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• يت�سبب فريو�س حمى القرم– الكونغو النزفية )CCHF( يف وقوع فا�سيات احلمى النزفية الفريو�سية الوخيمة.	

• وي�سل معدل الوفيات الناجمة عن فا�سيات حمى القرم-الكونغو النزفية اإىل %40.	

• وينتقل الفريو�س اأ�سا�سًا اإىل االإن�سان من ح�سرات القراد وحيوانات املا�سية، بينما ينتقل من اإن�سان اإىل اآخر نتيجة االت�سال 	

املبا�سر بدم ال�سخ�س امل�ساب اأو اإفرازاته اأو اأع�سائه اأو �سوائل ج�سمه االأخرى.

• ويتوطن فريو�س حمى القرم– الكونغو النزفية يف ال�سرق االأو�سط	

• وال يوجد لقاح �سد الفريو�س ال للإن�سان وال احليوان.	

حمى القرم– الكونغو النزفية )CCHF( هي مر�س وا�سع االنت�سار ي�سببه فريو�س حتمله ح�سرة القراد )الفريو�سة النريوبية( 

التي تنتمي اإىل عائلة فريو�سات بونيا. ويت�سبب فريو�س حمى القرم– الكونغو النزفية يف وقوع فا�سيات احلمى النزفية 

الفريو�سية الوخيمة، ويبلغ معدل الوفيات الناجمة عن هذه الفا�سيات بني 10% و%40.

وتتوطن حمى القرم– الكونغو النزفية )CCHF( يف عدد من بلدان اإقليم �سرق املتو�سط، ومنذ اأواخر �سبعينيات القرن 

املن�سرم مت االإبلغ عن حاالت حمى القرم– الكونغو النزفية )CCHF( يف العراق و�سلطنة ُعمان وباك�ستان واململكة العربية 

ال�سعودية واالإمارات العربية املتحدة. كما اأبلغ يف ال�سنوات االأخرية عن عدد مرتفع من احلاالت، مع ت�سجيل وفيات ناجمة عن 

حمى القرم– الكونغو النزفية )CCHF( يف ال�سودان )2010( والعراق )1979 و 2010( وجمهورية اإيران االإ�سلمية )2003 و 

2012( واأفغان�ستان )2008 و 2012( وباك�ستان )1976 و 2000 و 2012(.

متثل جمموعة وا�سعة من احليوانات الربية واالأليفة عوائل لفريو�س حمى القرم– الكونغو النزفية منها املا�سية واالأغنام 

واملاعز. وميكن للكثري من الطيور مقاومة العدوى، لكَنّ النعام �سريع التاأثر ويرتفع معدل انت�سار العدوى بني النعام يف مناطق 

ن الفريو�س، حيث ميثل النعام ال�سبب االأ�سلي وراء حاالت االإ�سابة الب�سرية. وعلى �سبيل املثال فقد �سبق اندالع فا�سية  َتَوُطّ

للفريو�س يف م�سلخ للنعام يف جنوب اأفريقيا. ومل يظهر اأي مر�س على هذه احليوانات.

وت�ساب احليوانات بالعدوى عن طريق لدغة القرادات امل�سابة بالعدوى ويظل الفريو�س يف جمرى دم احليوانات ملدة اأ�سبوع 

تقريبًا بعد اإ�سابتها بعدواه، مما ي�سمح با�ستمرار دورة انتقال العدوى من القرادات اإىل احليوانات ثم منها اإىل القرادات ثانيًة 

عندما يلدغها قراد اآخر. وعلى الرغم من اأن عددًا من اأجنا�س القراد ميكن اأن ت�ساب بفريو�س حمى القرم– الكونغو النزفية 

اإال اأن الناقل الرئي�سي للعدوى هو جن�س »القراد الزجاجي العني«.

الحقائق الرئيسية

فيروس حمى القرم– الكونغو النزفية في الحيوانات والقرادات
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ينتقل فريو�س حمى القرم– الكونغو النزفية اإىل الب�سر اإما عن طريق لدغة القرادات اأو باالت�سال املبا�سر بدم اأو اأن�سجة 

احليوانات امل�سابة اأثناء الذبح اأو بعده مبا�سرة. وقد ظهرت معظم احلاالت بني �سفوف العاملني يف �سناعة تربية املا�سية، مثل 

العمال الزراعيني وعمال املجازر واالأطباء البيطريني.

