنتقالمحى .حلقة

الطور: التشخيص يف مرضى من دم بتلقيح الفريوس استفراد من املختربي التوكيد يتكون
يف املصلاحلاد استعدال اختبار بوساطة رئيسي، وبشكل املصلي، باالنقالب أو . الفئران،

ذلك إىل الفريوس: إضافة عن السريع للكشف البوليمرياز سلسلة لتفاعل مقايسة طورت
(Porter et al., 1993) .
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أخرى: املكافحة وفريوسات النيل غرب بفريوس البشرية العدوى ملنع خمتلط لقاح هناك
اֱד التجريبـيBموعةيف الطور يف باملفصليات املنقولة الفريوسات . من

حالياً صعب الناقل ال: مكافحة البعوض أنواع تعرفتـيألن مل لإلنسان العدوى تنقل
ح البلدان خمتلف يف كامل بعوض. اآلنتـىبشكل أن أنهالباعضةورغم إال بالطيور، ولوع

بالبشر ولوعاً دائماً يكون. ليس خيدمرمبا الفريوس، يوجد حيث البلدان بعض يف ناقل هناك
البشر يف والعدوى الربية احللقة بني وصل كحلقة الناقل الناقل. هذا هذا إجياد " الرابط"وعند

منطقية األكثر اإلجراء هي مجهرته مكافحة .ستكون
المـراجـع
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الصفراء YELLOW FEVERالحمى

ICD-10 A95.0ال الصفراء الحضريةA95.1حرجية؛الحمى الصفراء الحمى
ICD-10 A95.0 Sylvatic yellow fever; A95.1 Urban Yellow Fever

األسود: املرادفات . Black vomitالقياء
جنس: السببيات من الطاق مفرد اֱדني رناوي فريوس الصفراء، احلمى الفريوسةفريوس

اBاֱדموعة(Flavivirusاملصفرة الفريوسة سابقاًمن باملفصليات فصيلة5)ملنقولة ،
املصفرة بالبعوضFlaviviridaeالفريوسات املنقولة الفريوسات معقد إىل فرق. املنتمية هناك

واألمريكية األفريقية الذراري بني مغلف. مستضدي غالف(الفرييون كل) له مثل
حوايل ويقيس املصفرة، قطرا40ًالفريوسات الف. نانومتر هذا معيتشارك باملستضدات ريوس

وغريها والدنك وسيلسربون النيل غرب . فريوسات
اجلغرايف خارج: التوزع متوطنة الصفراء احلمى تصبح أبداًأفريقيامل . واألمريكيتني

بوساطة البشر بني املنتقلة سابقاً، احلضرية الصفراء احلمى املصريةكانت Aedesالزاعجة

aegyptiاألمريك) مصيبة(كارثة حالياً،يف أما األرجنتني؛ إىل املتحدة الواليات شرق من يتني
امل5 املصفرة الفريوسات كل للمجموعةنقلت سابقاً الفريوساتBنتمية فصيلة إىل باملفصليات املنقولة الفريوسة من

الطخائية الفريوسات فصيلة من .املصفرة
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حصرية حرجية مبنطقة حمدودة األمريكيتني يف يف. فالعدوى منأفريقياأما كل يف فتحدث ،
واحلرجية احلضرية األدغال. املناطق يف احليوانات يف متوطنة البعوض،العدوى بني وتدور

أخرى(والنسانيس ثدييات أمر). ورمبا الالتينيةيف للفريوس: يكا األكرب النشاط ذات املناطق
أهلويس من الربازيلية واملناطق رينوكو، وأار وجمدلينا، األمازون، هي الشمال(احلرجي يف

توكروسو) الشرقي الشمالأفريقيايف. وما يف بيساو وغينيا بيساو من املوبوءة املنطقة متتد ،
اجلنوب يف وأنغوال بنغيوال .إىل

املوطونةاحل مناطقها مع دائم بشكل متحركة األمريكيتني يف احلرجية الصفراء مى
األعشاش أو املناسبة. اإليكولوجيةباحليوانات الظروف إىل: يف مستدمية بؤر من العدوى متتد

والبعوض اإلنسان غري املقدمات بواسطة القريبة بداية. املناطق من: 1950يف سواف امتد
احلد إىل بنما الغواتيماليةمضيق والود منتـياملكسيكية، لألثوياء الشمالية احلدود هي

للفريوس اإلنسان غري ح. املقدمات اجلنوب إىل بعيداً أيضاً حاالت حدثت مشالتـىكما
املنقولة. األرجنتني احلضرية الصفراء احلمى اختفت حني املصريةويف منبالزاعجة

عام منذ عدا(،1942األمريكيتني عامما ترينينداد يف عنها بلغ قليلة فإنه)1954حاالت ،
أمريكا من خمتلفة بلدان يف سنة كل احلرجة الصفراء احلمى من بشرية حاالت تسجل

