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الكـويـت  دولـة  الدائم  ومقرها  العرب،  الصحة  وزراء  مجلس  تتبع  عربية  منظمة 
وتهدف إلى:

ــ توفير الوسائل العلمية والعملية لتعليم الطب في الوطن العربي.

ــ تبادل الثقافة واملعلومات في الحضارة العربية وغيرها من الحضارات في 
املجاالت الصحية والطبية.

العلوم  في مجاالت  العربية  باللغة  والترجمة  التأليف  وتشجيع حركة  دعم  ــ 
الصحية.

الطبية  املعلومات  لبنية  األساسية  واألدوات  واملطبوعات  الدوريات  إصدار  ــ 
العربية في الوطن العربي.

قاعدة    وإنشاء  وتنظيمه  وحصره  العربي  الطبي  الفكري  اإلنتاج  تجميع  ــ 
معلومات متطورة لهذا اإلنتاج.

ــ ترجمة البحوث الطبية إلى اللغة العربية.

ــ إعداد املناهج الطبية باللغة العربية لالستفادة منها في كليات ومعاهد العلوم 
الطبية والصحية.

ويتكون املركز من مجلس أمناء حيث تشرف عليه أمانة عامة، وقطاعات إدارية 
وفنية تقوم بشؤون الترجمة والتأليف والنشر واملعلومات، كما يقوم املركز بوضع الخطط 
املتكاملة واملرنة للتأليف والترجمة في املجاالت الطبية شاملة املصطلحات واملطبوعات 
املعلومات  لبنية  الضرورية  واملسوحات  واألدلة  واملوسوعات  والقواميس،  األساسية 
األساسية  املعلومات  وتقديم خدمات  الطبية  املناهج  إعداد  العربية، فضاًل عن  الطبية 

لإلنتاج الفكري الطبي العربي.
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املقدمة
عرَّفت منظمة الصحة العاملية مفهوم الصحة في دستورها الذي صاغته عام 1946 بأنه "بلوغ 
الناس واملجتمعات أقصى قدر من املعافاة وليس مجرد انتفاء العجز أو غياب املرض" . وقد اقتضى 
ذلك التعّرف على كل ما من شأنه أن يزيد "الرصيد الصحي" لدى كل فرد ويعزِّز قدرة املجتمع على 
توقِّي املخاطر واألحداث الضائرة والصمود في مواجهتها إذا وقعت، واحتواء ما تخلفه من آثار بعد 

زوالها.

واألخطار التي تهدد الصحة كثيرة، منها داخلية، مثل االضطرابات في اإلنزيمات والخلل في 
الجينات، ومنها خارجية، مثل، العدوى بالطفيليات أو بالجراثيم أو بالفطريات أو بالفيروسات، واملواد 
الكيميائية واإلشعاعية والنووية، وتدهور األحوال البيئية بالتلوث و بتغير املناخ. ثم إن للسلوك الضار 
الخمول  لحياة  وامليل  واملخدرات  الكحول  وإدمان  التدخني  مثل  على صحتهم،  كبيرًا  تأثيرًا  للناس 
واملمارسات الجنسية خارج العالقات الزوجية املحمية بالِقَيم واألخالق الحميدة . ولكل خطر من تلك 
األخطار أثره الكبير على صحة الفرد وعلى رفاهية وعافية املجتمع ككل، بل وعلى سالمة البشرية 

جمعاء. 

إن الهدف األساسي من هذا الكتاب حول األمراض الفيروسية هو تزويد العاملني في الصحة 
العمومية وطالب الكليات الصحية والطبية والتمريض وبقية املهتمني بالصحة والطب بمعلومات علمية 
دقيقة ومستمدَّة من آخر ما توصلت إليه البحوث حول أمراض الفيروسات، وهي معلومات مفيدة 
تنضوي تحت  في الحياة اليومية للفرد واملجتمع ولكل العالم. فلئن كانت الفيروسات نظرياً  أيضاً 
العوامل الخارجية التي تنتقل إلى اإلنسان املستعد واملتعرض لها بالعدوى، إال أن خطورتها على 

البشرية كبيرة، كما سيتبني لنا من الجزء الذي يستعرض شيئًا من تاريخ الطب والفيروسات. 

وهلل ولي التوفيق،،،

 الدكتور/  عبد الرحمن عبد هلل العوضي
األمني العام
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التمهيد
الفيروسات هي كبسوالت بروتينية مليئة بمادة جينية، وهي متناهيٌة في الصغر، فهي 
أصغر من الجراثيم بكثير. تسبب الفيروسات األمراض املعدية املألوفة مثل، الرشح واألنفلونزا 
والثآليل، كما تسبب األمراض الخطيرة مثل، اإليدز والجدري والحمى النزفية، وهي كائنات ال 
تستطيع االستقالل بمعيشتها بل، فهي تقوم باإلغارة على خاليا طبيعية حية، وتستولي على 
املاكنة الجينية فيها، وتحرفها عن مسارها لتعمل على إنتاج جزيئات فيروسية بداًل من إنتاج 
ما يلزم تلك الخاليا للتكاثر، وهكذا تنتج فيروسات أخرى مشابهًة للفيروسات األولى التي 

غزت الخاليا، وهو ما ينتهي بقتل تلك الخاليا فعليًا، وظهور املرض لدى املصاب. 
وتتسم العدوى الفيروسية بأنها صعبة العالج ألن الفيروسات تعيش داخل خاليا جسم 
املصاب، فهي "محميٌة" من األدوية التي تنتقل عادًة خالل مجرى الدم، فال تنفع املضادات 
الحيوية شائعة االستعمال في مواجهة االلتهابات الفيروسية، لكن هناك أدويٌة جديدة مضادٌة 
للفيروسات تستطيع القضاء عليها أو إضعافها ، وهناك إجراءات يوصى بها أكثر من غيرها 

تتعلق بمكافحة األمراض السارية التي تسببها الفيروسات والوقاية منها.
يقسم الكتاب الذي بني أيدينا إلى ثالثة أبواب، تتناول فصول الباب األول نبذة تاريخية 
عن الفيروسات وماهيتها. وتناقش فصول الباب الثاني الفيروسات التي لها أهمية إكلينيكية 
ومنها، الفيروسات الغدانية، الفيروسات الكوكساكية، فيروسات التهاب الكبد، الفيروسات 
القهقرية، فيروسات األنفلونزا، فيروس الورم الحليمي البشري، الجدري، الفيروسات الحلئية، 
السنجابية  الفيروسات  الكلبية،  الفيروسة  النزفية،  الفيروسية  الحميات  املكللة،  الفيروسات 
والعجلية، فيروس زيكا، وُيختتم الكتاب بالباب الثالث بالحديث عن طرق الوقاية وإرشادات 

السالمة في املختبرات الحيوية للوقاية من األمراض الفيروسية.
نأمل أن يكون الكتاب إضافة إلى املكتبة الطبية العربية، وأن يكون معينًا ومرشدًا لجميع 

العاملني واملهتمني بهذا املجال

وهلل ولي التوفيق،،،

 الدكتور/ يعقوب أحمد الشراح
األمني العام املساعد
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املؤلف في سطور

• د. قاسم طه السارة.	
ــ سوري الجنسية ــ مواليد عام 1951م.

ـ عام 1976م، وشهادة الدراسات  ـ جامعة دمشقـ  ــ  حاصل على شهادة الدكتوراة في الطبـ 
ـ عام 1979م، وشهادة اإلجازة في اللغة العربية  ـ جامعة دمشقـ  العليا في الطب الداخليـ 

وآدابها ــ جامعة حلب ــ عام 1996م.
ــ  أصدر كتباً، ونشر مقاالت في مجال الطب والتعريب.

ــ  عمل مستشارًا إقليمياً للمعلومات الطبية والصحية باملكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية 
لشرق املتوسط، والبرنامج العربي العاملي ملنظمة الصحة العاملية، بوحدة املصطلحات في 

الفترة )1997م ــ 2017 م(.
د، ومعجم  د، ومعجم التشريح املوحَّ ــ  شارك في إعداد الطبعة الرابعة من املعجم الطبي املوحَّ

د. د، ومعجم طب األسنان املوحَّ الصيدلة املوحَّ
ــ  عمل مستشارًا في موسوعة امللك عبد هلل بن عبد العزيز للمحتوى الصحي العربي على 

شبكة اإلنترنت.  
الطبعة  ــ  الصحية  واملهن  والتمريض  للطب  موسبي  معجم  تحرير  بهيئة  مستشارًا  عمل  ــ 

السابعة عشرة باللغة اإلنجليزية ــ عام 2017 م. 
ــ  ساهم في إعداد سلسلة الكتاب الطبي الجامعي. 

ــ  ِاْنُتِخب عضوًا مراساًل ملجمع اللغة العربية بدمشق في الفترة )2010 م ــ 2015 م(.
ــ ِاْنُتِخب خبيرًا بلجنة املصطلحات الطبية بمجمع اللغة العربية بالقاهرة ــ عام 2016 م.

- ز - 
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مقدمة الكتاب

رغم أن الفيروسات هي أصغر الكائنات الحية، وأن بساطة بنيتها تضطرها لالعتماد 
على مضيف تستمد منه مقومات حياتها، وأن التطورات العلمية املتسارعة قد وفرت لإلنسان 
وسائل بالغة القوة للفتك بها، فإنها قد استحوذت على اهتمام البشر بما أحدثته من آثار 

واضحة على شبكة العالقات الوطيدة بني البشر والحيوانات والنباتات واألحياء الدقيقة. 
صحيح أن بعض الفيروسات مصدر للقاحات ذات النفع العميم في الصحة العمومية، 
فخلصت البشرية من الجدري، وهي على وشك أن تخلصها من شلل األطفال، وخفضت من 
معدالت الوفيات في املسنني إثر إصابتهم باألنفلونزا املوسمية، إال أن فيروسات أخرى وثيقة 
تترافق بمعدالت عالية من فشل وظائف األعضاء الحيوية  التي  الصلة باألمراض الخطيرة 
وظهور األورام، فالعالقة بني االلتهاب الكبدي وسرطان الكبد والفشل الكبدي، وبني العدوى 
بفيروس الورم الحليمي البشري وسرطان عنق الرحم، تؤرق املعنيني بالصحة العمومية في 
األمم  يهدد  مخيفاً  كابوساً  أضحت  املستجدة  الفيروسية  األمراض  إن  ثم  البلدان،  جميع 

واملجتمعات، وما فيروس زيكا عنا ببعيد.
ولعل في هذا ما يعطي لدراسة علم الفيروسات أهمية فريدة، ويدفع بطالب الطب للبحث 
فجاءت  املجال،  هذا  في  الخطى  متسارعة  التطورات  لتواكب  وُمَحدَّثة  موثوقة  مصادر  عن 
مبادرة املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية لتلبية هذه الحاجة املاسة بإصدار كتاب 
الطبية املوجهة لطالب كليات الطب، وهو  املناهج  الفيروسات ضمن سلسلة  موجز في علم 
ليتعرف على املفاهيم األساسية في هذا العلم،  كتاب يأخذ بيد الطالب في خطواته األولى 

وليعتاد ارتياد املصادر املوثوقة التي يطّلع من خاللها على أحدث التطورات العلمية. 
واألمل معقود أن يستفيد الطالب من هذا الكتاب بتطبيق ما يتضمنه من معارف في 
حياته العملية، وباالستزادة منها كلما سنحت له فرصة لالّطالع على املزيد منها، لينفع الناس 

من حوله، ويدرأ عنهم األمراض واألوبئة. 
وهلل ولي التوفيق،،،

- ط - 
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نبذة تاريخية عـن الفيروسات

الفيروسات عبارة عن كبسوالت بروتينية مليئة بمادة جينية، وهي كائنات متناهية 
الصغر، فهي أصغر من الجراثيم بكثير. تسبب الفيروسات الكثير من األمراض املعدية 
بعضها مألوف مثل، الرشح واألنفلونزا والثآليل، كما تسبب األمراض الخطيرة مثل، 
اإليدز والجدري والحمى النزفية، نظرًا لكونها كائنات ال تستطيع االستقالل بمعيشتها 
بل ال بد لها من أن تعمل، تقوم باإلغارة على خاليا طبيعية حية، وتستولي على النواة 
واملادة الجينية فيها، وتبعدها عن مسارها لتعمل على إنتاج جزيئات فيروسية بداًل من 
إنتاج ما يلزم تلك الخاليا للتكاثر، وهكذا تنتج فيروسات أخرى مشابهًة للفيروسات 
األولى التي غزت الخاليا، وهو ما ينتهي بقتل تلك الخاليا فعليًا، وظهور املرض لدى 
املصاب، وتتسم العدوى الفيروسية بأنها صعبة العالج ألن الفيروسات تعيش داخل 
خاليا جسم املصاب، فهي »محميٌة« من األدوية التي تنتقل عادًة خالل مجرى الدم، 
فال تنفع املضادات الحيوية شائعة االستعمال في مواجهة االلتهابات الفيروسية، لكن 

هناك أدوية جديدة مضادة للفيروسات تستطيع القضاء عليها وإضعافها.

دة في عرض املعلومات حول كل مرض منهجية ُمَوحَّ
املالمح اإلكلينيكية الرئيسية للمرض، وتشمل األعراض والعالمات  والتشخيص 
التفريقي الذي يفرِّق هذا املرض عن غيره من األمراض التي قد تشابهه في الصورة 

اإلكلينيكية، وهذه املالمح هي: 

• االختبارات التشخيصية املالئمة املستخدمة في الوقت الحاضر على نطاق واسع 	
في املختبرات التشخيصية لكشف املرض أو تأكيد العامل املمرض.

• املضاعفات املُْحَتَملة، وهي ما يمكن أن يصيب املريض من أضرار قد تبقى بعد 	
زوال أعراض املرض.

نبذة تاريخية عن الفيروسات

الفصل األول
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• اسم الفيروس املسبب للمرض مع تصنيفه واإلشارة إلى أهم خصائصه.	

• معلومات إحصائية عن معدالت الحدوث وأماكن انتشار املرض في العالم، وعن 	
املجموعات السكانية التي قد تكون أكثر عرضة لإلصابة به، وقد نقدم معلومات 

حول بعض األوبئة القديمة والحديثة.

• مصدر الفيروس سواًء كان إنسانًا أو حيوانًا أو أحد املفصليات أو النباتات أو 	
التربة أو مادة ما أو مجموعة من هذه العناصر.

• طرق االنتقال واآلليات التي ينتشر بواستطها الفيروس بني البشر، مثل االنتقال 	
املباشر بالهواء أو باملاء أو بالدم، وبالغذاء أو عن طريق املمارسة الجنسية أو عبر 

األغشية الجنينية من األم لطفلها.

• فترة الحضانة، وهي الفترة املقاسة بالساعات أو األيام أو األسابيع بني التعرض 	
البدئي للفيروس وبني أول ظهور ألعراض العدوى.

الشكل )1(: أشكال الفيروسات

حلزوني متعدد السطوح كروي معقد

فيروس فسيفساء 
التبغ

الفيروسة الغدانية فيروس األنفلونزا العاثية
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• فترة دور السراية، وهي الفترة املقدرة باأليام أو األسابيع أو األشهر التي يمكن 	
للفيروس أن ينتشر بشكل مباشر، أو غير مباشر من شخص مصاب بالعدوى 

آلخر سليم، أو من الحيوان املصاب بالعدوى إلنسان سليم.

• أو 	 البشرية  واملجموعات  لها  مقاومته  أو  العدوى  الكتساب  اإلنسان  استعداد 
تتلو  التي  واملناعة  مقاومتها،  أو  العدوى  اكتساب  الختطار  املعرضة  الحيوانية 

العدوى.

• ومخالطيه 	 املريض  مستوى  على  تتخذ  إجراءات  وهي  والوقاية  املكافحة  طرق 
والبيئة التي تحيط به مباشرة، وكذلك توصف ضمنها اإلجراءات املصممة للحد 
من انتشار املرض من األشخاص املصابني، مثل عزل املرضى، وتقديم املعالجة 
النوعية والحديثة إلنقاص فترة السراية وإلنقاص فرص اإلصابة باملرض، وعدد 
الوفيات، والتدابير التي يمكن اتخاذها ملنع انتقال الفيروس من الشخص املصاب 

إلى الشخص السليم.

• الصفة 	 ذات  اإلجراءات  وهي  الوبائية،  والتدابير  الحديثة  اإلكلينيكية  املعالجات 
اإلسعافية العاجلة، املصممة للحد من انتشار املرض الساري الذي يكون قد وقع 

على نطاق واسع.

• وجوب اإلبالغ عن املرض عند احتمال حدوث كوارث وبائية أو إثارة قلق دولي، مع 	
التطرق إلى التدابير الدولية املتخذة مثل تزويد السلطات بخدمات املشورة، وجمع 
وتداول  املرجعية  واملواد  املعايير  وضع  في  املساعدة  وتقديم  املعلومات  وتحليل 
املتعلقة  املعلومات  ونشر  املنظمات  بني  التعاونية  والبحوث  والتدريب،  املعلومات 

بمعدالت حدوث مرض ما. 

• التحوالت في بنية الفيروس والطفرات، ظهور فيروسات جديدة، وما تؤدي إليه من 	
تغيرات في القدرة على االنتقال واختراق الدفاعات املناعية لدى اإلنسان، والسيما 
إذا كان لها ميل لالنتشار الوبائي، أو كانت تقاوم اللقاحات واألدوية التي تتوافر 

من قبل. 

• توافر اللقاحات ومدى استجابة أو مقاومة الفيروس لها، والسيما في الفيروسات 	
التي تميل للتغير والتحول بوتيرة سريعة.
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تصنيف الفيروسات
لقد تقدم العلم تقدمًا سريعًا في التّعرف على الفيروسات، فصنفها تصنيفات 

متعددة املحاور، اعتماداً على خصائصها املشتركة، وتكون هذه التصنيفات :
• بحسب األنواع واألجناس التي تنتمي إليها.	
• بحسب األحجام، فهناك فيروسات كبيرة الحجم )نسبيًا(، بحيث يسهل رؤيتها 	

باملجهر اإللكتروني، وهي  القوي، ومنها فيروسات ال ترى إال  باملجهر الضوئي 
غالبية الفيروسات.

• بحسب إحداثها للمرض، بل وحتى فائدتها في مكافحة املرض أو في تحضير 	
اللقاحات واألمصال.

• بحسب ميلها لالنتشار السريع وإحداث األوبئة والجائحات.	
• بحسب الكائنات الحية التي تصيبها، أو ما يطلق عليه العائل، فمنها ما تقتصر 	

على إصابة الحيوانات، وال تنتقل إلى البشر، ومنها ما تقتصر إصابته على البشر 
وال تنتقل إلى الحيوانات، ومنها ما تصيب الحيوانات ثم تنتقل إلى اإلنسان. 

• الجهاز 	 أمراض  تسبب  التي  العوامل  منها  تستهدفه،  الذي  العضو  بحسب 
الهضمي، وأخرى تسبب أمراض الجهاز التنفسي، أو الجلد أو العني ..إلخ.

• بحسب طرق االنتقال، فمنها ما ينتقل بالتماس املباشر، ومنها ما ينتقل بالهواء، 	
ومنها ما ينتقل باملاء، ومنها ما ينتقل بالغذاء، ومنها ما ينتقل بالدم أو بسوائل 
الجسم، ومنها ما ينتقل باالتصال الجنسي، ومنها ما ينتقل عبر األغشية الجنينية 

من األم إلى طفلها.
• بحسب نوع الحمض النووي ومحتوى املادة النووية في الفيروس، وهل هي دنا أم 	

رنا، وهل الحمض النووي وحيد الطاق أم ثنائي الطاق؟

شيء من التاريخ
وقد سارت البشرية خطوات كثيرة في مسار عالقتها مع الفيروسات، وإذا أردنا 

أن نتلمس أبرز معالم تلك املسيرة فسنجد أن :
• أول سجّل يوثق اإلصابة بعدوى فيروسية جاء في لوحة فرعونية تعود إلى عام 	

3700 قبل امليالد تقريبًا، وفيها صورة الكاهن مصاب بشلل األطفال.
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• الجنوبية، 	 أمريكا  في  ثالثة  من  أكثر  على  الجدري  وباء  قضى   1520 عام  في 
وتسبب في انهيار إمبراطوريتهم العريقة خالل سنتني.

• )ولم يكن معروفًا أن سبب 	 الجدري  لقاح ضد  أول  تم تحضير   1796 في عام 
من بثرات  اإلصابة بالجدري فيروسي، بل لم تكن الفيروسات قد عرفت آنذاك( 

ُجَدري البقر.  
• في عام 1883 اكتشف أدولف ماير" Adolf Meyer" وهو عالم أملاني كان يبحث 	

عن أسباب مرض فسيفساء التبغ الذي يجعل نبات التبغ قزمًا ويلوِّن أوراقه ببقع 
أخرى  إلى  نبتة  من  املرض  نقل  واستطاع  الفسيفساء،  تشبه  التي  األلوان  من 
بسهولة، ولكنه لم يتمكن من مشاهدة أية جراثيم، فافترض آنذاك وجود كائنات 

أصغر من الجراثيم تسبب العدوى. 
• في عام 1897 صاغ العاِلم مارتينوس بايرينك "Martinus Beijerinck" كلمة 	

فيروس من الالتينية وهي بمعنى ُسّم .
• في عام 1906 اكتشف إيموري إيليس "Emory Ellis" دورة حياة الفيروسات 	

واستكمل االكتشاف ماكس ديلبروك " Max Delbrück" ا)1981-1906(.

• في عام 1953 تمكن وندل ستانلي "Wendell Stanley"، وهو عالم أمريكي من 	
تحويل الكائن الذي يسبب عدوى نبات التبغ بمرض الفسيفساء إلى بلورات. وكان 
قد استحق جائزة نوبل عام 1946، وقد طرح ذلك سؤااًل جدليًا حول ما إذا كانت 
الفيروسات كائنات حية أم جمادات. وأنها قد تجمع النقيضني في تبلورها وفي 

تأثرها وموتها.

• في عام 1952 اكتشف العلماء الفيروسات اآلكلة للجراثيم )العاثيات(.	

• في عام 1955 تمكن العلماء من التحقُّق من أن الفيروسات تتكون من بنية نووية 	
هي الحمض النووي )إما الدنا، أو الرنا( يحيط به بروتني على شكل القفص.

• في عام 1957 اكتشف العلماء "مادة اإلنترفيرون"، وهي أول العوامل املضادة 	
للفيروسات اكتشافًا وأوسعها نطاقًا في املعالجة.

• بني 	 العالقة   "Peyton Rous" روس  بيتون  فرانسيس  اكتشف   1966 عام  في 
الفيروسات وبعض األورام.
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• توالت االكتشافات بسرعة بعد ذلك، وكان من أبرزها، اكتشاف فيروس الحمى 	
األطفال  شلل  فـيروس  اكـتشاف  إلـى  بـاإلضافة  له،  املضاد  واللقاح  الصفراء 
الفم.  طريق  وعن  الحقن  طريق  عن  له  واللقاحات املضادة  )سنجابية النخاع ( 
اليزال العالم يتابع جهود استئصال شلل األطفال، ويرقب باهتمام بالغ البلدين 
اللذين ال يزاالن يعانيان املرض، وهما أفغانستان وباكستان، اكتشاف فيروسات 

التهابات الكبد واللقاحات املضادة، اكتشاف فيروس اإليدز. 

• في عام 1980، أعلنت منظمة الصحة العاملية استئصال الُجَدري من العالم.	

• في عام 1983 تم الكشف عن متالزمة العوز املناعي املكتسب )اإليدز(.	

• على 	 منها  عاملية،  أنفلونزا  جائحات   10 السـابقة  الثالثة  القـرون  خالل  حدثت 
األنفلونزا  باسم  عرف  ما  بينها  وحده،  العشرين  القرن  في  جائحات   3 األقل 
األسبانية 1918-1919. وهي أشد جائحة حدثت في تاريخ البشرية، ويعتقد أن 

تلك الجائحة قد سببت وفاة ما بني 20 - 50 مليون في أنحاء العالم.

دورة حياة الفيروسات
تمر الفيروسات بخمس مراحل في دورة حياتها التي تتضمن:

• االرتباط بالخلية املستهدفة. 	

• اختراق غالف الخلية املستهدفة. 	

• التضاعف داخل تلك الخاليا.	

• تجميع املكونات الجينية لتشكيل فيروس متكامل بداخل الخلية املستهدفة. 	

• انطالق الفيروسات خارج الخلية إلصابة العديد من الخاليا األخرى. 	

أهم املفاهيم واملعاني التقنية واملصطلحات التي تتعلق بالفيروسات 
وباألمراض التي تسببها

عليه  تظهر  أن  دون  الفيروس  أنسجته  في  يحمل  حيوان  أو  شخص  هو  الحاِمل، 
األعراض أو العالمات اإلكلينيكية للمرض الذي يسببه، ويصبح مصدرًا للعدوى، 
وقد ال تظهر عليه أعراض أو عالمات املرض فيسمى حامل العدوى الصحيح،  
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أو الحامل عديم األعراض، وفي فترة الحضانة يعد املصاب بالعدوى الفيروسية 
حاماًل للفيروس، ويدعى في هذه الحالة بالحامل الحاضن، وكذلك في فترة النقاهة 
وما بعدها فيدعى بالحامل الناقل. وتختلف املدة التي تستمر فيها حالة الحمل بني 
فيروس وآخر، فقد تكون قصيرة وقد تكون طويلة، وقد تكون حالة الحمل مؤقتة 

أو عابرة أو مزمنة  أودائمة.

فيروس  انتقال  عن  الناجم  املرض  هو  الساري،  أو  املُْعِدي  الفيروسي  املرض 
من شخص أو حيوان مصاب بالعدوى، إما مباشرة أو بعد مروره عبر مضيف 

متوسط أو عبر ناقل مثل الحشرات من املفصليات.

أو في نسج املصاب  الفيروس في دم  أثناءه  الذي يوجد  الزمن  دور السراية، هو 
بالعدوى وبأعداد تكفي إلحداث العدوى، إذ يستمر فيه انتقال الفيروس بشكل 
إلى  من حيوان  أو  آخر  إلى  مباشر من شخص مصاب  غير  بشكل  أو  مباشر 
املفصليات  الحشرات من  إلى  أو  الحيوان،  إلى  بالعدوى  أو من مصاب  إنسان 
كما في األمراض املنقولة باملفصليات كاملالريا والحمى الصفراء. وهناك بعض 
فعاليتها  فترة  من  فترة حضانتها  أثناء  أكثر سراية  تكون  الفيروسية  األمراض 

الظاهرة إكلينيكياً كالتهاب الكبد A والحصبة. 

املخالط، هو شخص أو حيوان اتصل بمصاب ) شخص أو حيوان (، أو ببيئته امللوثة 
اتصااًل يحتمل معه اكتساب العدوى.

ث، وجود الفيروسات في موضع ما من سطح الجسم أو املالبس أو املفارش  الـتََّلوُّ
أو الدمى، أو األدوات الجراحية أو الضمادات أو أية أداة أو مادة أخرى حية أو 

غير حية  بما في ذلك املاء والطعام.

بالتعريض  وذلك  الجسم،  خارج  املوجودة  الفيروسات  إزالة  أو  قتل  هو  الـتَّـْطهير، 
املباشر لعوامل كيميائية أو فيزيائية. 

إزالة الحشرات، هي إبادة أو طرد الحشرات التي يمكن أن توجد على جسم املصاب 
أو مالبسه أو بيئته املباشرة، أو على الحيوانات األليفة.
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املنطقة حتى يصبح  الذي تستمر إصاباته في هذه  املرض  ن، هو  الـُمَتَوطِّ املرض 
وجوده معتادًا وثابتًا.