وينتقل الفريو�س من اإن�سان اإىل اآخر نتيجة االت�سال املبا�سر بدم ال�سخ�س امل�ساب اأو اإفرازاته اأو اأع�سائه اأو �سوائل ج�سمه 

االأخرى. وقد ينتقل الفريو�س اأي�سًا اإىل املر�سى يف امل�ست�سفيات نتيجة �سوء تعقيم املعدات الطبية واإعادة ا�ستخدام االإبر وتلوث 

اللوازم الطبية

يعتمد طول فرتة ح�سانة املر�س على طريقة اكت�ساب الفريو�س. فبعد االإ�سابة بالعدوى عن طريق لدغة القرادات، ترتاوح فرتة 

احل�سانة عادًة بني يوم وثلثة اأيام، وبحد اأق�سى ت�سعة اأيام. اأما فرتة احل�سانة بعد االت�سال بدم يحمل العدوى اأو اأن�سجة 

ملوثة فترتاوح بني خم�سة و�ستة اأيام، وقد و�سلت يف بع�س احلاالت املوثقة اإىل 13 يومًا.

�سها واآالم الظهر وال�سداع والتهاب  وتظهر اأعرا�س املر�س فجاأة، ومنها احلمى واآالم الع�سلت والدوخة واآالم الرقبة وَتَيُبّ

العيون واحل�سا�سية لل�سوء. ومن االأعرا�س التي قد تظهر يف بداية االإ�سابة بالفريو�س ال�سعور بالغثيان والقيء واالإ�سهال واآالم 

البطن والتهاب احللق، تليها تقلبات مزاجية حادة وارتباك. وقد يحل حمل هذا الَتَهُيّج ال�سعور بالنعا�س واالكتئاب والرتاخي 

بعد يومني اإىل اأربعة اأيام، وقد ترتكز اآالم البطن يف الربع العلوي االأمين مع حدوث ت�سخم ملحوظ يف الكبد.

ومن العلمات ال�سريرية االأخرى �سرعة نب�سات القلب وت�سخم الغدد اللمفاوية وظهور طفح من�سي )طفح ناجت عن النزف حتت 

اجللد( على االأ�سطح الداخلية املخاطية كتلك املوجودة يف الفم واحللق وعلى اجللد. وقد يزول الطفح النم�سي ليحل حمله نوع 

اأكرب من الطفح اجللدي ي�سمى الكدمات، وظواهر نزفية اأخرى. وعادًة ما تظهر دالئل على حدوث التهاب يف الكبد، وقد يعاين 

املر�سى ذوو احلاالت اخلطرية من تدهور �سريع يف وظائف الكلى اأو ف�سل كبدي اأو رئوي مفاجئ بعد اليوم اخلام�س من املر�س.

ويبلغ معدل الوفيات الناجمة عن حمى القرم– الكونغو النزفية حوايل 30%، وحتدث الوفاة يف االأ�سبوع الثاين من املر�س. 

وبوجه عام يبداأ التح�سن يف حالة املر�سى الذين ي�سرتدون عافيتهم يف اليوم التا�سع اأو العا�سر بعد ظهور املر�س.



نواقل األمراض
تنقل أخطارًا جسيمة

من نواقل 
األمراض 
الشائعة

هي كائنات
صغيرة

اد
قر

ال

ل
رم

ب ال
ذبا

ض

البعو خطٌر كبير
لدغة صغيرة…

يوم الصحة العالمي 2014

حمى القرم - الكونغو النزفيةصفحة 3 من 5

التشخيص

العالج

الوقاية من الفيروس ومكافحته

ميكن ت�سخي�س العدوى بفريو�س حمى القرم– الكونغو النزفية باإجراء عدة اختبارات خمربية خمتلفة هي:

• 	)ELISA( مقاي�سة املمتز املناعي املرتبط باالإِنزمي

• اختبار الك�سف عن امل�ست�سدات	

• اختبار التعادل امل�سلي	

• 	)RT-PCR( مقاي�سة تفاعل البوليمرياز املت�سل�سل با�ستخدام اإنزمي الن�سخ العك�سي

• عزل الفريو�س عن طريق زراعة اخلليا.	

