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 فيروس زيكاالفحص المختبري لتحّري العدوى ب
  مبدئية  رشاداتإ

  ٢٠١٦ مارس/ آذار ٢٣
WHO/ZIKV/LAB/16.1  

  

  
 مقدمة - ١
 معلومات أساسية  ١-١

ـــــــرأس  ـــــــجِّلت مـــــــؤّخرًا فـــــــي حـــــــاالت صـــــــغر ال ـــــــي ُس ـــــــادة الت ـــــــت الزي حّث
ــ واالضــطرابات العصــبية األخــرى ل وجــود صــلة بينهــا وبــين التــي ُيحتَم

علــــى زيــــادة الطلــــب علــــى الفحــــص المختبــــري  فيــــروس زيكــــاالعــــدوى ب
. والفئـــــات التـــــي ُتمـــــنح األولويـــــة للكشـــــف عـــــن العـــــدوى بفيـــــروس زيكـــــا

تظهــر علــيهم لتخضــع لفحــص تشخيصــي ينبغــي أن تتكــّون مــن أفــراد 
أعــــــراض لــــــيهن عالالتــــــي ال تظهــــــر حوامــــــل الســــــيدات الو  ،األعــــــراض

ن هـذه الوثيقـة إرشـادات بشـأن لفيروس زيكا. وتتضمّ  ضهنّ يحتمل تعرُّ و 
ــــــروس زيكــــــا. وســــــيجري  ــــــة لتحــــــري العــــــدوى بفي االســــــتراتيجيات الحالي

  ستعراض هذه الوثيقة وتحديثها مع توافر معلومات إضافية.ا
  الجمهور المستهدف  ٢-١

ـــــي  ـــــون ف ـــــة كـــــي يســـــتخدمها الموظف ُوضـــــعت هـــــذه اإلرشـــــادات المبدئي
مختبــرات تحــّري العــدوى بفيــروس زيكــا واألطبــاء الســريريون والعــاملون 
المهنيــون فــي مجــال الصــحة العموميــة الــذين يقــدمون خــدمات التــدبير 

  السريري أو الترصد السريري.العالجي 
  توصيات مبدئية -٢
  العينات  ١-٢

ُكشف عن وجود فيروس زيكا فـي الـدم الكامـل (وفـي المصـل والبالزمـا 
أيضًا) وفي البول وفـي السـائل الـدماغي النخـاعي وفـي السـائل السـلوي 
وفــي الســائل المنــوي وفــي اللعــاب. وتتــراكم البّينــات علــى وجــود فيــروس 

فــي البــول وفــي الســائل المنــوي لفتــرات أطــول مــن وجــوده فــي الــدم  زيكــا
  ]٣الكامل أو في اللعاب. [

ومازالـــت البيانـــات بشـــأن فتـــرة بقـــاء الفيـــروس فـــي اللعـــاب وفـــي الســـائل 
ــــد  ــــوي وفــــي منتجــــات الحمــــل قي ــــدماغي النخــــاعي وفــــي الســــائل المن ال
التجميـــع، غيـــر أنـــه يوصـــى ألغـــراض إعـــداد هـــذه الوثيقـــة بجمـــع الـــدم 

  لكامل/ المصل و/ أو البول من المرضى الذين يحضرون لفحصهم.ا
ومـــع ذلـــك، تشـــجع المنظمـــة، وحيثمـــا يكـــون ذلـــك ممكنـــًا، جمـــع أنمـــاط 
أخــــرى مــــن العينــــات للفحــــص التأكيــــدي أو عنــــد تقّصــــي الصــــلة بــــين 
العــــدوى بفيــــروس زيكــــا وحــــاالت ظهــــور مضــــاعفات عصــــبية وصــــغر 

  الرأس واحتمال انتقال العدوى جنسيًا.
 جمــع الــدم الكامــل والمصــل ينــات لفحــص الحمــض النــووي: الع

في أنبوب جاف و/أو جمع البول من المرضى الـذين يحضـرون 
 أيام أو أقل من ظهور األعراض عليهم. ٧لفحصهم خالل 

  العينـــــات للفحـــــص الســـــيرولوجي (الكشـــــف عـــــن الغلوبـــــولين
جمــــع الــــدم الكامــــل فــــي أنبــــوب جــــاف وجمــــع  ):IgMالمنــــاعي 

أيــام أو  ٧الــذين يحضــرون لفحصــهم بعــد  المصــل مــن المرضــى
أكثــر مــن ظهــور األعــراض علــيهم. وينبغــي، حيثمــا أمكــن، جمــع 

عينتين من المصل تفصل بينهما فترة أسبوعين أو ثالثـة أسـابيع 
على األقل، وُتجمع عينة المصل األولـى علـى أمثـل وجـه خـالل 

  أيام من اإلصابة بالمرض. ٥أول 
المـريض التـي ُتسـجل مـع العينـة المـأخوذة وٕاضافة إلى المعلومات عن 

(االســـم الكامـــل وتـــاريخ الـــوالدة والعنـــوان وتوقيـــت جمـــع العينـــة وتـــاريخ 
  جمعها وغير ذلك)، ينبغي أيضًا جمع المعلومات التالية:

  األعراض وتاريخ ظهورها ومـدتها ومخالطـة الحـاالت المعروفـة
بإصــــابتها بفيــــروس زيكــــا (ونــــوع المخالطــــة مثــــل الرضــــاعة 

 طبيعية والعالقة الجنسية)؛ال
 تاريخ شامل للسفر (التواريخ واألماكن وُمدد الزيارة)؛ 
  ســـــيما الســـــجل المـــــرتبط بـــــالتطعيم ضـــــد التطعـــــيم والتـــــاريخ

التـــي تشـــمل فيـــروس الحمـــى الصـــفراء مصـــفِّرة الفيروســـات ال
حمــى  اتفيروســفضــًال عــن  وفيــروس التهــاب الــدماغ اليابــاني

  لدى توفره.الضنك 
انـدالع الفاشـية، وخصوصـًا فـي المنـاطق التـي تنتشـر فيهـا وفي أوقات 

العدوى انتشارًا واسع النطاق، لن يكـون فحـص كـل شـخص مشـتبه فـي 
إصــــابته أمــــرًا فعــــاًال مــــن حيــــث التكــــاليف. وينبغــــي مــــنح أولويــــة جمــــع 

  العينات وفحصها للفئات التالية:
  المرضـــــى الـــــذين يخـــــالطون جنســـــيًا شخصـــــًا تأّكـــــدت أو ُتحَتَمـــــل

 ه بالعدوى؛إصابت
  المرضـــــى الـــــذين يســـــتوفون تعريـــــف حالـــــة مشـــــتبه فيهـــــا ولـــــديهم

 اضطرابات عصبية؛
  السيدات الحوامل اللواتي لديهن تاريخ سفر إلـى منـاطق يتواصـل

أو مخالطـة جنسـية لشـخص تأّكـدت  فيها سريان فيروس زيكـا و/
 أو ُتحَتَمل إصابته بالعدوى؛

  زيكــا واللــواتي الحوامــل فــي منــاطق يتواصــل فيهــا ســريان فيــروس
 ُعِرَفت أو ُيشتَبه إصابة أجنتهن بتشوهات دماغية خلقية؛

 أو بتشــــوهات عصــــبية ممــــن  صــــغر الــــرأسبالمصــــابون ولــــدان ال
ولــــدوا فــــي منــــاطق يتواصــــل فيهــــا ســــريان فيــــروس زيكــــا أو مــــن 
أمهـــــات فـــــي تـــــاريخهن ســـــفر أثنـــــاء الحمـــــل إلـــــى منطقـــــة متـــــأثرة 

 بفيروس زيكا؛
 ة أمهـــاتهم بالعـــدوى بفيـــروس الرّضـــع الـــذين تـــم تشـــخيص إصـــاب

 زيكا، وخصوصًا في حال اعتمادهم على الرضاعة الطبيعية؛
  األجنة التي ماتت داخل الـرحم أو مـن إجهـاض تلقـائي وأمهـاتهم

 يعشن أو سافرن أثناء الحمل إلى منطقة متأثرة بفيروس زيكا.
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  الفحص المختبري استراتيجية  ٢-٢
فيهــا اســتنادًا  الفحــص المختبــري اســتراتيجية المختبــرات تحــدد أن ينبغــي

 ُنهُــج وتختلــف. مختبــر منهــا كــل فــي العمــل وســير المتاحــة إلــى المــوارد
تبعــــًا  االســــتراتيجيات هــــذه باســــتخدامالتــــي تــــتم  الفحوصــــات المختبريــــة

المنطقــة  المعروفــة بســريانها فــي الفيروســات الخــتالف معــدالت انتشــار
  .المرضى لها يتعرض والتي

 :التالية باالستراتيجيات العالمية الصحة منظمة وتوصي
ـــذين المرضـــى فـــي فحـــص الحمـــض النـــووي  • ـــديهم  ال  ظهـــرت ل

 .أيام ٧األعراض منذ أقل من 
ــــووي ولوجي و/لفحــــص الســــير ا  •  فــــي أو فحــــص الحمــــض الن

. أيــام ٧األعــراض منــذ أكثــر مــن  ظهــرت لــديهم الــذين المرضــى
 العينــات لفحــص ويعتبــر الفحــص الســيرولوجي الطريقــة المفضــلة

األعـــراض منـــذ  ظهـــرت لـــديهم الـــذين المرضـــى التـــي ُأخـــَذت مـــن
 ينبغـي فحـص الحمـض النـووي، اسـتخدام وعند. أيام ٧أكثر من 

حـدوث  تسـتبعد فالنتـائج السـلبية ال. بحـذر السـلبية النتـائج تفسـير
ـــدم بســـرعة بعـــد  العـــدوى، نظـــرًا لهبـــوط مقـــدار الفيروســـات فـــي ال

 كشــــــف يــــــتم ال وقــــــد األعــــــراض، علــــــى ظهــــــور أيــــــام ٧مــــــرور 
النهايــة الــدنيا  الحمــض النــووي فــي الفيروســات فــي الــدم باختبــار

  .الحساسية من منحنى
 لحــــاالت إلجــــراء الفحــــص المختبــــري المقترحــــة الخوارزميــــة  -أ

 خـالل تحديـدها تـم بالمفصـليات المنقولـة ُمشَتَبهة بعدوى الفيروسات
 )١  الشكل ،١ الملحق( األعراض بدء ظهور من أيام سبعة
مثـل  النـووي، الحمـض فحص باستخدام زيكا فيروس وجود تأكيد يمكن