الوباء، هو حدوث حاالت متزايدة من مرض ما في مجتمع أو إقليم بزيادة واضحة 
عن املتوقع عادة.

الجائحات، هي حدوث حاالت من املرض تعّم األفراد واملجتمعات من جميع الفئات 
واملناطق الجغرافية.

املُضيف، هو شخص أو حيوان أو أو طير أو حشرة من املفصليات يعيش في خالياه 
الفيروس ويتطور فيها.

أو  خلوية  مناعة  أو  نوعية  واقية  أضداد  لديه  حيوان  أو  هو شخص  املنيع،  الفرد 
كالهما نتيجة عدوى أو تمنيع سابقني ليستجيب بدرجة كافية للوقاية من عدوى 

أو مرض إكلينيكي أو كليهما، عقب التعرض لفيروس.

وهناك  العدوى.  تقاوم  خاليا  أو  أضداد  بوجود  عادة  مرتبطة  مقاومة  هي  املناعة، 
مناعة فاعلة تكون قصيرة األمد ال تدوم ألكثر من أيام أو شهور فقط، وتحدث 
نتيجة انتقال األضداد عبر املشيمة من األم إلى الطفل، أو نتيجة حقن أضداد 
واقية نوعية من مصل حيوان ممنع أو أشخاص بدور النقاهة، أو لديهم مناعة أو 
بإعطاء مصل الجلوبولني املناعي البشري. وهناك مناعة فاعلة وتكون مديدة أو 
طويلة األمد، تستمر سنوات، وتكتسب تلو عدوى أو تلو التطعيم باللقاح املستمد 

من الفيروس املقتول أو املعدل أو بعض أجزائه أو منتجاته.

اللوائح الصحية الدولية لعام )2005(، هي صك قانوني دولي ملزم لـجميع بلدان 
املخاطر  ومواجهة  توقي  على  الدولي  املجتمع  إلى مساعدة  يهدف  للعمل  العالم 
الناس في شتى  القادرة على االنتشار عبر الحدود، وتهديد  العمومية  الصحية 
أرجاء العالم. وقد دخلت حّيز النفاذ في 15 حزيران "يونيو" 2007، وهي تقتضي 
من البلدان تعزيز قدراتها في مجال ترصد األخطار الصحية العمومية ومواجهتها 
من أجل رصد األحداث، واألخطار التي تحدق بالصحة العمومية واإلبالغ عنها 

واالستجابة لها ومواجهتها. 
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العدوى الـُمْسَتِترة، هي عدوى ال تترافق بأي أعراض أو عالمات إكلينيكية يمكن أن 
تشير إليها، وال يمكن كشفها بإجراء اختبارات نوعية على الدم.

فترة الحضانة، هي الفترة الزمنية بني دخول الفيروس لجسم الحائل وبني ظهور أول 
عالمة أو عرض للمرض الذي يسببه. 

الَعْدوى بالفيروس، هي دخول الفيروس إلى جسم إنسان أو حيوان وتطوره فيه 
أو تكاثره. 

الَعـْزُل، هو فصل األشخاص املصابني أو الحيوانات املصابة بعدوى فيروسية طول 
دور السراية عن اآلخرىن في أماكن وظروف تمنع أو تحد من االنتقال املباشر، أو 
غير املباشر للفيروس من املصابني بالعدوى إلى ذوي االستعداد للعدوى، أو إلى 

من قد ينشرون العامل إلى آخرىن . 

الَحْجر الصحي، هو تقييد أنشطة األشخاص األصحاء أو الحيوانات السليمة الذين 
تعرضوا لحالة من مرض فيروسي أثناء دور سرايته.

املستودع، هو أي شخص أو حيوان أو مفصلي أو نبات أو تربة أو مادة ) أو توليفة 
أو مشاركة من هذه األشياء ( تحتوي على الفيروس لينتقل إلى مضيف مستعد .

املرض حيواني املصدر، هو عدوى من الحيوانات إلى اإلنسان .
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يندر أن ينجو أي إنسان في أي عام من عدوى فيروسية، بل إنها قد تتكرر لديه 
كل عام مرات متعددة، إما على شكل رشح أو زكام أو أنفلونزا أو هربس أو التهاب 
لعل  الفيروسات،  تسببها  خطيرة  بأمراض  الناس  بعض  إصابة  جانب  إلى  معوي، 
أشـهـرها التهابـات الـكبد الفـيروسية واإليـدز واألشـكال املسـتجدة مـن األنفلونـزا. 
وال عجب أن تـحتل اآلثار االقتصادية واالجتماعية للعدوى بالفيروس الدرجات العليا 
ما  أن  إذ  كافة،  املجتمعات  وفي  الصحي  املجال  في  القرار  اهتمامات أصحاب  من 
واملجتمعات  الدول  يكلف  اإلنتاج  العمال عن عملهم وتعطل وسائل  تسببه من غياب 

مبالغ طائلة.

الشكل )2(: التركيب التشريحي للفيروس

بروتينات سكرية
غشاء شحمي

الرنا

قفيصة
املطرس

املنتسخة العكسية

ماهية الفيروسات

الفصل الثاني
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وقد استند اكتشاف الفيروسات في البدء على ما تتسبب في حدوثه من األمراض، 
بل إن التفكير بها وافتراض وجودها قد سبق اكتشاف الجراثيم بعقود من السنوات، 
حتى أن اللقاح املضاد للجدري قد سبق تشخيص الفيروس املسبب له، وتمييزه عن 
جدري البقر، حيث قام الطبيب إدوارد جينر"Edward Jenner" بتحضير اللقاح من 
مفرزات حويصالت جدري البقر التي ظهرت على ضرع البقر املصاب. وكان التمييز 
حات  املَُرشِّ اجتياز  الفيروسات تستطيع  أن  الجراثيم  وبني  الفيروسات  بني  الرئيسي 
التي ال تستطيع الجراثيم اجتيازها، ومن هنا كان اسمها لفترة طويلة باللغة العربية 

»ُحَمات راشحة«.

ولعل أفضل تعريف للفيروسات أنها كائنات بالغة الدقة والصغر، قد ال يزيد قطر 
بعضها على 20 نانو متر، وهي بذلك ال تزيد عن حجم الريبوزومات داخل الخلية، وقد 
ال يستطيع أقوى املجاهر الضوئية إظهار الفيروسات كبيرة الحجم نسبيًا، وقد يقتصر 
املجموع الجيني في الفيروسات الصغيرة على 2-4 جينات فقط، ولكنه قد يصل في 

الكبيرة نسبيًا منها إلى املئات من الجينات.

التآثر بني الفيروسات واإلنسان
التكاثر  أو  العيش  يمكنها  العدوى واألمراض لإلنسان، وال  الفيروسات  تسبب 
بدون أن تكون داخل الخلية، إذ هي مجبرة على استخدام املوارد املوجودة في الخلية 
ر قدراتها إلنتاج املكونات الفيروسية األساسية، وينتهي األمر  التي تدخل إليها لتسخِّ
الفيروس عليها  يعيش في داخلها لسيطرة  التي كان  الخلية  بموت  الفيروس  بتكاثر 
األساسية  االستقالبية  بوظائفها  قيامها  وعدم  داخـلها،  الفـيروس  مكونات  بإنتاج 
الخاصة بها، فتنطلق الفيروسات الجديدة لتدخل خاليا أخرى وتعيد سلسلة األحداث 

ذاتها.

وقد تتدخل اآلليات املناعية لدى املصاب بالعدوى الفيروسية لتعجل بموت الخاليا 
املنعدية بالفيروس املستضيفة للفيروسات، ولتنتج األضداد، ولتخصص سالالت من 
خاليا مناعية تتذكر سمات الفيروس وتسارع للتصدي له عند دخوله ثانية إلى الجسم 
)خاليا ذاكرة(، وقد يتغير مسار عمل الخلية فتنحرف في مسار تكاثرها وارتباطاتها 
تستجيب  وال  عشوائية  انقسامات  )تنقسم  ورمية  لتصبح  لها  املجاورة  الخاليا  مع 

لتنبيهات الخاليا األخرى حولها وتميل لالنتقال بعيدًا عن موقعها املعتاد(.
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للفيروسات  التشريحية  البنيه  وتشمل  للفيروسات،  األساسية  املكونات 
األجزاء التالية :

• الحمض 	 من  مركزية  كتلة  من  الفيريون  ويتألف  الفيريون،  يسمى  مركزي  جزء 
فيسمى  )دنا(،  األكسجني  منزوع  النووي  الحمض  نمط  من  تكون  قد  النووي، 
الفيروس بالفيروس الدنوي، وإما من نمط الحمض النووي الريبي )الرنا(، فيسمى 
الفيروس بالفيروس الرنوي. وقد يكون الدنا أو الرنا مكوناً من طاقني اثنني فتسمى 
فيروسات ثنائية الطاق من الدنا، مثل الفيروسات الغدانية والفيروسات الهربسية 
والفيروسات الجدرية، أو فيروسات ثنائية الطاق من الرنا مثل الفيروسات الَعَجلية 

)روتا(، أو من طاق واحد مثل الفيروسات البيكورناوية والربدية.

• غطاء بروتيني يحيط بالفيريون، ويطلق عليه اسم القفيصية.	
• غالف يتكون من مركبات دهنية يستمد الفيروس معظمها من غالف الخلية التي 	

تستضيفه.
• أشواك أو مهاميز من مادة جليكوبروتينية )بروتني سكري(.	

مع ظهور املجهر اإللكتروني اتسع نطاق املعارف التي تتعلق ببنية الفيروسات، 
فتبني أن بعض الفيروسات كروية مثل فيروس اإليدز، وبعضها خيطي حلزوني مثل 
متعدد  وبعضها  التبغ،  فسيفساء  فيروس  مثل  أسطواني  وبعضها  اإليبوال،  فيروس 
العاثيات  مثل  الشكل  معقد  وبعضها  الحليمي،  الغدي  الورم  فيروسات  مثل  األوجه 
)الفيروسات حاّلة للجراثيم(... ولبعض الفيروسات غالف يقيها من البيئة املحيطة بها، 

ولبعضها اآلخر أشواك أو مهاميز تفيدها في االرتباط بالخاليا.

التركيب الجيني للفيروسات وآلية تكاثرها
يحتاج الفيروس لخلية تستضيفه لكي يعيش ويتكاثر، فهو طفيلي مجبر، ال يمكنه 
فإنه  التكاثر،  من  ويتمكن  العيش  في  الفيروس  يستمر  ولكي  طليقًا،  حرًا  يعيش  أن 
يلتحم مع غشاء الخلية املستهدفة، فتزول البروتينات في الغالف البروتيني )القفيصة( 
وتتحرر املادة الجينية من الفيروس لتدخل إلى داخل الخلية املستهدفة، ثم تتضاعف 
املادة الجينية داخل الخلية إما باستخدام إنزيمات تنسخ ما فيه من حمض نووي، وال 
سيما إذا كان الفيروس من النوع الدنوي )الدنا(، أما إذا كان الفيروس من النوع 
املنتسخة  إنزيمات  بواسطة  دنا  إلى  نسخه  الضروري  من  فيصبح  )الرنا(،  الرنوي 
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العكسية، ثم يتم نسخ الرنا الفيروسي الجديد من الدنا، وهذا ما يتم في حالة فيروس 
الفيروسي  الرنا  نسخ  طريق  عن  يتضاعف  وإما  اإليدز،  أو  البشري  املناعي  العوز 
مباشرة إلى رنا مرسال ثم إلى الرنا الفيروسي اإلضافي، وتكتمل العملية بتحرر الدنا 
أو الرنا الفيروسي عبر غشاء الخلية ليستمد منه الغطاء البروتيني وينفصل عن الخلية 

التي يغلب أن تكون قد أصابها دمار كامل.

الفيروسات املستجدة
بدأت فيروسات لم تكن معروفة من قبل بالظهور في نهاية القرن العشرين، فعرف 
البشري  املناعي  العوز  وفيروس   ،1976 عام  اإليبوال  فيروس  األولى  للمرة  اإلنسان 
املكتسب )اإليدز( عام 1983، وفيروسات هانتا عام 1993، وفيروس نيباه عام 1999، 

واألشكال املختلفة من فيروسات األنفلونزا املستجدة في مطلع األلفية الثالثة.

الطفرات  إلى  يعود  املسـتجدة  الـفيروسـية  األمـراض  تلك  ظـهور  سـبب  ولـعل 
املتكررة في جينات الفيروسات مثل ما يحدث في فيروسات األنفلونزا، وانتقال بعض 
الفيروسات من أحد األنواع الحيوانية إلى اإلنسان مثل فيروس هانتا الذي انتقل من 
الفئران، وفيروس اإليدز الذي انتقل من القرود، وفيروس أنفلونزا الطيور وأنفلونزا 
كورونا الشرق األوسط من الجمال، وكذلك انتشار الفيروسات من مجموعة سكانية 

صغيرة ومعزولة إلى مجتمعات بشرية مفتوحة وواسعة النطاق. 

دور الفيروسات في ظهور األورام
ارتبط اسم بعض األورام الحميدة والخبيثة منها ببعض الفيروسات، فأصبح من 
الشائع اإلشارة إلى وجود فيروسات تؤهب اإلصابة باألورام، فلوحظ زيادة معدالت 
األورام الكبدية لدى املصابني بالتهاب الكبد الفيروسي، كما ارتبط سرطان عنق الرحم 
من  البشري  املناعي  العوز  فيروسات  وارتبطت  البشري،  الحليمي  الورم  بفيروسات 
النمط األول بابيضاض الدم )اللوكيميا( لدى البالغني. وقد نجح العلماء في استنباط 
لقاحات تقلل من معدالت حدوث تلك األورام، ومن أشهرها اللقاح الذي يستهدف الورم 
الحليمي في عنق الرحم الذي دخل ضمن قائمة اللقاحات الروتينية للفتيات. وكان من 
املقبول أن تلك األورام كانت نتيجة اندراج املادة النووية للفيروس ضمن املادة النووية 

للخلية التي غزاها.   
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كائنات أصغر من الفيروسات وتسبب األمراض
اكتشف العلماء ما يشبه الفيروسات القزمة، أطلقـوا علـى طائفــة منهــا اسم 
هي  والفيرويدات  البريونات.  أخرى  طائفة  وعلى  الفيروسات،  أشباه  أو  الفيرويدات 
جزيئات صغيرة الحجم من الرنا حلقي الشكل والعاري عن البروتينات الذي ال يتجاوز 
طوله بضع مئات من النوكليوتيدات، وهي تسبب العدوى لدى النباتات، وتسيطر على 
خاليا النباتات التي تستضيفها لتتكاثر، فيؤدي ذلك إلى اضطراب نمو النبات، وذلك 

ما حدث بالفعل في الفلبني حيث تسببت الفيرويدات في إبادة عشرة ماليني نخلة.

والبريونات هي بروتينات تسبب مرض االعتالل الدماغي اإلسفنجي لدى البقر 
ها، كما تسبب البريونات  بسبب إصابة الخاليا الدماغية، مما يؤدي لضمورها وتنكسُّ
الفيروسات  حذو  تحذو  البريونات  أن  ويبدو  كروتزفيلد-ياكوب.  مرض  البشر  لدى 

والفيرويدات في تسخير قدرات الخلية املنغدية بها لنسخ املزيد من الجزيئات منها.

هل للفيروسات من فوائد؟
تزايد في الفترة األخيرة االعتماد على الفيروسات الكاملة أو على أجزاء منها في 
نقل الجينات والهندسة الوراثية لتشخيص ومعالجة بعض االضطرابات وراثية املنشأ 
ومكافحة الحشرات الضارة. كما أدى اكتشاف العاثيات )الفيروسات الحٌالة للجراثيم( 
إلى فتح مجاالت جديدة في املعالجات والصناعات البيولوجية. ويحفل املستقبل بالكثير 

من الوعود واآلمال باالستفادة من الفيروسات في الكثير من تلك املجاالت.

الفيروسات الحّالة للجراثيم )العاثيات(
القدرة  ولديها  الجراثيم،  على  تتغذى  التي  املفيدة  الفيروسات  من  أنواع  هناك 
على قتلها والقضاء على املرض في وقت قصير، وليس لها آثار جانبية على اإلنسان 
ثورة علمية  تعد  الحيوية، مما  باملضادات  ثمنها وفاعليتها مقارنة  إلى جانب رخص 
جديدة  ليست  العاثيات  عن  واألبحاث  القادمة.  السنوات  خالل  األمراض  عالج  فى 
فقد بدأت عام 1915، ولكنها قد توقفت بعد اكتشاف املضادات الحيوية "البنسلني"، 
ولكن بعد ضعف تأثير املضادات الحيوية عادت األهمية ألبحاث العاثيات كبديل قوي 

للمضادات الحيوية.
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الجراثيم  بعض  على  تتطفل  ڤيروسات  هي   )Bacteriophage( العاثيات 
وتتضاعف بداخلها مؤدية في كثير من األحيان إلى انحالل هذه الجراثيم وتخربها. 
النموذجية  العاثية  تتكون  الحية شيوعًا على سطح األرض.  الكائنات  أكثر  وهي من 
من قفيصة بروتينية تحوي املادة الوراثية، وهذه قد تكون من نوع الرنا أو الدنا مفرد 
الطاق أو ذي طاقني، طوله بني 5000 و500000 نوكليوتيد، يتوضع بشكل خطي أو 

حلقي. يتراوح حجم العاثيات عادًة بني 20 و200 نانومتر.

التي  للقواعد  العامة  بنيتها  لذا تخضع  الڤيروسات،  عالم  إلى  العاثيات  تنتمي 
املحفظة  هما  رئيسيني  جزأين  من  العاثية  تتكون  إذ  الڤيروسات،  بنية  لها  تخضع 
البروتينية والحمض النووي الذي يوجد بداخل املحفظة ويكون إما من صنف الدنا 
أو الرنا. وتعد العاثية التي تصيب الجراثيم املعوية )اإلشريكيات القولونية( من أكثر 
العاثيات دراسة ومعرفة، إذ تظهر هذه العاثية عند دراستها باملجهر اإللكتروني مكونة 

الشكل )3(: آلية اختراق الفيروسات والعاثيات للخلية املستهدفة

اختراق العاثية للجرثومة

3- اختراق العاثية وحقن الحمض 
النووي داخل الجرثومة

2- تثبيت العاثية 1- التصاق العاثية

الجرثومة

غشاء الخلية

اختراق الفيروس للخلية املستهدفة
4- إزالة القفيصية وتحرر 
الحمض النووي الفيروسي

3- اندماج الغشاء 
الفيروسي مع الخلية

1- التصاق الفيروس 
بالخلية املستهدفة 

2- اختراق الحمض 
النووي الفيروسي



- 19 -  

ماهية الفيروسات

من رأس وذيل وقاعدة، ويكون الرأس على شكل متعدد األضالع متطاول ذي عشرين 
وجهًا وطوله نحو 80 نانو متر ويحيط بالحمض النووي، أما ذيل العاثية فيقدر طوله 
بنحو 100 نانو متر ويتألف من جزء داخلي أسطواني مكون من خيوط دقيقة، ويدعى 
القناة املحورية وجزء خارجي يحيط بالقناة املحورية وهو غمد قابل للتقلص، وتوجد 
في النهاية القصوى للذيل لويحة سداسية األضالع تسمى اللويحة القاعدية، وتلتصق 
على اللويحة القاعدية شويكات وألياف ذيلية وهي تمثل الجزء الذي تتثبت به العاثية 

على الجرثومة. 
ويمر مسار إصابة العاثيات للجراثيم بمراحل عدة تبدأ بتثبت العاثية بوساطة 
الصفيحة القاعدية على مستقبالت نوعية خاصة في الجدار الخلوي الجرثومي. ويمكن 
لجرثومة واحدة أن تملك عدة مستقبالت لعاثيات مختلفة، ويحصل بعد تثبت العاثية 
على الجرثومة تقلص في الغمد الخارجي لذيل العاثية يقرب رأس العاثية من صفيحتها 
القاعدية، مما يؤدي إلى اختراق قناة الذيل املحورية الداخلية للغشاء الهيولي للخلية 
الجرثومية املستهدفة وحقن الحمض النووي العاثي داخل هذه الخلية، فيدخل الحمض 
من العاثية إلى الخلية الجرثومية من دون املحفظة البروتينية التي ال  النووي )الدنا( 
تمثل إال غالفًا واقيًا للحمض النووي الذي يحمل املعلومات الوراثية الخاصة بالعاثية.

املعلومات  تحول  يبدأ  الجرثومة  داخل  إلى  للعاثية  النووي  الحمض  دخول  بعد 
للعاثية، وذلك باالعتماد على  تابعة  بنيوية ووظيفية  الوراثية املرمزة عليه إلى مركبات 
الوظائف االستقالبية للخلية الجرثومية، إذ يتم أواًل اصطناع نسخ عدة للحمض النووي، 
ثم يتم إنتاج البروتينات الخاصة بالعاثية التي يتكون منها رأس العاثية وذيلها، يلي ذلك 
تركيب هذه األجزاء معًا مما يؤدي إلى ظهور أعداد كبيرة من العاثيات املماثلة للعاثية 
األصلية، ثم تنحل الجرثومة وتخرج العاثيات )األبناء( إلى الوسط املحيط، وتستغرق 

الدورة التضاعفية للعاثية بني 15 و40 دقيقة بحسب نوع العاثية.
ويظهر انحالل الخاليا الجرثومية وتخربها بفعل العاثيات الخاصة بها واضحًا 
جراثيم  يحوي  سائل  مغذ  وسط  إلى  العاثيات  من  صغيرة  كمية  أضيفت  لو  فيما 
الجراثيم  من  النوع  هذا  تجاه  فعالة  املضافة  العاثيات  وكانت  القولونية،  اإلشريكيات 
البداية  في  يكون  الذي  الزرعي  الوسط  فإن  بها(،  متحسس  الجرثوم  إن  هنا  )يقال 
عكرًا بسبب وجود الجراثيم سيصبح رائقًا بعد عدة ساعات، وهذه الظاهرة التي ترى 
بالعني املجردة تدل على انحالل الجراثيم بفعل العاثيات، وتتواصل محاولة استخدام 
العاثيات في معالجة العدوى الجرثومية. وقد تسبب العاثيات أضرارًا في بعض األحيان 
كالعاثيات التي تتلف الجراثيم املستخدمة في صناعة األلبان، أو املستخدمة في صناعة 

املضادات الحيوية.
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الفيروسات الغدانية

املغلفة  غير  الفيروسات  أكبر  من   )Adenovirus( الـغدانية  الـفيروسات  ٌتـعـد 
حجمًا، وهي من الفيروسات التي يحتوي مجينها على الدنا ثنائي الطاق، لها أنماط 
من  العديد  وتسبب  اإلنسان  ومنها  الفقاريات  من  الكثير  تصيب  عديدة،  مصلية 
األمراض، منها التهابات الجهاز التنفسي العلوي والتهاب امللتحمة، وسوف نتحدث 

عن أهم النقاط لكال املرضني.

التهاب امللتحمة بالفيروسات الغدانية
في  وذمة  أو  تورم  مع  يترافق  العينني  في  أو  واحدة  عني  في  االلتهاب  يحدث 
وتحسس  العينني  في  بألم  فجائيًا  البدء  ويكون  بالعني،  املحيطة  واألنسجة  الجفنني 
خفيفة وصداع  حمى  وأحياناً  الرؤية،  في  وتغيم  الضوء(  )رهاب  الضوء  من  شديد 
أيام تقريبًا من   7 اللمفية أمام األذن. وبعد  العقد  وتعب وضخامة مؤملة بالجس في 
البدء قد يحدث التهاب بالقرنية في حوالي نصف الحاالت، فتظهر فيها ارتشاحات 
صغيرة مستديرة تحت الظهارة، وتآكالت نقطية. ويدوم التهاب امللتحمة الحاد حوالي 
أسبوعني، وقد يترك التهاب القرنية عتامة قد تعوق الرؤية أسابيع قليلة. وفي الحاالت 

الشديدة قد يحدث تندب دائم.
قد يحدث التهاب امللتحمة النـزفي الحاد، وتكون بدايته فجأة مع حدوث احمرار 
وتورم وألم غالبًا في العينني، ثم تحدث نـزوف صغيرة تحت امللتحمة تترافق مع التهاب 
الشلل  قليلة من  القرنية، وحدوث حاالت  والتهاب  العلوية مع حمى  التنفسية  السبل 
بعد فترة )تتراوح بني  الشبيه بشلل األطفال )التهاب املادة السنجابية في النخاع( 

أيام قليلة وشهر واحد( وتترك غالبًا بعض الضعف املتبقي.

التشخيص، العـامل املسبب للعـدوى هـو الفيروسات الغــّدانية من األنماط املصلية 
8، 19، 37، 5، 19.ويحدث هذا املرض في جميع أرجاء العالم، واملستودع هو اإلنسان، 
وينتقل املرض بالتماس املباشر مع إفرازات العني لشخص مصاب بالعدوى أو التماس 

الفيروسات الغدانية

الفصل الثالث
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غير املباشر من خالل أسطح أو أدوات أو محاليل ملوثــة. ويمكن أن تنتقل الفيروسات 
الغدانية بأحواض السباحة املَُكلَْورة بصورة غير كافية، ولذا أطلق عليها اسم التهاب 
امللتحمة باملسابح، ويمكن أن تنتقل كذلك بالقطيرات التنفسية. وترتبط جائحات التهاب 
املنخفضة  واملستويات  الزائد  باالزدحام  النامية  البلدان  في  الحاد  النـزفي  امللتحمة 
لحفظ الصحة الشخصية. وٌتعد مدارس األطفال عامالً في االنتشار السريع اللتهاب 
طريق  عن  شائع  العائلة  أفراد  من  واالنتشار  املجتمع.  في  الحاد  النـزفي  امللتحمة 
العدوى من األطفال. وتدوم فترة الحضانة 5 ـ 12 يومًا، وتستمر فترة السراية 14 
يومًا بعد بدء املرض. ويكتسب املصاب مناعة كاملة بعد العدوى بالفيروسات الُغدَّانية.

ويثبت التشخيص بعزل الفيروس في مزرعة نسيجية، أو مشاهدة الفيروس من 
املستضد  وبإظهار  املناعي،  اإللكتروني  باملجهر  أو  املتألقة  باألضداد  التلوين  خالل 
الفيروسي باختبار مقايسة املمتز املناعي املرتبط باإلنزيم )اإلليزا(، أو بتثبيط التراص 
الدموي، أو بكشف الحمض النووي الفيروسي باستخدام مسبار الدنا، أو بارتفاع 

عيار األضداد، أو بالتفاعل التسلسلي للبوليميراز.

الشكل )4(: التهاب امللتحمة بالفيروسة الغدانية
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الفيروسات الغدانية

طرق املكافحة، تعتمد على تثقيف الناس حول االلتزام بالنظافة الشخصية، وتجنب 
االشتراك باملناشف وباألدوات الشخصية، واجتناب املصافحة، ومالمسة اليد للعني 

املصابة.

املعالجة، عالج موضعي من قبل طبيب عيون مؤهل.

ِويُّ الحادُّ بالفيروسات الغدانية االلتهاب التََّنفُّسي الُحمَّ
تكون أعراضه الُحّمى والصداع والتعب وفقدان الشـهية وبعض االضطرابات 
أو  الحنجرة  التهاب  أو  البلعوم  التهاب  أو  األنف  )التهاب  مثل  والتنفسية  الهضمية 
التهاب الحنجرة والرغامى، أو التهاب القصبات أو التهاب الرئة(، وقد يحدث التهاب 
امللتحمة املصاحب للعدوى. وتـهدأ األعراض والعالمات عادة خالل 2 ـ 5 أيام دون 
مضاعفات، وقد يزيد عليها العدوى الُجرثومية مثل التهاب الجيوب أو التهاب األذن 

الوسطى أو التهابات الرئة الجرثومية بشكل نادر.