.اجلنوبية
ال الالتينية أمريكا يف الوحيدة البلدان هي واألرغواي والسلفادور تشاهدتـيتشيلي مل

وجود توكيد منذ احلرجية الصفراء احلمى الوبائيفيها الضرب . هذا
واحليوانات اإلنسان يف هناك: احلدوث أن العاملية الصحة منظمة حالة200.000تقدر
فيها مبا سنة، كل الصفراء احلمى من30.000من أكثر حيدث يف90%وفاة، أفريقيامنها

(Mutebi and Barrett, 2002) .عن عامي 2.252بֱקلغ بني يف1983و1965حالة
عام. تنياألمريكي يف الوقوع بوليفيا304إىل1966ارتفع من كل يف عنها أبلغ حاالت،

إمجاليه ما مع والبريو، واإلكوادور وكولومبيا و368والربازيل يف183حالة وفاة
1982 احلالة(1981  إماتة يف).49.7%معدل السنتني تلك خالل احلاالت كل حدثت

وباء باستثناء معروفة موطونة بوليفيا1981عاممناطق كروز، سانت تيغر، ديل رينكون . يف
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عام و235عن1987أبلغ اجلنوبية211حالة أمريكا يف من. وفاة أكثر من70%حدث
وكولومبيا والربازيل بوليفيا يف البقية وكانت الثانية، السنة يف البريو يف كانت. احلاالت

البريوحالة179من170 يف املر. قاتلة أتواكان وقد احلراجة، أو الزراعة يف عماالً ضى
األدغال يف املوطونة املناطق إىل تأخذهم أعماهلم وكانت العالية، املرتفعات هضبة من

(WHO, 1989) .جنوب من العاملية الصحة منطقة إىل املبلغة الصفراء احلمى حاالت عدد
هو اجلنوبية وفاة191مع(237أمريكا وفاة69مع(1989،88عام) حالة عام) حالة

وفاة90مع(1990،151 وفاة81مع(1991،119عام) حالة مع(175و1992عام) حالة
وفاة79 .(WHO, 1995)1993عام) حالة

الصفراء مهاحلمى مرض هي رئيسينـياحلرجية بشكل الذكور املزارعني،(عند
ا والطرق املطاط وزراعة الغابات يف العاملني أو) لعامةالصيادين، األدغال إىل يدخلون الذين

اֱדاورة املنعديات. املناطق اإلناث إىل املنعدين الذكور نسبة وباء1:9كانت 1973يف  1972 

فيه حدثت الذي بالربازيل جوياس والية و71يف مثبتة Pinheiroوفاة44حالة et al.,) 

ا. 1978) اجلماهر على اֱדراة السريولوجية املسوحات األدغالتـيلتظهر مناطق يف تعيش
للمجموعة) األحراج( املفاعالت من مرتفعاً باملفصليات،Bمعدالً املنقولة الفريوسات من
عاملتـيوال الصفراءتتضمن ال. والدنكاحلمى اجلمهرة موطونةتـيإن منطقة يف تعيش

ولذل املرض، من خالية مناطق من يأتون الذين العاملني من عادة إصابة أنأقل احملتمل من ك
للعدوى جديدة بشرية مجاهر الالتينية أمريكا يف األدغال تسوية برامج األكثر. تعرض العمر

بني ما هو 39إصابة تكون. سنة20  عندما املاطر الفصل خالل احلاالت معظم حتدث
بعوض من عالية كثافة الصفراءHaemagogusاملدمومةهناك للحمى الرئيسي الناقل وهو ،

األمريكيتنيا يف عام. حلرجية الربازيلية األمازون منطقة يف حديثاً فاشيات وعام1998حدثت
و23مع1999 و8حالة و24وفيات التوايل8حالة على (,.Vasconcelos et alوفيات

(2001b .عام من األول النصف خالل الربازيل احلمى77عن2000أبلغت من حالة
من مات احلرجية، . (Vasconcelos et al., 2001a)39هاالصفراء

النمط هذا من وباء حدوث خطر لكن األمريكتني، من احلضرية الصفراء احلمى اختفت
أي ناقل، يوجد مادام قائماً املصريةمايزال الكرةالزاعجة نصف داجن. يف البعوض هذا
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معاً داجن استئصال. وشبه محلة وحبلول1947عاماملصريةالزاعجةبدأت قد1960، كانت
من من80%استؤصلت يقرب ما مغطية وبنجاح، احملتشرة املنطقة كم12من لكن،2مليون ؛

مصابة البلدان من الكثري وعادت الصعوبات، بعض احلملة تطبيق واجه احلظ، ولسوء
أخرى مرة املكافحة(باالحتشار مقطع الدنك فصل املنقولة). انظر العدوى بالزاعجةاختطار

دائماًةاملصري وال. كامن الدنك، أوبئة املصريةتنتقلتـيحتدث معظمبالزاعجة يف أيضاً،
األمريكية وهذا. البلدان املناطق، من عدد يف البعوض من عالية كثافات دراسات أظهرت

