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• احلمى ال�شفراء حمى نزفية حادة ي�شببها فريو�س، وتنتقل عن طريق البعو�س امل�شاب بالعدوى بالفريو�س. وت�شري كلمة 	

»ال�شفراء« اإىل الريقان الذي ي�شيب بع�س املر�شى.

• ميوت نحو 50% من امل�شابني بحاالت وخيمة جّراء هذا املر�س اإذا مل يتلقوا العالج املنا�شب. 	

• ت�شري التقديرات اإىل اأن كل عام تقع نحو 200000 حالة من حاالت احلمى ال�شفراء يف جميع اأنحاء العامل منها 30000 	

وفاة. 

• يتوّطن فريو�س احلمى ال�شفراء املناطق املدارية من اأفريقيا واأمريكا الالتينية، حيث يفوق عدد ال�شكان االإجمايل يف تلك 	

املناطق 900 مليون ن�شمة. 

• �شهد عدد حاالت احلمى ال�شفراء زيادة على مدى ال�شنوات الع�شرين املا�شية ب�شبب انخفا�س مناعة ال�شكان حيال 	

العدوى واإزالة الغابات والتو�ّشع العمراين وحتّركات ال�شكان وتغرّي املناخ. 

• ال يوجد عالج نوعي ي�شمن ال�شفاء من احلمى ال�شفراء. واملعاجلة ت�شتهدف تخفيف االأعرا�س من اأجل راحة املري�س. 	

• التلقيح هو اأهم تدبري للوقاية من احلمى ال�شفراء. فاللقاح املُعطى �شدها اآمن ومي�شور التكلفة وفعال للغاية، وتكفي جرعة 	

واحدة منه لتوفري مناعة م�شتدامة وحماية طيلة العمر �شد االإ�شابة مبر�س احلمى ال�شفراء، وال داعي الأخذ جرعة داعمة 

من لقاح احلمى ال�شفراء. ويوفر اللقاح مناعة فعالة يف غ�شون 30 يومًا ملا ن�شبته 99% من االأ�شخا�س امللقحني.

ميّر الفريو�س، بعد دخوله اجل�شم، بفرتة ح�شانة داخل اجل�شم تدوم 3 اإىل 6 اأيام، تتبعها العدوى التي قد متر مبرحلة واحدة 

اأو مبرحلتني. اأّما املرحلة االأوىل، فهي »حادة« وتت�شّبب عادة يف االإ�شابة بحمى واأمل ع�شلي واأمل �شديد يف الظهر و�شداع وارتعاد 

وفقدان ال�شهية وغثيان اأو قيء. وتتح�ّشن اأحوال معظم املر�شى وتختفي اأعرا�شهم بعد مرور 3 اإىل 4 اأيام. 

غري اأّن 15% من املر�شى يدخلون مرحلة ثانية اأكرث �شمية يف غ�شون 24 �شاعة من انق�شاء املرحلة االأوىل. واملاُلحظ عودة 

احلمى ال�شديدة واإ�شابة عدة اأجهزة يف اجل�شم. و�شرعان ما يظهر الريقان )ا�شفرار اجللد( على املري�س، فيعاين من اأمل 

بطني مع قيء. وقد يحدث نزف من الفم اأو االأنف اأو العينني اأو املعدة. وعندما يحدث ذلك يظهر الدم يف القيء والرباز. 

وتت�شم هذه املرحلة اأي�شًا بتدهور وظيفة الكلى. وميوت ن�شف املر�شى الذين يدخلون املرحلة ال�شامة يف غ�شون 10 اإىل 14 

يومًا، ويتماثل بقية املر�شى لل�شفاء دون اأّية اأ�شرار ع�شوية كبرية. 