من  املسبب  الفيروس  أو  العامل  على عزل  النوعي  التشخيص  يعتمد  التشخيص، 
اإلفرازات التنفسية في مزارع خلوية أو عضوية مالئمة، وتمييز املستضد الفيروسي 
املناعي  املمتز  بمقايسة  أو  املناعي  التألق  باختبارات  األنفية  البلعومية  الخاليا  في 
أمصال  في  األضداد  دراسات  أو  الشعاعية،  املناعية  املقايسة  أو  باإلنزيم،  املرتبط 

مزدوجة، أو باالعتماد على أكثر من واحد من هذه االختبارات.

 ،  7  ،  5  ،  1 األنماط  والسيما  الُغدَّاِنيَّة  الفيروسة  هو  للعدوى،  املسبب  العامل 
التنفســي،  الـداء  مـن  أشـــكــال  بـعــدة  الـغّدانيـة  الفـيروســات  وترتبــط   ،21  ،14

فاألنمــاط )4 ، 7، 21( مسببات شائعة للداء التنفسي الحاد في املجندين العسكريني 
غير املمنعني، 

املناطق معتدلة  الرضع، ويحدث املرض في  أنه يسبب وفيات كبيرة في صغار  كما 
الحرارة في العالم خالل مواسم الخريف والشتاء والربيع. وفي املناطق املدارية تميل 

العدوى التنفسية إلى حدوث أكثر في الجو الرطب واألبرد.
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فترة الحضانة، تتراوح فترة الحضانة بني 1 ـ 10 أيام.

فترة السراية، تستمر فترة قصيرة قبل املرض الناشط وأثناؤه. ويعرف القليل عن 
العدوى تحت اإلكلينيكية، أو الكامنة. ونادرًا ما يستمر إطراح الفيروس، ال سيما في 

الرضع لعدة أسابيع أو أكثر بعد زوال األعراض اإلكلينيكية.

طـرق االنتقال، يحدث بطريق مباشر بالتماس الفموي أو بانتشار القطيرات، وبطريق 
غير مباشر باأليدي واملناديل وأدوات األكل واألدوات األخرى امللوثة حديثًا باملفرزات 
التنفسية لشخص مصاب بالعدوى. وقد تنتقل الفيروسات املطروحة في البراز بالطريق 
البرازي الفموي. وقد ارتبطت فاشيات من املرض ناجمة عن الفيروسات الُغدَّانية من 

األنماط 3 و 4 و 7 بأحواض السباحة.
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الفيروسات الكوكساكية

الفيروسات  زمرة  من  أفراد  هي   )Coxsackie Virus( الكوكساكية  الفيروسات 
املعوية ومن العائلة البيكورناوية التي تحتوي على شريط واحد منـ الرنا، وهي عوامل 
تسبب مجموعة من األمراض، باإلضافة إلى إحداثها األلم العضلي الوبائي، والتهاب 
امللتحمة النـزفي الوبائي والتهاب السحايا والتهاب القلب، وأمراض بني األطفال الولدان، 
وتوجد بينات توحي بأن لها صلة داخلة في سببيات داء السكري الشبابي البدئي املعتمد 
على األنسولني. وفيما يلي نذكر بعض األمراض التي تسببها الفيروسات الكوكساكية:

التهاب القلب
القلب،  يتألف منها  التي  الثالث  الطبقات  أن يصيب إحدى  القلب  يمكن اللتهاب 
وهو الكيس أو  سواء الطبقة الوسطى أو عضلة القلب، أو الطبقة الخارجية )التأمور: 
الغشاء الذي يغلف القلب(، أو الطبقة الداخلية )الشغاف: وهو الطبقة الغشائية الرقيقة 

التي تبطن جوف القلب(، أو تصيب مجموع تلك الطبقات مع بعضها.

التهاب عضلة القلب 
وهو يحدث في معظم الحاالت، ويكون مرضًا حادًا يزول بدون معالجة، لكنه في 
حاالت قليلة قد يعود املرة تلو املرة يتفاقم ويتحول إلى مرض مزمن يؤدي إلى ارتخاء 

واتساع عضلة القلب وفشل في عمل القلب كمضخة تدفع الدم إلى سائر األعضاء. 

أعراض التهاب عضلة القلب 

قد ال تكون هناك أعراض إكلينيكية اللتهاب عضلة القلب، فال يتم اكتشافه إال إذا 
لوحظت تغيرات مؤقتة في مخطط كهربية القلب. وقد تظهر درجة خفيفة من ارتفاع 
درجة الحرارة، والتعب، وألم الصدر وضيق التنفس لدى بذل املجهود. وفي حاالت 
قليلة يمكن أن تتشابه أعراض التهاب عضلة القلب مع أعراض احتشاء عضلة القلب، 

الفيروسات الكوكساكية

الفصل الرابع
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من حيث اشتراكهما بالشكوى من ألم في الصدر، وتغييرات في مخطط كهربية القلب، 
وارتفاع مستوى اإلنزيمات املميزة الحتشاء عضلة القلب. وفي حاالت نادرة جدًا قد 
تكون أعراض التهاب عضلة القلب شديدة ووخيمة، فتسبب فشاًل في عمل مضخة 

القلب، واضطرابًا في نظم القلب وحدوث الوفاة.

حمى  تحدث  حيث  الولدان،  في  الخصوص  وجه  على  القلب  عضلة  وتصاب 
ونوام، قد يعقبها بسرعة فشل القلب مع شحوب وزراق وضيق النفس وتسّرع القلب 
وضخامة القلب والكبد. وقد يكون فشل القلب مترقيًا ومميتًا، أو قد يحدث الشفاء بعد 
أسابيع قليلة. وبعض الحاالت تتبع مسارًا منتكسًا عدة شهور، وقد يترك تلفًا متبقيًا 

في عضل القلب.

التهاب التأمـور الحاد أو تحت الحاد

قد يحدث التهاب التأمور كمظهر وحيد ومنعزل من التهاب القلب، وقد يتصاحب 
تكون  البالغني  وفي  الكوكساكية.  بالفيروسات  اإلصابة  عن  ناتجة  أخرى  بمظاهر 
أعراض التهاب التأمور األكثر شيوعًا هي ألم صدري حاد واضطراب في معدل ونظم 
دقات القلب وغالبًا ضيق النفس. وقد يحاكي احتشاء عضل القلب، ولكنه كثيرًا ما 
يكون مصحوبًا بتظاهرات رئوية أو صدرية. وقد يكون مصحوبًا بالتهاب غير مكروبي 
في السحايا )األغشية التي تحيط بالدماغ أو بالحبل النخاعي(، أو بالتهاب الكبد أو 

بالتهاب الخصية أو التهاب البنكرياس أو األلم العضلي الوبائي.

التشخيص، ويتم عادة بالدراسات السيرولوجية أو بعزل الفيروس من البراز، إالَّ أنَّ 
مثل هذه النتائج ليست قاطعة. ويعتمد التشخيص على االرتفاع امللموس في عيارات 
األضداد النوعية. ونادرًا ما يتم عزل الفيروس من سائل التأمور، أو من خزعة من 

عضل القلب للحصول على تشخيص نـهائي.

داء اليد والقدم والفم
يصيب هذا املرض األطفال أكثر من الكبار ويعرف باسم الحمى الثالثية، ألنه 
من  يومني  أو  يوم  مرور  بعد  املرض  أعراض  وتظهر  والفم.  والقدمني  اليدين  يصيب 
العدوى، فيشعر املريض بألم في الحلق وارتفاع درجة الحرارة وضيق وتعب وفقد 
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الشهية، وبثور متقرحة صغيرة على أخمص القدم واليد والفم، وقد تمتد إلى األرداف 
واألعضاء التناسلية، فتسبب الحكة، وتدوم ملدة عشرة أيام قبل أن تزول وتترك ندبات 

صغيرة.

املعالجة
باملضادات  للـعالج  والحاجة  بالراحة  الخفيفة  الحاالت  فـي  املريض  يُنصح 
الحيوية، بل يتم عالج األعراض فقط، ويحدث الشفاء التام في أكثر مـن 90 % من 
املرضى دون أية مضاعفات، أما في حاالت حدوث مضاعفات كفشل عضلة القلب، فقد 

ن من أداء عضلة القلب لشهور أو ملدى الحياة. يحتاج املريض إلى عالج يحسِّ

الشكل )5(: أعراض داء اليد والقدم والفم
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فيروسات التهاب الكبد

أحد  وهو  الفيروسي،  الكبد  بالتهاب  اإلصابة  الكبد  التهاب  فيروسات  تسبب 
األمراض املعدية واملسببة للضرر بخاليا الكبد، ويتميز التهاب الكبد الفيروسي بوجود 
خاليا التهابية داخل أنسجة الكبد، وهناك خمسة أنواع من التهاب الكبد الفيروسي 
)E، D،C، B، A(، بعض الحاالت تتطور اإلصابة بها إلى حدوث الفشل الكبدي الحاد، 

مما يؤدي للغيبوبة الكبدية والوفاة.

A التهاب الكبد
يسببه فيروس التهاب الكبد A الذي ينتشر عندما يتناول شخص لم يسبق له 
اإلصابة، وغير ُملقَّح بالُطْعم ضده أغذية أو مياهًا ملّوثة ببراز شخص مصاب بعدوى 
املرض. ويحدث في حاالت فردية متفرقة وفي شكل أوبئة بأنحاء العالم كافة وتميل 
غير  باملياه  وثيقًا  ارتباطًا  باملرض  اإلصابة  أسباب  ترتبط  دورية.  بصفة  التواتر  إلى 
املأمونة وقصور خدمات الصرف الصحي للفضالت وتردي قواعد النظافة الشخصية، 
املحلية.  باملجتمعات  فادحة  واجتماعية  اقتصادية  أضرارًا  املرض  يلحق  أن  ويمكن 
وقد يستغرق شفاء املصاب منه أسابيع أو أشهر، لكي يعود إلى عمله أو مدرسته أو 

ممارسة حياته اليومية.

التوزيع الجغرافي

مرتفعة  بمستويات  موبوءة  مناطق  أنها  على  الجغرافية  املناطق  تصنيف  يمكن 
املرض،  انتشار  ملدى  تبعًا   A الكبد  التهاب  عدوى  من  منخفضة  أو  متوسطة  أو 
مـعظـم  فـيهــا  ُيـصــاب  املـرض  عدوى  مـن  مـرتفعة  بـمستويـات  املوبـوءة  فاملناطق 
األطفـال )بنسبة 90 %( بالتهاب الكبد A قبل بلوغ سن العاشرة، أما املناطق املوبوءة 
بمستويات متوسطة من عدوى املرض يفلت األطفال غالبًا من اإلصابة بعدوى املرض 
إمكانية  مع  بعدوى  والبالغون  املراهقون  يصاب  بينما  املبكرة،  طفولتهم  مرحلة  في 

فيروسات التهاب الكبد

الفصل الخامس
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اندالع فاشيات كبيرة، املناطق املوبوءة بمستويات منخفضة من عدوى املرض تنخفض 
معدالت اإلصابة بعدوى املرض في البلدان املتقدمة التي تكون فيها الظروف الصحية 
وخدمات اإلصحاح جيدة. وتحدث حاالت اإلصابة به بني متعاطي املخدرات عن طريق 

الحقن.

طرق انتقال العدوى
ينتقل أساسًا فيروس التهاب الكبد A عن طريق األغذية واملياه امللوثة بالبراز 
الذي يحتوي على فيروس املرض عبر مياه املجاري امللوثة أو املياه غير املعالجة جيدًا.

األعراض
تتراوح عادة فترة حضانة التهاب الكبد A بني 14 - 28 يومًا، فترتفع الحرارة  
ويصاب الشخص بالحمى ويظهر التوعك وفقدان الشهية واإلسهال والغثيان وألم في 
عند  البطن وبول غامق اللون مع اإلصابة باليرقان )اصفرار الجلد وبياض العينني( 

10 % من األطفال، وعند أكثر من 70 % من البالغني.

عوامل االختطار، ومن عوامل االختطار التي تضاعف من فرص اإلصابة بالعدوى 
مايلي :
• تردي خدمات اإلصحاح.	
• انعدام توفر املياه املأمونة.	
• تعاطي املخدرات عن طريق الحقن.	
• العيش داخل أسرة أحد أفرادها مصاب بالعدوى.	
• ممارسة الجنس مع شخص مصاب بعدوى التهاب الكبد A الوخيم.	
• السفر دون تطعيم إلى مناطق موطونة باملرض بمعدالت عالية.	

التشخيص
ال يمكن التمييز إكلينيكيًا بني حاالت اإلصابة بالتهاب الكبد A، وأشكال التهاب 
الكبد الفيروسي الحاد األخرى. ويجرى التشخيص املحدد من خالل كشف أضداد 
الجلوبولني املناعي M والجلوبولني املناعي G الخاصة بفيروس التهاب الكبد A في 
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الَعْكِسيَّة  باملُْنَتِسَخة  البوليميراز  سلسلة  تفاعل  اإلضافية  االختبارات  وتشمل  الدم. 
للكشف عن الحمض النووي الريبي لفيروس التهاب الكبد A، ولكن قد يستدعي هذا 

االختبار وجود مرافق مخبرية متخصصة.

املعالجة
ال يوجد عالج محدد اللتهاب الكبد A، وقد يتسم الشفاء من أعراض اإلصابة 
راحة  على  العالج  ويعتمد  أشهر.  أو  أسابيع  عدة  ويستغرق  بطيئه،  بوتيرة  بعدواه 
املريض وتمتعه بتوازن تغذوي مستقر، بوسائل منها التعويض عّما فقده من سوائل 
بسبب القيء واإلسهال و تناول سعرات عالية من البروتينات وعصير الفواكه الطازجة.

الوقاية
تحسني خدمات اإلصحاح والسالمة الغذائية والتحصني باللقاح هي من أكثر 

.A السبل فعالية ملكافحة التهاب الكبد
ويمكن الحد من انتشار االلتهاب عن طريق ما يلي:

• توفير إمدادات كافية من مياه الشرب املأمونة.	
• التخلص بطرق سليمة من مياه الصرف الصحي داخل املجتمعات املحلية.	
• بمياه 	 اليدين  غسل  في  االنتظام  قبيل  من  الشخصية  النظافة  ممارسات  اتباع 

مأمونة ونظيفة.
A، وهي متماثلة  الكبد  التهاب  وتتوفر على الصعيد الدولي عدة لقاحات ضد 
جميعًا من حيث نجاحها في حماية الناس من اإلصابة بالفيروس وآثاره الجانبية. وال 
يوجد لقاح مرّخص بإعطائه لألطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة، وتوفر جرعة 
املنتجة ضد  بفضل األضداد   % 100 إلى  اللقاح مستوى حماية يصل  من  أحادية 
الفيروس. وحتى بعد التعرض للفيروس فإن إعطاء جرعة واحدة من اللقاح في غضون 
أسبوعني من التماس مع الفيروس يؤمن آثارًا وقائية. ومع ذلك يوصى بإعطاء جرعتني 
اثنتني منه ضمانًا لتوفير حماية أطول أجال تتراوح، مدتها بني حوالي 5 سنوات و8 
سنوات بعد التطعيم، ويجرى تطعيم ماليني األفراد في جميع أنحاء العالم باللقاح من 
دون أن يسبب أحداثًا سلبية خطيرة. ويمكن إعطاء اللقاح في إطار برامج التحصني 

املنتظمة التي تستهدف األطفال، كما يمكن إعطاؤه للمسافرين بمعية لقاحات أخرى.
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B التهاب الكبد
هو مرض معد يسببه فيروس التهاب الكبد B، مما يسبب التهاب الكبد الحاد 
واملزمن، تعد العدوى بالتهاب الكبد B مشكلة صحية عاملية، حيث إنها يمكن أن تهدد 
حياة املصاب بها، مما تسببه من عدوى مزمنة للكبد، وتعرض املريض الختطار الوفاة 

بسبب حدوث تليف الكبد وسرطان الكبد.

التوزيع الجغرافي
تصل معدالت تفشي التهاب الكبد B إلى أعلى مستوياتها في إفريقيا )جنوب 
وشرق آسيا، حـيث تتراوح نسبـة املصـابني بـهذا االلتهـاب بـني    الصحراء الكبرى( 
5 و10 % من مجموع السكان البالغني. كما أن هناك معدالت عالية للعدوى املزمنة في 
منطقة األمازون واألجزاء الجنوبية من أوروبا الشرقية والوسطى. وفي الشرق األوسط 
5 % من مجموع  وشبه القارة الهندية، فإن نسبة املصابني املزمنني تقدر بنحو 2 - 
السكان. أما نسبة املصابني املزمنني في أوروبا الغربية وشمال أمريكا فتقل عن 1 %.

طرق انتقال العدوى
يمكن أن يظل فيروس التهاب الكبد B على قيد الحياة خارج جسم املريض ملدة 
7 أيام على األقل. وخالل هذه الفترة يظل الفيروس قادرًا على التسبب في العدوى إذا 
ما دخل جسم شخص غير محمي باللقاح. وتصل فترة حضانة الفيروس إلى 75 يومًا 
في املتوسط، ولكنها يمكن أن تتراوح بني 30 إلى 180 يوم. ويمكن اكتشاف الفيروس 
بالفحوص املختلفة في غضون 30 - 60 يومًا بعد حدوث العدوى وبمقدور الفيروس 

االستمرار والتحول إلى التهاب مزمن.
وفي املناطق املوبوءة، فإن السبيل األكثر شيوعًا النتقال التهاب الكبد B هو من 
األم إلى الطفل عند الوالدة )السراية العمودية(، أو عبر السراية األفقية )التعرض لدم 
ملوَّث(، والسيما من طفل مصاب إلى طفل غير مصاب خالل السنوات الخمس األولى 
من العمر. وُيعد نشوء العدوى املزمنة أمرًا شائعًا جدًا في صفوف الرضع املصابني 

بالعدوى من أمهاتهم أو قبل بلوغ سن الخامسة.
كما يمكن أن ينتشر التهاب الكبد B عن طريق التعرض لدم ملوث أو لسوائل 
الجسم امللوثة املختلفة، وكذلك عبر اللعاب، واإلفرازات الحيضية، واملهبلية، واملنوية. 
ويمكن أن تحدث السراية عبر االتصال الجنسي، والسيما لدى الرجال من مغايري 
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الجنس ذوي الشركاء الجنسيني املتعددين. وتؤدي العدوى لدى البالغني إلى التهاب 
الكبد املزمن في نسبة تقل عن 5 % من الحاالت. كما يمكن أن تحدث سراية الفيروس 
نتيجة إعادة استخدام اإلبر واملحاقن امللوثة بني صفوف األشخاص الذين يتعاطون 
إجراء  خالل  تحدث  أن  يمكن  العدوى  فإن  ذلك  إلى  وباإلضافة  بالحقن.  املخدرات 
أمواس  استخدام  مشاركة  عبر  أو  والوشم،  والسنية،  والجراحية،  الطبية،  العمليات 

الحالقة واألشياء األخرى امللوثة بالدم املنعدي.

األعراض
أن  الحادة، غير  العدوى  الناس خالل مرحلة  أعراض على معظم  أية  تظهر  ال 
بما في ذلك اصفرار  البسيطة تستمر عدة أسابيع،  يعاني بعض األعراض  البعض 
البشرة والعيون )اليرقان(، والبول الداكن، واإلجهاد الشديد، والغثيان، والقيء، واأللم 
البطني. وتتعافى نسبة تزيد على 90 % من البالغني األصحاء املصابني بعدوى التهاب 

الكبد B بشكل طبيعي من هذه العدوى.
ويمكن اللتهاب الكبد الحاد أن يتطور لدى مجموعة املصابني به إلى فشل كبدي 
حاد ومن ثم الوفاة. وعند بعض املصابني فإن التهاب الكبد B قد يسبب أيضًا عدوى 

كبدية مزمنة تتطور الحقًا إلى تليف في الكبد أو إلى سرطان الكبد.

من املعرضون الختطار اإلصابة بمرض التهاب الكبد B املزمن؟
الذي  العمر  إلى عدوى مزمنة على  بالفيروس  تعتمد احتماالت تحول اإلصابة 
يصاب فيه الشخص. وعلى األغلب فإن األطفال دون سن السادسة الذين يصابون 
وقد  مزمنة،  عدوى  إلى  الحالة  لتطور  عرضة  األكثر  املجموعة  هم   B الكبد  بالتهاب 
تتراوح نسبة تطور املرض إلى الحالة املزمنة بني 80 - 90 % لدى الـرضع املصـابني 
50 % لدى األطفال  خـالل السـنة األولـى مـن الـعمر، وتكون النسبة حـوالـي 30 - 
املصابني قبل سن السادسة. لدى البالغني، تقل نسبة تطور املرض إلى الحالة املزمنة 
البالغني املصابني بعدوى مزمنة تتطور  30 % من   -  20 5 %، وما بني  إلى  لتصل 

اإلصابة لديهم إلى تليف الكبد و/ أو سرطان الكبد.

التشخيص
من املتعذر التمييز إكلينيكيًا بني التهاب الكبد B وأنواع هذا االلتهاب الناجمة 
عن عوامل فيروسية أخرى، ومن ثم فإن التأكيد املخبري أمر ال غنى عنه. ويتوافر عدد 
من اختبارات الدم لتشخيص اإلصابة بالتهاب الكبد B  وأهمها املستضد السطحي 
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اللتهاب الكبد B. وباملستطاع استخدام هذه االختبارات للتمييز بني العداوى الحادة 
واملزمنة. فمثاًل تميز العدوى الحادة بوجود الجلوبولني املناعي M . وتوصي منظمة 
وتفادي  الدم  مأمونية  لضمان  بها  املُتبرع  الدم  عينات  كل  باختبار  العاملية  الصحة 

السراية املرضية إلى متلقي مشتقات الدم.

املعالجة
ترمي الرعاية إلى الحفاظ على راحة املريض وتمتعه بتوازن تغذوي مناسب، بما 
في ذلك التعويض عن السوائل املفقودة بسبب القيء واإلسهال. ويمكن عالج عدوى 
التهاب الكبد املزمن باألدوية الفموية املضادة للفيروسات. وبمقدور العالج أن يبطئ 
ترقي تليف الكبد، ويحد من احتماالت اإلصابة بسرطان الكبد، ويعزز من إمكانية بقاء 

املريض على قيد الحياة ألجل طويل.
واألدويــة املضــاد للفيروســـات، مثــل التينفوفيــر )Tenofovir( أو اإلنتيكافير 
)Entecavir( ال تؤدي إلى الشفاء من عدوى التهاب الكبد B بالنسبة ملعظم األشخاص، 
وإنما تؤدي إلى كبت تنسخ الفيروس فحسب. ولذلك فإن على غالبية األشخاص الذين 
يبدأون بتلقي العالج من هذا االلتهاب االستمرار على املعالجة ملدة طويلة، ويستخدم 
عالج اإلنترفيرون للحقن كل أسبوع لتحفيز إنتاج الجسم لألضداد مما يعمل على 

خفض الحمل الفيروسي.

الوقاية
يتوافر لقاح مضاد اللتهاب الكبد B منذ عام 1982. وهذا اللقاح ناجع بنسبة 
95 % في الوقاية من العدوى، ومن تطور اإلصابة إلى املرض املزمن وسرطان الكبد.
وتوصي منظمة الصحة العاملية بإعطاء هذا اللقاح لكل الرضع في أقرب وقت ممكن 
بعد الوالدة، ومن األفضل أن يتم ذلك في غضون 24 ساعة. وينبغي إعطاء جرعتني 
وفي  للتحصني،  األولية  السلسلة  الوالدية الستكمال  الجرعة  بعد  ثالث جرعات  إلى 

معظم الحاالت ُيعد أحد الخيارين التاليني مناسبًا:
• ُتعطى 	 أن  على   ،B الكبد  التهاب   ضد  للقاح  جرعات  ثالث  من  مؤلف  جدول 

الجرعتان  ُتعطى  بينما  الوالدة،  عند  التكافؤ(  )أحادية  الوالدية  األولى  الجرعة 
الثانية والثالثة )أحادية التكافؤ أو لقاح مختلط( في وقت الجرعات األولى والثالثة 

للقاح الثالثي املضاد للخناق والشاهوق )السعال الديكي( والكزاز. 
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• جدول مؤلف من أربع جرعات للقاح، حيث يتم إعطاء ثالث جرعات أحادية التكافؤ 	
أو مختلطة بعد الجرعة الوالدية أحادية التكافؤ، وعادة ما يتم إعطاء هذه الجرعات 

بالترافق مع لقاحات الرضع الروتينية األخرى.
وتسفر سلسلة اللقاحات الكاملة عن إحداث مستويات أضداد واقية لدى أكثر 
من 95 % من الرضع، واألطفال، وصغار البالغني. وتدوم الحماية لفترة ال تقل عن 20 
عامًا، وتستمر طيلة العمر على األرجح. وهكذا فإن منظمة الصحة العاملية ال توصي 

بالتطعيم املعزز ملن استكملوا جدول التطعيم ثالثي الجرعات.
وينبغي أن ُيعطى اللقاح لجميع األطفال واملراهقني الذين تقل أعمارهم عن 18 
سنة ولم يسبق لهم التطعيم إذا كانوا يعيشون في بلدان تشهد توطنًا منخفضًا أو 
متوسطاً للمرض. وفي هذه السياقات فإن من املحتمل أن يصاب بالعدوى عدد أكبر 

من األشخاص في املجموعات املعرضة ملخاطر عالية.
الفحص  ذلك  في  بما  الدم،  مأمونية  استراتيجيات  تنفيذ  فإن  ذلك  عن  وفضاًل 
مضمون الجودة لكل كميات الدم ومكوناته املتبرع بها ألغراض نقل الدم، يمكن أن يقي 
من سراية التهاب الكبد B . كما يمكن أن تشكل ممارسات الحقن املأمونة، واالستغناء 
عن عمليات الحقن غير الضرورية واملأمونة، استراتيجيات فعالة للحماية من سراية 
الفيروس. كذلك فإن املمارسات الجنسية املأمونة، بما في ذلك االلتزام الديني، وخفض 
عدد شركاء الجنس واستخدام التدابير الواقية العازلة )العوازل الذكرية(، تكفل الحماية 

أيضًا من السراية.

 C التهاب الكبد
يسبب التهاب الكبد C العدوى الحادة واملزمنة على السواء. وفي العادة تكون 
العدوى الحادة بفيروس التهاب الكبد C غير مصحوبة بأعراض، وغير مهددة الحياة. 
وتصل نسبة الشفاء بني 15 - 45 % من املصابني بالعدوى من الفيروس تلقائيًا في 

غضون 6 أشهر من العدوى دون أي عالج.
وأما النسبة املتبقية التي تتراوح بني 55 - 85 % من األشخاص فتتطور لديهم 
اإلصابة بالعدوى املزمنة اللتهاب الكبد C . ويتراوح احتمال اإلصابة بتليف الكبد في 
صفوف الذين يعانون العدوى املزمنة بفيروس الكبد C بني 15 - 30 % في غضون 

20 عامًا.
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التوزيع الجغرافي

ينتشر التهاب الكبد C  فــي مـختلف أنـحاء الـعالم. وأشد املناطق تضررًا هي 
في   C الكبد  التهاب  يتركز  أن  ُيمكن  البلد،  وحسب  وشرقها.  آسيا  ووسط  إفريقيا 
عـن  الـمخدرات  يتعاطـون  مـن  بـني  الـمثال،  سبيل  )على  معّينة  سكانية  مجموعات 
طـريـق الحقن(، و/ أو في مجموعات سكانية عامة. وهناك سالالت )أو أنماط جينية( 
متعددة لديها استعداد جيني لإلصابة بالتهاب الكبد C ويتفاوت توزيعها حسب املنطقة.