الغابات يف موئله من الفريوس نقل إذا حتدث قد احلضرية الصفراء احلمى أوبئة أن على مؤشر
احل يف مكان .ضرإىل
حلقة الصفراءتتألف مناحلمى الفريوس نقل من األمريكيتني يف املصريةاحلضرية الزاعجة

إىل والعودة اإلنسان امتداد4هناك. املصريةالزاعجةإىل اختطار حتديد يف مهمة عوامل
املدن إىل اجلراحية اإلنسان؛1): احللقة يف ومدته الدم تفريس مجهرة2)عيار الزاعجةكثافة

كناقل؛ملصريةا مناطق3)وكفاءִדا يف الدم بتفريس مصابني ملرضى الناقل تعرض تواتر
احلضرية4)حضرية؛ اجلمهرة مناعة تقول. (Woodall, 1981)مستوى نظرية وضعت : لقد

إىل املريض فيه يؤخذ الذي الوقت يف مضى قد الدم تفريس طور يكون أن احملتمل من
مستوى أن أو املدينة، جداًمستشفى تراجع قد الدم والبدءتفريس الناقل إلعداء يكفي ال مبا

حضرية الصفراء. حبلقة للحمى احلضري االنتشار منع يف يساعد أنه يعتقد آخر عامل هناك
الدنك عامل وخاصة أخرى، مصفرة بفريوسات اخلاصة لألضداد عادة العايل االنتشار . هو

ح تعرف مل كل، الظروفتـىعلى حقيقة الصفراءتـيالاآلن احلمى حتضֵקر بدقة حتدد
حضرية(احلرجة إىل وح(Groot, 1980)) حتوهلا باختاذتـى، ينصح اآلليات هذه تفهم

احتياطية .إجراءات
التعطل من طويلة فترات بعد الظهور تعاود أن الصفراء للحمى : مثالinactivityًميكن

يف للظهور املرض ويف1978  1979عاد كولومبيا داميف غياب بعد وتوباغو ترينيداد
عام19 يف وظهر بعد1981سنة، بوليفيا فاشية30يف وبعد الوباء؛ هدوء من سنة

1979 وال1978  وتوباغو، ترينيداد إىلتـييف وأدت البلد من احلراجية املنطقة يف حدثت
مع10 بنتيجتها5حاالت أصبح واسعة تلقيح حبملة القيام تقرر فقد من96.4%وفيات،
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ممنعني السنة فوق أعمارهم الذين اجلزيرة يف .  (CDC, 1980; PAHO, 1983b)اجلمهرة
يف بفريوس33أفريقيايوجد العدوى اختطار حتت الصفراءبلداً ،(WHO, 1993)احلمى

من واسعة أوبئة من القارة عانت الصفراءوقد األخرية؛احلمى الثالثني السنوات ففييف
هناك: 1960  1962 إثيوبيا100.000كان جنوب يف تقريباً السنغال. حالة يف وباء حدث

عام1965عام أخرى بلدان مخس يف أوبئة وحدثت من. 1969، املرض وبائيات ختتلف
أخرى إىل حاالت. منطقة الصفراءعدد مناحلمى العاملية الصحة منظمة إىل عنها املبلغ

و1989عام) وفاة618مع( 3.270هوأفريقيا و1990عام) وفاة341مع(4.248، ،2.561

و1991عام) وفاة661مع( و1992عام) وفاة21مع(176، . 1993عام) وفاة38مع(218،
عن مسؤولة و10.207نيجرييا عنها املبلغ احلاالت إمجايل من (,WHOوفاة1.518حاالت

ي. 1995) احلاالت من منطان يفنـزهناك للحدوث الصفراءمع1): اأفريقيعان احلمى
بالنواقل: احلضرية احلضريني بني الفريوس املصرية: ينتقل السمسونيةالزاعجةوالزاعجة

simpsoni .(2الصفراءمع األفريقيةتنتقل: احلرجيةاحلمى منafricanusالزاعجة العدوى
املطرية الغابة مساء يف يعيش بعوض وهي نسناس، إىل اتوفر. نسناس ،لسمسونيةالزاعجة

النباتـيال الغطاء يف وتنقلتـيتتوالد واحلرجية، احلضرية احللقة بني رابطاً املنازل، حول
املصريةمبساعدة- دواالزاعجة إنسانأو إىل إنسان من . (Varma, 1989)العدوى

حاالت عدد زيادة الصفراءينجم السنواتاحلمى يف غرباألخرية15املشاهد يف وخاصة
احلاالتفريقياأ معظم حتدث الصفراء،حيث احلمى ضد التلقيح يف اخللل عن جزئياً ينجم

البعوض مكافحة . (Mutebi and Barrett, 2002)وبرامج
النسانيس يف املرض تواتر حتديد الصعب الغابات. من يف الفريوس نشاط يؤدي ما غالباً
عال وفيات معدل إىل الالتينية أمريكا يف العواءةاملطرية النسانيس ). Alouattaأنواع(يف

