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• حمى ال�سنك من اأنواع العدوى املنقولة بالبعو�ض والتي ت�سببها الفريو�سات	

• وتت�سّبب العدوى يف مر�ض وخيم ي�سبه الإنفلونزا،  وتت�سّبب اأحيانًا يف حدوث م�ساعفات قد توؤدي اإىل الوفاة ُتدعى حمى 	

ال�سنك النزفية. 

• لقد �سهدت معدلت وقوع حمى ال�سنك يف العامل زيادة هائلة يف العقود الأخرية. 	

• فقد اأ�سبح ن�سف �سكان العامل تقريبًا معّر�سني ملخاطر الإ�سابة بهذا املر�ض. 	

• تنت�سر حمى ال�سنك يف املناخات املدارية و�سبه املدارية يف �ستى اأنحاء العامل، ويف غالب الأحيان يف املناطق احل�سرية 	

و�سبه احل�سرية. 

• ل يوجد عالج نوعي حلمى ال�سنك، وحلمى ال�سنك الوخيمة، غري اأّن الك�سف الباكر والو�سول اإىل خدمات الرعاية الطبية 	

املنا�سبة كفيلة، يف غالب الأحيان، بتخفي�ض معدلت الوفيات ملا دون %1.

• ال�سبيل الوحيد اإىل توقي حمى ال�سنك هو مكافحة البعو�ض احلامل للمر�ض.	

حمى ال�سنك من اأنواع العدوى املنقولة بالبعو�ض والتي توجد يف املناطق املدارية و�سبه املدارية يف اأنحاء العامل، وازدادت يف 

العقود الأخرية، ول�سيما يف املناطق احل�سرية و�سبه احل�سرية واأ�سبحت ت�سكل قلقًا كبريًا من زاوية ال�سحة العمومية على 

ال�سعيد الدويل.

وهناك 4 اأ�سناف م�سلية من الفريو�سات التي ت�سبب حمى ال�سنك، وهي فريو�سات متمايزة عن بع�سها البع�ض، ولكنها ذات 

عالقة وثيقة ببع�سها، ويطلق عليها الت�سميات التالية: DEN-1, DEN-2, DEN-3 and DEN-4. وال�سفاء من العدوى 

التي ي�سّببها اأحد تلك الفريو�سات يوّفر مناعة �سّد ذلك الفريو�ض تدوم مدى احلياة، غري اأّنه ل يوّفر اإّل حماية جزئية وعابرة 

�سّد العدوى التي قد تظهر لحقًا ب�سبب الفريو�سات الثالثة الأخرى.كما اأن التعّر�ض لعدوى حمى ال�سنك ب�سبب فريو�سات من 

الأ�سناف الفريو�سية الأخرى بعد ذلك يزيد من خطر الإ�سابة بحمى ال�سنك الوخيمة.

الحقائق الرئيسية
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العبء اإلقليمي لحمى الضنك
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لقد ازداد عبء حمى ال�سنك ازديادًا ملحوظًا يف جميع اأنحاء العامل خالل العقود القليلة الأخرية، ف�سمن اإقليم منظمة 

ال�سحة العاملية ل�سرق املتو�سط، ازداد معدل حدوث حمى ال�سنك ازديادًا مريعًا منذ عام 2000، وبلغ جمموع الفا�سيات التي مت 

الإبالغ عنها 16 فا�سية ت�سمنت 60790 حالة موؤكدة/م�ستبهة، و 245 وفاة.

وتعترب حمى ال�سنك من الأمرا�ض التي عادت للظهور بعد اأن كادت اأن تندثر يف الإقليم، وذلك نتيجة لعدم تو�سيح ما كان عليه 

الو�سع يف الدول الأع�ساء امل�سابة به، فلم يتم حتى الآن توفري البيانات الوبائية الكافية، وهناك العديد من العوامل امل�سوؤولة 

عن ارتفاع معدلت حدوث حمى ال�سنك يف الإقليم. ومن تلك العوامل التغريات ال�سكانية التي اأدى اإليها النمو ال�سكاين الذي مل 

ي�سبق له مثيل والتو�سع العمراين الذي ليخ�سع للمراقبة ول للتخطيط. وقد اأدت تلك العوامل اإىل انت�سار مواقع تكاثر البعو�ض 

الناقل للفريو�ض امل�سبب للمر�ض مما اأدى اإىل زيادة التما�ّض بني الب�سر وبني البعو�ض الناقل للفريو�ض امل�سبب للمر�ض، اإذ ازداد 

عدد البعو�ض يف املناطق القريبة من مواقع ال�سكن، وهناك عوامل اأخرى تعترب م�سوؤولة عن ظهور حمى ال�سنك، ومنها ازدياد 

وترية ال�سفر باجلو، وتدهور البنية الأ�سا�سية لل�سحة العمومية، والتغري يف توزيع البعو�ض الناقل للفريو�ض امل�سبب للمر�ض، 

والتغري يف كثافته ب�سبب فقدان املكافحة الفعالة للبعو�ض.  