طرق انتقال العدوى

فيروس التهاب الكبد C ينتقل عن طريق الدم، أو نقل األعضاء من خالل ما يلي:

• تعاطي املخدرات عن طريق الحقن من خالل االستخدام املشترك ملعدات الحقن.	

• في سياقات الرعاية الصحية بسبب إعادة استعمال املعدات الطبية أو عدم تعقيمها 	
بشكل صحيح، وخاصة املحاقن واإلبر، وفي عيادات األسنان.

• ُيمكن أن ينتقل فيروس التهاب الكبد C عن طريق االتصال الجنسي، كما ُيمكن 	
أن ينتقل من أم مصابة بالعدوى إلى وليدها.

• وال ينتشر فيروس التهاب  الكبد C  من خالل لنب األم أو األغذية أو املياه، أو عن 	
طريق التالمس العابر مثل العناق أو التقبيل أو تقاسم األغذية واملشروبات مع 

شخص مصاب بالعدوى.

األعراض

تتراوح فترة حضانة التهاب الكبد C بني أسبوعني وستة أشهر، وأغلب  العداوى 
األولية ال يصاحبها ظهور أي أعراض. وأما بالنسبة ملن تظهر عليهم أعراض حادة فقد 
يصابون بالحمى واإلرهاق ونقص الشهية والغثيان والقيء وآالم املعدة وآالم املفاصل 
البراز  ولون  داكنًا  البول  لون  يصير  وقد  العني(  وبياض  الجلد  )اصفرار  واليرقان 

رماديًا، وعادة ما تشفى األعراض دون عالج في أغلب الحاالت. 

تتطور اإلصابة لدى حوالي 80 % من األشخاص إلى عدوى مزمنة، وُيعد التهاب 
الكبد C هو السبب الرئيسي لتشمع الكبد وسرطان الكبد لدى املصابني به. 
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التشخيص
بالنظر إلى أن عدوى فيروس التهاب الكبد C  تكون غير مصحوبة بأعراض عادة، 
صون خالل الفترة الحادة، وحتى بالنسبة لألشخاص الذين  فإن القليل من الناس ُيشخَّ
ص  ينتهي بهم الحال إلى اإلصابة بعدوى مزمنة بفيروس التهاب الكبد C، ال ُتشخَّ
العدوى أيضًا ألنها تظل غير مصحوبة بأعراض ملدة عقود إلى أن تظهر أعراض ثانوية 

لضرر الكبد الخطير.

وبعد تشخيص العدوى املزمنة بالتهاب الكبد C  لدى شخص ما، ينبغي تقييم 
درجة الضرر الذي أصاب الكبد )التلّيف والتشّمع(. وُيمكن إجراء ذلك بأخذ خزعة من 
الكبد أو عن طريق مجموعة متنوعة من االختبارات غير الباضعة. وإضافة إلى ذلك، 
الجيني  النمط  تحديد  أجل  من  لفحص مختبري  الخضوع  األشخاص  لهؤالء  ينبغي 
لساللة فيروس التهاب الكبد C. فهناك 6 أنماط جينية لفيروس التهاب الكبد C، وهي 
تستجيب بطرق مختلفة للعالج. وعالوة على ذلك، ُيمكن أن يصاب الشخص بالعدوى 
من أكثر من نمط واحد. وُتستخدم درجة الضرر الذي أصاب الكبد والنمط الجيني 

للفيروس في إرشاد قرارات العالج الخاصة باملرض.

املعالجة

بعض،  لدى  املناعية  االستجابة  ألن  للعالج  دائمًا   C الكبد  التهاب  يـحتاج  ال 
األشخاص تقضي على العدوى، وعندما يكون العالج ضروريًا، يكون هدف املعالجة 
التهاب الكبد C  هو الشفاء منه باألدوية الجديدة املضادة للفيروسات، وهذه األدوية 
املسماة بالعوامل املباشرة املضادة للفيروسات أشد فّعالية بكثير وأكثر مأمونية وتؤدي 
إلى شفاء غالبية من يعانون عدوى فيروس التهاب الكبد C ، كما أن العالج أقصر مدة 

)12 أسبوعًا( وأكثر مأمونية.

الوقاية

ال يوجد تطعيم ضد التهاب الكبد C ، ومن ثم فإن الوقاية من عدوى فيروس 
التهاب الكبد C  تعتمد على الحّد من اختطار التعرض للفيروس في سياقات الرعاية 
الصحية، وفي صفوف املجموعات السكانية املعرضة لالختطار، مثل األشخاص الذين 

يتعاطون املخدرات عن طريق الحقن، وعن طريق االتصال الجنسي غير املأمون.
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E التهاب الكبد
مرض يصيب الكبد ويسببه فيروس التهاب الكبد E، وهو فيروس ليس له غالف 
الشرب  مياه  وينتقل عن طريق  الريبي،  النووي  الحمض  واحد من  ويتكّون من طاق 
امللوثة. وعادة ما تشفى العدوى به ذاتيًا في غضون مدة تتراوح بني 4 - 6 أسابيع، 
الذي  على أنها تتطور أحيانًا إلى االلتهاب الكبدي الخاطف )العجز الكبدي الحاد( 

يمكن أن يودي بحياة املصاب به.

التوزيع الجغرافي
تقع فاشيات االلتهاب الكبدي E وحاالت متفرقة منه في جميع أنحاء العالم التي 
املياه املأمونة، وخدمات الصرف الصحي، والخدمات  تعاني صعوبة الحصول على 
الصحية، والصراع والطوارئ اإلنسانية وخالل املوسم املمطر عندما تتلوث مصادر 

املياه باملواد البرازية.

طرق انتقال العدوى
ينتقل أساسًا فيروس التهاب الكبد E عن طريق مياه الشرب امللوثة بالبراز الذي 

يحتوي على الفيروس املعدي. وقد ُحدِّدت طرائق أخرى لسرايته، ومنها ما يلي:
• مصابة 	 حيوانات  من  مشتقة  منتجات  تناول  عند  األغذية  في  الفيروس  انتقال 

بعدوى الفيروس، عن طريق اللحوم غير املطهية جيدًا.
• نقل منتجات دم ملوثة بعدوى الفيروس.	
• انتقال الفيروس مباشرة من الحامل إلى جنينها.	

األعراض
تتراوح فترة حضانة مرض التهاب الكبد E بعد التعرض بني )3 - 8( أسابيع 

بمتوسط قدره 40 يومًا.
ويتسبب فيروس التهاب الكبد E في اإلصابة بحاالت متفرقة ووبائية من االلتهاب 
الكبدي الفيروسي الحاد. وأعراض العدوى به أكثر شيوعًا في صفوف الشباب الذين 
تتراوح أعمارهم بني 15 - 40 عامًا. وبرغم أن اإلصابة به متواترة لدى األطفال فإنه 
بـدون يرقان  الغالب أو يتسبب في وعكة بسيطة جـدًا  ال يخّلف أعراضًا عليهم في 

)التهاب ال يرقاني( عادة ما تمر دون تشخيص.
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وأعراضه هي: اليرقان )تبدل لون جلد املريض وصلبة العني إلى األصفر وتغير 
الكبد  وتضّخم  الشهية،  وفقدان  شاحب(،  لون  إلى  والبراز  الداكن  إلى  البول  لون 
الجسم،   حرارة  درجة  وارتفاع  والقيء  بالغثيان  والشعور  البطن  في  وآالم  وليونته، 
ويتعذر إلى حد كبير تمييز هذه األعراض عن تلك التي يبديها املريض أثناء املرور 
بمرحلة حادة من االلتهابات الكبدية األخرى، وعادة ما تستمر ملدة أسبوع واحد أو 

أسبوعني اثنني.
اإلصابة  الحاد  الكبدي  االلتهاب  يسبب  أن  يمكن  أخرى  نادرة  حاالت  وفي 
بالتهاب الكبد الخاطف )العجز الكبدي الحاد(، ويودي بحياة املريض. وتتراوح عمومًا 
معدالت وفيات السكان من جّراء اإلصابة بالتهاب الكبد E بني 0.5 % - 4 %. ويزيد 
تواتر اإلصابة بااللتهاب الكبدي الخاطف خالل فترة الحمل، وتتفاقم خطورة تعرض 
الحوامل ملضاعفات الوالدة والوفاة الناجمة عن اإلصابة بالتهاب الكبد E الذي يمكن 

أن يستأثر بمعدل وفيات نسبتها 20 % بني صفوفهن في الثلث األخير من حملهن.

التشخيص
يتعذر التمييز إكلينيكيًا بني حاالت االلتهاب الكبدي E وسائر أنواع التهاب الكبد 
الفيروسي الحاد، ومن ثم فإن تشخيص العدوى بالتهاب الكبد E عادة ما يستند إلى 
الكشف عن األضداد املحددة للجلوبولني املناعي M و G للفيروس في الدم. وتشمل 
النووي  الحمض  عن  الكشف  في  البوليميراز  سلسلة  تفاعل  اإلضافية  االختبارات 
الريبي )الرنا( لفيروس االلتهاب الكبدي E في الدم و/ أو البراز، ولكن هذا االختبار 

قد يحتاج إلى مرافق مختبرية متخصصة.

املعالجة
ال يوجد عالج متاح قادر على تغيير مسار االلتهاب الكبدي الحاد سوى الوقاية 

منه، وهي أنجع الطرق ملجابهة املرض.

الوقاية
يمكن تقليل اختطار اإلصابة بالعدوى وسرايتها من خالل ما يلي:

• صيانة وتحسني معايير جودة إمدادات املياه العامة.	
• إنشاء نظم صرف سليمة للتخلص من النفايات الصحية.	
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• تم التصريح باستخدام لقاح مأشوب للوقاية من عدوى التهاب الـكبد E، ولـكنه 	
ما زال في نطاق التجربة.

وعلى الصعيد الفردي، يمكن الحد من اختطار العدوى عن طريق:
مأمونة،  - بمياه  اليدين  غسل  قبيل  من  النظافة  ممارسات  اتباع  علـى  املواظبـة 

خصوصًا قبل تناول الطعام.
تجنب استعمال مصادر مياه الشرب و/ أو الثلج غير النظيفة. -
التمسك باملمارسات الغذائية اآلمنة من حيث تداول األطعمة مع الباعة الجائلني  -

أو في املطاعم تبعاً لتوصيات منظمة الصحة العاملية.
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الفيروسات  تتألف من مجموعة كبيرة من   )Retrovirus( القهقرية  الفيروسات 
الرناوية التي تصيب اإلنسان والحيوان، بعض هذه الفيروسات تمتلك جينات ورمية 
ضمن جيناتها الطبيعية التي تسمى طليعة الجني الورمي )Proto-Oncogene(، وهي 
بمثابة قنابل وراثية موقوتة تنتظر التفعيل بواسطة املسرطنات لتصيب جسم العائل 
بمجموعة من األورام، كذلك هذه الفيروسات لها خاصية كونها سامة للخاليا مسببة 
تدمير الخاليا )مثل تدمير الخاليا اللمفاوية التائية املساعدة(، مما يؤدي إلى اإلصابة 

بعوز مناعي قاتل.
العدوى بفيروس العوز املناعي البشري

 H(Human Immunodeficiency تــُعـد اإلصــابـة بــفيروس الــعوز املنــاعي الــبشري
Virus ;HIV(V مـن أكثر مسببات العدوى التي تقتل الناس على مستوى العالم، فالفيروس 
يهاجم الجهاز املناعي لجسم اإلنسان ويضعف من ُنظمه في اكتشاف العوامل املسببة 
للعداوى والدفاع عن الجسم واملسببة لبعض أنماط السرطان، وعندما يدمر الفيروس 
وظائفها،  ويؤثر على   ،)CD4( املساعدة  التائية  اللمفاويات  املناعية وخاصة  الخاليا 
يعاني املصاب حالة من العوز املناعي الذي ما يلبث أن يتفاقم مؤدياً لتعرض الجسم 
لطيف واسع من العداوى واألمراض التي تسمى العداوى االنتهازية، ويمكن لألفراد 
العدوى  املتفاقمة من  املرحلة  أما  يتغلبوا عليها،  السليمة أن  املناعية  النظم  من ذوي 
بفيروس العوز املناعي البشري فهي متالزمة العوز املناعي املكتسب "اإليدز" التي قد 

تستغرق فترة تمتد إلى 15 عامًا لكي تظهر على املصاب.

اإليدز )متالزمة العوز املناعي املكتسب(
هو حالة إكلينيكية وخيمة مهددة للحياة، عرفت ألول مرة في التاريخ عام 1981 م، 
وتمثل مرحلة متأخرة من العدوى بفيروس العوز املناعي البشري الذي يسبب تدميرًا 

الفيروسات القهقرية 
وفيروس العوز املناعي البشري

الفصل السادس
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مترقيًا في الجهاز املناعي واألعضاء األخرى بما فيها الجهاز العصبي املركزي، ومن 
أهم مكامن اختطار مرض اإليدز أنه كثيرًا ما ال تظهر أي أعراض أو عالمات إكلينيكية 
بعد العدوى ملدة تتراوح بني عدة أشهر إلى عدة سنوات. ثم تظهر بعد ذلك املظاهر 
اإلكلينيكية، وهي أعراض وعالمات إكلينيكية غير مميزة، تتمثل في عقد ملفية متضخمة 
تستمر أسبوعًا أو أسبوعني، ونقص الشهيه واإلسهال املزمن وفقدان الوزن والحمى 
واإلرهاق. ثم حاالت من العدوى االنتهازية واألعراض التي ال تكاد تترك جهازًا من 

أجهزة الجسم، والسيما الجملة العصبية، مع أعراض خلل وظيفة الجهاز املناعي.

ومن حاالت العداوى االنتهازية التي أعدت مؤشرات نوعيــة علــى اإلصابــة 
باإليدز ما يلي:

• االلتهاب الرئوي باملتكيسة الرئوية الجؤجؤية.	
• العدوى املزمنة بالفطريات من نوع داء خفيات األبواغ املزمن.	
• عدوى الجهاز العصبي املركزي بطفيليات املَُقوَّسات.	
• ات.	 عدوى املريء، والسبيل التنفسي السفلي بالفطريات من نوع املُْبَيضَّ
• العدوى بطفيليات املستخفيات املنتثرة.	
• العدوى بالجراثيم من نوع املتفطرات الالنموذجية املنتثرة.	
• عدوى الرئة أو الجهاز الهضمي أو الجهاز العصبي املركزي أو العينني بالفيروسة 	

املضخمة للخاليا.
• العدوى بفيروس الهربس البسيط الذي يسبب تقرحات مزمنة ومنتثرة في األغشية 	

املخاطية وفي الجلد.
• اعتالل املادة البيضاء في الدماغ من النمط املتفاقم وعديد البؤر. 	

ومن السرطانات التي أعدت مؤشرات نوعية على اإلصابة باإليدز مايلي :

• ساركومة )وهو ورم خبيث( كابوزي.	
• اللمفومة األولية بائية الخاليا في الدماغ.	
• اللمفومة الالهود جكينية.	
• سرطان عنق الرحم الغزوي.	
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ومن األمراض األخرى التي أعدت مؤشرات نوعية على اإلصابة باإليدز مايلي :

• متالزمة الدنف.	
• السل خارج الرئة.	
• الَخَرف املبكر .	
• االعتالل العصبي الحسي .	
• االلتهاب الرئوي الراجع .	

ومن النتائج املختبرية التي تثير االشتباه باإلصابة باإليدز :

• تعداد الخاليا +CD4 اإليجابية أقل من 200 خلية / ملي متر3.	
• نسبة الخاليا +CD4 أقل من 14 % من مجموع اللمفاويات.	
• إيجابية االختبارات السيرولوجية لفيروس العوز املناعي البشري.	

التشخيص بالفحوص املختبرية
اإليدز،  بفيروس  بالعدوى  لتشخيص اإلصابة  السيرولوجية  االختبارات  تتوافر 
ويمكن تشخيص العدوى بإجراء االختبارات علـى الدم لكشف وجود أو غياب أضداد 

الفيروس، وأكثرها استخدامًا : 
• 	 .)Enzyme Immunoassayا;EIA( املقايسة املناعية اإلنزيمية
• مقايسة املمتز املناعي املرتبط باإلنزيم )اإلليزا( عالي الحساسية والنوعية  	

.)Enzyme-Linked Immunosorbant Assay; ELISA(

• اختبار لطخة ويسترن. 	
• 	 I)Indirect fluorescent Antibody الالمباش  املنـاعي  الضدي  التألق  اختبار 

. Test; IFA(i

• تفاعل سلسلة البوليميراز .	
• تعداد الخاليا املساعدة )+T-helper; CD4( أو حساب نسبتها املئوية.	
• قلة اللمفاويات.	
• فرط جاما جلوبلني الدم.	
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• ارتفاع املستضدات P24 في الدم.	
• مولدات التفتل واملستضدات. 	
• نسبة الخاليا اللمفاوية التائية املساندة إلى الكابتة. 	
• مقايسة بيتا 2 - املكروجلوبولني.	
• 	.)A( مقايسة الجلوبولني املناعي

ونظرًا لألهمية القصوى لتأكيد إيجابية اختبارات فحص فيروس العوز املناعي 
االختبار  إجراء  بإعادة  األول  االختبار  إيجابية  تأكيد  الضروري  من  فإن  البشري، 
بعينة ثانية بعد مضي 6 أسابيع لتأكيد النتائج السابقة وتزيل أي احتمال للخطأ غير 
االختبار املستخدم في التقصي األساسي، وذلك بعدِّه اختبارًا داعمًا إضافيًا، فإذا 
كان االختبار الداعم غير إيجابي فهو ينفي إيجابية اختبار املقايسة املناعية األساسي، 
بينما تدعم إيجابيته إيجابية اختبار املقايسة املناعية األساسي. أما إذا كانت نتيجته 

غير قاطعة الداللة فيعاد التقييم الحقًا.
والسبب في طلب إعادة االختبار بعد فترة الحقة هو وجود ما يعرف بـ "فترة 
النافذة"، وتتراوح بني 3 أسابيع و6 أسابيع تنتج عن أن أغلب األشخاص املصابني 
3 أشهر من حدوث  بعدوى فيروس اإليدز يمكن كشف األضداد عندهم خالل 1 - 
العدوى، ومن خاللها يكون فحص األضداد سلبيًا، إال أن هذه الفترة قد تطول أحيانًا 

لتصل إلى 6 أشهر ليحدث االنقالب السيرولوجي من السلبية إلى اإليجابية. 
طرق انتقال العدوى بفيروس اإليدز، ينتقل فيروس اإليدز من خالل :

• املمارسات الجنسية املحفوفــة باملخاطـــر دون اتخــاذ وسائل الوقاية من العدوى. 	
• األمهات اإليجابيات لفيروس العوز املناعي البشري قبل أو أثناء أو بـعد والدتهم 	

بوقٍت قصير إلى املواليد.
• اإلرضاع من ثدي امرأة مصابة بعدوى فيروس العوز املناعي البشري قد ينقل 	

من  األطفال  عدوى  حاالت  نصف  عن  مسؤواًل  ويعد  الرضع،  لألطفال  العدوى 
أمهاتهم. 

• تشارك الحقن واإلبر، والسيما بني متعاطي املخدرات بالحقن.	
• نقل الدم ومشتقاته وزرع األعضاء من مصابني بعدوى بفيروس اإليدز.	
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• تعرض العاملني في الرعاية الصحية لدم مصاب بالعدوى بفيروس العوز املناعي 	
البشري تلو أذية بإبرة أو بأداة جارحة.

التقبيل  مثل،  اليومية  الحياة  في  املعتادة  املخالطة  خالل  من  العدوى  تنتقل  ال 
والعناق واملصافحة وفي تناول الطعام والشراب ، وكذلك عبر لدغ الحشرات.

الوقاية، وللوقاية من اإلصابة بفيروس اإليدز يجب مراعاة مايلي :

• االلتزام باملمارسات الجنسية ضمن اإلطار الشرعي واالستعفاف عما سواها.	

• استعمال العازل الذكري واألنثوي املصنوع من الالتكس مع مزلق مائي بشكل 	
صحيح.

الشكل )6(: التركيب التشريحي لفيروس اإليدز

بروتني سكري 
سطحي

بروتني سكري 
عبر الغشاء

قفيصة )محفظة 
بروتينية

تحيط بالفيروس(

بروتني مرتبط 
بالغشاء

الحمض النووي 
الريبي )جزيئني(

بروتياز
بوليميراز
انتيفراز 

ريبونوكلياز
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• معالجة املدمنني على املخدرات، وتعليمهم أن يتخذوا احتياطاتهم ضد اإلصابة 	
بعدوى فيروس العوز املناعي البشري من خالل استخدام معدات حقن معتمدة، 
وتوفير االختبارات التشخيصية للفيروس وتقديم الرعاية الخاصة للعداوى املنقولة 

جنسيًا، والسل والتهاب الكبد الفيروسي.

• إتالف اإلبر واملحاقن بعد استعمالها مباشرًة وتبديلها بإبر جديدة، وقد اتضح 	
أنها برامج فعالة للحد من انتشار املرض.

• التوعية لعامة الناس باألمراض، وخاصة املنقولة جنسيًا.	

• تقديم النصح للمصابني باألمراض املنقولة جنسيًا اللتماسهم للمعالجة الفورية.	

• إتاحة اختبار كشف العدوى بفيروس اإليدز واإلحالة الطبية بشكل روتيني في 	
كل من عيادات األمراض املنقولة جنسيًا، وعيادات السل وعيادات معالجة مدمني 
املخدرات، وفي عيادات الرعاية السابقة للوالدة وفي مرافق تنظيم األسرة ومرافق 
لفيروس  املصلي  االنتشار  يكون  التي  املجتمعات  وفي  جنسيًا،  الشاذين  توعية 

العوز املناعي البشري مرتفعاً.

• باكرة 	 مرحلة  في  البشري  املناعي  العوز  فيروس  حول  الحوامل  جميع  توعية 
البشري  املناعي  العوز  بفيروس  العدوى  اختبار  وتشجيعهن إلجراء  الحمل  من 
إيجابيات  أنهن  يتبني  ومن  للوالدة.  السابقة  املعيارية  الرعاية  من  روتيني  كجزء 
لفيروس العوز املناعي البشري ينبغي أن يخضعن لتقييم ملعرفة الحاجة ملعالجتهن 
فيروس  انتقال  من  للوقاية   )ZDV( بالزيدوفودين  مثل  الفيروسات،  بمضادات 

العوز املناعي البشري داخل الرحم، أو أثناء الوالدة إلى مواليدهن.

• الوقاية من تلويث الدم ومشتقاته بفيروس العوز املناعي البشري، وفحص جميع 	
وحدات الدم من املتبرعني لكشف أضداد فيروس العوز املناعي البشري، وعدم 
استخدام الدم إال إذا كان سلبيًا للفيروس، وعدم قبول تبرع من سبق له أن تورط 
البشري، وعدم  املناعي  العوز  بفيروس  العدوى  باختطار  في سلوكيات محفوفة 
قبول الدم أو البالزما أو األعضاء أو األنسجة أو الخاليا )بما في ذلك املني في 

التلقيح االصطناعي(. 

• تشجيع نقل الدم الذاتي.	
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املعالجة، لم يتم حتى اآلن اكتشاف عالج يشفي من العدوى بالفيروس ولكن يجب 
االلتزام بما يلي :

• بإمكان 	 فـإنه  القهقرية،  للفيروسات  املضادة  باألدوية  الفعال  العالج  استخدام   
املريض التعايش مع املرض والسيطرة على تكاثر الفيروس والتمتع بصحة جيدة 

ومنتجة.

• الفيروسي األعظمي باستخدام 	 الكبت  املتوفرة لتحقيق  الفعالة  الدوائية  املعالجة 
من  دوائني  مــع  البروتياز  إلنزيم  واملثبطة  للـفيروسات  املضادة  األدوية  أحــد 
مثبطات إنزيم املنتسخة العكسية، وال تشفي هذه األدوية عدوى الفيروس ولكنها 
تضبط تكاثر الفيروس ضمن الجسم، وتمكن الجهاز املناعي للمصاب من تعزيز 

قوته واستعادة مكافحته للعدوى. 

• االستخدام الوقائي لـتريميثوبريـم/ سلفاميثوكسازول والسلفاميتاكسازول  	
)TMP- SMX( مع البنتاميدين للوقاية من التهاب الرئة باملتكيسة الرئوية 

الجؤجؤية. 

• لديهم إصابة 	 لديهم، فإذا وجد  الفّعال  لتحري السل  التوبركولني  إجراء اختبار 
بمرض السل الفعال يجب إعطاؤهم املعالجة املضادة. 

• أثناء 	 اإليدز  بعدوى  املصابات  لألمهات  نيفيرابني  دواء  من  وحيدة  جرعة  إعطاء 
املخاض تالها جرعة واحدة أعطيت للمولود خالل األيام الثالثة األولى  من والدته.

• أو 	 للدم  مهنتهم  بسبب  تعرضوا  الذين  الصحية  الرعاية  في  العاملني  معالجة 
البشري  املناعي  العوز  فيروس  تحوي  أنها  يشتبه  التي  األخرى  البدن  لسوائل 
يعد أمرًا معقدًا، وتشمل تدابير املعالجة والوقاية بعد التعرض، املشورة الطبية 
واختبار فيروس العوز املناعي البشري وتنفيذ برنامج عالجي باألدوية املضادة 

للفيروسات القهقرية في غضون 48 ساعة ملدة 28 يومًا مع املتابعة.
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 األنفلونزا )النزلة الوافدة(

األنفلونزا )Influenza( هي مرض قديم ومعروف للجميع، وهي عدوى فيروسية 
حادة معدية. تم عزل الفيروس املسبب لها في عام 1932 وهو فيروس وحيد الطاق 
من عائلة الفيروسة املخاطية القويمة، يسبب فيروس األنفلونزا عدوى موسمية تؤدي 
إلى موت اآلالف من كبار السن واألطفال كل عام، كما ينتشر الفيروس على شكل 
جائحات عاملية كل 10-40 سنة متسببًا في موت املاليني على مستوى العالم بأكمله. 
وقد حدثت خالل القرون الثالثة السابقة 10 جائحات عاملية على األقل 3 منها في 
القرن األخير وحده، بينها ما عرف باسم "األنفلونزا األسبانية" 1918-1919. وهي 
سببت  قد  الجائحة  تلك  أن  ويعتقد  البشرية،  تاريخ  في  حدثت  مرضية  فاشية  أشد 
وفاة بني 20 - 50 مليون شخص في أنحاء العالم. توقع تلك الكارثة، والنتائج املربكة 
لألنفلونزا املوسمية أو الفصلية هو ما جعل األنفلونزا الفيروس الثاني األكثر دراسة 
في العالم بعد فيروس اإليدز. ومن أكثر الجائحات أهمية ما حدث في األعوام 1889، 
1918، 1957، 1968. وقد فتحت األبحاث حول فيروسات األنفلونزا مجاالت واسعة 
وهامة وجديدة حول البنية الوراثية للفيروس وميله الواسع لحدوث الطفرات الجينية، 
وهناك ثالثة أنماط من األنفلونزا املوسمية C،B،A، ويتفرع النمط A إلى فرعية تبعًا 

.)N( و النورامينيداز )H( للراصة الدموية

الجوائـح  ســلبت  قــد   A النمط  مــن  األنفلونــزا  فيروسات  أن  املعروف  ومن 
وتسبب  البشر،  تصيب  التــي   )H1N1(ا،)H3N2( الفرعية  األنمــاط  أشــهرها  ومن 
السالالت  ُتدرج  ولهذا  واألوبئة،  الفاشيات   B،A النمطني  من  األنفلونزا  فيروسات 
املعدية من فيروسات األنفلونزا من النمطني B،A في لقاحات األنفلونزا املوسمية، وال 
يسبب فيروس األنفلونزا من النمطني إال حاالت نادرة من العدوى الخفيفية وينطوي 

على آثار بسيطة بالنسبة للصحة العمومية.