 للكشـف) RT-PCRالتفاعل السلسلي للبـوليميراز (-االنتساخ العكسي
. زيكـا لفيـروس النـوعي الفيـروس جينـوم علـى تظهـر التي األهداف عن

 المصـفرة الفيروسـات عموم فحص التي تستخدم وُيْطَلب من المختبرات
 الجزيئيـــة المنهجيـــات مـــن غيرهـــا أو الجينـــي، التسلســـل باإلضـــافة إلـــى

ـــــة ـــــل التقليدي المصـــــفِّرة،  الفيروســـــات لكشـــــف المتعـــــددة الفحوصـــــات مث
 لكشــف التمهيديــة ا تســتخدمه داخلهــا مــن التسلســالتتحــديث مــ ضــمان

 زيكا الحاليـة، وقـد تـم نشـر امجموعـات مـن التسلسـالت خطوط فيروس
النوعيــــة لكشــــف  والمســــابير التــــي تســــتخدم فــــي الفحوصــــات التمهيديــــة
 ]٥. [زيكا فيروس
 إلــى باإلضــافة زيكــا إجــراء الفحــص المختبــري لكشــف فيــروس وينبغــي

مــع  وٕامــا بــالتوازي، بالتتــابع إمــا وشــيكونغونيا الضــنك فيروســات حمــى
والفيروسات األخـرى  زيكا المشتركة بين فيروس االنتباه إلى أن العدوى

الســـريان  االعتبـــار بعـــين واألخـــذ توثيقهـــا، تـــم المنقولـــة بالمفصـــليات قـــد
  للفيروسات المصفِّرة. المتوطن

 لحــــاالت المقترحــــة إجــــراء الفحوصــــات المختبريــــة خوارزميــــة  -ب
 بعـد مـرور أكثـر بالمفصـليات المنقولة بالعدوى بالفيروسات ُمشتبهة

 )٢  الشكل ،١ الملحق( األعراض ظهور على بدء أسبوع من
لكشــــف  فحوصــــات مختبريــــة ســــيرولوجية مصــــلية عــــدم إجــــراء ينبغــــي

أداء  فـــــــي التـــــــي لـــــــديها الخبـــــــرات إال فـــــــي المختبـــــــرات زيكـــــــا فيـــــــروس
 وتشـــــــمل. مصـــــــفِّرةال الفيروســـــــات الفحوصـــــــات الســـــــيرولوجية لكشـــــــف

بإجرائهــــا المقايســــة المناعيــــة  الســــيرولوجية التــــي يوصــــى الفحوصــــات

، لكشـف أضـداد  IFA، والمقايسات المناعيـة الومضـانيةEIAاإلنزيمية 
وُطفـــاوة مـــن  فيروســـية، ، باســـتخدام ُحـــالالتIgMالغلوبـــولين المنـــاعي 

 مؤشــــبة (مؤتلفــــة)، إلــــى جانــــب مقايســــات بروتينــــات أو مزرعــــة خلويــــة
 الـرغم ، وعلـىPRNTاختبـار التحييـد للحـد مـن اللَُّوْيحـات  مثل التحييد

 مــن قــدر أكبــر عــادة يــوفر للحــد مــن اللَُّوْيحــات مــن أن اختبــار التحييــد
للتفــاعالت المتصــالبة،  الســيرولوجية تخضــع فــإن الفحوصــات النوعيــة،
 ُمســــَبقة بالفيروســــة عــــدوى مــــن يعــــانون الــــذين المرضــــى فــــي وخاصــــة
ـــــاريخ وأ المصـــــفِّرة ـــــديهم ت ـــــع ل ـــــز اســـــتراتيجية الفحوصـــــات . للتمني وترّك

أيــام أو أكثــر علــى  ٧المختبريــة للمرضــى الــذين يحضــرون بعــد مــرور 
بــــدء ظهــــور األعــــراض لــــديهم علــــى االختبــــارات الســــيرولوجية لكشــــف 

بسبب توافر الكواشف، وينبغي إجراء اختبـار  IgMالغلوبولين المناعي 
المنـــاطق التـــي  فـــي الحوامـــل ســـاءللن IgMكشـــف الغلوبـــولين المنـــاعي 

اللـواتي ُيحتَمـل  الحوامـل للنسـاء يكون فيها سريان الفيروس متوطِّنـًا، أو
الفيـروس زيكـا عبـر المفصـليات الناقلـة لـه أو  على تماّس مع أنهّن كنّ 

ـــــــب وٕاذا. عبـــــــر االتصـــــــال الجنســـــــي  مـــــــن المزيـــــــد األمـــــــر إجـــــــراء تطّل
 أن يمكـن مقارنة للتحييد اختبارات فإن استخدام الفحوصات المختبرية،

 .قدرًا أكبر من النوعية يوفر
بـالغلوبولين المنـاعي  االسـتجابة لفيـروس زيكـا فـإن نتيجـة عـام، وبشكل
IgM الغلوبـــولين المنـــاعي  وجـــود عـــدم تشـــير فـــي حالـــةIgM  لفيـــروس
حــديث العهــد  تعــرض إلــى لفيروســات مصــفِّرة أخــرى أو الضــنك حمــى