الحقائق الرئيسية

العالمات واألعراض
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واجلدير بالذكر اأّنه ي�شعب ت�شخي�س احلمى ال�شفراء، وال�شيما خالل املراحل املبّكرة. وميكن اخللط بينها وبني املالريا 

الوخيمة وحمى ال�شنك الوخيمة النزفية الوخيمة وداء الربمييات leptospirosis  والتهاب الكبد الفريو�شي )خ�شو�شًا 

االأمناط اخلاطفة اللتهاب الكبد من النمط بي ومن النمط دي( واأنواع احلميات النزفية االأخرى )احلميات البوليفية 

واالأرجنتينية والفنزويلية النزفية وتلك الناجمة عن الفريو�شات امل�شّفرة االأخرى مثل فريو�س غرب النيل وفريو�س زيكا 

وغريهما( واأمرا�س اأخرى، ف�شاًل عن حاالت الت�شّمم. وميكن اأن تك�شف حتاليل الدم عن اأ�شداد احلمى ال�شفراء التي ُتفرز 

ا�شتجابة للعدوى. وُت�شتخدم عدة تقنيات اأخرى للك�شف عن الفريو�س يف عّينات الدم اأو ُن�شج الكبد التي ُتمع من املري�س بعد 

�شة. وفاته. وتقت�شي تلك االختبارات توافر موظفني خمتربيني من ذوي املهارات العالية واأجهزة ومعدات متخ�شّ

يف اإقليم منظمة ال�شحة العاملية ل�شرق املتو�شط ، واجهت ال�شودان فا�شيات متكررة من احلمى ال�شفراء يف املا�شي. ففي 

عام 2005 ، مت االإبالغ عن ما جمموعه 615 حالة م�شتبهة ومنها 183 وفاة من يف والية جنوب كردفان . ويف عام 2012 ، 

�شهدت دارفور فا�شية �شمت 849 حالة م�شتبهة ومنها 171 وفاة. وكان اندالع اأحدث الفا�شيات يف عام 2013، و�شمت 49 حالة 

م�شتبهة، ومنها 15 وفاة يف والية غرب كردفان.

ويف عام 2012 اأجري تقييم للمخاطر اأدى اإىل التعرف على املناطق التي يحتمل اأن تكون معر�شة ملخاطر انتقال فريو�س احلمى 

ال�شفراء فيها، ووجد ذلك التقييم اأن الفريو�س ي�شري يف جميع املناطق البيئية من ال�شودان، واأن التقديرات ت�شري اإىل اأن ما 

يقرب من 30700000 ن�شمة يف البالد يفرت�س اأنهم يعي�شون يف املناطق املعر�شة ملخاطر عالية اأو ملخاطر حمتملة لالإ�شابة 

باحلمى ال�شفراء.

وخارج ال�شودان ، مل يتم االإبالغ عن حاالت بني الب�شر للحمى ال�شفراء من اأي بلد اآخر يف املنطقة. ومع ذلك، فاإن امل�شوحات 

امل�شلية التي اأجريت يف ال�شومال خالل �شتينيات القرن املا�شي وجدت انخفا�شًا يف معدالت انت�شار اأ�شداد احلمى ال�شفراء 

يف اجلزء اجلنوبي ال�شرقي من البالد. وعالوة على ذلك، فاإن اجلنوب و مناطق جنوب وو�شط ال�شومال لديها قدر كاف من 

هطول االأمطار ومن الغطاء النباتي لدعم االنتقال املحتمل للحمى ال�شفراء . وعند اأخذ هذه احلقائق باالعتبار، جند اأن 

ال�شومال يعترب منطقة ينخف�س فيها احتمال التعر�س خلطر احلمى ال�شفراء.

الفئات المعرضة لخطر اإلصابة بالحمى الصفراء

الحمى الصفراءصفحة 2 من 5
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الحمى الصفراءصفحة 3 من 5

سراية المرض 

العالج

فريو�س احلمى ال�شفراء من الفريو�شات املنقولة باملف�شليات، وهي فريو�شات تنتمي اإىل ف�شيلة الفريو�شات امل�شّفرة، 

والبعو�س هو اأهّم نواقله. ويحمل البعو�س الفريو�شات من عائل اإىل اآخر، وب�شكل رئي�شي بني الن�شاني�س، ثّم من الن�شاني�س اإىل 

االإن�شان، ثّم من اإن�شان اإىل اآخر. 