األنـفـلـونـزا )النزلة الوافدة(

الفصل السابع
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األنفلونزا املوسمية 
هي عدوى فيروسية حادة تنتشر بسهولة من شخص آلخر، وتنتشر في جميع 
أنحاء العالم ويمكنها إصابة أّي شخص من أّية فئة عمرية، وتتسّبب في وقوع أوبئة 
سنوية تبلغ ذروتها خالل فصل الشتاء في املناطق معتدلة املناخ وهي من املشكالت 
الصحية العمومية الخطرة التي تتسّبب في حدوث حاالت مرضية وخيمة قد تؤدي إلى 
بالفئات السكانية املعرضة لالختطار الشديد، ويمكن أن تتسّبب  الوفاة إذا ما أملّت 
في عبء اقتصادي من خالل ضياع إنتاجية القوى العاملة وتقييد الخدمات الصحية. 
والتطعيم هو أنجع الوسائل للوقاية من العدوى، واألدوية املضادة للفيروسات متاحة 

لعالج األنفلونزا ولكن فيروسات األنفلونزا غالبًا تصبح مقاومة لألدوية.

العالمات واألعراض
تدوم الفترة التي تفصل بني اكتساب العدوى وظهور املرض، هي ما ُتعرف بفترة 
بشكل  الجسم  حرارة  بارتفاع  املوسمية  األنفلونزا  وتتسم  تقريبًا.  يومني  الحضانة 
في  واأللم  والصداع  جافًا(  يكون  ما  )عادة  السعال  يصاحبها  ما  وعالبًا  مفاجئ، 
العضالت واملفاصل والغثيان والتهاب الحلق وسيالن األنف. وُيشفى معظم املرضى 
من الحمى واألعراض األخرى في غضون أسبوع واحد دون الحاجة إلى عناية طبية. 
ولكن يمكن لألنفلونزا أن تتسّبب في حدوث حاالت مرضية وخيمة، أو أن تؤدي إلى 
الوفاة في الفئات املعرضة للمخاطر الشديدة، مثل األطفال الذين لم يبلغوا عامني من 
العمر واملسّنني بعمر 65 سنة فما فوق، واملصابني بأمراض القلب أو أمراض الرئة أو 
أمراض الكلى أو أمراض الدم، أو األمراض االستقالبية )مثل داء السكري( أو حاالت 

ضعف الجهاز املناعي.

طرق انتقال العدوى
تنتشر األنفلونزا املوسمية بسهولة، تنتقل العدوى بسرعة في األماكن املزدحمة 
بما فيها املدارس ومراكز الرعاية الخاصة والبيوت أو املباني التجارية واملدن. ويقوم 
املصاب، عندما يسعل، بإفراز الرذاذ الحامل للعدوى في الهواء وتعريض من يستنشقه 
به.  امللّوثة  للفيروس االنتشار عن طريق األيدي  ملخاطر اإلصابة باملرض. كما يمكن 
ولتوقي سراية العدوى ينبغي تغطية الفم واألنف بمنديل عند السعال وغسل األيدي 

بانتظام.
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املعالجة
من  تقلل  أن  املمكن  ومن  البلدان  بعض  في  للفيروسات  املضادة  األدوية  ُتتاح 
املضاعفات الحادة والوفيات. األمر املثالي هو إعطاء العالجات مبكرًا )في غضون 48 
ساعة من ظهور األعراض( في حالة املرض. وهناك صنفان من هذه األدوية املرخص 
بهما في عدة بلدان، وهما: محصرات األدامانتني لقنوات البروتون M2 )األمانتادين 
والريمانتادين(، ومثبطات إنزيم نورامينيداز الخاص بفيروس األنفلونزا )أوسيلتاميفير 

وزاناميفير وكذلك بيراميفير والنيناميفير(.

العالج الدوائي النوعي
بدء ظهور  48 ساعة من  يعطى خالل  الريمانتادين عندما  أو  األمانتادين  دواء 
تخف  النـزلة  هذه  مسار  أثناء  تقريبًا  أيام   5-4 وخالل   ،A الوافدة  النـزلة  أعراض 
ومقدار  التنفسية،  املفرزات  في  الفيروسات  أضداد  عيارات  وتنخفض  األعراض 
كيلوجرام يوميًا مقسمة على جرعتني لألطفال بني 9-1  الجرعات يكون 5 ملجرام/ 
سنوات، و100 ملجرام/ كيلوجرام مرتني يوميًا ملن تجاوز 9 سنوات من العمر.وتطّور 
نجاعة  من  يحد  مّما  لها،  املضادة  األدوية  حيال  مقاومة  األنفلونزا  فيروسات  بعض 
إزاء  األنفلونزا  فيروسات  حّساسية  برصد  العاملية  الصحة  منظمة  وتقوم  العالج. 

األدوية املضادة لها.
وأما متالزمة راي Reye التي تشمل إصابة الجهاز العصبي املركزي والكبد 
فقد حدثت كمضاعفة نادرة في األطفال الذين تناولـوا معالجة بدواء الساليسيالت، 
تحدث غالبًا في األطفال الذين يصابون بفيروس األنفلونزا B وبدرجة أقل بفيروس 

 .A األنفلونزا

الوقاية
الصحة  حفظ  بخصوص  الصحية  الرعاية  في  والعاملني  السكان  عامة  تثقيف  )أ( 
وقاية،  دون  من  العطس  أو  السعال  خطورة  سيما  ال  األساسي،  الشخصية 

وخطورة االنتقال من األغشية املخاطية إلى اليد. 
)ب( التمنيع باللقاحات الجديدة املطورة من الفيروسات هو أنجع الوسائل للوقاية من 
80 % ضد العدوى بالنسبة للشباب  العدوى، فهو يعطي مناعة بنسبة 70 - 
البالغني األصحاء عندما ُيعطى بقَدر كاف من املستضد املماثل لذريات الفيروس 
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الجائلة. ومع ذلك فإنَّ اللقاح قد ال يعطي بالضرورة مناعة بالنسبة للمسنني، 
ولكنه قـد يـخفض مـن شـدة املـرض ومضـاعفاته بنسبة 50 - 60 % ووفياته 

بنسبة 80 % تقريبًا.

وتوصي منظمة الصحة العاملية بتطعيم الفئات التالية )الوارد تسلسلها حسب 
درجة األولوية(:

الحوامل في جميع مراحل الحمل. -

األطفال في سن 6 أشهر إلى 5 سنوات. -

املسّنون )أكبر من 65 سنة(. -

املصابون بحاالت مرضية مزمنة. -

العاملون في الحقل الصحي ومجال الرعاية الصحية. -

)جـ( كما تعمل منظمة الصحة العاملية على تعزيز االختبارات التشخيصية الوطنية واإلقليمية 
تغطية  نسبة  وزيادة  الفاشيات  ملقتضيات  االستجابة  وعمليات  املرض  ترصد  وأنشطة 

الفئات املختطرة وإمدادها بخدمات التطعيمات الحديثة.
الرئوي  االلتهاب  بالتمنيع ضد  الوافدة  النـزلة  التمنيع ضد  يتصاحب  أن  ينبغي  )د( 

بالعقدية الرئوية.
)هـ( الوقاية باألدوية املضادة للفيروسات مثل: هيدروكلوريد األمانتادين )سيميتريل( 
أو هيدروكلوريد الريمانتادين )فلومادين(، وهما دواءان فعاالن في الوقاية من 

.A العدوى بفيروس األنفلونزا

أنفلونزا الطيور
 ،A النمط  من  األنفلونزا  فيروس  ويسببه  بالعدوى  ينتقل  فيروسي  مرض  هي 
فيروسات  ، ومعظم  البّط واألوز(  البرية مثل  املائية  الطيور  )السيما  الطيور.  يصيب 
 A)H5N1( الفيروس  مثل  منها،  بعضًا  أّن  غير  البشر؛  تصيب  ال  الطيور  أنفلونزا 
البشر. وعامل االختطار  )A)H7N9، يتسّبب في وقوع حاالت عدوى وخيمة بني  و 
األّول املؤدي إلى إصابة البشر بالعدوى هو التعّرض، بشكل مباشر أو غير مباشر، 
لدواجن حّية أو نافقة تحمل العدوى، أو لبيئات ملّوثة بالفيروس، لذا فقد تثير فاشيات 



- 55 -  

 األنفلونزا )النزلة الوافدة(

أنفلونزا الطيور التي تظهر بني الدواجن مخاوف صحية عمومية على الصعيد العاملي 
نظرًا لآلثار التي تخّلفها على أسراب الدواجن، وقدرتها على إحداث مرض وخيم لدى 
اإلنسان، وقدرتها على إحداث جائحة، إضافة إلى التأثير بقوة على االقتصاد املحلي 
والعاملي والتجارة الدولية، ومن هنا فإن مكافحة املرض لدى الحيوانات هي الخطوة 

األولى للحّد من مخاطر انتقاله إلى البشر.

األعراض اإلكلينيكية ألنفلونزا الطيور لدى البشر
الفيروس  عن  الناجمة  البشرية  العدوى  بحاالت  الخاص  اإلماتة  معدل  يتجاوز 
الناجمة عن  العدوى  بحاالت  الخاص  اإلماتة  معدل  بكثير   A)H7N9(و  A)H5N1(
يعانون  الذين  البشر   A)H7N9( الـفيروس  يـصيب  املوسمية.  األنفلونزا  فيروسات 

أصاًل حاالت مرضية مزمنة على وجه الخصوص.
الصحية  املريض  تدهور حالة  إلى  للبشر  الطيور عند إصابتها  أنفلونزا  تؤدي 
بسرعة وإلى حدوث نسبة عالية من الوفيات. ومن بني أعراض املرض األولية اإلصابة 
بحمى شديدة تفوق حرارتها عادة 38 درجة مئوية مع األعراض التي تشبه أعراض 
بعض  إصابة  عن  أيضًا  ُأبلغ  وقد  الحلق(.  التهاب  أو  )السعال  املوسمية  األنفلونزا 
الصدر  في  وألم  البطن  في  وألم  وقيء  بإسهال  األولى  املرض  مراحل  في  املرضى 
ونزف من األنف واللّثة، وإصابة املسالك التنفسية السفلية في بداية املرض، فينقص 
بعدوى  اإلصابة  تظهر  وقد  أعضاء،  عدة  في  الوظائف  وتختل  الدم  في  األكسجني 

جرثومية وفطرية ثانوية.

كيفية وقاية اإلنسان من املرض
)أ( الوقاية املناعية لإلنسان بلقاح األنفلونزا املوسمية.

يمكن  حتى  ساعة   48-24 الطيب خالل  باستشارة  املسارعة  الدوائية،  الوقاية  )ب( 
للمريض أن يتناول األدوية املضادة للفيروس.

)ج( الوقاية السلوكية، هناك بعض السلوكيات التي يمكن أن تقلل من انتشار العدوى 
مثل،

• غسل اليدين باستمرار.	

• التخلص من املناديل الورقية أواًل بأول، حيث ينتقل الفيروس عن طريق الرذاذ 	
والتنفس، وأيضًا في حاالت العطس أو التمخط وتلوث اليدين، ويالئم الفيروس 
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الجو الرطب والبارد وإغالق الحجرات يساعد الفيروس على االنتشار، حيث إنه 
يمكن أن يعيش 3 ساعات بعد انطالقة الكحة أو الرذاذ.

• تجنب التقبيل بقدر اإلمكان.	
• تجنب الوجود في األماكن املزدحمة، وزيادة تهوية أماكن التجمعات البشرية مثل، 	

الفصول و أتوبيسات املدارس وغيرها.
• تجنب االنتقال من األماكن الدافئة إلى األماكن الباردة بشكل مفاجئ.	

)د( تحسني قدرة الجهاز املناعي لإلنسان حيث تؤكد األبحاث املناعية أنه يمكن لإلنسان 
أن يزيد قدرة الجهاز املناعي لديه ومساعدته من خالل اإلكثار من تناول الفيتامينات 
الورقية  والخضراوات  الجزر  مثل   ،A بفيتامني  املوجودة  األكسدة  ومضادات 
الطازجة، كذلك فيتامني C، املوجود في املوالح مثل الليمون واليوسفي والبرتقال 
 ،E والجوافة والتفاح والكانتلوب والفواكه والخضراوات الورقية، وكذلك فيتامني
املوجود في الزيوت النباتية، واألطعمة التي تحتوي على الزنك والسيلينوم، والبأس 
من تناول قرص فيتامني يوميًا يحتوي على مثل هذه الفيتامينات، باإلضافة إلى 
اإلكثار من تناول السالطة الخضراء املشكلة والفواكه وعصائر البرتقال والليمون 
الطازجة، حيث تساعد هذه الفيتامينات على تحسني قدرة الجهاز املناعي وتحجيم 

انتشار العدوى داخل الجسم، وتجنب اإلنسان املضاعفات التي تحدث منها. 
املعالجة، وتتم املعالجة باتباع مايلي :

• التزام الراحة.	
• شرب كميات كثيرة من السوائل.	

تؤدي املعالجة باألدوية املضادة للفيروسات، والسيما األوسيلتاميفير إلى تقليص 
فترة تنّسخ الفيروس وزيادة احتمال البقاء على قيد الحياة.، إذا أعطي في غضون 48 
ساعة بعد ظهور األعراض، فإنه يؤدي إلى قصر فترة ظهور األعراض وخفض شدتها.

األنفلونزا حيوانية املنشأ
تشّكل فيروسات األنفلونزا التي تدور بني الحيوانات خطرًا يهدد صحة اإلنسان. 
مثل  املصدر،  حيوانية  فيروسات  يكتسبون  عندما  باملرض  البشر  ُيصاب  أن  ويمكن 
والنمطني  الطيور  أنفلونزا  فيروس  من   Aا)H9N2( و   Aا)H5N1( الفرعيني  النمطني 
الفرعيني )H1N1(اA و )H3N2(اA من أنفلونزا الخنازير. ويبدو أّن عامل االختطار 
األّولي إلصابة البشر بالعدوى هــو االحتــكاك والتعّرض بشــكل مباشر أو غير مباشر 
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الحاالت  أهم  ومن  ملّوثة.  لبيئات  أو  العدوى  تحمل  مّيتة  أو  مصابة،  حّية  لحيوانات 
التي أصابت البشر أنفلونزا الخنازير الناجمة عن العدوى بفيروس )H1N1(اA عند 

البشر، واملتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة )سارس( عام 2003م. 

التشخيص بالفحوص املختبرية لألنفلونزا
إن تفاعل سلسلة البوليميراز طريقة تشخيصية مختبرية ذات حساسية ونوعية 

عالية للتعرف على العامل املسبب للمرض.

الوقاية
للوقاية يتم التلقيح بلقاحات األنفلونزا التي كانت تستعمل لفترة طويلة للمجموعات 

املعرضة للمخاطر كاألطفال الصغار، واملسنِّني واملرضى املصابني بعوز املناعة. 

املعالجة، تتم املعالجة عن طريق :

• األدوية املضادة للفيروسات مع الحذر من تطور املقاومة للدواء. 	
• الدعم التنفسي والرعاية املوجهة للقضاء على األعراض.	
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فيروس الورم الحليمي البشري

فيروسات الَوَرم الُحليمي البشرّي )Humen Papillomavirus( هي فيروسات 
ثآليَل  ُتحدث  أن  يمكن  بالعدوى،  لإلنسان  املخاطية  واألغشية  الجلد  تصيب  شائعة، 
اإلصابة  الختطار  وُتعرِّض  املخاطية  واألغشية  للجلد  العداوى  من  مختلفة  وأنواعًا 
املُخالطة  اإلنسان عبر  التناسلية، وُتصيب  األنواع األعضاء  تلك  بالسرطان وتصيُب 
الجنسّية مع شريك ُمصاب بالَعدوى، ولذا فهي من األمراض املنقولة بالجنس، وقد 
تكون العدوى إما ُمنخفضة الُخطورة وإما ُمرتفعة الخطورة. يمكن أن تتسّبب فيروسات 
الَوَرم الُحليمي البشرّي ُمنخفضة الُخطورة بثآليل تناسلّية. بينما قد ُتؤّدي فيروسات 
واملهبل  والَفرج  الرحم  ُعنق  لسرطانات  الُخطورة  ُمرتفعة  البشرّي  الُحليمي  الَوَرم 
الّشرج والقضيب. كما قد  ُتؤدي عند الرجال لسرطانات  النساء. وقد  والّشرج عند 
تؤّدي إلى سرطانات الفم والَحلق. مع أنّ بعض املَرضى ُيصابون بثآليل تناسلّية نتيجة 
عدوى فيروسات الَوَرم الُحليمي البشرّي، غير أّنَ آخرين قد ال يعانون ظهور أعراض. 
اختبار  ويستخدم  الثآليل،  يستأصَل  أو  ُيعالج  أن  الصحية  الرعاية  ُمقدم  يستطيُع 
ونستطيع  النســاء،  عند  املرض  الرحم  عنق  لكشف سرطان   )Pap Test( بابانيكوال 
مــن خالله أن نكشَف التغيُّرات فــي ُعنق الرحم التي قد تؤدي إلى السرطان. يقلل 
انتقال  اختطار  كثيراً  الالتكس  من  املصنوعة  الذكرية  للعوازل  الَصحيح  االستخدام 
العدوى بفيروسات الَوَرم الُحليمي البشرّي، ولكنه ال يمنعها. ويمكُن للقاحات أن َتقي 
من أنواع عديدة من العداوى بفيروسات الَوَرم الُحليمي البشرّي، بما في ذلك بعض 

تلك التي تتسّبب في اإلصابة بالّسرطان.
ينجم سرطان عنق الرحم الذي ُيعد النمط األكثر شيوعًا للسرطان بني اإلناث في 
البلدان النامية عن عدوى مستديمة بفيروس الورم الُحليمي البشري. وُيعد النمطان 16 
و18 من الفيروس أكـثـر األنمـاط الـجينيـة املســرطنة شيوعـًا، إذ يتسببان فـي نـحو 
70 % من جميع حاالت اإلصابة بسرطان عنق الرحم. أما النمطان 6 و11 فال يسهمان 
ج عالي الدرجة )اآلفات السابقة للتسرُطن(، أو سرطان عنق  في حدوث خلل التنسُّ
الرحم، ولكن يسببان األورام الحليمية للحنجرة ومعظم األمراض الثؤلولية التناسلية 

فيروس الورم الُحليمي البشري

الفصل الثامن
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ويتميز  مشكالت صحية(.  بأية  عادًة  ناتئة، وال تتسّبب  )والثؤلول كتلة خشنة تكون 
فيروس الورم الحليمي البشري بقدرة عالية على السراية، وتحدث ذروة وقوعە بعد 

بدء النشاط الجنسي مباشرًة.

األعراض

الثآليل الجلدية، قد ال يكوُن هناك أي أعراض عند بعض املُصابني بعدوى فيروسات . 1
الَوَرم الُحليمي البشرّي، إذ ال تســبب جميــع أنواع فيروســات الَوَرم الُحليمي 
ثآليـل علـى أماكن ُمختلفة  بينما يسبب َبعضها نمو  البشرّي مشكالت صحّية، 
واليدين،  والقدمـني،  الُعنــق،  أو  الركبتـني، والوجــه  أو  املرفقني  الِجسم مثل  من 
ُهناك أكثر من 40 نوعًا من فيروسات الَوَرم الُحليمي البشرّي يمكنها أن تتسبب 
بثآليل تناسلية، وتنتقل عبر التماس الجنسي. وهي أكثر ُشيوعًا عنَد األطفال أو 

املُراهقني، وتنقل عن طريق التماس الجلدي وليس عن طريق الجنس.  
بفيروسات . 2 العدوى  أو الشرجية، هي أبسط دليل على حدوث  التناسلية  الثآليل 

التناسلية  الثآليل  تنمو  قد  منهم،   11،6 النمط  البشري، وخاصة  الحليمي  الورم 
في  أو  الرحم  عنق  على  تنمو  قد  أنَّها  كما  املهبل.  وخارج  داخل  النساء  عند 
ًفي  مـحيط الـشرج. الثآليل التناسلية أقّل ُشيوعًا عند الرجال. وهي تنمو عادة 
حال وجودها على قمة القضيب. كما أنَّها قد ُتوَجد على جسم القضيب أو على 
فن أو في ُمحيط الشرج. كما يمكن أن تنتشر الثآليل التناسلية إلى الفم أو  الصَّ
الحلق من خالل ممارسة "الجنس الفموي"، غير أن ذلك أمٌر نادر. ومن األورام 
سرطان  البشري  الحليمي  الورم  بفيروسات  العدوى  تسببها  التي  السرطانية 
الفم،  وسرطان  الرحم،  ُعنق  وسرطان  نادر،  وهو  القضيب،  وسرطان  الشرج، 

والسرطان املهبلي، وسرطان الفرج.
السرطان. . 3
الورم الحليمي التنفسي.. 4

طرق انتقال العدوى، تختلف طرق انتقال العدوى تبعًا ملكان وجود الفيروس نذكر 
منها ما يلي :

• تنتقل عدوى فيروسات الَوَرم الُحليمي البشرّي املقترنة بظهور الدمامل والخراريج 	
عبر شق أو جرح في الجلد إثر التماس الجلدي مع شخص ُمصاب بالعدوى.
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• عبر 	 التناسلية  للثآليل  املُسببة  البشرّي  الُحليمي  الَوَرم  فيروسات  عدوى  تنتشر 
املُخالطة الجنسية مع شخٍص ُمصاب بالعدوى، ويمكن أن تنتشر الثآليل التناسلية 
بسهولة بالغة، وال يتوّجب أن يكون لدى الشخص أعراض كي يكون قادرًا على 

نشر العدوى لآلخرين.
• »الجنس 	 من خالل  التناسلية  البشرّي  الُحليمي  الَوَرم  فيروسات  عدوى  تنتشُر 

الفموي« أيضًا. وقد يسّب هذا نمو ثآليل في الفم والحلق.
• ويمكن في أحوال نادرة أن ُتنقل عدوى فيروس الَوَرم الُحليمي البشرّي لطفلها 	

أثناء الوالدة. قد تصيب عدوى فيروسات الَوَرم الُحليمي البشرّي أعضاَء الرضيع 
التناسلية أو فمه أو حلقه. وقد يكون ذلك ُمهددًا الحياة الرضيع. 

التشخيص
من الضروري إجراء اختبار بابانيكوال عند النساء، وفيه ُتكَشُط عّينة من الخاليا 
من الطبقة الظهارية لُعنق الرحم واملهبل. ثم ُتفحص العّينة في املُختبر بحثًا عن وجود 
الدنا  الصحّية الختبار  الرعاية  ُمقدم  يلجأ  قد  السرطان. كما  إلى  تؤدي  قد  تغّيرات 
الخاص بفيروس الورم الحليمي البشري داخل خاليا ُعنق الرحم، ويعد هذا االختبار 

من أنجح اختبارات التحري.  

الوقاية
نظرًا لطبيعة فيروسات الورم الحليمي و قدرتها على مقاومة الظروف البيئية وذلك 
عليها من الخارج، مما يؤدي النتشار العدوى  لوجود قشرة بروتينية قوية )قفيصة( 
الجلدية، لذا وجب التأكيد على تجنب التماس مع األسطح املعدية قدر االستطاعة، ويتم 

ذلك عن طريق:

• تنظيف القدمني بانتظام، وإبقاء القدمني جافتني مع ارتداء جوارب نظيفة.	

• ارتداء أحذية داخل املراحيض وغرف التغيير.	

• االمتناع عن ممارسة الجنس خارج اإلطار الشرعي.	

• االستخدام الصحيح للعازل الذكري املصنوع من الالتكس.	
• إعطاء اللقاح النوعي املضاد لفيروسات الَوَرم الُحليمي البشريّ للصبيان والبنات 	
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بأعمار 11-12 سنة أو النساء حتى عمر 26 سنة، وللرجال حتى عمر 21 سنة. 
يكون لقاح فيروسات الَوَرم الُحليمي البشرّي أكثر فعالية عند إعطائه لألطفال قبل 

أن ُيصبحوا نشيطني جنسيًا.
• تجنب التدخني، فالتدخني يقلل من القدرة على امتصاص حمض الفوليك، وهو 	

عنصر هام لعالج أنماط خلل التنسج في عنق الرحم، وهو عرض شائع لإلصابة 
بالفيروس. 

املعالجة
الُحليمي  الَوَرم  فيروسات  بسبب  الحاصلة  التناسلية  الـجلدية  الـثآليل  تــزول 
البشري ّدون عالج عادًة، بيَد أنه حتى بعد اختفاء الثآليل سيظّل بإمكان املريض أن 
ينشَر العدوى لآلخرين. وهناك أدوية وإجراءات طبّية وجراحية أخرى. ومن األدوية 
أبدًا  ُيستخَدم  ال  ولكنه  الساليسيليك،  الثآليل حمض  لعالج  استخدامها  يمكن  التي 
لعالج الثآليل التناسلّية، فقد يسّببب تهّيجًا شديدًا. ويمكن إزالة الثآليل بالتجميد، أو 

باالستئصال الجراحي، بالكي الكهربائيّ، وباستخدام الليزر الستئصاله.
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فيروس  من  زريتان  تسببه  معد  هو مرض   )Variola or Smallpox( الجدري 
الجدري )الجدري الصغير والجدري الكبير(، وهو فيروس من فئة الدنا، وأمكن التعّرف 
على كامل املتتاليات الدنوية في الذريتني الرئيسيتني لفيروس الجدري. وكان مرض 
عاملي االنتشار، إال أنه لم تعد تعرف أية حالة منذ عام 1978. وحاليًا وبشكل رسمي 
تعيينها خصيصًا  تم  التي  املخزونة  املجمدات  على  الجدري  فيروس  وجود  يقتصر 
لـغرض البحث العلمي. وُيَقدَّر أن معدل الهجمة الثانوية بني غير املطعمني 50 % إذا 

حدثت فاشية. 

لقــد حــدثت الحالتــان األخيرتـــان مــن اإلصابــة بالجــدري فــي تشـرين أول/ 
أكتوبر 1977 في الصومال. وبعد ذلك بسنتني أعلنت شهادة القضاء على الجدري من 

قبل منظمة الصحة العاملية في شهر آيار/ مايو 
أحد  في  واحدة  وفاة  حالة  وباستثناء   .1980
املختبرات الجامعية في برمنجهام، إنجلترا عام 
1978، لم يتم التعّرف على حاالت جديدة أخرى 
منذ ذلك الوقت. ويحتفظ بمخزون الفيروسات 
الجدرية تحت ضمانة مراكز األمراض السارية، 
التابع  البحوث  مركز  في  أو  أطلنطا، جورجيا 
والتقنية  بـالفيزيولــوجية  والـخـاص  للـواليات 
الحيوية في االتحاد الفيدرالي الروسي، وذلك 
التي يقصد منها  من أجل املزيد من األبحاث 
إذا  فيما  وذلك  البيولوجي،  اإلرهاب  مواجهة 
بلدان  لدى  املتوفر  الفيروس  من  املخزون  وقع 

الشكل )7(: الجدريأخرى في أيدي اإلرهابيني.