ــــروس ــــي تقــــوم بــــإجراء  للمختبــــرات وبالنســــبة). ٢ الشــــكل( زيكــــا لفي اأت
 األجسـام تحييـد عيـارات اختبار التحييـد للحـد مـن اللَُّوْيحـات، فـإن زيـادة

 عيــار فــي زيــادة وجـود وعنــد عــدم أضــعاف، تصــل إلــى أربعـة المضـادة
 دلـــيالً  للفيروســات المصـــفِّرة األخــرى، فــإن تلـــك الزيــادة تعتبــر األضــداد

 مــن المزيــد تــوفير وســيتم. حديثــة العهــد زيكــا فيــروس عــدوى علــى آخــر
 مــن المزيــد تــوافر إجــراء الفحوصــات المختبريــة عنــد بشــأن التوجيهــات
  .المعلومات

 يمكـــن التـــي زيكـــا لفيـــروس المختبريـــة الوســـائل التشخيصـــية  -ج
  منها بالقرب الرعاية أو نقطة في استخدامها

لوســائل  وبســيط اســتخدام ســريع ماّســة إلــى وحاجــة قــوي اهتمــام هنــاك
تشخيصية مختبرية لعدوى فيروس زيكـا ُتجـرى فـي نقطـة تقـديم الرعايـة 
أو بالقرب منها. وينبغي إيالء االهتمام الحِذر للتقييم الذي تنص عليـه 
اللــوائح لجــودة وســالمة وأداء نقطــة تقــديم الرعايــة عنــد اختيــار الوســائل 

  التشخيصية المختبرية واستخدامها.
 تخزينها و  التعامل مع العينات  ٣-٢

 ونقلهـــا العينـــات جمـــع ينبغـــي التجاريـــة، طـــرق المقايســـة اســـتخدام عنـــد
 الظـروف جميـع ويوصى في. الصانعة الشركة لتعليمات وفقاً  وتخزينها
 ٨-٢ الثالجــــة فــــي درجــــة حــــرارة فــــي العينــــات حفــــظ يــــتم أن األخــــرى

 هنـــــاك كـــــان وٕاذا. ســـــاعة ٤٨ ســـــيلزيوس، وأن يجـــــرى فحصـــــها خـــــالل
ــــدم مصــــل فصــــل فيجــــب ســــاعة، ٤٨ مــــن ألكثــــرلالختبــــار  تــــأخير  ال
ــدة العينــات أنــواع جميــع إبقــاء ويجــوز. منفصــل بشــكل وتخزينــه  المجمَّ

 أمـا لتخـزين. أيـام ٧ إلى تصل لمدة مئوية درجة ٢٠- في درجة حرارة
 درجـة ٧٠- فـي العينـات تجميـد فيجـب أيـام، ٧ مـن العينات لمدة أكثر

 .العيناتوتذويب  تجميد تكرار تجنب وينبغي. مئوية
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 تذبـــــذباتها لتحديـــــد بانتظـــــام وتســـــجيلها الحـــــرارة درجـــــة مراقبـــــة ويجـــــب
ــــدات المنزليــــة، التــــي  /المنزليــــة وال تعتبــــر الثالجــــات. المحتملــــة المجمِّ

 العينــات لتخــزين مناســبة تذبــذبات واســعة، الحــرارة تتذبــذب فيهــا درجــة
  المجمَّدة.

 البيولوجية السالمة  ٤-٢
اختبــار  ذلــك فــي بمــا التشخيصــية، المختبريــة ينبغــي القيــام باألعمــال
ـــــــوليميراز (-االنتســـــــاخ العكســـــــي ) RT-PCRالتفاعـــــــل السلســـــــلي للب

المــأخوذة  الســريرية العينــات علــى المختبريــة الســيرولوجية والفحوصـات
 زيكـا، إصـابتهم بالعـدوى بفيـروسأو تأّكدت  ُيشَتبه الذين المرضى من

 دليـــل فـــي الموّضـــحة البيولوجيـــة للســـالمة ٢ وفـــق متطلبـــات المســـتوى
الطبعــة  البيولوجيــة فــي المختبــرات، للســالمة العالميــة الصــحة منظمــة
 ]٤. [الثالثة
 فـــــي زيكـــــا فيـــــروس لكشـــــف وجـــــود اختبـــــار أي تنفيـــــذ يـــــتم أن ويجـــــب

تـــدريبًا  بينمـــدر  مـــوظفين قبـــل ومـــن مناســـب بشـــكل مجهـــزة مختبـــرات
. الصـلة ذات وٕاجراءات السالمة التقنية مناسبًا على القيام باإلجراءات

 البيولوجيـة بشـأن السـالمة الوطنية التوجيهية المبادئ اتباع كما ينبغي
  .الظروف جميع في المختبرات في
   شحن العينات ٥-٢

 فـي أنهـا من المشـتبه أو التي التي من المعروف يمكن شحن العينات
 المـواد الجـاف، باعتبارهـا مـن فئـة الـثلج فـي زيكـا فيـروس على تحتوي