يف باحليوانات موطونة معينة مناطق يف أجريت سريولوجية مسوحات أفريقياعكست
اإلنسان غري املقدمات من خمتلفة أنواع يف للمفاعالت عالية .معدالت

اإلنسان يف باستخدام: املرض اֱדراة الالتينية أمريكا يف السريولوجية املسوحات عكست
ح للمفاعالت عالية معدالت وجود املصل استعدال املناطق90%تـىاختبار يف اجلمهرة من
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هو. املوطونة احلضانة 6دور خالل3  الدم تفريس وحيدث منعدى، بعوض لدغة بعد أيام
املرض من األوىل األربعة من. األيام أشكال أربعة استعراف الصفراءميكن علىاحلمى اعتماداً

الصورة قاتلشدة وخيم مرض إىل جداً خفيفة عدوى من تتراوح حيث  (,WHOالسريرية،

(1985.
وصداعنـييعا قليلة لساعات محى من واألخف األول السريري الشكل يف املرضى
احلمية. عابر احلاالت عن تفريقها الصعب من مميزة، غري سريرية صورة احلاالت هذه تظهر

األخرى . الشائعة
الثا الشكل السريريةـينيتميز الناحية من خفيفاً يزال ما شدةوالذي أكثر حبمى

فاجيت وعالمة ورعاف غثيان يوجد ما وغالباً مث(Fagetوصداع، البداية يف سريع النبض
املريضنـزي حرارة درجة ترتفع حاملا للبطء وأحياناً)ع خفيفة، ألبومينية بيلة أيضاً وهناك ،

عام، وتعب وظهري، شرسويف الضوءأمل ورهاب وقياء، .ودوار
معتدل بشكل الوخيم هو الثالث السريري عالية: الشكل محى مع مفاجئ بدء للمرض

وإعياء ونوافض ظهري وأمل وقياءprostrationوصداع غالباً. وغثيان الطور ثنائية . احلمى
تدوم حبمى األول الطور 4يتميز خالهل3  احلمى تزول قصرية فترة تتلوها بشكلأيام، ا
الثا الطور بدء مع تعود مث ونـيمؤقت وكلوي كبدي قصور مع يترافق لتطورنـزالذي عة

ال: مثالً(وفنـزال أو األسود، التغوط األسود، الرمحينـزالقياء املرض)ف وبترقي يصبح: ؛
ضغط بنقص املريض ويصاب املوجودة، احلرارة درجة مع مقارنة نسبياً بطيئاً النبض معدل

وحي. الدم رعاف والنـزدث معوية، معدية أو فموية عجزتـيوف عن نامجة تكون قد
التخثر عوامل من كافية كميات ختليق عن من. الكبد خمتلفة بدرجات الكبد اكتناف يتظاهر

املرض(الريقان اسم املعاوضة)ومنه ايار تتميز الصفراء، للحمى ثابتة عالمة ليس الريقان ،
decompensationالبولالكلوية قلة مع وخيم كلوي بقصور وأحياناً ألبومينية ببيلة
مرافقة .وآزوتيمية

السادس اليوم بني الصاعقة احلاالت يف املريض ميوت خبيث، الرابع السريري الشكل
املرض من ح. والثامن أو السبات، من يومني أو يوم بعد املوت عارضةتـىحيدث بعد فجأة
أو الدم قياء األس"من اجلسم" ودالقياء حرارة درجة نقص احلاالت. مع حتدث أن ميكن
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كلوية أو كبدية عالمات دون من. (WHO, 1985)الصاعقة أكثر املرض دام أيام،10إذا
للشفاء املريض من. مييل أقل احلاالت إماتة املوطونة5%معدل املناطق يف اآلصلة اجلمهرة . يف

مم التشرحيية الباثولوجية املوجودات يشاهدليست قد خاص، بشكل الصفراء للحمى يزة
آفات إىل إضافة أحياناً، فقط خفيف خمتلفةنـزيرقان أعضاء يف اهلستوباثولوجيا. فية تظهر

متيزاً األكثر مبقعاً. التبدالت خنراً الكبدية اآلفات وتنكساmottledًتتضمن املنطقة منتصف يف
شحمية استحالة وجود. metamorphosisمحضاً، محضيإن تنكس عن نامجة مدورة أجسام

يوزي املنعديةنـيأو الكبدية كونسيلمانتـيوالللخاليا بأجسام Councilmanتعرف

الصفراء للحمى واصماً، ليس لكن .منوذجي،
املعاجلة ابتداء املهم من ألنه الكبدية، للوظيفة الدقيقة املراقبة على املعاجلة نركز أن جيب

األو العالمات املعاوضةعند ايار من هي. ىل الكبدية الوظيفة خللل أمهية األكثر العالمة
الربوثرومبني زمن السوية(تطاول القيمة مناسبة،). ضعف تغذية على باحملافظة يوصى كما