وهناك عدة اأنواع خمتلفة من البعو�س من جن�س الزاعجة ومن جن�س حاقنة الدم ميكنها نقل الفريو�س. اإذ ميكن لتلك االأنواع 

التكاثر يف البيوت )البعو�س املنزيل( اأو يف الغابة )البعو�س الرّبي( اأو يف املكانني على حد �شواء )�شبه منزيل(. وهناك ثالثة 

اأمناط من دورات ال�شراية هي: 

• احلمى ال�شفراء احلرجية )اأو الغابية(: وُيالحظ هذا النمط يف الغابات املطرية املدارية، حيث حتدث احلمى ال�شفراء 	

بني الن�شاني�س التي يلدغها البعو�س الرّبي احلامل للفريو�س. وتنقل تلك الن�شاني�س، بدورها، العدوى لبعو�س اآخر يتغّذى 

منها. ويقوم البعو�س احلامل للعدوى بلدغ الب�شر الذين يدخلون الغابة، مّما يوؤدي اإىل وقوع حاالت عار�شة من احلمى 

ال�شفراء. وتظهر غالبية احلاالت بني ال�شباب الذين يعملون يف الغابات )يف جمال االحتطاب مثاًل(. 

• احلمى ال�شفراء الو�شيطة: ُي�شّجل هذا النمط يف املناطق الرطبة و�شبه الرطبة من اأفريقيا، حيث تقع اأوبئة على نطاق 	

�شغري. وينقل البعو�س �شبه املنزيل )الذي يتكاثر يف الرّب ويف املنازل( العدوى اإىل الن�شاني�س والب�شر على حد �شواء. ويوؤدي 

تزايد تعّر�س النا�س للبعو�س احلامل للعدوى اإىل �شراية املر�س بني الب�شر. وميكن اأن ت�شهد كثري من القرى املنف�شلة عن 

بع�شها البع�س والواقعة يف منطقة ما حدوث حاالت يف اآن واحد. وميّثل ذلك اأكرث اأمناط الفا�شيات �شيوعًا يف اأفريقيا. 

وميكن اأن تتحّول الفا�شية اإىل وباء اأ�شّد وخامة اإذا انتقلت العدوى اإىل منطقة يكرث فيها البعو�س يف البيوت وي�شكنها اأنا�س 

حني �شّد املر�س.  غري ملقَّ

• احلمى ال�شفراء احل�شرية: ُيالحظ وقوع اأوبئة وا�شعة النطاق عندما ينقل اأنا�س يحملون العدوى الفريو�س اإىل مناطق 	

ذات كثافة �شكانية عالية يرتفع فيها عدد االأ�شخا�س الذين ال ميلكون مناعة �شّد املر�س ويكرث فيها البعو�س من جن�س 

الزاعجة. وميكن للبعو�س احلامل للعدوى نقل الفريو�س من �شخ�س الآخر. 

ال يوجد عالج نوعي �شّد احلمى ال�شفراء، وال ميكن للمر�شى اال�شتفادة �شوى من رعاية داعمة لعالج التجفاف وف�شل اجلهاز 

التنف�شي واحلمى. وميكن عالج العداوى املرافقة للمر�س والتي ت�شببها اجلراثيم بامل�شادات احليوية. وقد ت�شهم الرعاية 

الداعمة يف حت�شني احل�شائل ال�شحية للم�شابني بحاالت وخيمة، ولكّنها نادرًا ما ُتتاح يف املناطق الفقرية.
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الوقاية

الحمى الصفراءصفحة 4 من 5

1- التلقيح

التلقيح هو اأهّم تدابري الوقاية من احلمى ال�شفراء. ومن ال�شروري، يف املناطق التي ترتفع فيها خماطر هذا املر�س وتنخف�س 

فيها ن�شبة التغطية باللقاح امل�شاد له، التعجيل بالك�شف عن الفا�شيات ومكافحتها عن طريق التمنيع من اأجل توقي االأوبئة. وال 

بّد، لتوقي الفا�شيات يف كل املناطق املت�شّررة، من �شمان ا�شتفادة ما ال يقّل عن 60% اإىل 80% من ال�شكان املعر�شني للخطر من 

خدمات التلقيح. ولي�س هناك، يف اأفريقيا حاليًا، �شوى ب�شعة بلدان مّمن متّكنت من بلوغ ذلك امل�شتوى من التغطية.