الجــــــــدري

الفصل التاسع
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طرق انتقال العدوى
تنتقل العدوى عن طريق استنشاق الهواء املحمل بالفيروس واملنقول من خالل 
الطفح  مع  املباشر  االتصال  من خالل  أو  واألنف،  الفم  من  املصاب سواء  إفرازات 
الجلدي للمصاب، تتراوح فترة الحضانة بني 7-19 يومًا و)عادًة 10-14 يوماً( حتى 
بدء ظهور األعراض ثم يومان آخران حتى ظهور الطفح. وتستمر فترة سراية الفيروس 
من أول ظهور اآلفات األولى حتى اختفاء جميع التقشرات، وتستغرق  عادة 3 أسابيع. 
ويكون املريض شديد العدوى أثناء الطور السابق للطفح بسبب احتواء اإلفرازات من 
البلعوم واألنف على الفيروس. وكان للتلقيح بفيروس جدري البقر )الوقس( دور كبير 

في التخلص من الجدري. 

األعراض 
لقد كان الجدري مرضًا فيروسيًا جهازيًا يتظاهر بشكل عام بطفح جلدي. وكان 
البدء فجائيًا مصاحباً مع الحمى والتعب والصداع والوهن وآالم ظهرية شديدة وآالم 
بطنية وقيء أحيانًا، وهي صورة إكلينيكية تشبه النزلة الوافدة. وبعد 2-4 أيام تبدأ 
الحمى بالهبوط ويظهر طفح ذو قاعدة عميقة )يحتوي كل واحٍد من اآلفات الطفحية 
على الفيروسات(، ثم تتطور هذه اآلفات من اللطاخة إلى الحطاطة إلى الحويصلة ثم 
إلى بثرة، ثم تظهر قشور وتسقط القشور بعد 3-4 أسابيع. وأكثر ما تظهر اآلفات على 
الوجه واألطراف ثم على الجذع، ولذا فإن هذا الطفح يسمى مبتعدًا عن املركز، وتكون 
القرن  الواحدة. وخالل  املنطقة  التطور في  املرحلة من  نفس  الجلدية في  اآلفات  كل 
وتصل  الصغير  الجدري  الجدري،  من  وبائيني  نمطني  على  التعّرف  أمكن  العشرين 
معدالت الوفيات في املصابني به من غير املطعمني إلى 1 %، والجدري الكبير الذي 

تزيد فيه معدالت الوفيات عند غير املطعمني عن 20-40 % من املصابني.
وقد  السابع،  واليوم  الخامس  اليوم  بني  ما  في  الوفيات  معدالت  أكثر  وتحدث 
تتأخر حتى األسبوع الثاني، وتوصف 3 % من حاالت الجدري الكبير بأنها خاطفة 
وتترافق بأعراض بادرية وتعب ونزوف جلدية ومخاطية قد تؤدي إلى املوت، وقد ال 
يظهر الطفح املعتاد، وعندها يلتبس التشخيص مع مرض ابيضاض الدم الشديد أو 
تسمم الدم باملكورات السحائية أو بالفرفرية بنقص الصفيحات مجهولة السبب. وفي 
األشخاص الذين تلقوا تطعيمًا سابقًا ال يظهر من الطفح إال آفات خفيفة ومعدودة وغير 
نموذجية، إال أن األعراض البادرية ال تخف بالتطعيم، غير أن أطوار اآلفات تصبح أكثر 

تسارعًا مع حدوث التقشر في اليوم العاشر.
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التشخيص
ففي  املاء(،  )جدري  والحماق  الجدري  تشخيص  بني  التباس  مايحدث  وكثيرًا 
حالة الجدري تحدث اآلفات بشكل مجموعات متعاقبة تتضمن في نفس الوقت مراحل 
مختلفة من التطور، ويكون الطفح غزيرًا على سطوح الجسم املغطاة بالثياب، يأخذ 
الطفح نمطًا يقترب من املركز وال يبتعد عنه ويسبق الجدري عادة بدور بادري واضح 
ومحدد املعالم والتوقيت، ويتميز بأن اآلفات فيه من نفس املرحلة في الوقت الواحد، 
وتظهر هذه اآلفات عند انخفاض الحمى، وبأن لهذه اآلفات قاعدة عميقة قد تصل إلى 
الغدد الدهنية وتؤدي لندبات عميقة. أما الحماق فعلى العكس من ذلك، فآفاته سطحية، 

ولم تالحظ أبداً في قمة اإلبط.

الوقاية
الوقاية من املرض، وليس بعد  الطرق فعالية في  الفعال من أكثر  التطعيم  ُيعد 
الجدري  التطعيم باستخدام فيروس  يتم  للمرض،  للفيروس وال يوجد دواء  التعرض 
املرض  القضاء على  وتم  أكيدة،  فاعلية  أثبتت  الوقس(، وقد  )جدري  لألبقار  املعدي 

نهائياً عام 1980م.
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التي  الفيروسات  أنواع  من   )Herpes( الهربسية  أو  الحلئية  الفيروسات  إن 
الدنا، وأهم ما يميزها هو  النووي من نمط  تصيب اإلنسان، وتحتوي على الحمض 
إحداثها للعدوى الكامنة، بمعنى أن هذه الفيروسات تبقى بالجسم بعد زوال أعراض 
اإلصابة، ثم تنشط الحقًا تحت ظروف خاصة مسببة نوعًا آخر من العدوى الثانوية 
أو ما يسمى بالنكس، وتتكون من 8 فيروسات تسبب أعراضًا و أمراضًا مختلفة وفق 

التقسيم التالي:
• فيروس الهربس البسيط من النمط 1: ويؤثر على الجزء العلوي من جسم اإلنسان. 	

• فيروس الهربس البسيط من النمط 2 : ويؤثر على الجزء السفلي من جسم اإلنسان.	

• الفيروس النطاقي الحماقي: ويسبب جدري املاء أو الحماق.	

• فيروس إيبشتاين ــ بار : ويسبب داء كثرة الوحيدات العدوائية أو داء التقبيل.	

• نقص 	 عند  األعراض  وتظهر  خاماًل  يكون  ما  غالبًا  للخاليا:  املضخم  الفيروس 
املناعة أو باالنتقال من األم املصابة إلى الجنني.

• فيروس الهربس من النمط 6 : ويسبب الطفح املفاجئ.	

• فيروس الهربس من النمط 7 : وأيضًا يسبب الطفح املفاجئ.	

• فيروس الهربس البشري من النمط 8 : ويصاحب ورم خبيث من نمط ساركومة 	
كابوزي الذي يصيب مرضى اإليدز.

وتتميز عائلة فيروس الحأل بأنها تظل خاملة )هاجعة( في جسم اإلنسان مدى 
العمر بعد ظهور أعراض املرض األولية، مع احتمال ظهور األعراض مرة أخرى بعد 
فترة من الزمن، وخاصة عند حدوث حالة من العوز املناعي. تنتقل فيروسات الهربس 

من شخص آلخر إما عن طريق اللعاب أو عن طريق إفرازات األعضاء التناسلية.

الـفيروسـات الحـلئية

الفصل العاشر
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الحأل البسيط ) الهربس(
يسبب الهربس البسيط عدوى فيروسية تتميز بتكوين آفة أولية موضعية إما في 
الجلد أو في املنطقة التناسلية، ال تلبث أن تختفي لتظهر ثانية في املوضع ذاته، وهناك 
نمطان من هذا الفيروس هما النمط األول، والنمط الثاني، يسببان عمومًا متالزمات 

إكلينيكية متميزة تبعًا ملكان دخولهما إلى الجسم. 

عدوى النمط األول من فيروس الهربس البسيط
هي عدوى واسعة االنتشار. إذ توجد أضداد جائلة في الدم ضد النمط األول 
من فيروس الهربس البسيط لدى 50-90 % من البالغني. وتحدث العدوى االبتدائية 
بهذا النمط عادة قبل السنة الخامسة من الحياة، وتتسم بأنها عدوى خفيفة وخفية 
% من الحاالت تظهر الحمى والتعب،   10 أثناء الطفولة املبكرة. وفي قرابة  وتحدث 
وتستغرق أسبوعًا أو أكثر. وتبدأ اإلصابة بالفم واللثة، كعدوى أولية عادة، فقد يرافق 
ذلك إصابات حويصلية في البلعوم الفموي، أو التهاب شديد في القرنية وامللتحمة، 
أو طفح جلدي عام أو التهاب السحايا والدماغ، وقد يسبب العدوى العامة املميتة في 

الرضع حديثي الوالدة )ويطلق عليه تجاوز الهربس البسيط الخلقي(. 
إلى  ينتقل  وقد  بالفيروس،  املصابني  بلعاب  التماس  الفيروس عن طريق  يتنقل 
العاملني الصحيني، كأطباء األسنان مثاًل، لذا ينبغي أن يرتدي العاملون الصحيون 

قفازات عند التماس املباشر مع آفات يحتمل أن تكون مصابة بالعدوى.
وإنَّ إعادة تنشيط العدوى الكامنة ينتج عنها غالبًا هربس الشفة )تسمى أيضًا  
الوجه  على  عادة  يظهر  الذي   ) البسيط  الهربس  أو  البرد  قرحة  أو  الحمى  نفطات 
والشفتني على شـكل حويصالت سطحية رائقة على قاعدة حمامية تتغطـى بقشور 
وتلتئم خالل أيام قليلة. ويتعجل التنشيط بوساطة أشكال مختلفة من الـرَّضوض أو 
الحمى أو التغيرات الفيزيولوجية أو بمرض عارض. وقد يصيب أيضًا أنسجة أخرى 
في  والشامل  الشديد  املرض  ويحدث  الدم.  في  الجائلة  األضداد  وجود  من  بالرغم 
مع  عادة  املركزي  العصبي  الجهاز  مناعيًا. ويصاب  يعانون عوزًا  الذين  األشخاص 

العدوى األولية، ولكنه قد يظهر عقب عودة األعراض بعد شفاء عارض.
يمثل النمط األول من فيروس الحأل البسيط سببًا شائعًا اللتهاب السحايا والدماغ. 
وقد تحدث حمى وصداع وكثرة الكريات البيض وتهيج سحائي ونعاس وتخليط وذهول 
وسبات )غيبوبة( وعالمات عصبية بؤرية. وقد تلتبس الحالة بعديد من اآلفات األخرى 

داخل القحف بما في ذلك اإلصابة بخراج الدماغ والتهاب السحايا السلي.
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اإلماتة  معدل  من  تخفض  قد  الفيروسات  بمضادات  املعالجات  أن  إلى  ونظرًا 
سلسلة  تفاعل  بتقنية  الحأل  بفيروس  الخاص  الدنا  عن  التحري  يجب  فإنه  املرتفع 
البوليمراز داخل السائل الدماغي النخاعي، أو بإجراء خزعة من األنسجة الدماغية 

مبكرًا بالنسبة للحاالت املشتبه بها إكلينيكيًا لوضع التشخيص األكيد.

الشكل )8(: الهربس البسيط

عدوى النمط الثاني من فيروس الهربس البسيط

)الهربس التناسلي(
 . يسبب النمط الثاني من فيروس الهربس البسيط في العادة الهربَس التناسـليَّ
العدوى  الجنـس. وتبدأ  البالغني وينتقل عن طريق  ويحدث هذا على الخصوص في 
عادة مع بداية النشاط الجنسي، وهي نادرة قبل املراهقة، فيما عدا األطفال املعتدى 
غير  البالغني  إلى  البسيط  الهربس  فيروس  الثاني من  النمط  فانتقال  عليهم جنسيًا، 
مواقع  إلى  النمطني  كال  ينتقل  قد  أنه  رغم  الجنسي.  بالتماس  عادة  يكون  املمنعني 
مختلفة أثناء املباشرة الجنسية كاملالمسة الفموية التناسلية أو الفموية الشرجية أو 
الشرجية التناسلية. وتوجد أضداد النمط الثاني في حوالي 20-30 % من البالغني 
في دول العالم الغربي. ويكون االنتشار أكبر )حتى 60 %( وفي األشخاص متعددي 
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أعراض  وقد يصاحبها ظهور  راجعة،  األولية  العدوى  تكون  وقد  الجنسيني.  القرناء 
قد تكون خفية، وفي النساء يكون املوقع الرئيسي للمرض األولي عنق الرحم، وكذلك 
والساقني  العجاني  والجلد  الفرج  العادة  في  يشمل  الراجع  واملرض  الفرج.  منطقة 
الشرج  وفي  القلفة،  أو  القضيب  حشفة  على  اآلفات  تظهر  الرجال  وفي  واألليتني. 
واملستقيم لدى الشواذ جنسيًا. وفي كال الجنسني قد تشمل اإلصابة مواقع تناسلية 
أو عجانية أخرى وكذلك الفم، وذلك تبعًا للممارسات الجنسية. وهو يصيب أيًاً من 
السحايا  بالتهاب  الفيروس  هذا  ارتبط  وقد  الجنسية.  املمارسة  لنوع  تبعًا  الجنسني 
العقيم والتهاب الجذور العصبية أكثر من ارتباطه بالتهاب السحايا والدماغ. قد يقلل 
استعمال العازل الذكري املصنوع من الالتكس عند املمارسة الجنسية من التعرض 
الختطار العدوى، ولم يثبت بعد وجود دواء أو عامل مضاد للفيروسات فعال التقاء 
العدوى األولية، ولو أنَّ “األسيكلوفير” قد يحد من حدوث االنتكاس والعدوى الهربسية 

في مرضى متالزمة العوز املناعي املكتسب.

تتراوح فترة الحضانة بني )2 ـ 12( يومًا، حيث  يتم إفراز الفيروس في اللعاب 
بالفترة بني أسبوعني و7 أسابيع بعد التهاب الفم األولى أو بعد اآلفة التناسلية األولية. 
اإلعداء  ويكون  بأعراض.  تترافق  قد ال  والناكسة  األولية  العدوى  إن كاًل من حاالت 
يكشف  ال  وعادة  األولية،  للعدوى  التالي  اإلعداء  من  أقصر  الناكسة  للعدوى  التالي 

الفيروس إال بعد مرور خمسة أيام.

عدوى الحأل البسيط لدى الولدان

فيروس  من  الثاني  النمط  أو  األول  النمط  طريق  عن  العدوى  تحدث  ما  غالبًا 
الهربس البسيط لدى الولدان، قد يحدث انتقال الفيروس من األم إلى الوليد عادة عبر 
التي يمكن أن يسببها  بالعدوى، ويمكن تقسيم حاالت العدوى  قناة الوالدة املصابة 
فيروس الهربس البسيط لدى الولدان بشكل عام إلى ثالث مجموعات من حيث املظاهر 

اإلكلينيكية:
• عدوى منتشرة تصيب األحشاء.	

• التهاب الدماغ والجهاز العصبي املركزي.	

• عدوى تقتصر على الجلد والعينني والفم.	
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النمط  األحيان عن  العدوى في غالب  وتنجم  عادة،  مميتان  األوليان  والشكالن 
على  الوليد  تعرض  اختطار  ويرتكز  األول.  النمط  عن  منه  أكثر  الفيروس  من  الثاني 
املرحلة من الحمل التي أصبحت فيها األم قادرة على نشر  عاملني هامني لدى األم: 
العدوى، وفيما إذا كانت العدوى أولية أم ثانوية. وال تعد املفرزات ذات خطورة على 
إن  الرحم.  داخل  للعدوى  قليلة  استثناءات  مع  املخاض،  وقت  كانت  إذا  إال  الوليد 
العدوى األولية لألم ترفع اختطار العدوى لدى الطفل من 3 ــ 30 % تبعًا ملناعة األم 

التي تواجه العدوى. 
خاصة  الجنني،  حول  األغشية  تمزق  قبل  القيصرية  الجراحة  بإجراء  وينصح 
عندما تحدث العدوى الهربسية التناسلية )أولية أو راجعة( في أواخر الحمل، وذلك 

بسبب اختطار التعرض لحدوث عدوى وليدية مميتة.

التشخيص
للمظهر اإلكلينكي وللقصة املرضية الدور األكبر في الوصول إلى التشخيص، 
املميزة  الخلوية  التغيرات  املختبرية ومالحظة  بالفحوص  يتم  التشخيص  تأكيد  ولكن 
عمالقة  خاليا  شكل  على  وتكون  للخزعات،  والباثولوجية  الهيستولوجية  بالفحوص 
املباشر،  املناعي  بالتألق  واختبارات األضداد  النواة،  النوى ومشتملة داخل  متعددة 
الدماغي  السائل  فحص  من  أو  التناسلية،  أو  الفموية  اآلفات  من  الفيروس  وعزل 
النخاعي  في حاالت التهاب الدماغ أو بإظهار دنا فيروس الهربس البسيط في اآلفات 
تشخيص  من  التأكد  ويمكن  البوليمراز.  تفاعل سلسلة  بطريقة  النخاعي  السائل  أو 
مختلف  في  أمثاله  أربعة  إلى  املصل  في  األضداد  عيار  بارتفاع  األولية  العدوى 
االختبارات السيرولوجية. وإظهار الجلوبولني املناعي M الهربسي النوعي، مما يوحي 
بوجود عدوى أولية، ولكنه ليس بيِّنة قاطعة. وتتوافر حاليًا في املختبرات التشخيصية 
طرق موثوق بها للتفريق بني أضداد النمط األول والنمط الثاني، ويمكن تمييز النمطني 
الواحد من اآلخر بسهولة بتحليل الدنا، والسيما عندما تستعمل أضداد عالية النوعية 

أو وحيدة النسيلة.

املعالجة
• يمكن تطبيق دواء التري فلوريدين أو أدينني األرابينوزيد أرابينوزيد على شكل 	

مرهم أو محلول عيني موضعيًا ملعالجة املظاهر الحادة اللتهاب القرنية الهربسي 
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والقرحات الفموية املبكرة. وال يجوز إطالقًا استعمال الستيرويدات القشرية في 
اإلصابات العينية ما لم يكن ذلك بمعرفة طبيب عيون ذي خبرة. 

• استعمال األسيكلوفير بصورة جهازية )الحقن بالوريد( مفيد في التهاب الدماغ 	
دواء  أما  متبقية.  يمنع حدوث مشكالت عصبية  قد ال  ولكنه  البسيط،  الهربسي 
األسيكلوفير بالفم أو بالوريد أو موضعيًا، فإنه يخفض من نثر الفيروس ويقلل 
الراجع والهربس  التناسلي األولي والهربس  الهربس  بااللتئام في  األلم ويعجل 
املستقيمي والداحس الهربسي. واملستحضر الفموي أكثر مالءمة في االستعمال، 
وجود  عن  أبلغ  فقد  ذلك  ومع  أيضًا.  ناكسة  بعدوى شاملة  املصابني  يفيد  وقد 

ذريات طافرة من الفيروس الهربسي مقاومة لألسيكلوفير. 

الهربس النطاقي
أملًا  بأنه مرض فيروسي يسبب   )Herpes Zoster( الـنطاقي  الـهربس  يـعرَّف 
شديدًا وحويصالت على الوجه أو الجسم، ال يصاب به إال األشخاص الذين سبق أن 
أصيبوا بجدري املاء )Varicella(. تزول تلك الحويصالت عادة بصورة تلقائية. إن 
األدوية املضادة للفيروسات متاحة، ويمكن أن تسّرع شفاء املريض. يمكن أن تنتج 
الطبي، توجد  التقدم  نادرة. وبفضل  ولكنها مضاعفات  املرض،  ذلك  مضاعفات عن 

طرق ملعالجة هذه املضاعفات.
ولهذا املرض أسماء أخرى يشتهر بها، منها، القوباء املنطقية، الحأل النطاقي، 

جدري املاء ، األلم العصبي العقبولي ، داء املنطقة، زنار النار، الحزام الناري.
وال يصاب بالهربس النطاقي إال من أصيبوا بمرض جدري املاء سابقًا، وبعد أن 
تشفى الحويصالت الناتجة عن جدري املاء يقبع الفيروس هاجعًا في العقد العصبية. 
ومع أن الهربس النطاقي أكثر انتشارًا لدى األشخاص الذين تجاوزوا الخمسني 
جدري  بفيروس  قبل  من  أصيب  عمرية  فئة  أية  في  شخص  أي  أن  إال  العمر،  من 
املاء يكون معرضًا لإلصابة بالهربس النطاقي. فحوالي 20 % من األشخاص الذين 
سبق لهم أن أصيبوا بجدري املاء سوف يصابون بالهربس النطاقي في مرحلة من 
مراحل حياتهم. كما أن معظم األشخاص الذين يصابون بالهربس النطاقي يصابون 
به مرة واحدة فقط، ومع تقدم السن يمكن أن ينشط الفيروس مجددًا ويسبب الهربس 
النطاقي. وال يعرف العلماء على وجه التحديد السبب الذي ُيحّرض نشاط الفيروس 
الهاجع ويجعله ينشط ويتكاثر وينتقل عبر مسار العصب حتى يبلغ الجلد، من املعروف 
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أن حاالت مثل األمراض املزمنة واإلصابات الشديدة و الكرب النفسي يمكن أن تطلق 
أو تعطي إشارة البدء لنشاط الفيروس. عالوة على ذلك، فإن املناعة الضعيفة تجعل 

األشخاص معرضني أكثر من غيرهم لظهور املرض.

األعراض
ينتقل الفيروس من العقدة العصبية عبر املحاور العصبية ليصل إلى الجلد الذي 

يغذيه هذا العصب. فيسبب ظهور َطَفح أو ُحويصالت مؤملة في الجلد.
والعرض األول للهربس النطاقي  هو األلم الذي يبدأ قبل يوم إلى ثالثة أيام من 
ظهور الطفح. واأللم عمومًا يكون على جانب واحد من الجسم أو الوجه، على مسار 
بالخدر  لسعات يصحبه شعور  على شكل  أو  ألم حارق  وهو  معني.  نخاعي  عصب 
املرضى  بعض  ولكن  العالج  تلقي  يستدعي  بما  يكون شديدًا  أن  ويمكن  الحكة.  أو 
ال يشعرون بذاك األلم الشديد وبعد أيام من بدء األلم يظهر َطَفح أحمر على مسار 
العصب. ويمكن أن يرافق الطفح حمى وصداع مع تضخم العقد اللمفاوية املجاورة 
للمنطقة املصابة، ثم يتحول الَطَفح إلى ُحويصالت شديدة الشبه بحويصالت جدري 
املاء. تبقى الحويصالت من يوم واحد إلى أربعة عشر يومًا. وتكون أكثر ظهورًا على 

الشكل )9(: الهربس البسيط
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الصدر والبطن والظهر واإلليتني، ولكنها يمكن أن تظهر أيضًا على الوجه والذراعني أو 
الساقني. قبل أن تختفي الحويصالت، تتشكل فوقها قشرة يتجمع عليها القيح أحيانًا. 

لكن الحويصالت ال تشفى تلقائيًا أو تترك أية ندبات عادًة. 

املضاعفات

 إذا ظهر الهربس النطاقي على الوجه، يمكن أن تحدث مضاعفات تتعلق بالسمع 
والبصر، فإذا أصاب العني يمكن أن تصاب القرنية بالعدوى وينتهي األمر بعمى مؤقت 
أو دائم. يمكن أن ينتشر الهربس النطاقي على مساحة الجسم كله. ويمكن أن ينتشر 
كبير  بـأذى  األعضـاء  أن تصـاب هذه  يمـكن  الداخلـية، حـيث  األعضـاء  إلى  أيضـًا 
مـثل، ألم عصبي شديد بعد شفاء املرض، الشلل الجزئي في الوجه، وعادة ما يكون 

شلاًل مؤقتًا، وضررًا في األذن، والتهابًا بالدماغ.

شفاءها.  يؤخر  قد  ما  وهذا  جرثومية،  بعدوى  الحويصالت  تصاب  أن  ويمكن 
وعنده يمكن أن يتناول املريض املضادات الحيوية ملعالجة هذه العدوى. ويستحسن أال 

يخدش املريض الحويصالت وأن يحافظ على نظافة جسمه.

التشخيص

يكتشف الطبيب وجود الهربس النطاقي من وصف الحويصالت ومن األلم الذي 
إحدى  من  السائل  سحب  يتم  أن  ويمكن  الحويصالت.  ظهور  قبل  املريض  يصيب 
تأكيد  أجل  من  املجهر  تحت  لفحصها  املختبر  إلى  محتوياته  ويرسل  الحويصالت 

التشخيص وعزل الفيروس.

الوقاية، وتتحقق الوقاية من خالل اتباع مايلي : 

• عدم مالمسة األدوات الشخصية للمريض وغسلها باملاء املغلي.	

• االبتعاد وخاصة السيدات الحوامل عن األشخاص املصابني، خاصة خالل فترة 	
تواجد الحويصالت.

• إعطاء اللقاح املضاد للهربس النطاقي، وينصح بهذا اللقاح لكبار السن ممن سبق 	
لهم اإلصابة بجدري املاء، وكذلك لدى املصابني بالعوز املناعي، ويمكن أن يحد 

هذا اللقاح كثيرًا من شدة املرض لدى حاالت أخرى.
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املعالجة
بالنسبة للكثير من املرضى، يشفى مريض الهربس النطاقي تلقائيًا خالل عدة 
أسابيع دون أدوية. يمكن استخدام املسكنات لتخفيف األلم، ويمكن وضع الَكّمادات 
الباردة لتجفيف الحويصالت. وفي حاالت نادرة قد يعاني بعض املرضى األلم ألسابيع 
أو أشهر أو سنوات بعد اختفاء الحويصالت، تسمى هذه الحالة األَلَُم الَعَصِبيُّ التَّالي 
للَهْرِبس. عند تشخيص الحالة في وقت مبكر يمكن أن يوصف الطبيب للمريض بعض 
األدوية املضادة للفيروسات. وهذا هام بوجه خاص عندما يصيب الهربس النطاقي 
وكان  أسرع  الشفاء  كان  باكرًا  الفيروسات  بمكافحة  البدء  تم  وكلما  العني،  منطقة 
احتمال اإلصابة باأللم العصبي التالي للَهربس أقل، وإذا كان األلم شديدًا يمكن أن 
ينصح الطبيب بحصار العصب للسيطرة على األلم. وحصار العصب هو حقن أدوية 

لتخدير العصب املصاب . 

الُحَماق أو جَدريُّ املاء 
نفس الفيروس   )Varicella or Chickenpox( املاء  أو جدري  الحماق  يسبب 
فيروس  وهو  املخاطية  واألغشة  الجلد  النطاقي، يصيب  الهربس  الذي يسبب مرض 
ينتقل بسهولة من شخص إلى آخر. ويتميز بطفح جلدي حاّك ومزعج، وارتفاع حرارة 
الجسم، وُصداع. والطفُح هو ُحَويصالت صغيرة تظهر عادًة على الوجه وفروة الرأس 
والجذع. يكون هذا املرُض خفيفًا عادة، ويستمرُّ من خمسة أيَّام إلى عشرة، لكنَّه يمكن 
أن يكوَن خطيرًا في بعض األحيان. تكون حالُة البالغني واألطفال الكبار أصعَب إذا 
ُأصيبوا به. يجب عدُم إعطاء األسبرين أليِّ شخص ُمصاب بُجَدريِّ املاِء مخافَة أن 
يبقى داخل  الفيروَس  املاء، فإنَّ  بُجَدريِّ  املرُء  بعَد أن ُيصاَب  ُيصاَب بمتالزمة راي. 
الجسم بصورٍة دائمة ولكن بشكل خامد،. قد ال ُيصاُب الشخُص نفُسه بُجَدريِّ املاء 
مرًَّة أخرى، ولكن يمكن أن يسبَِّب هذا الفيروُس داء الهربس النطاقي عنَد البالغني. 
ويمكن للقاح ُجَدريِّ املاء أن َيقي من اإلصابِة باملرض في معظم الحاالت، أو أن يجعَل 

اإلصابَة خفيفًة إذا حدثت. 