غلوكوز حمللول الوريدي باإلعطاء الدم سكر نقص حدوث جيب. 20%إىل10%ومينع
فوراً ومعاجلتهم بدقة املرضى الدممراقبة ضغط هبوط حدث زمن. إذا على احملافظة جيب

بني البالزما30و25الربوثرومبني بإعطاء وجد. ثانية إذا علىنـزأما احملافظة فيجب ف
الطازجة البالزما بإعطاء الدم املرضى. (Monath, 1987; PAHO, 1987)حجم مراقبة جيب

و الكلوية قبل اآلزوتيمية أجل من البول بقلة النبياملصابني يكون. احلادبـيالنخر أن جيب
الكلوي قبل القصور يف مثالياً الدم دوران النبي. حجم النخر الديالبـييتطلب احلاد

الدموي الديال أو ال. الصفاقي ملنع السيميتيدين بإعطاء املعدينـزيوصى معاجلة. ف ميكن
بالباراسيتامول واحلمى .الصداع

احليوانات يف الصفر: املرض بنياءاحلمى تدور املصدر، حيوانية عدوى احلرجية
يف املطرية الغابات يف والبعوض اإلنسان، غري . واألمريكيتنيأفريقيااملقدمات

املقدما يف املرض وإمراضية أعراض حول املعلومات التعرضتعتمد على اإلنسان غري ت
اال. التجريبـي من خمتلفة درجات املقدمات من املختلفة األنواع وعلىمتلك ولذلك، ستعداد
املثال التجريب: سبيل للتلقيح كنتيجة ميوت منها القليل أن إال األفريقية النسانيس ي،ـتنعدي
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املرض تطور بعد أيام خالل واآلسيوية األمريكية النسانيس من كثرية أنواع متوت حني . يف
األ النسانيس يف للفريوس األمد الطويل التكيف عن نامجة الفروق أن العدوى. فريقيةيعتقد

أدخلت أا ويبدو األمريكيتني، يف بكثري حداثة أكثر منشأ املصريةذات . أفريقيامنبالزاعجة
أن إىل التجريبية الدراسات لفريوس6تشري مستعدة اجلديدة املدارية النسانيس من أجناس

الصفراء البومية: احلمى أو الليل العواءة)Aotusأنواع(نسانيس النسانيس أنواع(،
Alouatta(املقلنسة أو البيضاء النسانيس العنكبوتية)Cebusأنواع(، النسانيس أنواع(،

Ateles(القشة صغري(، أمريكي السنجابية) Callithrixأنواع) (marmosetقرد والنسانيس
والعنكبوتية). Saimiriأنواع( العواءة النسانيس يف تقريباً دائم بشكل قاتلة تلعب. العدوى

الصفراء للحمى احلرجية احللقة يف خمتلفة أدواراً النسانيس املكاكأنواع(املكاك. هذه
Macaca (احلمى ألن الطبيعي الثوي يكون أن ميكن ال لكنه مستعد، آسيا من القادم

آسيا يف توجد ال .الصفراء
ا العضو هو والكبد واإلنسان، النسناس يف متشاֲדة الصفراء احلمى وإمراض ألكثرأعراض

بعد. تأثراً كوبفر خاليا عدوى تشاهد أن التنكس24ميكن ويسبق التلقيح، من ساعة
الكبدي اخللوي التنكسְק النبي. احلمضي النخر آخربـيحيدث يف . ساعة24  36احلاد
االنتقال وطرز العدوى من): 33الشكل(مصدر وبائيان ضربان الصفراءهناك : احلمى

واحلرجيurbanاحلضري ،jungle .تكون أن جداً احملتمل الصفراءمن قداحلمى احلضرية
احلرجية احللقة من االنتقال. نشأت أو اإلنسان هو احلضري للضرب املعروف الوحيد الثوي
البيولوجي الناقل املصرية: عرب طور. الزاعجة يف إنسان بلدغ العدوى البعوض يكتسب

إىل العدوى نقل على قادر وهو الدم، بعدتفريس آخر 12إنسان احلضانة10  من يوماً
حيوا. 6اخلارجية مرض احلرجية الصفراء احلمى أخرى، ناحية ناقلهانـيمن املصدر،

باملفصليات6 املنقولة األمراض معظم يف احلضانة من دوران وداخلي: هناك اخلارجية. خارجي احلضانة دور حيدث
يتكا الوقت هذا وخالل البيولوجي، الناقل إعداءيف على قادراً يكون حبيث نفسه حيول أو السببـي العامل ثر

له العدوى ونقل وظهور. الثوي، الثوي، لعضوية العامل اختراق بني الفاصل الوقت هو الداخلية احلضانة دور
املرض .أعراض
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فقط عارض ثوي واإلنسان النسناس، هو املدارية،. الرئيسي املطرية الغابات يف الفريوس يدور
املنعدى البعوض بلدغ آخر إىل ثوي من احلضر. وينتقل لكن،احللقتان مستقلتان، واحلرجية ية