اإن البعو�سة من جن�ض الزاعجة Aedes aegypti امل�سرية هي الناقل الرئي�سي حلمى ال�سنك. وينتقل الفريو�ض اإىل 

الإن�سان عن طريق لدغة بعو�سة اأنثى من جن�ض الزاعجة حتمل تلك الفريو�سات. ويكت�سب البعو�ض العدوى بالفريو�ض، عادة، 

عندما ميت�ّض دم اأحد امل�سابني بالعدوى. وبعد مرور فرتة احل�سانة التي تدوم 4 اإىل 10 اأيام ي�سبح الفريو�ض قادرًا على نقل 

الفريو�ض طيلة حياته. 

وميّثل الب�سر الفئة الرئي�سية التي حتمل الفريو�ض وت�سهم يف تكاثره، اإذ تلعب دور م�سدر الفريو�ض بالن�سبة للبعو�ض غري احلامل 

له. وميكن للم�سابني بالفعل بعدوى فريو�ض حمى ال�سنك اأن ينقلوا العدوى )ملدة 4-5 اأيام، و12 يومًا على اأق�سى تقدير(، عرب 

البعو�سة الزاعجة، وذلك بعد بدء ظهور الأعرا�ض عليهم.

ويعي�ض البعو�ض الناقل حلمى ال�سنك، وهو من جن�ض الزاعجة امل�سرية، يف التجمعات ال�سكنية احل�سرية، ويغلب اأن يتكاثر يف 

احلاويات التي ي�سنعها النا�ض. ومما متيز به البعو�سة من جن�ض الزاعجة امل�سرية اأنها تتغذى اأثناء النهار، واأن فرتة الذروة 

لل�سعها للب�سر تكون يف ال�سباح وعند امل�ساء قبل الغروب، واأن الأنثى منها تل�سع عدة اأ�سخا�ض يف كل فرتة من فرتات التغذية.

ويف قارة اآ�سيا، حتتل البعو�سة من جن�ض الزاعجة املنقطة بالأبي�ض Aedes albopictus املرتبة الثانية يف نقل حمى 

ال�سنك.

سراية المرض
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خصائص حمى الضنك

المعالجة

التمنيع
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ع و�سغار الأطفال والبالغني، ولكّنه قّلما يوؤدي اإىل الوفاة.  حمى ال�سنك مر�ض وخيم ي�سبه الإنفلونزا وي�سيب الر�سّ

وي�ستبه بالإ�سابة بحمى ال�سنك عند ظهور ارتفاع �سديد يف درجة احلرارة )40 درجة مئوية اأو 104 فهرنهايت(، مرتافق مع 

عر�سني اثنني من الأعرا�ض التالية: �سداع �سديد واأمل وراء العينني، واأمل يف الع�سل واملفا�سل، وغثيان واإقياء، وطفح جلدي، 

وت�سخم العقد اللمفاوية. وت�ستمر الأعرا�ض عادة ملدة 2-7 اأيام، وتظهر بعد فرتة ح�سانة 4-10 اأيام من ل�سعة البعو�سة 

امل�سابة بعدوى الفريو�ض. 

اأّما حمى ال�سنك الوخيمة فهي م�ساعفة قد توؤدي اإىل الوفاة ب�سبب ت�سرب البال�سما من الدم، وتراكم ال�سوائل، وال�سائقة 

التنف�سية، والنزوف الغزيرة، واختالل وظائف الأع�ساء. وتظهر الأعرا�ض املنذرة باخلطر بعد مرور 3-7 اأيام على بدء ظهور 

الأعرا�ض الأوىل، وترتافق بانخفا�ض يف درجة احلرارة )لأقل من 38 مئوية اأو 100 فهرنهايت( وترتافق باأمل بطني �سديد 

واإقياء متوا�سل وت�سرع التنف�ض ونزوف من اللثة والتعب والتململ وظهور الدم يف القيء. وقد تف�سي ال�ساعات 24-48 التالية 

اإىل املوت، ومت�ض احلاجة اإىل املعاجلة الطبية املالئمة لتفادي حدوث امل�ساعفات وخطر املوت.