  .B، UN3373 البيولوجية
 إرشــــــادات فــــــي موضــــــح هــــــو كمــــــا اتبــــــاع اللــــــوائح الدوليــــــة، وينبغــــــي
 المـــــــواد لنقـــــــل التنفيذيـــــــة الالئحـــــــة بشـــــــأن العالميـــــــة الصـــــــحة منظمـــــــة
    ]٦. [٢٠١٦-٢٠١٥  الُمعدية

 )IVDs( المختبرات المواد التشخيصية في اختيار  ٦-٢
 مــن للتأكــد التشخيصــية المنتجـات وأداء بتصــميم إيــالء االهتمــام يجـب
ســـوى  يخضـــع لـــم اآلن، وحتـــى. وفعالـــة آمنـــة الفحـــوص المختبريـــة أن

فــي  تجاريــاً  المتاحــة قليــل مــن المــواد التشخيصــية فــي المختبــرات عــدد
 مـن الذي تنص عليه اللـوائح التنظيميـة إلى التقييم مجال فيروس زيكا

 .األداء أو والسالمة الجودةحيث 
لالســتخدام فــي المختبــرات  فحوصــات المؤسســات مــن عــدد طــور وقــد

 المختبـــرات العالميـــة الصـــحة منظمـــة وتوصـــي. زيكـــا لكشـــف فيـــروس
التفاعـل السلسـلي  - االنتسـاخ العكسـي وتنفيـذ تطـوير فـي ترغـب التي

والمســـابير  التمهيديـــة التسلســـالت ) أن تطلـــب RT-PCRللبـــوليميراز (
 مــن زيكــا فيــروس الخطــوط الجائلــة مــن كشــف علــى القــدرة لــديها لتــيا

خضــع للتحّقــق مــن  الفحــص أن مــن والتأكــد المعتــادة شــركات التوريــد
 وبالمثــــل،. نــــوع مـــن أنــــواع العينـــات كـــل فــــي صـــحته فــــي االســـتخدام

 تعليمــات اتبــاع علــى المختبــرات يجــب التجاريــة، بالنســبة للفحوصــات
 لــــزم وٕاذا نــــوع مــــن أنــــواع العينــــات،الخاصــــة بكــــل  المصــــنعة الشــــركة
ــــى أنــــواع المقايســــات التحقــــق مــــن صــــحة األمــــر،  التــــي يجرونهــــا عل

) الداخليــــــة(مراقبــــــة الجــــــودة ذات الضــــــوابط  عمليــــــة العينــــــات، وٕادراج
موقـــع  فـــي المـــواد جـــودة وتتـــوافر المعلومـــات حـــول مراقبـــة. والخارجيـــة

 حــــــــول الفيروســــــــات العــــــــالمي األوروبــــــــي المحفوظــــــــات (األرشــــــــيف)
)http://global.european-virus-archive.com (/تكـــــــون وســـــــوف 

 بشـــــأن العالميـــــة الصـــــحة منظمـــــة برنـــــامج خـــــالل مـــــن قريبـــــاً  متاحـــــة
 اإلقليميـة ويمكـن للمكاتـب. الدوليـة البيولوجية المرجعية المستحضرات

 .العملية هذه في الصحة العالمية أن تقدم المساعدة لمنظمة

 لكشــف فيــروس الجــودة التشخيصــية المضــمونةللمــواد  الحاجــة ولتلبيــة
ــــرات، وضــــعت ــــي المختب ــــة الصــــحة منظمــــة زيكــــا ف إجــــراءات  العالمي

. وهـــــي ]٧. [الطـــــوارئ حـــــاالت وٕاعـــــداد القـــــوائم فـــــي اســـــتخدام التقيـــــيم
االقتصــار علــى  أن فوائــد تبــين التــي األدلــة مــدى كفايــة إجــراءات تقــيِّم

 تفـوق زيكـا فيـروسلكشـف  المواد التشخيصـية فـي المختبـرات استخدام
 القــوائم فــي منظمــة كمــا ُتلــِزم. الحــالي الســياق فــي المتوقعــة المخــاطر
التـي  عـن المسـائل بـاإلبالغ الشركات الصـانعة أيضاً  العالمية الصحة

 التي تنجم عـن الخطـأ للعواقب ونظرا. وفي الجودة األداء تواجهها في
ــــأن  بشــــدة توصــــي العالميــــة الصــــحة فــــإن منظمــــة التشــــخيص، فــــي ب
 خضـــعت قتصـــر اســـتخدام المختبـــرات علـــى المـــواد التشخيصـــية التـــيي

ــــيم  العــــدوى لتشــــخيص واألداء والســــالمة ومســــتقل للجــــودة شــــامل لتقي
  .زيكا بفيروس

 إعداد اإلرشادات  -٣
 وتقدير شكر  ١-٣

أســـماؤهم فـــي إعـــداد هـــذه اإلرشـــادات  الســـيدات والســـادة التاليـــة ســـاهم
 البروفيســـور انكلتـــرا؛ العامـــة الصـــحة أرونـــس، إيمـــا الـــدكتورة المبدئيـــة:

ـــد جامعـــة أســـكوف، جـــون ـــا كوينزالن ـــدكتور أســـتراليا؛ فـــي للتكنولوجي  ال
 دومينغــــو كريســــتينا الــــدكتورة انكلتــــرا؛ العامــــة الصــــحة بــــايلي، دانيــــال