أخرى إىل حلقة من تنتقل أن للعدوى ميكن مناسبة، ظروف .ويف
و الوبائية األوجه خيص فيما الالتينية أمريكا يف املرض عناإليكولوجيةخيتلف املختلفة

يف الالتينيةأفريقيااملرض أمريكا ففي بعوض: ، هو للفريوس الرئيسي املدمومةالناقل
HaemagogusاملدمومةوخاصةH. JanthinomysواملدمومةH. spegazziniتسكنتـيال

امليطرة الغابة واإلنسان.مساء البعوض هذا بني التماس خاص، بشكل األشجار، قطع يوفر ، .
نطاق وجدspegazziniاملدمومةميتد كما اإلكوادور؛ جنوب إىل اهلندوراس مشال من
البطن: البعوض البيضاء Sabethes chloropterusوالصابتةAedes leucocelaenusالزاعجة

فقط، ثانوياً دوراً يلعب أنه يعتقد لكن طبيعي، بشكل -Sabethes chlorالصابتةمنعدياً

opterusالفصل خالل حياً الفريوس لبقاء البيولوجية اآللية توفر أن وميكن قليالً، مقاومة
.اجلاف

احليو املستودع حول املعلومات تزال ناقصةنـياال فريوس. للفريوس أن احلمىيعتقد
النسانيسالصفراء إىل العدوى ينقل الذي املنعدى البعوض خالل من موجات يف يتحرك

الغابة من أخرى مناطق من يف. املستعدة الفريوس سوافيات يف رئيسي دور العواءة للنسانيس
احلرجية ب. احللقة ومتوت للفريوس جداً مستعدة النسانيس السوافاتهذه خالل كبرية . أعداد

نشاطاً يكون قد الفريوس أن على منذر الغابة يف هلا املميز العواء صوت لنسناس. غياب ميكن
واحدة شجرة يف البعوض من للكثري العدوى مصدر يكون أن واحد للعدوى. منعدى ميكن
معدية أماكنها تكون عندما أخرى إىل النسانيس من مجاعة من تنتقل كما. contiguousأن

اهلوائية بالتيارات منقول منعدى بعوض بوساطة طويلة مسافات حيمل أن كل. ميكن : على
أن احملتمل من فإنه فيها، املرتفع اإلماتة ومعدل العواءة للنسانيس الكبري االستعداد بسبب

املقلنس القرد مثل جزئياً املقاومة النسانيس كمستودع) Cebusأنواع(تلعب مهماً . اتدوراً
أمهية أقل املستعدة النسانيس من األخرى ورقعتهاظاهراًاألنواع عاداִדا يلتقط. بسبب
بعوض لدغة من عارض بشكل العدوى توجداملدمومةاإلنسان مناطق يدخل عندما املنعدية

النسناس حلقة . النسناسالبعوضةفيها
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الصغرية الشجرية الثدييات بعض أن مؤشرات الوخفياتمباهناك الكنكاجفيها
kinkajou)أمريكي ثديي قدolingo(Bassaricyon gabbii)واألولنج(Potos flavus)) حيوان

رغم البشرية، اجلمهرة يف فرادية حاالت حتدث حيث املناطق، بعض يف السوافيات يف تتدخل
احلرجية احللقة على احملافظة يف قاصرة وحدها النسانيس مجهرة Stranoأن et al., 1975) .(

دوران يف تساهم قد بأا يوحي مما الوخفيات، بني املفاعالت من عالية معدالت وجدت
بعد حيدد مل الفعلي دورها أن إال .,Woodall)(1981الفريوس

ووسط شرق يف الرئيسي هوأفريقياالناقل احلرجية احللقة األفريقيةيف وهيالزاعجة ،
احلرجي الغطاء تسكن النسانيسبعوضة مجهرة يف الفريوس املنعدية. وتنشر النسانيس حتمل

املوز مزارع مثل للغابة املتامخة املزروعة احلقول إىل غري. الفريوس مقدمة من املرض وينتقل
اإلنسان إىل السمسونيةاإلنسان املنازلبالزاعجة حول النباتات يف يعيش بعوض وهي سبق. ،

أ شرق جنوب يف حدث الذي يفالوباء 1962ثيوبيا إىل1960  تقريبا100.000ًوأدى حالة
النسانيس30.000و بني تطور الغابة يف بسواف سبق نسمة، مبليون تقدر مجهرة يف وفاة

األفريقية الرباحوالزاعجة محل وعدى) Papioأنواع(، املوز مزارع إىل بعدها العدوى
السمسونية إىلتـيالالزاعجة العدوى نقلت حمتملةبدورها ثانوية حلقة وابتدأت اإلنسان

البعوض ذلك. البعوضاإلنسانمن من أكثر توجد: بل املصريةعندما مكانالزاعجة يف
اإلنسان تكتنف حلقة تسبب أن املصريةميكنها منالزاعجة أخرى مناطق يف اإلنسان