العدوى 
ينتقُل ُجَدريُّ املاء بسهولة من املريض إلى اآلخرين الذين لم َيسِبق لهم أن ُأصيبوا 
به أو لم يتلقَّوا اللقاَح الخاص بهذا املرض، فهو ينتقل من شخص آلخر عبَر املالمسة 
املباشرة للحويصالت التي تظهر على جلد الشخص املُصاب، أو عبَر ُمالمسة ُلعاِبه 
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عال.  أو مخاطه. كما يمكن أن ينتقَل الفيروُس أيضًا عبَر الهواء بفعل الُعطاس والسُّ
ة بالشخص املريض. ويمكن  قد ينتقل ُجَدريُّ املاء عنَد مالمسة األدوات امللوَّثة الخاصَّ
أن ينتقَل ُجَدريُّ املاء أيضًا من أشخاص مصابني بالهربس النطاقي، حيث قد يصيب 
األشخاَص الذين لم يسبق أن ُأصيبوا بُجَدريِّ املاء أو الذين لم يتلقَّوا لقاَح ُجَدريِّ املاء. 
يمكن ملن ُيصاب بُجَدريِّ املاء أن ينقَل العدوى إلى غيره قبَل يوم إلى يومني من ظهور 
. كما أنَّ الشخَص  الُجَدريِّ الطفح عنده وحتَّى تتشكَّل القشوُر على كلِّ حويصالت 
الذي يلتقط العدوى يمكن أالَّ تظهَر إصابُته قبَل مرور عشرة إلى واحد وعشرين يومًا. 
إن أفضُل طريقة للوقاية من ُجَدريِّ املاء هي إعطاء اللقاح املضاد له، فقبَل اللقاحات 
كان مالينُي الناس ُيصابون بُجَدريِّ املاء كلَّ سنة. تظهر عنَد معظم الناس مناعٌة ضدَّ 
ُجَدريِّ املاء بعَد اإلصابة األولى به. وهناك من ُيصابون بُجَدريِّ املاء أكثَر من مرَّة، 

ولكنَّ هذا أمٌر نادر.

األعراض

يسبِّب الُحماق )ُجدري املاء( في معظم الحاالت طفحًا جلديًا ُيشبه الُحويصالِت 
األطفال  صغار  عنَد  السيَّما  َخطيرًا،  يكوَن  أن  يمكن  ولكنه  وُحمَّى،  وتعب  ة  حكَّ مع 
والبالغني واألشخاص املُصابني بضعف في جهاز املناعة. ويستمرُّ هذا املرُض عادًة 
من خمسة إلى عشرة أيَّام. وغالبًا ما يتغيَّب الطفُل عن املدرسة أو روضة األطفال من 
َرُض املعروف لُجَدريِّ املاء هو  خمسة إلى ستَّة أيَّام جّراَء اإلصابة بُجَدريِّ املاء. الٍعٍٍ
ة  طفٌح جلدي أحمر اللون، غالبًا ما يبدأ في تجويف الفم، ثم يتحوَّل إلى حويصالت حاكَّ
مليئة بالسائل يكون مركزها منخفضاً يشبه السرة )سمة مميزة للمرض(، وتتحوَّل 
هذه الحويصالُت إلى قشور تختفي عادًة في غضون أسبوع. يظهر الطفُح أوَّاًل على 
الوجه والصدر والظهر غالبًا ثمَّ ينتشر في كلِّ أنحاء الجسم، بما في ذلك باطُن الفم 

أو الجفنني أو املنطقة التناسلية. 

وأهم األعراض التي يمكن أن تظهَر قبَل يوم أو يومني من ظهور الطفح ارتفاع 
َتلقَّوا  داع. إنَّ بعَض األشخاص الذين  هية، الـصُّ درجة الحرارة، والتعب، نقص الشَّ
اللقاَح املضادَّ لُجَدريِّ املاء يمكن أن ُيصابوا باملرض رغم اللقاح. ولكنَّ األعراَض تكون 
خفيفة عادة من حيث عدُد الحويصالت أو حجُمها، أو من حيث غياب ارتفاع الحرارة. 
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التشخيص
رؤية  خالل  من  املاء  ُجَدريَّ  َص  ُيشخِّ أن  غالبًا  ية  الصحِّ الرِّعاية  ملقدِّم  يمكن 
الـطفـح، وأخذ القصة املرضية لظهور األعراض املبكرة من حمى وتعب، كما يمكن 
د التشخيَص عنَد الحاجة عن طريق فحص السائل داخل  للفحوص املختبرية أن تؤكِّ

الحويصالت وعزل الفيروس، أو اختبار أضداد الفيروس في الدم. 

املُضاعفات
شائعة.  ليست  فإنها  ذلك،  ورغم  املاء.  بُجَدريِّ  لإلصابِة  مضاعفاٌت  تحدث  قد 
وهناك احتماٌل لُحدوث بعض املضاعفات الخطيرة التي يمكن أن تتطلََّب إدخاَل املريض 
والحوامل،  الثانية عشرة،  فوق  األطفال، وممن هم  املستشفى، والسيما عند صغار 
تناول  بسبب  أو  مرٍض  بسبب  املناعي  الجهاز  في  لديهم ضعٌف  الذين  واألشخاص 

أدوية معيَّنة.
ومن املضاعفات الخطيرة لُجَدريِّ املاء الجفاف، والتهاب الرئة، والنزف، والتهاب 
أو عدوى الدماغ، والعدوى الُجرثومية للجلد واألنسجة الرخوة عنَد األطفال، والعدوى 
ية، والعدوى في العظام، والعدوى في املفاصل. مِّ في مجرى الدم، ومتالزمة الصدمة السُّ
يمكن أن يسبَِّب ُجَدريُّ املاء املوَت أحيانًا، وإن كان هذا أمرًا نادرًا. كما يمكن 
اء غير ملقَّحني. وُيالَحظ  أن تحدَث الوفاُة عنَد األطفال أو عند أشخاص بالغني أصحَّ
اء الذين ماتوا بسبب ُجَدريِّ املاء التقطوا العدوى من  أنَّ الكثيَر من البالغني األصحَّ

أطفاِلهم غيِر املُلقَّحني. 

املعالجة 
إن تجنُُّب كشط ُحويصالت ُجَدريِّ املاء يقي من العدوى، كما أنَّ قصَّ األظافر 
يساعد على منع حدوث العدوى الناجمة عن كشط الحويصالت، ويمكن لدهن الجلد 
ة.  الحكَّ من  يخفَّفا  أن  الغرواني  الشوفان  بدقيق  وتطبيق حمَّامات  الكاالماين  بسائل 
عن  النَّاجمة  الحرارة  لخفض  عليه  املحتوية  األدوية  أو  األسبرين  استخداُم  وُيمنع 
إلى  املاء  بُجَدريِّ  املصابني  األطفال  لدى  األسبرين  استخداُم  أدَّى  فقد  املاء،  ُجَدريِّ 
باملوت.  ينتهي  وقد  والدماغ،  الكبَد  راي، وهي مرٌض خطير يصيب  متالزمة  ُحدوث 
ويمكن استخداُم أدوية ال تحتوي على األسبرين لخفض الحرارة، مثل الباراِسيتامول 

ومشتقات البروفني. 
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بعض فئات الناس معرَّضون لإلصابة باملضاعفات الخطيرة لُجَدريِّ املاء أكثر 
من غيرهم، وينبغي الحرص على عرضهم على الطبيب في أقرب فرصة عند الشك 
بإصابتهم به، ومنهم صغار األطفال، ومن هم فوَق سنِّ الثانية عشرة، وِضعاف املناعة، 
والحوامل. وعند ظهور حرارة مستمرَّة تدوم أكثَر من أربعة أيَّام، وتتجاوز 38.9 درجة 
مئوية، وتترافق باحمرار شديد أو حرارة أو ألم في أجزاء من الجسم أو خروج َقيح 
منها، وعند ظهور أعراض عصبية وخيمة مثل صعوبة في االستيقاظ أو اضطراب في 
السلوك، وصعوبة في املشي، وصالبة في الرقبة، وتقيُّؤ متكرِّر، وصعوبة في التنفُّس، 

وسعال شديد. 

يجب استشارة الطبيب لكل من لم ُيَصب مسبقًا بُجَدريِّ املاء، ولم يتلقَّ اللقاَح 
املضادَّ لُجَدريِّ املاء، ومن لديه َضعٌف مناعي ناجٌم عن مرض أو عن تناول أدوية معيَّنة، 

وكذلك الحوامل.

الوقاية

يتلقَّى  أن  يجب  اللقاح.  استخدام  هي  املاء  ُجَدريِّ  من  للوقاية  املُثلى  الطريقُة 
اللقاُح  يعدُّ  املاء.  لُجَدريِّ  املضادِّ  اللقاِح  من  َجرَعتني  والبالغون  واليافعون  األطفاُل 
ااًل في الوقاية من املرض، حيث يقي معظَم امللقَّحني  املضادُّ لُجَدريِّ املاء آمنًا جدًا وفعَّ
من اإلصابة بُجَدريِّ املاء. وإذا ُأصيَب أحُدهم به فتكون اإلصابُة خفيفًة عادة سواء 
بعدد أقل من الحويصالت أو بحجم أقل أو من دون ارتفاع حرارة الجسم. إنَّ اللقاَح 

َيقي تقريبًا من كلِّ حاالت املرض الشديدة، ويقلل املضاعفات. 

املعالجة

تتوجه املعالجة لتخفيف األعراض، وخاصة الحكة ويكون باستعمال مضادات 
الحساسية. ويمكن استخداُم األدوية املضادَّة للفيروسات ملعالجة ُجَدريِّ املاء. ويجب 
عند  األطفال  حالة  من  أصعَب  تكون  الكبار  واألطفال  البالغني  حالة  أن  إلى  االنتباه 
اإلصابة بُجَدريِّ املاء. ويجب أن يتم تخفيض حرارة املريض ولكن دون إعطاء األسبرين 
خاصة األطفال مخافَة أن ُيصاَب بمتالزمة راي. وبعَد أن ُيصاَب املرُء بُجَدريِّ املاء فإنَّ 
الفيروَس يبقى في جسمه بصورة دائمة. ويمكن للقاح ُجَدريِّ املاء أن يقَي من اإلصابِة 

به في معظم الحاالت، أو أن يجعَل اإلصابَة خفيفًة إذا حدثت.
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الُحَمامى العدوائية )املرض الخامس(
عدوى فيروسية تتميز بظهور طفح نتيجة اإلصابة الخفيفة بالفيروسات البشرية  
)Parvovirus B19( وهي من فيروسات الدنا، ويتم انتقال العدوى أساسًا من خالل 
التماس املباشر مع اإلفرازات التنفسية امللوثة بالعدوى، وكذلك من األم إلى الجنني، 
ونادرًا عن طريق الحقن أثناء نقل الدم أو الحمامى العدوائية F)Fifth Disea se( تسمى 
أيضًا املرض الخامس، نظرًا لكون الطفح الناتج يمثل خامس طفح جلدي شائع في 
مرحلة الطفولة )الحصبة، الحمى القرمزية، الحميراء، داء ديوك، الحمامى املعدية(. 

األعراض
تظهر حاالت اإلصابة على شكل أوبئة بني األطفال. ويتميز بحمامى شديدة على 
الخدين ) مظهر الوجه املصفوع (، وغالبًا ال يصاحبه ارتفاع في درجة حرارة الجسم، 
ثم يظهر خالل يوم إلى أربعة أيام طفح شبيه بالنسيج املخرَّم )الدانتيل( على الجذع 
واألطراف )السمة املميزة( سرعان ما يتالشى ويعاود مرة أخرى خالل أسبوع إلى 
ثالثة أسابيع، أو أكثر بالتعرض لضوء الشمس أو الحرارة )مثل االستحمام(. وقد 
تسبق بدء الطفح أعراض عامة خفيفة، وال ُيعد الطفح معديًا، وغالبًا ما يكون الطفح في 
البالغني ال نمطيًا أو غائبًا، لكن قد تحدث آالم أو التهابات مفصلية تستمر بضعة أيام 
إلى أشهر، وقد يكون 25 % من العدوى أو أكثر من دون أعراض. وغالبًا ما يكون من 

الضروري التفريق بني املرض وبني الحصبة األملانية والحمى الِقْرِمِزيَّة.

املضاعفات
ال تصاحب العدوى الفيروسية عادة مضاعفات شديدة، إال أنه قد يعاني بعض 
األشخاص املصابني بفقر الدم املنجلي نوبات انعدام التنسج عابرة، وخاصة في غياب 
طفح سابق. تبني أن أقل من 10 % من حاالت العدوى بالفيروس داخل الرحم قد أدت 
إلى إصابة الجنني بفقر الدم واالستسقاء كما أدت إلى وفاته، وذلك في النصف األول 
من فترة الحمل. وقد يظهر في األشخاص املصابني بكبت مناعي فقر دم مزمن شديد.

التشخيص
تأكيد  ويمكن  ووبائية،  إكلينيكية  أسس  على  عادة  التشخيص  يعتمد 
 M املناعية  الجلوبولينات  أضداد  بكشف  االختبارات  توافر  عند  التشخيص 
النوعية ضد الفيروسات الصغيرة. و يعد تفاعل سلسلية البوليميراز من أكثر 
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الطرق حساسية لهذه االختبارات ويكون ايجابيًا في غالب األحيان أثناء الشهر 
األول من العدوى الحادة ويستمر ملدة طويلة في بعض األشخاص. 

الوقاية 

ينصح عامة الناس والعاملون الصحيون على وجه الخصوص باتباع اإلجراءات 
الجيدة ملكافحة العدوى. فقد أبلغ عن حدوث فاشيات نادرة في املراكز العالجية.

الطفح الظاهر الفجائي
مرض حاد يتسم بارتفاع في درجات الحرارة مع طفح جلدي، يصيب األطفال 
من  )الهربس(  الحأل  لفيروس  الفرعية  الفصائل  فيروس من  السنتني سببه  أقل من 

النمط السادس، ولكنه أكثر شيوعًا تحت عمر السنتني.

األعراض

عادة ما يكون الطفل سليمًا وقوي البنية، ويحدث أن ترتفع حرارة الجسم عادة 
فجأة لتصل إلي 41 درجه مئوية )100 فارنهايت(، وتستمر ملدة 3-5 أيام، وبعد زوال 
الحرارة يظهر طفح جلدي بشكل بقع حمراء بعضها مرتفع عن سطح الجلد، تمتد على 
الجذع ثم على بقية أجزاء الجسم، وال يلبث الطفح أن يتالشي، وقد يحدث تورم للعقد 

اللمفية، ورغم أن األعراض طفيفة إال أن النوبات الحموية قد تحدث.

املضاعفات

رغم أن بعض الحاالت ال تترافق فيها الحمى العالية بطفح جلدي، فإنه قد يرافقها 
التهاب الغشاء الطبلي في األذن، ونادرًا التهاب السحايا والدماغ، واختالجات متكررة 

والتهاب الكبد E )الخاطف(. 

التشخيص

يتم التشخيص بفحص املصل للبحث عن األضداد للفيروسية بواسطة املقايسة 
املناعية اإلنزيمية أو بعزل الفيروسات ذاتها.
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املعالجة
يجب االلتزام بالنظافة الشخصية والعامة، معالجة األعراض باألدوية واألدوية 

الخافضة للحرارة، وال يوجد حتى اآلن لقاح يقي من العدوى.

داء كثرة الوحيدات العدوائية
َكثرة الَوحيدات العدوائية )Infectious Mononucleosis( يسببه فيروس  داُء 
بب  إيبشتاين بار الذي ينتقل بالعدوى، وينتشر أساسًا عن طريق اللعاب، ولهذا السَّ
أحيانًا. وأكثر ما يصيب هذا املرُض األشخاَص بني  ُيدعى املرض »مرض التقبيل« 
عمري الخامسة عشرة والسابعة عشرة. لكنَّ قد ُيصاب اإلنسان به في أيِّ سن. وهو 
الُحمَّى  أعراضه  ومن  تقريبًا،  البشر  من   % 95 ُيصيب حوالي  إذ  االنتشار،  واسع 
نادرة  الخطيرة  املشكالت  لكنَّ  الطحال،  وتورُّم  اللمفيَّة  الغدد  وتورُّم  الحلق  والتهاب 
ن حالة معظم املرضى خالل فترة أسبوعني إلى أربعة أسابيع. لكنَّ  الحدوث. وتتحسَّ
تخفيف  على  املعالجة  ز  ُتركِّ الشفاء.  بعد  أشهر  لبضعة  بالتعب  املُصاب  يشعر  قد 
األعراض، وتتضمَّن تناول األدوية التي ُتخفِّف األلم والُحمَّى، باإلضافة إلى الغرغرة 

باملاء الفاتر مع امللح وشرب الكثير من السوائل ونيل قسط وافر من الراحة. 
أحُد  )الِهرِبس(، وهو  الحأل  فيروسات  عائلة  إلى  بار  إيبشتاين  فيروُس  ينتمي 
حجمًا،  املُمرضة  العوامل  أصغر  بني  من  وهو  شيوعًا،  البشرية  الفيروســات  أكثر 
إنَّ 95 % من األشخاص حول العالم بني سنِّ )35-40( سبق أن تعرَّضوا للعدوى 

بفيروس إيبشتاين بار. 

األعراض
تحدث اإلصابُة بفيروس إيبشتاين بار بصورة منتشرة في جميع أنحاء العالم، 
به في مرحلة ما من مراحل حياتهم. وال ُتسبِّب هذه العدوى  الناس  وُيصاب معظُم 
أعراضًا عادة، أو يكون من الصعب تمييُزها عن األمراض األخرى الخفيفة قصيرة 
األمد التي تحدث في مرحلة الطفولة، لذلك، عندما ُيصاب املراهقون والبالغون بالعدوى 
بـهذا الـفيروس فإنَّهم يكونون ُمعرَّضني لإلصابة بأعراض شديدة )داء كثرة الوحيدات 
العدوائية(، مثل الحمَّى، والتهاب الحلق، وتورُّم الغدد اللمفيَّة، والكبُد والطحال وفي 
تكون  ولكنَّها ال  املركزي.  العصبي  والجهاز  القلب  نادرة جدًا، مشكالت في  حاالت 

خطيرة في معظم الحاالت.
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ومن غير املعروف عن فيروس إيبشتاين بار أنَّه يسبِّب مشكالت أثناء الحمل، 
كاإلجهاض أو حدوث التشوُّهات الخلقيَّة. وعلى الرغم من أنَّ أعراض اإلصابة به إن 
ظهرت تختفي غالبًا خالل شهر أو شهرين، فإنَّه يبقى هاجعًا أو ُمختفيًا في البلعوم 
أو خاليا الدم طوال ما تبقَّى من حياة الشخص املُصاب، ويمكن العثوُر على الفيروس 
ثانية.                     آخر  إلى  حني  من  نشيطًا  ليصبح  للعدوى  تعرَّض  الذي  الشخص  ُلعاب  في 
وتحتاج أعراُض اإلصابة بداء كثرة الوحيدات كي تظهَر من أربعة إلى ستَّة أسابيع 
بعد التعرُّض للعدوى. وقد يبقى املرضى املُصابون بداء كثرة الوحيدات قادرين على 

نقل العدوى إلى اآلخرين لعدَّة أسابيع.

يحدث عنَد عدد قليل جدًا من األشخاص الذين يحملون فيروس إيبشتاين بار، 
رطانة األنفيَّة البلعوميَّة".  نوعان من السرطانات هما "ملفومة بيركت"، و "السَّ

الشكل )10(: داء كثرة الوحيدات العدوائية

املعالجة األعراض والعالمات

ألم الجسم
التعب
الحمى

تضخم اللوزتني
احتقان الحلق

تضخم الكبد

سوائل

تضخم الغدد
الراحةاللمفية

أسيتامينوفني أو إيبروفني
لأللم والحمى

تضخم 
الطحال

تجنب رياضات
االحتكاك
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التشخيص

يوضع تشخيُص اإلصابة بداء كثرة الوحيدات إذا كان املريض شابًَّا، ويشكو من 
األعراض التالية: الحمَّى، والتهاب الحلق، وتورُّم الغدد اللمفيَّة، والكبُد والطحال. وتعدُّ 
د من إصابة الشخص بداء كثرة الوحيدات،  فحوُص الدم املختبريَّة ضروريَّة عادًة للتأكُّ
حيث تتحرَّى الفحوص الدمويَّة عن ارتفاع عدد كريات الدم البيضاء، وعن زيادة عدد 

كريات الدم البيضاء غير النموذجيَّة، وعن إيجابيَّة اكتشاف وجود الوحيدات فيها. 

املعالجة 

ُمعالجة  سوى  الوحيدات  كثرة  بداء  لإلصابة  ونوعيَّة  ُمحدَّدة  معالجة  توجد  ال 
على  للسيطرة  أيَّام  خمسة  ملدة  الستيرويدات  من  جرعات  تعطى  ولكن،  األعراض. 
متوفِّرة  ُلقاحات  أو  للفيروسات  مضادَّة  أدوية  توجد  ال  كما  واللوزتني.  الحلق  تورُّم 
لهذا املرض. يندر أن تستمرَّ األعراُض أكثر من أربعة أشهر. وُتسمَّى اإلصابُة عندما 

تستمرُّ أكثر من ستَّة أشهر مرَض فيروس إيبشتاين بار املُزمن وهو نادر الحدوث.

الفيروس املضخم للخاليا البشرية
ينتمي الفيروس املضخم للخاليا إلى فصيلة فيروسات الحأل، ويمكن أن يسبِّب 
في  يعانون ضعفًا  الذين  األشخاص  عند  خطيرًا  مرضًا  للخاليا  م  املضخِّ الفيروس 
أو  اإليدز،  بفيروس  بالعدوى  أو  بالسرطان،  املصابني  املرضى  مثل:  املناعة،  جهاز 
الذين خضعوا  للمناعة، مثل  املثبطة  باألدوية  الذين يعالجون معالجة مكثفة  املرضى 
لزرع األعضاء أو نقي العظام، أو املرضى الذين يتلقون املعالجة بأدوية ستيرويدية. 

التي تسبِّب  الفيروسات  الشبه من  البشرية قريب  للخاليا  الفيروس املضخم  ُويعد 
الحماق وداء َكثَرة الَوحيداِت الَعدواِئيَّة. وعندما يدخل هذا الفيروس جسم اإلنسان، فإنه 
بداخلها  تكاثره  بسبب  املصابة  الخلية  بتضخيم  الفيروس  ويقوم  الحياة.  مدى  فيه  يبقى 
مسببًا انتفاخها وظهور أجسام ضمنية داخل النواة مما يعطيها منظرًا مميزًا، يمكن أن 
تصبح خطيرة جدًا عند الرضع واألشخاص الذين يعانون مناعة ضعيفة. يمكن أن تنقل 
األم الفيروس إلى رضيعها إذا ُأصيبت بالعدوى أثناء الحمل. ال يؤذي هذا الفيروس معظم 
ع، ولكنه قد يسبب لقلة قليلة منهم إعاقات دائمة. ينتقل هذا املرُض نتيجة  األطفال الرضَّ
التالمس الوثيق مع سوائل جسم الشخص املصاب. ومن أجل تجنُّب التعرض لإلصابة، أو 
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تجنب نشر الفيروس، يجب اتِّباع عاداٍت صحيٍة جيدٍة، ومن ضمنها غسل اليدين جيدًا. ال 
يحتاج أغلب املصابني للعالج لكن من املمكن أن يصف الطبيب األدوية املضادَّة للفيروسات 

للمصابني من ذوي املناعة الضعيفة.
  

األعراض
اء املصابني بعدوى الفيروس  ال تظهر أية أعراض عند معظم األطفال والبالغني األصحَّ
م للخاليا. وقد ال يعرف هؤالء بأنَّهم مصابون بالعدوى. قد يعاني البعُض أمراضًا  املضخِّ
أنَّ هذه  وبما  اللمفية،  العقد  م  وتورُّ الحلق  والتهاب  والحمَّى  بالتعب  الشعور  مثل  طفيفة، 
األعراض غير نوعية ويمكن أن تظهر في أمراض أخرى أيضًا، لذلك ال يدرك معظُم الناس 
م  املضخِّ الفيروس  يسبِّب  أن  ويمكن  للخاليا.  م  املضخِّ الفيروس  بعدوى  مصابون  أنَّهم 
وُتعَرف  والدتهم.  قبل  الفيروس  بهذا  ُأصيبوا  الذين  األطفال  عند  مرضًا شديدًا  للخاليا 
م للخاليا الِخلقي، وقد تؤدي إلى إعاقات دائمة، مثل  هذه الحالة بعدوى الفيروس املضخِّ
فقدان السمع أو إعاقات في النمو بسبب هـذه العدوى إلــى جانب مشكالت فــي الـكبـد، 
والطحال، و الرئة، والوالدة املبتسرة، ونوبات اختالجية، وِصَغر حجم الرأس، وِصَغر وزن 
م للخاليا فقد تؤدي  الجسم عند الوالدة، أما العدوى الخطيرة الخلقية بالفيروس املضخِّ

إلى الوفاة..

طرق انتقال العدوى
الجسم  سوائل  مع  الوثيق  التالمس  خالل  من  للخاليا  م  املضخِّ الفيروُس  ينتشر 
لشخص مصاب بالعدوى. تشمل سوائل الجسم، الدم واللعاب والبول وحليب األم والسائل 
زرع  عمليات  خالل  من  ينتشَر  أن  يمكن  نادرة،  أحيان  وفي  املهبلية.  والسوائل  املنوي 
األعضاء وعمليات نقل الدم أيضاً. ويمكن أن ينتقَل هذا الفيروُس من الحامل إلى جنينها 

خالل فترة الحمل. 

التشخيص
تعد األعراض اإلكلينيكية والعالمات التي يالحظها الطبيب غير نوعية، 
التي  األضداد  وجود  من  للتحقُّق  دم  فحص  إجراء  الطبيُب  يطلب  قد  لذا 
م للخاليا. وقد تتطلب  ينتجها جهاز املناعة كرد فعل ضد الفيروس املضخِّ
هذه االختبارات أخَذ عيِّنة أخرى من الدم أو من سوائل الجسم األخرى مثل 
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اللعاب أو البول. وفي بعض األحيان قد يلزم أخذ عينة من األنسجة )خزعة( 
عن  تكشف  التي  االختباراُت  ُتستخدم  كما  الضمنية،  األجسام  وجود  لفحص 
وجود الفيروس لتشخيص عدوى الفيروس الخلقي خالل أسبوعني إلى ثالثة أسابيع 

بعد الوالدة. 

املعالجة
األشخاص  واليحتاج  للــخاليا،  م  املضخِّ للـفيروس  عـالج  أي  حاليًا  يوجد  ال 
يوصي  وال  املعالجة،  إلى  األحيان  من  كثير  في  الفيروس  بهذا  املصابون  اء  األصحَّ
الطبيب بذلك، وتعتمد املعالجُة على األعراض ومدى شدتها. فغالبًا ما ُتستخَدم األدويُة 
املضادَّة للفيروسات عند الضرورة ملعالجة هذه العدوى، وتعمل هذه األدويُة على إبطاء 
تكاثر الفيروس، ولكنها ال تستطيع أن تقضي تمامًا على الفيروس. )عندما يدخل هذا 

الفيروس جسم اإلنسان فإنه يبقى فيه مدى الحياة(

املضاعفات
م للخاليا بعض املضاعفات  في حاالت نادرة يمكن أن يسبب الفيروس املضخِّ
مثل الوحيدات، واضطرابات معوية، وكبدية، ورئوية )االلتهاب الرئوي(، وفي الجهاز 
د  والتوحُّ النشاط  فرط  مع  االنتباه  نقص  واضطراب  الدماغ  التهاَب  مثل  العصبي، 
وتشوُّهات العني، بما في ذلك فقدان الرؤية املركزية، وفقدان أو نقص السمع، وعدم 

تناسق الحركة، واإلعاقة العقلية، ونوبات االختالج، وِصَغر حجم الرأس.