 لألمــــراض المســـببة والعوامــــل البيولوجيـــة التهديــــدات مركـــز كاراســـكو،
 وعمليــــات القــــدرات كوغنــــات، سيباســــتيان الــــدكتور ألمانيــــا؛ الخاصــــة،
 كـــارا. ليـــون /والتأهـــب العـــالمي، منظمـــة الصـــحة العالميـــة االســـتجابة
 المنشــــأ، منظمــــة األمــــراض الوبائيــــة الُمْســــَتِجدَّة والحيوانيــــة دورســــكي،
األمــراض  فــورمنتي، بييــر الــدكتور. المقــر الرئيســي /العالميــة الصــحة

المقــر  /العالميــة الصــحة المنشــأ، منظمــة الوبائيــة الُمْســَتِجدَّة والحيوانيــة
 االســتوائي لطــب معهــد جوزمــان، غوادالــوبي ماريــا الــدكتورة. الرئيســي
/  العالميـة الصـحة منظمـة هيبـل، بـاميال الـدكتورة كوبـا، كوري، بيدرو

 الـــوطني المعهـــد كوبمـــان، مـــاريون أســـتاذ. المكتـــب اإلقليمـــي ألوروبـــا
ـــدا، والبيئـــة، العامـــة للصـــحة ـــدكتورة هولن ـــارك إيزابيـــل ال  وفـــارت،غ-ليب
. للفيروســات المنقولــة بالمفصــليات الفرنســي الــوطني المرجعــي المركــز
ـــــدكتور ـــــة الصـــــحة منظمـــــة ريكـــــو منـــــديز خـــــايرو ال المكتـــــب / العالمي

ــــــــين. اإلقليمــــــــي لألمــــــــريكتين ــــــــت، روب االشــــــــتراطات المســــــــبقة  ميوران
 جــورج الــدكتور. المقــر الرئيســي /العالميــة الصــحة للصــالحية، منظمــة

. ومكافحتهـــا األمـــراض مـــن للوقايـــة المتحـــدة الواليـــات مراكـــز مونـــوز،
 المنشـأ، منظمـة األمراض الوبائيـة الُمْسـَتِجدَّة والحيوانيـة نايدو، داماري
 منظمــة ناهبتيــان، كــارين الــدكتورة. المقــر الرئيســي /العالميــة الصــحة
 لــــي الــــدكتور. اإلقليمــــي لشــــرق المتوســــط المكتــــب/ العالميــــة الصــــحة
ـــــغ، تشـــــينغ ـــــة ن ـــــة وكال ـــــدكتور ســـــنغافورة، الوطنيـــــة، البيئ  كلوديـــــوس ال
 /العالميـة الصـحة ومنظمـة والقواعـد، والمعـايير التكنولوجيـات نوبلينغ،

 وعمليـات القـدرات إدارة إكسـنفورد، كريسـتوفر الـدكتور. المقر الرئيسـي
 الســيدة. ليــون /والتأهــب العــالمي، منظمــة الصــحة العالميــة االســتجابة

 الصــحة منظمــة الصــحية، والمنتجــات ساســيةاأل األدويــة بــرات، إيرينــا
 ايراسـموس مركـز روسـكين، شـانتال الـدكتور. المقر الرئيسي /العالمية
االشـتراطات المسـبقة للصـالحية،  الرمـال، أنيتا السيدة هولندا، الطبي،
ـــدكتور. المقـــر الرئيســـي /العالميـــة الصـــحة منظمـــة  شـــميت جونـــاس ال

 أراســــــة، ويلــــــي الــــــدكتور ألمانيــــــا؛ نوشــــــت، برنــــــار معهــــــد تشانســــــيل،
المقــــر  /العالميــــة الصــــحة االشــــتراطات المســــبقة للصــــالحية، منظمــــة

 مــــــن للوقايــــــة األوروبــــــي المركــــــز زيلــــــر، هيرفيــــــه الــــــدكتور. الرئيســــــي
  ومكافحتها االمراض
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 اإلرشادات طريقة إعداد  ٢-٣
المختبريــــة وعلـــــم مجــــال إجــــراء الفحوصــــات  فــــي الخبــــراء تــــم تحديــــد
 مــــــع المتعاونــــــة للمراكــــــز القائمــــــة الشــــــبكات خــــــالل مــــــن الفيروســــــات
 وغـــرب وأوروبـــا أقـــاليم األمـــريكتين مـــن خبـــراء ذلـــك فـــي بمـــا المنظمـــة،
 دائــرة خــالل مـن الخبـراء اجتماعهــا مجموعــة وعقـدت. الهــادي المحـيط
مســــودة  الســــتعراض ٢٠١٦ فبرايــــر شــــباط/ ١٨ فــــي مغلقــــة تلفزيونيــــة

بعـــــد االجتمــــــاع  مكتوبــــــة مالحظـــــات وقـــــدم المشــــــاركون. اإلرشـــــادات
 االسـتعراض مـن الثانيـة الجولـة وأجريـت. المنقحـة الوثيقة في فأدرجت

 الصــحة عقــدتها منظمــة مشــاورات بعــد ٢٠١٦ مــارس فــي شــهر آذار/
ــــات بشــــأن العالميــــة ــــيم الملــــف والمختبــــرات مــــن متطلب  إجــــراءات التقي

ـــــرةالطـــــو  حـــــاالت فـــــي وٕاعـــــداد القـــــوائم واســـــتخدامها    مـــــن ارئ فـــــي الفت
  .سويسرا جنيف، في ٢٠١٥ مارس ١٥-١٤
 المصالح إعالن  ٣-٣

 تــم التــي المصــالح عــن اإلعالنــات فــي متنافســة مصــالح يــتم تحديــد لــم
اإلرشـــادات  إلعـــداد هـــذه محـــدد تمويـــل أي اســـتخدام ولـــم يـــتم. جمعهـــا

 المبدئية.