أن: أفريقيا السمسونيةوجد بالنـزتالزاعجة ولوعة تكون ال ألن أنع ويشتبه الزاعجةبشر،
اإلنساناألفريقية إىل النسناس من مباشرة الفريوس تنقل .قد

ال األوبئة الفريوستـينبهت بقيا آليات حول الباحثني األخرية السنوات يف حدثت
من الفريوس من كثرية ذراري الفترات هذه خالل استفردت فقد األوبئة، بني الفترات خالل

األفريقية الفرسيفرييةopokلزاعجةاوالزاعجة furcifer-tayloriالتايلوريةوالزاعجة

الرأس الصفراء يف. luteocephalusوالزاعجة املبيض عرب االنتقال املصريةأثبت الزاعجة
الفرسيفريية قرادالتايلورية،والزاعجة من البالغ والشكل البيوض من الفريوس واستفرد

املتبايناملاشية تكون. Amblyomma variegatumاليغموش قد املوجودات هذه أن ورغم
بعد تعرف مل هلا احلقيقية األمهية أن إال اجلاف، الفصل خالل الفريوس بقيا عن . مسؤولة
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حيدث وعندما متواتر، غري املبيض عرب تضخم: االنتقال الرابعة املبيضية الدورة يف يستدق فإنه
واإل النسانيس مثل الفقاريات يف جتري. نسانالفريوس انتقال إىل الوصول املبيضبـيمت عرب

نوع جنوباملدمومةيف أدغال يف الناقل يفأفريقياوهي الظاهرة هذه توجد مل لكن ،
فاشية بعد وتوباغو ترينيداد يف اֱדراة املوسعة الدراسات رغم الطبيعة،

1979  1978(WHO, 1985) .
النسان هي الرئيسي الصفراء احلمى اخلضراءثوي ع(يس ) Cercopithecusالقردوحأنوا

والرباحpatas(Erythrocebus patas)والنسانيس Colobusوالنسانيس) Papiaأنواع(،

املذنب) Colobusأنواع(  Galago (Seymour and Yuill,)أنواع(bushbabiesوالطفل

(1981.
األمريكيتني. 33الشكل يف احلرجية الصفراء االنتقالحلقاحلمى .ة

املرض وبائيات يف احليوانات الربية،: دور احليوانات عدوى احلرجية الصفراء احلمى
اإلنسان غري املقدمات ح. وخاصة بينة، توجد بعوضتـىال أن على خيدماملدمومةاآلن،

عارض ثوي اإلنسان األمريكيتني، يف تكون. كمستودع عندما الربية، احللقة تسبب أن ميكن
الرئيسي،الظرو الثوي هو اإلنسان فيها يكون حضرية حلقة مالئمة، املصريةف والزاعجة

الناقل يف. هي للفريوس عابر مضخم حيافظأفريقياالنسناس الذي املستودع هو والبعوض ،
املبيض عرب الفريوس وينقل حياته طوال العدوى الصفراء. (WHO, 1985)على احلمى يف

املصرية: احلضرية أيضاًالزاعجة الرئيسي املستودع .هي
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السريولوجية: التشخيص االختبارات أو الفريوس باستفراد املختربي التشخيص . يتم
موثوقية واألكثر األسرع اإلجراء هو الفريوس الدم. استفراد عينات الطريقة هذه تستخدم

األيام خالل املرضى من 4املأخوذة املرض3  من الفريوس. األوىل استفراد املزرعةميكن يف
الريسيوس ونسانيس والفئران باإل. النسيجية املرتبط املناعي للمتز مقايسة مينـزطورت

املصل) إليزا( عينات يف الفريوس األيج. لكشف أضداد الصفراء،Mتستخدم احلمى لفريوس
يف اإلجراء بتفريسقيֱקم املصابة مֱקرضيةالنسانيس النتائج وكانت  (,Monath and Nystromالدم

أو. 1984) الدموي التراص تثبيط اختبارات باستخدام السريولوجي الفحص إجراء ميكن
إليزا أو الالمباشر املناعي التألق أو املتممة تثبيت أو تعادل. االستعدال نتائج األخري يعطي

وتثبيت الدموي التراص تثبيط اختبارات من ونوعية حساسية وأكثر االستعدال، اختبار نتائج
Deubel)مةاملتم et al., 1983) .واالستعدال الدموي التراص اختبارات يف األضداد تظهر

بعد أقصاها إىل العيارات وتصل املرض، بدء بعد اخلامس اليوم 4حوايل يعتمد. أسابيع3 
وطور احلاد الطور أمصال مقارنة عند العيار يف ֲדا يعتد زيادة وجود توكيد على التشخيص

الفريوسميكّن. النقاهة جمني متوالية وحتديد اللقاح(17Dالتنسيل اֱדني) ذرية كشف من
النووي احلمض بتهجني السريرية العينات يف Rice)الفريوسي et al., 1985) .