ال ُيْظِهر املر�سى الذين يعانون من اأمرا�س مميتة، وكذلك املر�سى يف االأيام القليلة االأوىل من مر�سهم، يف العادة، ا�ستجابة 

�س حالتهم باإجراء اختبار للك�سف عن الفريو�سات اأو احلم�س النووي الريبي يف  من االأ�سداد التي ميكن قيا�سها، ولذلك ُت�سَخّ

عينات الدم اأو االأن�سجة.

وتنطوي االختبارات التي ُترى للعينات املاأخوذة من املر�سى على خماطر بيولوجية ج�سيمة وال يجوز اإجراوؤها اإال حتت 

ظروف ق�سوى للحتواء البيولوجي. اأما يف حالة اإبطال عمل العينات )با�ستخدام املبيدات الفريو�سية مثًل اأو اأ�سعة غاما اأو 

الفورمالديهايد اأو احلرارة اأو ما اإىل ذلك( فيمكن التعامل معها يف بيئة من بيئات ال�سلمة البيولوجية االأ�سا�سية.

يتمثل النهج االأ�سا�سي املَُتّبع يف التدبري العلجي حلاالت االإ�سابة الب�سرية بحمى القرم– الكونغو النزفية يف توفري رعاية داعمة 

عمومية للمر�سى وعلج ما يظهر عليهم من اأعرا�س.

وقد ا�سُتخدم عقار ريبافريين امل�ساد للفريو�سات يف علج حاالت االإ�سابة بحمى القرم– الكونغو النزفية وكان له فوائد 

وا�سحة. وكانت للرتكيبات التي توؤخذ عن طريق الفم واحلقن الوريدي فعاليًة اأي�سًا يف علج هذه احلاالت.

مكافحة فريو�س حمى القرم– الكونغو النزفية يف احليوانات والقرادات

Robert Swanepoel/NICD South Africa
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من ال�سعب اتخاذ التدابري اللزمة لوقاية احليوانات والقرادات من العدوى بفريو�س حمى القرم– الكونغو النزفية ومكافحتها 

الأن دورة انتقال العدوى من القرادات اإىل احليوانات ثم منها اإىل القرادات ثانيًة حتدث عادًة دون اأن يلحظها اأحد والأن 

العدوى عادًة ما تكون غري ظاهرة يف احليوانات االأهلية. وعلوًة على ذلك تتعدد ناقلت القراد وتنت�سر على نطاق وا�سع، لذا ال 

تعترب مكافحة القرادات با�ستخدام املبيدات الكيميائية املخ�س�سة لقتلها خيارًا واقعيًا اإال ملرافق االإنتاج احليواين املدارة جيدًا. 

وال تتوفر لقاحات حلماية احليوانات من العدوى بالفريو�س.

ل م�ستق من اأدمغة الفئران وا�ستخدامه على نطاق �سيق يف اأوروبا ال�سرقية اإال اأنه ال يوجد  على الرغم من تطوير لقاح ُمعَطّ

حاليًا اأي لقاح اآمن وفعال متاح على نطاق وا�سع لل�ستخدام الب�سري.

ويف ظل عدم وجود لقاح فعال فاإن ال�سبيل الوحيد للحد من العدوى بني الب�سر هو اإذكاء الوعي بعوامل اخلطر وتوعية النا�س 

بالتدابري التي ميكنهم اتخاذها للحد من اأ�سكال التعر�س للفريو�س

وينبغي اأن تركز امل�سورة يف نطاق ال�سحة العامة على اجلوانب املتعددة التالية:

للحد من خطر انتقال العدوى من القرادات اإىل الإن�سان ينبغي:

• ارتداء ملب�س واقية )باأكمام و�سراويل طويلة(	

• ارتداء ملب�س فاحتة اللون ل�سهولة اكت�ساف وجود اأي قرادات على امللب�س	

• ا�ستعمال اأنواع ُمعتَمدة من املبيدات الكيميائية املخ�س�سة لقتل القرادات على امللب�س	

• ا�ستعمال نوع ُمعتَمد من املواد الطاردة للح�سرات على اجللد وامللب�س	

• فح�س امللب�س واجللد بانتظام الكت�ساف وجود اأي قرادات عليهما؛ ويف حالة اكت�سافها يجب اإزالتها بطريقة اآمنة	