 المراجع  -٤

: فيــــــروس زيكــــــا عــــــدوى. وآخــــــرون Sياكتــــــايو  ،E غارســــــيا  -١
مجــال الســمات الوبائيــة  فــي المعلومــات علــى النطــاق العــالمي تحــديث

. مرتبطــــــــــة بهــــــــــا تكــــــــــون أن الســــــــــريرية التــــــــــي يحتمــــــــــل والمظــــــــــاهر
. ٨١-٧٣: ٩١: ٢٠١٦ األســــــــــــــــــــــــــــبوعي الوبـــــــــــــــــــــــــــائي الســـــــــــــــــــــــــــجل

http://www.who.int/wer/en   

 باالتصــال زيكــا فيــروس انتقــال. وآخــرون ،Kرســل  ،S هيــل  -٢
 الواليـات - يتواصـل فيهـا سـريانه منـاطق إلى المسافرين لدى الجنسي

حـول  األسـبوعي التقريـر. ٢٠١٦ القارة األمريكيـة، المتحدة األمريكية،

ـــــــات، المراضـــــــة ـــــــف والوفي  شـــــــباط/ ٢٦المنشـــــــورات اإللكترونيـــــــة،  مل
  : الرابط المرجعي. ٢٠١٦ فبراير

http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6508e2er  

 فيــروس عــن الكشــف. وآخــرون O ، أوكونــورAC غورينـات   -٣
 كــــانون الثــــاني/ ]. اإلنترنــــت . [البــــول، العــــدوى المســــتجدة فــــي زيكــــا
 http://dx.doi.org/10.3201/eid2101.140894: ٢٠١٥ يناير

 فـــــي البيولوجيــــة الســــالمة دليــــل. العالميــــة الصــــحة منظمــــة  -٤
 شــــــبكة علــــــى متــــــاح. ٢٠٠٤ جنيــــــف،. الطبعــــــة الثالثــــــة المختبــــــرات،

   اإلنترنت
http://www.who.int/ihr/publications/WHO_CDS_CSR_LYO_200

4_11/en / 

ــــارك RNتشــــاريل   -٥ ــــار-، ليب ــــة. وآخــــرون Iغوف المعــــارف  حال
 فــي المختبــرات كافيــة مــن أجــل اســتجابة زيكــا المكتســبة حــول فيــروس

المطبوعــــــات  – العالميــــــة نشــــــرة منظمــــــة الصــــــحة].  مقــــــدمبحــــــث  [
  : الرابط المرجعي. ٢٠١٦ فبراير شباط/ ١٠اإللكترونية: 

http://dx.doi.org/10.2471/BLT.16.171207  

 التنفيذيــة الالئحــة بشــأن إرشــادات. العالميــة الصــحة منظمــة  -٦
 علــــى متــــاح. ٢٠١٥ جنيــــف،. ٢٠١٦-٢٠١٥ الُمْعِديــــة المــــواد لنقــــل
   اإلنترنت شبكة

http://www.who.int/ihr/publications/who_hse_ihr_2015.2/en / 

التقيــيم وٕاعــداد  اســتخدام إجــراءات. العالميــة الصــحة منظمــة  -٧
زيكـــا، المـــواد  فيـــروس لمـــرض) EUAL( الطـــوارئ حـــاالت لقـــوائم فـــيا

 تـــاريخ االطـــالع]. ويـــب صـــفحة) [IVDs(التشخيصـــية فـــي المختبـــرات 
   اإلنترنت شبكة على متاح. ٢٠١٦ فبراير شباط/ ٢٠

-zika-http://www.who.int/diagnostics_laboratory/eual

virus/zika/en / 
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منظمة الصحة العالمية بشأن الوضع القانوني ألي بلد، أو  من جانب أي رأي كان عن ضمناً تعبر  ، الفيه، وطريقة عرض المواد الواردة المطبوع افي هذالمستعملة والتسميات 

الخطـوط المنقوطـة علـى الخـرائط خطوطـًا حدوديـة تقريبيـة قـد ال يوجـد بعـد اتفـاق  وتشـكل، أو مدينة، أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تحديد حدودها أو تخومهـا. أرض
  .بشأنها كامل

لهـا علـى  أو منتجات جهات صـانعة معينـة ال يعنـي أن هـذه الشـركات والمنتجـات معتمـدة أو موصـى بهـا مـن قبـل منظمـة الصـحة العالميـة، تفضـيالً  محددة كما أن ذكر شركات
  عدا الخطأ والسهو، تميز أسماء المنتجات المسجلة الملكية باألحرف االستهاللية الكبيرة (في النص اإلنكليزي). وفيماولم يرد ذكره.  في الطابع سواها مما يماثلها