ع واحلمالت اجلموعية التي ُي�شطلع  وميكن توفري التلقيح الوقائي عن طريق خدمات التمنيع الروتينية التي تقدم اإىل الر�شّ

بها مّرة واحدة من اأجل زيادة ن�شبة التغطية بخدمات التلقيح يف البلدان املعر�شة للمخاطر، وحماية امل�شافرين املتوجهني اإىل 

املناطق التي تتوطنها احلمى ال�شفراء. وتو�شي منظمة ال�شحة العاملية، بقوة، ب�شرورة توفري خدمات التلقيح الروتينية �شّد 

احلمى ال�شفراء الأطفال املناطق املعر�شة للمخاطر.

ن ح�شانة فعالة �شد االإ�شابة باحلمى ملا ن�شبته 95% من االأ�شخا�س امللقحني  ولقاح احلمى ال�شفراء اآمن ومي�شور التكلفة ويوؤمِّ

به يف غ�شون مدة ترتاوح بني 7 و10 اأيام. وتكفي جرعة واحدة منه لتوفري مناعة م�شتدامة وحماية طيلة العمر �شد االإ�شابة 

بِلغ 
ُ
مبر�س احلمى ال�شفراء، وال داعي الأخذ جرعة من�شطة من اللقاح. ومن النادر جدًا اأن يخّلف اللقاح اآثارًا جانبية خطرية. واأ

عن القليل من االأحداث ال�شارة اجل�شيمة يف اأعقاب التلقيح يف عدد قليل من املناطق املوطونة بالوباء وفيما بني امل�شافرين 

امللقحني )على �شبيل املثال يف الربازيل واأ�شرتاليا والواليات املتحدة وبريو وتوغو(. ويوا�شل اأخ�شائيو ال�شوؤون العلمية تق�شي 

االأ�شباب التي تقف وراء ذلك.

وفيما يتعلق باإعطاء لقاح احلمى ال�شفراء للذين تزيد اأعمارهم على 60 عامًا، ُيالحظ اأنه مع اأن خطورةاإ�شابة االأع�شاء 

الداخلية )االأح�شاء( باأ�شرار من جراء اأخذ لقاح احلمى ال�شفراء هي لدى من يبلغون من العمر 60 عامًا اأو يزيد اأعلى مّمن 

ي�شغرونهم �شنًا، فاإن اخلطورة الكلية لالإ�شابة بها تبقى متدنية. وينبغي اإعطاء اللقاح بعد اإجراء تقييم للمخاطر اإزاء املنافع 

مبقارنة خطورة االإ�شابة مبر�س احلمى ال�شفراء مقابل خطورة التعر�س الأحداث �شارة خطرية حمتملة عقب تلقيح االأ�شخا�س 

الذين يبلغون من العمر 60 عامًا اأو اأكرث مّمن مل ي�شبق تلقيحهم وُيو�شى باإعطائهم اللقاح.

وتفوق خطورة الوفاة من جراء االإ�شابة مبر�س احلمى ال�شفراء مبقدار كبري تلك املخاطر املرتتبة على اأخذ اللقاح امل�شاد لها. 

وفيما يلي االأفراد الذين ال ُيو�شى بتلقيحهم:

• االأطفال دون �شن 9 اأ�شهر )اأو من ترتاوح اأعمارهم بني 6 و9 اأ�شهر اأثناء حاالت اندالع الوباء التي تكون فيها خطورة 	

االإ�شابة باملر�س اأعلى من االأحداث ال�شارة املرتتبة على اأخذ اللقاح(؛

• احلوامل- با�شتثناء فرتة وقوع فا�شية من فا�شيات احلمى ال�شفراء عندما ترتفع خماطر االإ�شابة بالعدوى؛	

• االأ�شخا�س الذين يعانون من االأرجيات )حاالت التح�ش�س( الوخيمة اإزاء بروتني البي�س؛	

االأ�شخا�س الذين يعانون من العوز املناعي ب�شكل وخيم ب�شبب حاالت االأيدز والعدوى بفريو�شه امل�شحوبة باأعرا�س اأو غري ذلك 

.thymus من االأ�شباب، اأو يف حالة ا�شطراب غّدة التوتة

ويجب على امل�شافرين، وال�شيما املتوجهني من اأفريقيا اأو اأمريكا الالتينية اإىل اآ�شيا، اإظهار �شهادة التلقيح �شّد احلمى 

ال�شفراء. وت�شري اللوائح ال�شحية الدولية اإىل �شرورة تقدمي اإثبات من ال�شلطات املعنية يف حال وجود مرّبرات طبية حتول دون 