• ال�سعي اإىل مكافحة اأو الق�ساء على حاالت اجتياح القرادات الأج�ساد احليوانات اأو حلظائر اخليول واحليوانات االأخرى	

• ُنّب املناطق التي تتواجد فيها القرادات بكرثة والف�سول التي ي�سل فيها ن�ساطها اإىل اأعلى م�ستوياته.	 َتَ

وللحد من خطر انتقال العدوى من احليوان اإىل الإن�سان ينبغي:

• ن املر�س، وال �سيما 	 ارتداء القفازات وغريها من امللب�س الواقية اأثناء التعامل مع احليوانات اأو اأن�سجتها يف اأماكن َتَوُطّ

خلل اإجراء عمليات الذبح واالإعدام يف املجازر اأو املنازل؛

• فر�س احلجر ال�سحي على احليوانات قبل دخولها اإىل املجازر اأو الر�س املنتظم للحيوانات باملبيدات قبل ذبحها 	

باأ�سبوعني.

حمى القرم - الكونغو النزفيةصفحة 4 من 5

الحد من خطر انتقال الفيروس إلى اإلنسان
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وللحد من خطر انتقال العدوى من الإن�سان اإىل الإن�سان يف املجتمع ينبغي:

• ُنّب االت�سال اجل�سدي املبا�سر بامل�سابني بفريو�س حمى القرم– الكونغو النزفية	 َتَ

• ارتداء القفازات واملعدات الواقية عند رعاية املر�سى امل�سابني بالفريو�س	

• املداومة على غ�سل اليدين بعد رعاية املر�سى امل�سابني بالفريو�س اأو زيارتهم.	

• ينبغي للعاملني يف جمال الرعاية ال�سحية الذين يقومون على رعاية مر�سى ُي�ستبه يف اإ�سابتهم بفريو�س حمى القرم– 	

الكونغو النزفية اأو تتاأكد اإ�سابتهم به، اأو يتعاملون مع العينات املاأخوذة منهم، اأن ينفذوا االحتياطات القيا�سية ملكافحة 

العدوى، وهي ت�سمل نظافة اليدين االأ�سا�سية وا�ستخدام معدات الوقاية ال�سخ�سية واتباع ممار�سات ماأمونة حلقن املر�سى 

ودفن املوتى

• وكاإجراء احتياطي ينبغي على العاملني يف الرعاية ال�سحية القائمني على رعاية املر�سى الذين يقيمون يف مناطق قريبة 	

جدًا من منطقة فيها فا�سية حمى القرم– الكونغو النزفية )CCHF( اأن يلتزموا بتنفيذ االحتياطات املعيارية ملكافحة 

العدوى

• بون التعامل مع العينات املاأخوذة من االأ�سخا�س املُ�ستَبه يف اإ�سابتهم بفريو�س حمى القرم– 	 وينبغي اأن يتوىل موظفون ُمدَرّ

زة مبا يلزم من معدات. الكونغو النزفية يف خمتربات جُمَهّ

• ينبغي اتباع التو�سيات التي اأعدتها منظمة ال�سحة العاملية اخلا�سة مبكافحة العدوى بحاالت االإيبوالوحمى ماربورج 	

)CCHF( النزفية، وذلك لدى تقدمي الرعاية للمر�سى الذين ي�ستبه اأنهم م�سابون بحمى القرم– الكونغو النزفية

مكافحة العدوى في مرافق الرعاية الصحية

• تعمل منظمة ال�سحة العاملية بالتعاون مع �سركائها يف ال�سرق االأو�سط لتقدمي الدعم يف تر�سد حمى القرم– الكونغو 	

النزفية )CCHF(، وبناء القدرات الت�سخي�سية ويف اأن�سطة اال�ستجابة للفا�سيات.

• توفر منظمة ال�سحة العاملية الوثائق اللزمة ال�ستق�ساء املر�س ومكافحته، وقد اأن�ساأت مذكرة تو�سيحية واحتياطات 	

معيارية للرعاية ال�سحية، ت�ستهدف احلد من خطر �سراية العوامل التي ت�سبب العدوى بانتقالها بوا�سطة الدم، وغريها 

من العوامل.

استجابة منظمة الصحة العالمية 
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