يعترب والذي اهلستوباثولوجي، الفحص على املتوفني املرضى يف التشخيص يعتمد أن ميكن
ا الطريقة على أو الوبائي، للترصد والمهماً اهلستوكيميائية، كشفتـيملناعية ميكنها

احلنب بسائل أو واألقداد، األرانب من مناعية أمصال مع الصفراء احلمى فريوس مستضد
الفئران من التمنيع من. (De Brito et al., 1992)املفرط الباحثني الطريقة هذه مكنت لقد

ولك الكبد، يف فقط ليس الصفراء، احلمى فريوس مستضد والقلبكشف الكليتني يف ن
.أيضاً

املرضى ومعاجلة الوبائي الترصد من لكل مهم املختربي . التشخيص
اجلنوبية: املكافحة أمريكا تلقيح: يف هو احلرجية الصفراء احلمى ملكافحة الرئيسي اإلجراء

باحليوانات متوطنة مناطق يف يعيشون أو يدخلون الذين الدجاج. األشخاص جنني لقاح
17Dيكون. املفضلهو أن وجيب األطول التحصني املوهن احلي الفريوسي اللقاح هذا يوفر
كل. lyophilizedجمفداً التلقيح بإعادة العاملية. سنوات10يوصى الصحة منظمة أوصت
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ضمن1989عام التلقيح يكون أن االختطار حتت الواقعة والثالثني الثالثة األفريقية الدول
الروتي التلقيح لألطفالبرامج مارس. نية من مليو: 1993آذار/وابتداء متنيع تقريباًنـيمت طفل

ميثل وهذا الصفراء، احلمى املوطونة11%ضد املنطقة يف األطفال جيب. (WHO, 1993)من
عمر حتت لألطفال اللقاح يعطى الناطقة. أشهر6أال البلدان يف اجلمهرة كامل متنيع مت

ك تلقيحهم وأعيد عامي4لبالفرنسية، بني اجلهود. 1960و1940سنوات هلذه : وكنتيجة
الصفر إىل املرض وقوع للقاح. (WHO, 1986)اخنفض الوقت17Dميكن نفس يف يعطى أن

احلصبة لقاح الربازيل. مع يف لألمازون العابر الطريق بناء خالل أيضاً ناجحاً التمنيع كان
(Brés, 1986) .مكافحة مسألة تغطية متت املصريةالقد فصللزاعجة يف األمريكيتني يف
الدنك .مرض

من أكثر متنيع بلقاح250مت شخص حاالت. 1966منذ17Dمليون ثالثة هناك وكانت
التلقيح بعد الدماغ التهاب من الثالث: فقط ومات من مريضان هو: شفي الثالث املريض

عمرها ظاهرياً صحيحة نفس39طفلة يف والديها مع لقحت ذرية. الوقتشهراً استفردت
اللقاح فحصت(P-16065)من عندما اللقاح لذرية مماثلة ووجدت طفل، دماغ من

النسيلة الوحيدة كل. باألضداد والذرية: على اللقاح ذرية فحص عند فرق مالحظة ميكن
احلقلية الذرية من النسيلة الوحيدة باألضداد الطفل من ذرية. املستفردة متييز P16065ميكن

اللقاحا ذرية متييز ميكن ال لكن الطفل، من حبامتة. 17D-204ملستفردة يف غاليف بروتني طفر
epitopeًظاهريا األقل على عصبية. واحدة غازية الطافرة الذرية أن أثبت لقد

neuroinvasiveومفوعةvirulentاألنف داخل امللقحة Jennings)للفئران et al., 1994) .
أن املؤلفون اللقاحيقترح جلودة الالزمة إىلتتضمنqualityاالختبارات إضافة

النسانيس يف العصبية للفوعة وأناالختبارات األنف، داخل امللقحة الفئران يف اختبارات
انعكاس أي لكشف احلقلي للفريوس تستخدم أن جيب النسيلة الوحيدة reversionاألضداد

املفوعة حالته إىل الثا.virulentللفريوس الشهر صحيح: 2001عامنـييف رجل مات
يف الصفراء احلمى لقاح تلقى منأسترالياظاهرياً مشتقة صفراء محى عنده ظهر أن بعد

Chan)اللقاح et al., 2001) .عام السابع الشهر عن: 2001يف املرض7أبلغ من حاالت
لألحشاء الصفراءviscerotropicاملنمي احلمى للقاح بالفشلا(مرافق سابقاً ملعروف

األعضاء املتعدد من) اֱדموعي املشتق الصفراء احلمى لقاح تلقوا أشخاص يف17Dبني
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املتحدة Cetron)الواليات et al., 2002)األمريكية املراكز طبعت السنة تلك أواخر ويف ،
حديثة توصيات منها والوقاية األمراض الصفراءupdateملكافحة احلمى ضد (,CDCللتلقيح

(2002 .
المـراجـع
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