ع تُـوزع دون أي ضـمان مـن أي نـو  وقد اتخذت منظمة الصحة العالمية كل االحتياطات المعقولة للتحقق مـن المعلومـات الـواردة فـي هـذا المطبـوع. ومـع ذلـك فـإن المـواد المنشـورة
ب علـى صـريح أم بشـكل ضـمني. والقـارئ هـو المسـؤول عـن تفسـير واسـتعمال المـواد المنشـورة. والمنظمـة ليسـت مسـؤولة بـأي حـال عـن األضـرار التـي قـد تترتـ سواء أكان بشكل

    استعمالها.
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  : خوارزمية إجراء الفحوصات١الملحق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ألعراض: الخوارزمية المقترحة لالختبارات في الحاالت المشتبهة بالعدوى بالفيروسات المنقولة بالمفصليات التي تكشف خالل سبعة أيام من بدء ا١الشكل 
 
  

  بعة أيام : الخوارزمية المقترحة لالختبارات في الحاالت المشتبهة بالعدوى بالفيروسات المنقولة بالمفصليات التي مر على بدء أعراضها أكثر من س٢الشكل 

 جمع الدم والبول
 قسم من الدم ليكون الجزء األول من عينتين من المصل) (حفظ

التفاعل التسلسلي للبوليميراز  - إجراء فحوص مختبرية تسلسلية أو متوازية باختبارات االنتساخ العكسي
 لفيروسات زيكا والضنك وشيكنغونيا

عادًا قاطعاً إن نتيجة سلبية ألي اختبار للتفاعل السلسلي للبوليميراز اليستبعد العدوى استب  

التفسير  نتائج التفاعالت المتعددة

فيروس الضنك سلبي، فيروس شيكونغونيا  فيروس زيكا إيجابي،  حالة مؤكَّدة لفيروس زيكا

 حالة مؤكَّدة لفيروس الضنك  فيروس شيكونغونيا سلبي فيروس الضنك إيجابي، فيروس زيكا سلبي،

 حالة مؤكَّدة لفيروس شيكونغونيا  الضنك سلبي، فيروس شيكونغونيا إيجابيفيروس  فيروس زيكا سلبي،

فيروس الضنك إيجابي أو فيروس شيكونغونيا  فيروس زيكا إيجابي و/أو شترك وحالة مؤكَّدة لفيروس زيكا كشف م  

عند اعتماد االختبارات 
التسلسلية، تعطى األولوية 
للسياق الوبائي للفيروسات 

 المصفِّرة الجائلة

-RT)التفاعل السلسلي للبوليميراز -)) وجمع البول (االنتساخ العكسيRT-PCR( التفاعل السلسلي للبوليميراز-جمع الدم (لالختبارات السيرولوجية واالنتساخ العكسي
PCRإذا أمكن ( 

 إذا مر أكثر من أسبوع على بدء األعراض
 أسابيع بين العينتين) ٣-٢، تُتَرك فترة +(عند جمع عينتين من المصل

 للبوليميراز السلسلي التفاعل-العكسي اختبار االنتساخ
)RT-PCR( لكشف فيروس زيكا في الدم أو في البول 

إيجابية التفاعل السلسلي 
 للبوليميراز

 حالة مؤكَّدة لفيروس زيكا

لفيروس الضنك وفيروس شيكونغونيا وفيروس زيكا   IgMاختبار لقياس الغلوبولين المناعي
 وللفيروسات المصفرة األخرى الجائلة في المكان الذي تمت المخالطة فيه

 أربعة أضعاف مقداره السوي، مع غياب عيار أضداد الفيروسات المصفِّرة األخرى، دليًال إضافيًا على عدوى حديثة العهد بفيروس زيكا IgMفي عينات المصل المزدوجة، يعتبر ارتفاع الغلوبولين المناعي +

سلبية التفاعل السلسلي 
 للبوليميراز

حالة ال يمكن استبعاد العدوى 
ا تماماً بفيروس زيك  

 ينبغي وضع التفسير النهائي للنتائج بالمشاركة مع المظاهر السريرية

النتائج   *التفسير المختبري
 فيروس زيكا إيجابي،

فيروس الضنك سلبي، فيروس شيكونغونيا سلبي  حالة محتملة لفيروس زيكا

 فيروس زيكا سلبي، فيروس الضنك إيجابي
حالة محتملة لفيروس الضنك ، فيروس شيكونغونيا سلبي

فيروس الضنك سلبي، فيروس  فيروس زيكا سلبي،
حالة محتملة لفيروس شيكونغونيا شيكونغونيا إيجابي

فيروس الضنك سلبي، فيروس  فيروس زيكا سلبي،
شيكونغونيا إيجابي

عدوى مصاحبة بفيروس  + حالة محتملة لفيروس زيكا
 شيكونغونيا

أو  إيجابي، فيروس الضنك إيجابي و/ فيروس زيكا
 فيروس شيكونغونيا إيجابي

حالة محتملة للعدوى بالفيروسات المصفرة+ عدوى 
 مصاحبة بفيروس شيكونغونيا

  

 االنتساخأنماط أخرى من العينات الختبار 
-RT( للبوليميراز السلسلي التفاعل-العكسي

PCR( 

ً  ٣٠البول أقل من   يوما

ً  ٦٠المني أقل من   يوما