ل يوجد عالج حمدد حلمى ال�سنك.

ويتوىل الأطباء وطاقم التمري�ض املتمر�سني رعاية مر�سى حمى ال�سنك الوخيمة مما قد يوؤدي اإىل اإنقاذهم ، اإذ تنق�ض 

معدلت الوفيات من 20% اإىل اأقل من 1%، والأمر احلا�سم هو املحافظة على حجم ال�سوائل يف ج�سم املري�ض عند تقدمي 

الرعاية ملر�سى حمى ال�سنك الوخيمة. 

ل يوجد بعد اأّي لقاح للوقاية من حمى ال�سنك. وا�ستحداث لقاحات �سّد حمى ال�سنك اخلفيفة والوخيمة من الأمور ال�سعبة، 

وتقدم منظمة ال�سحة العاملية امل�سورة التقنية والتوجيهات للبلدان ولل�سركاء من القطاع اخلا�ض لدعم البحوث حول لقاحات 

حمى ال�سنك وتقييمها. وهناك عدد من اللقاحات املر�سحة متر مبراحل متفرقة من الدرا�سة.
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الوقاية والمكافحة

تتمّثل الو�سيلة الوحيدة ملكافحة اأو توقي �سراية فريو�ض حمى ال�سنك، حاليًا، يف مكافحة البعو�ض احلامل للمر�ض، وذلك من خالل: 

• منع البعو�ض من الو�سول اإىل املواقع التي ت�سهل له التكاثر، من خالل الإدارة والتعديالت البيئية.	

• التخل�ض من النفايات على نحو مالئم واإزالة  املواقع التي ت�سهل للبعو�ض التكاثر.	

• تغطية احلاويات املنزلية للمياه وتفريغها وجتفيفها كل اأ�سبوع.	

• تطبيق مبيدات البعو�ض املالئمة على اأماكن تخزين املياه واحلاويات خارج املباين.	

• ا�ستخدام احلماية ال�سخ�سية املنزلية مثل ال�سباك على النوافذ، ولب�ض مالب�ض ذات اأكمام طويلة، ومبيدات احل�سرات، 	

واللفائف وم�سادر التبخري؛ 

• حت�سني امل�ساركة املجتمعية وال�ستنها�ض ملكافحة البعو�ض الناقل حلمى ال�سنك على نحو م�ستدام؛ 	

• تطبيق مبيدات احل�سرات بر�ض امل�ساحات خالل الفا�سيات، باعتبار ذلك من التدابري الطارئة ملكافحة النواقل؛ 	

• الر�سد الفاعل وتر�سد البعو�ض الناقل حلمى ال�سنك، وهو ما ينبغي القيام به لتحديد مدى فعالية تدخالت مكافحة 	

البعو�ض.

ت�ستجيب منظمة ال�سحة العاملية حلمى ال�سنك بالطرق التالية:

• دعم البلدان يف تاأكيد الفا�سيات عرب ال�سبكة املتعاونة من املختربات؛ 	

• تقدمي الدعم الفني والتوجيه للبلدان من اأجل الإدارة الفعالة لفا�سيات حمى ال�سنك؛ 	

• دعم البلدان على حت�سني نظم الإبالغ والتعرف على العبء احلقيقي للمر�ض؛ 	

• توفري التدريب على التدبري العالجي ال�سريري والت�سخي�ض ومكافحة النواقل على امل�ستوى الإقليمي من خالل العمل مع 	

بع�ض املراكز املتعاونة؛

• �سياغة ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات م�سندة بالبينات	

• تطوير اأدوات جديدة، مبا يف ذلك املنتجات والتكنولوجيات ملبيدات احل�سرات وتطبيقها؛ 	

• جتميع ال�سجالت والوثائق الر�سمية حول حمى ال�سنك وحمى ال�سنك الوخيمة من اأكرث من 100 دولة ع�سو؛ 	

• ن�سر الدلئل الإر�سادية اأو املبادئ التوجيهية والكتيبات حول معاجلة احلالت، والوقاية من حمى ال�سنك ومكافحتها 	

واإي�سالها اإىل الدول الأع�ساء.

حمى الضنك وحمى الضنك الوخيمةصفحة 4 من 4

استجابة منظمة الصحة العالمية 

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