اخل�شوع للتلقيح.
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2- مكافحة البعو�ض

 تظّل مكافحة البعو�س من التدابري االأ�شا�شية التيي ينبغي اتخاذها اإىل اأن ُي�شرع يف عمليات التلقيح. وميكن احلّد من خماطر 

�شراية احلمى ال�شفراء يف املناطق احل�شرية بالتخّل�س من االأماكن املحتملة لتكاثر البعو�س ور�ّس مبيدات احل�شرات يف 

املواقع املائية عندما يكون البعو�س يف مراحل تطّوره االأوىل. كما ميكن، من خالل ر�ّس مبيدات احل�شرات من اأجل الق�شاء على 

البعو�س اأثناء االأوبئة التي حتدث يف احل�شر، ومن خالل القيام بحمالت تلقيح طارئة يف الوقت نف�شه، احلّد من �شراية احلمى 

ال�شفراء اأو وقفها، مّما يتيح للفئات التي تلقت التلقيح »ف�شحة من الوقت« تكفي لتعزيز املناعة لديها. 

اأّما برامج مكافحة البعو�س الرّبي يف مناطق الغابات، فاإّنها ال تتيح و�شائل عملية لتوقي �شراية احلمى ال�شفراء احلرجية 

)الغابية(. 

3- التاأّهب للوباء ومواجهته 

يعترب الك�شف املبّكر عن احلمى ال�شفراء ومواجهتها على جناح ال�شرعة بتنظيم حمالت  تلقيح طارئة من االأمور ال�شرورية 

ملكافحة الفا�شيات. غري اأّن نق�س االإبالغ ال يزال من امل�شائل املثرية للقلق- اإذ ت�شري التقديرات اإىل اأّن العدد ال�شحيح للحاالت 

يفوق العدد املُبّلغ عنه حاليًا بنحو 10 اإىل 250 مّرة. 

وتو�شي منظمة ال�شحة العاملية ب�شرورة اأن يكون لدى كل من البلدان املعر�شة للمخاطر خمتربًا وطنيًا واحدًا على االأقّل ميكنه 

اإجراء اختبارات الدم االأ�شا�شية اخلا�شة باحلمى ال�شفراء. وميكن اعتبار كل حالة موؤّكدة خمربيا تظهر يف فئة �شكانية غري 

ُملقّحة فا�شية من فا�شيات املر�س، كما ينبغي حتّري كل حالة موؤّكدة تظهر يف اأّي �شياق معنّي ب�شكل تام، وال�شيما يف املناطق 

التي مت فيها تلقيح معظم ال�شكان. ويجب على فرق التحّري تقييم الفا�شية والت�شدي لها باتخاذ التدابري الطارئة وتنفيذ خط 

التمنيع الطويلة االأجل على حد �شواء. 

الحمى الصفراءصفحة 5 من 5

 تتوىل منظمة ال�شحة العاملية اال�شطالع بدور اأمانة جمموعة التن�شيق الدولية املعنية بتوفري اللقاح ملكافحة احلمى ال�شفراء. 

وحتتفظ املجموعة مبخزون احتياطي من لقاحات احلمى ال�شفراء ل�شمان الت�شدي، ب�شرعة، للفا�شيات يف البلدان املعر�شة 

ملخاطر �شديدة. 

ومبادرة مكافحة احلمى ال�شفراء هي ا�شرتاتيجية وقائية ملكافحة احلمى بالتلقيح تقودها منظمة ال�شحة العاملية بدعم من 

منظمة اليوني�شيف واحلكومات والوطنية، وهي تركز بوجه خا�س على البلدان املوطونة باأعلى معدالت املر�س والواقعة يف 

اأفريقيا والتي ي�شتفحل فيها املر�س على نحو بارز للغاية. وتو�شي املبادرة باإدراج لقاحات احلمى ال�شفراء يف حمالت تلقيح 

الر�شع الروتينية )ابتداء من �شن 9 اأ�شهر(، وتنفيذ حمالت �شاملة لتلقيح االأفراد من جميع الفئات العمرية ابتداء من عمر 9 

اأ�شهر فما فوق يف املناطق العالية اخلطورة، و�شيانة قدرات الرت�شد واال�شتجابة ملقت�شيات الفا�شيات. 
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