الوقاية
الحاالت  من  األصحاء  األشخاص  عند  للخاليا  م  املضخِّ الفيروس  عدوى  ُتعدُّ 
الشائعة، ونادرًا ما تسبِّب أي أعراض. وال داعي لبذل أي جهود للوقاية من انتشار 
اتخاذ  يجب  والذين  املناعة  يعانون ضعف  الذين  األشخاص  لدى  إال  الفيروس  هذا 
بعض  باتباع  وذلك  للخاليا،  م  املضخِّ للفيروس  التعرُّض  مخاطر  من  للحد  خطوات 
20 ثانية، خاصة بعد  النصائح مثل تكرار غسل اليدين بالصابون واملاء ملدة 15 - 
فمه،  عن  اللعاب  أو  صغير  طفل  أنف  ومسح  األطفال  ألعاب  وحمل  الحفاظ  تغيير 
وعدم تقاسم املأكوالت واملشروبات أو أواني األكل املستخدمة من األطفال الصغار 
اصة الطفل في فم غيره، وعدم مشاركة فرشاة  أو أشخاص آخرين، وعدم وضع مصَّ
األسنان مع أي شخص آخر، وتجنُّب ملس اللعاب عند تقبيل الطفل، وأخذ الحذر عند رمي 
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على سوائل  تحتوي  التي  األخرى  األشياء  أو  الحفاضات،  أو  املستخدمة  الورقية  املحارم 
ة الوجه، قبل غسل اليدين  الجسم، وبعد حمل هذه األشياء يجب عدم ملس أي شيء، وخاصَّ
جيدًا، وتنظيف األلعاب وأسطح الطاوالت واألسطح األخرى التي تالمست مع بول أو لعاب 
األطفال، واستخدام الواقي الذكري ملنع انتشار الفيروس عن طريق املني والسوائل املهبلية.

ساركومة كابوزي ــ املرتبطة بفيروس الحأل البشري 
عائلة  من  اآلن  حتى  اكتشافه  تم  نمط  آخر   8 النمط  من  الحأل  فيروس  يمثل 
فيروسات الحأل. وتكمن أهميته األساسية في كونه متعلقًا بمرض ساركومة كابوزي 

الشكل )11(: ساركومة كابوزي

 8 الذي يهاجم في األساس مرضى اإليدز. تحدث العدوى بفيروس الحأل من نمط 
بشكل عام بعد فترة البلوغ )املراهقة(، وينتقل بواسطة التماس مع إفرازات شخص 

مصاب أو بسبب نقل الدم أو مشتقاته. 

إن ساركومة  كابوزي هي نوع من تكاثر الخاليا متعدد البؤر غالبًا في طبقة البطانة 
أو الظهارة الذي يسبب ظهور بقع من نسج غير طبيعية تحت الجلد وفوق الجلد وفي 
بطانة الفم واألنف والبلعوم، وفي أعضاء أخرى. تكون البقع عادة حمراء أو أرجوانية. 
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وهي تتكون من خاليا سرطانية وخاليا دموية. وال تسبب هذه البقع أي أعراض في أغلب 
األحيان ، لكنها قد تكون مؤملة أحيانًا. وإذا انتشر السرطان إلى الجهاز الهضمي أو إلى 
 الرئتني، فقد يؤدي إلى النزف الشديد،  إضافة إلى أن أورام الرئة تجعل التنفس صعبًا. 
ويكون تطور ساركومة كابوزي بطيئًا في األحوال العادية، لكنه يكون سريعًا عند مرضى 
تفاقمها. ويستطيع عالج  العالج على مكان اإلصابة وعلى مقدار  نوع  اإليدز. ويعتمد 
فيروس اإليدز نفسه تقليص اإلصابة بساركومة كابوزي، في حني ال يؤدي العالج الخاص 

بساركومة كابوزي إلى تحسني فرصة البقاء على قيد الحياة بالنسبة ملرض اإليدز.

األعراض، ويشمل مسار املرض وظهوره مايلي :
• ساركومة كابوزي الكالسيكية ــ نادرة ومسارها املرضي حميد نسبيًا. تظهر في 	

واألجزاء  الجلد،  في  باألساس  اآلفات  تتواجد  البالغني،  األشخاص  لدى  العادة 
في  ويظهر  عام،  بشكل  بطيئًا  الجلد  في  االنتشار  يكون  األطراف،  عن  البعيدة 

حاالت قليلة كإصابة مجموعية أو جهازية .
• ساركومة كابوزي الوبائية تـصيب مــرضــى اإليدز وخاصة لدى الرجال مثليي 	

الجنس مع إصابة واسعة االنتشار في الـجلـد، وفـي أجهزة متعددة أخرى للجسم.
• ساركومة كابوزي املتغايرة ــ لدى املرضى املصابني بتثبيط املناعة، وخاصة الذين 	

خضعوا لعمليات زرع األعضاء، وتكون األعراض متغيرة بني فرد وآخر.
• صورتان 	 ولها  االستوائية،  إفريقيا  سكان  تصيب  املتوطنة،  كابوزي  ساركومة 

إكلينيكيتان. الصورة األولى لدى الشباب، وتظهر ككتل متكاثرة وعميقة في الجلد 
ومسارها يكون غازيًا. والصورة الثانية، وتتركز في العقد اللمفية لدى األطفال 

تحت سن 10 سنوات مع توقعات سيئة لسير املرض.

املعالجة
تعتمد املعالجة على املعالجة  التلطيفية، وتهدف إلى التقليل من اآلفات السرطانية 
الجلدية وعالج األعراض، وأحيانًا نلجأ إلى املعالجة اإلشعاعية أو املعالجة الكيميائية، 
وهناك آفات يمكن التخلص منها باالستئصال الجراحي وفي حاالت كثيرة )في حال 

عدم ظهور أعراض( يمكن االكتفاء باملراقبة واملتابعة.
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على   )Coronavirus( كورونا(  )فيروسات  املكللة  الفيروسات  فصيلة  تشمل 
املوضوع  اإلكليل  منظر  له  غشاء  على  تحتوي  التي  الفيروسات  من  كبيرة  مجموعة 
على الرأس والجينوم الخاص بها من نوع الرنا وحيد الطاق، تصيب هذه الفيروسات 
الجهاز التنفسي )وأحيانًا الجهاز الهضمي( لإلنسان، وتسبب مجموعة من األمراض 
منها ما هو بسيط مثل نزالت البرد، ومنها ما هو شديد مثل االلتهاب الرئوي ومرض 
)خاصة  أيضًا  الحيوان  تصيب  كما  الوخيمة(،  الحادة  التنفسية  )املتالزمة  سارس 
الدجاج، والقطط والكالب والخفافيش واإلبل(. تنتشر هذه الفيروسات في جميع أنحاء 
العالم، ولكن هناك نوع جديد ظهر نتيجة طفرة وراثية في البنية الوراثية للفيروس، 
من  كبير  عدد  وتوفي  خطيرة  إصابات  سبب  وقد  الجديد،  كورونا  بفيروس  وُسمي 
الجاالت املصابة ، وشمل الفيروس ستة بلدان وهي: اململكة العربية السعودية وقطر 
واألردن واململكة املتحدة واإلمارات العربية املتحدة وفرنسا، ويتخلف هذا الفيروس 
كورونا  فيروس  منها،  متعددة  تسميات  وله  األخرى،  املكللة  الفيروسات  عن  الجديد 

املسبب ملتالزمة الشرق األوسط التنفسية أو فيروس كورونا الجديد.

متالزمة الشرق األوسط التنفسية
فيه  يتسبب  تنفسي فيروسي  التنفسية هي مرض  الشرق األوسط  إن متالزمة 
فيروس كورونا املستجد )فيروس كورونا املسبب ملتالزمة الشرق األوسط التنفسية(، 
اكُتشف ألول مرة في اململكة العربية السعودية في عام 2012 م. واألعراض النمطية 
لإلصابة بمتالزمة الشرق األوسط التنفسية تشمل الحمى والسعال وضيق التنفس، 
َمعدية  أعراض  عن  ُأبلغ  كما  دائمًا.  يحدث  ال  ولكنه  الرئوي  االلتهاب  أيضًا  ويشيع 
معوية تشمل اإلسهال. قد توفي حوالي 36 % تقريبًا من املرضى الذين تم اإلبالغ عن 
إصابتهم بمتالزمة الشرق األوسط التنفسية. وبالرغم من أن معظم الحاالت البشرية 

الفيروسات املكّللة

الفصل الحادي عشر
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املصابة بمتالزمة الشرق األوسط التنفسية نتجت عن انتقال العدوى بني البشر فإن 
من املرجح أن الِجمال هي املستودع الرئيسي الذي يستضيف فيروس كورونا املسبب 
ملتالزمة الشرق األوسط التنفسية، وهو املصدرالحيواني لعدوى البشر بهذه املتالزمة، 
قريبة  لم تحدث مخالطة  ما  ينتقل بسهولة من شخص آلخر،  الفيروس  أن  يبدو  وال 

وتماس مباشر مع املصاب، مثل مقدمي الرعاية للمريض دون حماية.

األعراض

الشرق  ملتالزمة  املسبب  كورونا  بفيروس  للعدوى  اإلكلينيكي  الطيف  يتراوح 
األعراض  وبني  األعراض(  )عديمة  أعراض  أي  ظهور  عدم  بني  التنفسية  األوسط 
التنفسية املعتدلة، وحتى االلتهاب الرئوي الوخيم ومتالزمة الضائقة التنفسية الحادة 

والوفاة. وأكثر األعراض شيوعًا هي:
• حمَّى وسعال.	

• قد يصاحب ذلك إسهاٌل وقيء.	

• يتطلب 	 الذي  التنفس،  وفشل  التنفُّس  في  وصعوبة  بضيق  املريُض  ُيصاب  قد 
التنفس االصطناعي والدعم في وحدة العناية املركزة. 

• إلى 	 تؤدِّي  تنفُّسية َشديدة ووخيمة قد  بأعراض  إلى اإلصابة  الوضُع  يتطوَّر  قد 
الضعيف،  املناعي  الجهاز  ذوي  واألشخاص  املسنني،  لدى  وخاصة  الوفاة، 
واألشخاص املصابني بأمراض مزمنة، مثل السرطان وأمراض الرئة املزمنة وداء 

السكري.

طرق انتقال العدوى
• انتقال العدوى من الحيوان إلى البشر: إن طريقة انتقال الفيروس من الحيوانات 	

إلى البشر غير مفهومة على نحو تام، ولكن من املرجح أن الِجمال هي املستودع 
الرئيسي الذي يستضيف فيروس كورونا املسبب ملتالزمة الشرق األوسط التنفسية، 
وهو املصدر الحيواني إلصابة البشر بعدواه. وقد تم عزل سالالت فيروس كورونا 
املسبب ملتالزمة الشرق األوسط التنفسية، املطابقة للسالالت البشرية من الِجمال 

في عدة بلدان، ومنها مصر وُعمان وقطر واململكة العربية السعودية.
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• انتقال العدوى بني البشر: ال يبدو أن الفيروس ينتقل بسهولة من إنسان آلخر، ما 	
لم تحدث مخالطة قريبة، )مثل مقدمي الرعاية للمريض(. وظهرت مجموعات من 
الحاالت املصابة بمرافق الرعاية الصحية، حيث يبدو أن انتقال العدوى من إنسان 
آلخر يكون ممكنًا بصورة كبرى وبني أفراد أسر املصابني وخصوصًا عندما تكون 
التدابير املتخذة للوقاية من العدوى ومكافحتها غير كافية. وحتى اآلن لم يتم توثيق 

أي انتقال للعدوى في املجتمع املحلي.

ويبدو أن الفيروس ينتشر في أنحاء شبه الجزيرة العربية، وخصوصًا في اململكة 
العربية السعودية، حيث تم اإلبالغ عن معظم الحاالت )أكثر من 85 % في عام 2012( 
كما تم اإلبالغ عن عدة حاالت خارج الشرق األوسط، حيث حدثت فاشية في جمهورية 
كوريا، وجميع الحاالت الوافدة لم ُيبلغ عن حاالت سريان من شخص آلخر أو ُأبلغ عن 

عدد محدود منها فقط، في البلدان التي وفدت إليها الحاالت.

فيروس كورونا املسبب ملتالزمة الشرق األوسط التنفسية في العاملني

بمجال الرعاية الصحية

حدث انتقال الفيروس في مرافق الرعاية الصحية في عدة بلدان، بما في ذلك 
وانتقاله بني املرضى في  الرعاية الصحية،  إلى مقدمي خدمات  املرضى  انتقاله من 
قبل تشخيص اإلصابة بفيروس كورونا  )مثل املستشفيات(  الرعاية الصحية  أماكن 
املرضى  تحديد  الدوام  على  يمكن  فال  التنفسية.  األوسط  الشرق  ملتالزمة  املسبب 
املصابني بفيروس كورونا املسبب ملتالزمة الشرق األوسط التنفسية في وقت مبكر أو 
دون فحص ألن أعراض هذه العدوى وسماتها اإلكلينيكية األخرى ال تقتصر عليها 

تحديدًا )تتشابه مع العداوى األخرى(.
املحتمل  االنتشار  ملنع  حاسمة  ومكافحتها  العدوى  من  الوقاية  تدابير  وُتعد 
لفيروس كورونا املسبب ملتالزمة الشرق األوسط التنفسية في مرافق الرعاية الصحية. 
فيروس  بعدوى  إصابتهم  في  املشتبه  للمرضى  الرعاية  توفر  التي  للمرافق  وينبغي 
كورونا املسبب ملتالزمة الشرق األوسط التنفسية، أو الذين تأكدت إصابتهم بها، أن 
بعدواه  املصاب  املريض  من  الفيروس  انتقال  مخاطر  لتقليل  املناسبة  التدابير  تتخذ 
الزائرين.  الرعاية الصحية أو إلى  العاملني في مجال  إلى املرضى اآلخرين أو إلى 
وينبغي توعية العاملني في مجال الرعاية الصحية وتدريبهم على الوقاية من العدوى 

ومكافحتها.
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الوقاية
ط للسفر إلى واحدة من البلدان التي توجد فيها متالزمُة  إذا كان الشخُص يخطِّ
الشرق األوسط التنفُّسية، أو يمكن أن يتعرَّض لحاالت مصابة بهذا املرض، فينبغي 

األخذ بالتوصيات التالية للوقاية من املرض:

• ب االحتكاك املباشر مع األشخاص الذين يعانون عدوى تنفُّسية.	 تجنُّ

• اإلكثار من غسل اليدين باملاء والصابون ملدَّة 20 ثانية، ومساعدة األطفال الصغار 	
استخدُم  يمكن  متوفِّرين،  واملاء  الصابون  يكن  لم  وإذا  نفسه.  الشيء  فعل  على 

رات املعتمدة على الكحول. املطهِّ

• عال أو العطاس، ثمَّ القائها في سلَّة 	 َتْغطية األنف والفم بمحارم ورقية عنَد السُّ
املهمالت.

• االلتزام بسالمة وقواعد نظافة الطعام، مثل تجنُّب اللحوم غير املطبوخة والفواكه 	
والخضروات الطازجة غير املغسولة ما لم تَكُن مقشَّرةً، واملاء غير اآلمِن.

• ب لَمس العينني أو األنف والفم باأليدي غير املغسولة.	 تجنُّ

• ب التعامل املباشر مع الحيوانات األليفة والبرِّية.	 تجنُّ

• تجنُّب التعامل مع اإلبل أو تناول حليب اإلبل غير املغلّي أو منتجاته، أو أكل لحم 	
اإلبل غير املطبوخ.

• وسائل 	 إلى  اللجوء  من  البدَّ  حادَّة  تنفُّسية  بعدوى  مصابني  مرضى  وجود  عند 
الوقاية التنفسية )الحفاظ على مسافة أمان ال تقلُّ عن مترين، استعمال املحارم 
الورقية عند اإلصابة بالسعال أو العُطاس، غسل اليدين، وضع الكمّامات الواقية(.

• مقابض 	 مثل  متكرِّر،  بشكل  باملطهِّرات  املرضى  يلمسها  التي  السطوح  تنظيف 
األبواب.

املعالجة
ال يوجد حاليًا أي لقاح وال أي عالج محدد لإلصابات. والعالج املتاح هو عالج 
وتعتمد  اإلكلينيكية،  املريض  ويعتمد على حالة  الحرارة،  بالسوائل وخافضات  داعم 

املعالجة على وقاية املخالطني والعاملني في مرافق الرعاية الصحية.
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على سبيل االحتياط العام ينبغي ألي شخص يزور مزارع أو أسواق أو حظائر 
بما  العامة،  الصحية  النظافة  تدابير  يتبعوا  أن  أخرى  وحيوانات  ِجمال  فيها  توجد 
في ذلك غسل اليدين بانتظام قبل ملس الحيوانات وبعد ملسها، وأن يتجنبوا مالمسة 
الحيوانات املريضة، وينطوي استهالك املنتجات الحيوانية النيئة أو غير املطهية بصورة 
كافية، بما في ذلك األلبان واللحوم، على مخاطر عالية للعدوى من مجموعة متنوعة 
من الكائنات التي يمكن أن تتسبب في مرض اإلنسان. فاملنتجات الحيوانية املجهزة 
على النحو السليم عن طريق الطهي أو البسترة، هي منتجات استهالكها مأمون ولكن 
ينبغي أن تتم مناولتها بعناية تجنبًا لتلوثها العارض من األطعمة غير املطهية. أما لحوم 
الِجمال وألبانها فهي منتجات مغذية يمكن االستمرار في استهالكها بعد بسترتها أو 

طهيها أو غير ذلك من املعالجات الحرارية.
وُيعد مرضى داء السكري والفشل الكلوي وأمراض الرئة املزمنة واألشخاص 
املصابني بنقص املناعة معرضني ملخاطر عالية لإلصابة باملرض الوخيم بسبب عدوى 
فيروس كورونا املسبب ملتالزمة الشرق األوسط التنفسية، لذا ينبغي لهم أن يتجنبوا 
مخالطة الِجمال وأن يتجنبوا شرب لبنها غير املغلي أو بولها أو أكل اللحم الذي لم 

يتم طهيه على النحو السليم.

املتالزمُة التنفُّسية الحادَّة الوخيمة )سارس(
عبارة عن مرٌض تنفُّسي فيروسي حاد ُيسبِّبه فيروس الكورونا يصيب الجهاز 
التنفسي، ويبدأ عادًة بظهور الحمَّى، حيث ترتفع درجُة حرارة املصاب أكثر من 38 
بعدم  العام  والشعور  والصداع  الرعشة  أحيانًا  الحمَّى  ُتصاحب  وقد  مئوية.  درجة 
الراحة أو بآالم في الجسم. كما تظهر على بعض الناس في البداية أيضًا مشكالت 
بسيطٌة في الجهاز التنفُّسي. ُيصاب حوالي 10 - 20 % من املرضى باإلسهال. وبعَد 
مرور مدَّة تتراوح ما بني يومني إلى سبعة أيَّام من اإلصابة بالسارس قد يظهر على 
األعراُض  هذه  تكون  وقد  التنفُّس.  في  بضيق  يشعر  قد  أو  الشخص سعاٌل جاف، 
مصحوبًة بصعوبة في التنفس، وتظهر على معظم املُصابني أعراض االلتهاب الرئوي.

طرق انتقال العدوى
• ينتقل الفيروس بشكٍل رئيسي من خالل االتصال املباشر باألشخاص املصابني. 	

رذاذ  ينتقل بسهولة عن طريق  ُيسبِّب مرَض سارس  الذي  الفيروَس  أنَّ  وُيعَتقد 
يعطس  أو  يسعل  عندما  الشخص  إلى  التي تصل  القطيرات(  )انتشار  التنفُّس 
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الشخص املصاب. ويمكن أن تصَل هذه الُقَطيراُت من فم أو أنف املصاب إلى أيِّ 
ب هذه  شخص آخر يبعد عنه 3 أقدام )متر تقريبًا( عن طريق الهواء، حيث تترسَّ

القطيراُت على األغشية املخاطية للفم واألنف والعينني.
• يمكن أن ينتقَل الفيروُس أيضًا عندما يلمس الشخُص أحَد األسطح امللوَّثة بالرذاذ 	

املُعِدي، ثمَّ يلمس فَمه أو أنفه أو عينه.
• ينتقل الفيروس عن طريق ملس مفرزات الجهاز التنفُّسي أو سوائل جسم املصاب، 	

ومن األمثلة على ذلك التقبيُل أو املعانقة أو استخدام نفس أواني األكل أو الشرب 
أو التحدُّث عن قرب إلى الشخص املصاب أو الفحص البدني له، أو أي اتصال 
جسدي مباشر بينه وبني شخص آخر، ال يتضمَّن االتصاُل املباشر املشَي بجانب 
الشخص املصاب أو الجلوس لفترة وجيزة معه في غرفة االنتظار أو في املكتب.

الوقاية
أفراد األسرة(،  )ضمن  بأن شخصًا ما مصاٌب بمرض سارس  عند االشتباه 
الجهاز  أو مشكالت  الحمَّى  اختفاء  من  أيَّام  ملدة عشرة  التعليمات  هذه  اتِّباع  يجب 

التنفُّسي أو حسب تعليمات الطبيب:
• االتِّصال فورًا بمقدِّم الرعاية الصحية وإخباره بذلك، التِّخاذ اإلجراءات الالزمة 	

ومحاولة نقل املصاب إلى املستشفى.

• تغطية األنف والفم بمحارم ورقية عنَد العطاس أو السعال.	

• ا عند 	 عدم مخالطة اآلخرين وتقليل ممارسة األنشطة خارج املنزل قدَر اإلمكان. أمَّ
امة. كما يجب تجنُُّب استخدام وسائل املواصالت  الضرورة، فينبغي ارتداء كمَّ
أو غيرها من األماكن  أو الحضانة  العمل  أو  املدرسة  إلى  الذهاب  ة، عدُم  العامَّ

املزدحمة حتَّى يشفى املصاب تمامًا.

• اإلكثار من غسل اليدين جيِّدًا، السيَّما بعَد تنظيف األنف.	

• ارتداء الكمَّامة في املنزل قدَر اإلمكان.	

• الحار 	 باملاء  ُتغَسَل  حتى  أغطيته  أو  مناشفه  أو  املصاب  أواني  استخدام  عدم 
والصابون.
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• املياه( 	 دورات  وأسطح  األبواب  ومقابض  )الطاوالت  األسطح  تنظيف  من  د  التأكُّ
التي المستها سوائُل الجسم امللوَّثة، مثل العرق أو اللعاب أو املخاط أو القيء أو 
البول إلى أن يجري تنظيُفها باملطهِّرات املنزلية. كما يجب أن يرتدي الشخُص 
ًة  مرَّ يستخدَمها  وأالَّ  التنظيف،  بعد  يرميها  وأن  قفَّازات،  التنظيف  عن  املسؤول 

أخرى.
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الحمى الفيروسية النزفية )Viral Hemorrrhagic Fever; VHF( هي مجموعة 
مختلفة  عائالت  خمس  عن  واملنقولة  والحيوان  اإلنسان  تصيب  التي  األمراض  من 
)تسبب حمى السا(،  الرملية  الفيروسات   : هم  الرنا،  على  املحتوية  الفيروسات  من 
الوادي  والكونغــو، وحمى  القـــرم  )حمــى  هانتا  وفيروسات  البنياوية،  والفيروسات 
املتصدع(، والفيروسات الخيطية )حمــى اإليبــوال وحمى مـــاربورج(، والفيروسات 
املصفرة )الحمى الصفراء، حمى الدنك( وتنتقل هذه الفيروسات بواسطة املفصليات 
متعددة  أجهزة  إلصابة  بأعراض  غالبًا  الحمى  تترافق  والفئران،  والقراد  كالبعوض 
بالجسم، مثل الجهاز التنفسي والعصبي والهضمي والجلد، ويصاحبها ارتفاع درجة 
الحرارة، اضطرابات نزفية باألعضاء الداخلية للجسم، وترتفع فيها نسبة الوفيات، 
عامليًا بشأنها، ومن  واهتماماً  دوليًا  قلقًا  تثير  التي  العامة  الصحة  وهي من طوارئ 

أشهرها:

• ُحمَّى إيبوال النزفية.	
• ُحمَّى ماربورج النزفية.	
• الحمى الصفراء.	
• حمى الدنك النزفية.	
• ُحمَّى القرم والكونغو النزفية.	
• ُحمَّى الّسا النزفية.	
• ُحمَّى الوادي املتصدع.	

مرض فيروس اإليبوال
اإليبوال  حمــى  باسم  ســابقًا  املعــروف   )Ebola( اإليـبــوال  فيـروس  مـرض 
تســـبــبه  قـاتـاًل.  يـكون  ما  وغـالـبًا  اإلنسـان  يـصـيب  وخيــم  مــرض  هو  النزفية، 
الـفيروســات مـــن الفصيلة الخيطيــة، وينتقــل الفيروس إلى اإلنسان من الحيوانات 

يات الفيروسية النزفية الُحمَّ

الفصل الثاني عشر
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صفوف  بني  وينتشر  البــريـــة 
التجمعات البشرية عن طريق سريانه 
معدل  آخر.ويبلغ  إلى  إنسان  من 
إماتة حاالت اإلصابة بمرض فيروس 
فـي  تقــريبــًا   %  50 نسبة  اإليبوال 
 %  90 إلى  ليصل  يرتفع  املتوسط، 
أولى  اندلعت  وقد  الفاشيات.  أثناء 
النائية  القرى  في  املرض  فاشيات 
قرب  الوسطى  بإفريقيا  الواقعة 
الغابات االستوائية املطيرة، على أن 
فاشياته التي اندلعت مؤخرًا في غرب 
حضريــة  مناطـق  ضربت  إفريقيــا 

كبـــرى وأخــرى ريفية كذلك.

ومــن الــضروري إشـــراك 
لتكليل  األمر  في  املحلي  املجتمع 
مكافحة فاشيات املرض بالنجاح، 
ألن جودة مكافحتها تتوقف على 
تنفيذ مجموعة من التدخالت، أال 
عـالجيــًا  الـحــاالت  تـدبيـــر  وهــي 
وتـرصـــد مخالطــــي الحـــاالت 
مختبرية  خدمة  وتقديم  وتتبعهم 
بـمراسم  واالضطـالع  جيـدة 
الدفن اآلمن والتعبئة االجتماعية. 
الداعمة  الرعاية  تقديم  ويؤدي 
اإلماهة  طريق  عن  للمريض 
وعالج األعــراض املــرضية إلـى 
تعزيز بقائه على قيد الحياة. وال 
مرخص  عالج  اآلن  حتى  يوجد 
ومجرب ملكافحة الفيروس، ولكن 

الشكل )13(:خفاش الفاكهة مستودع فيروس اإليبوال

الشكل )14(:انتقال فيروس اإليبوال من الحيوان إلى 
اإلنسان

الشكل )12(: فيروس اإليبوال  كما يبدو باملجهر اإللكتروني
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ُيعكف على تحضير طائفة واسعة من عالجات الدم وجهاز املناعة واألدوية. وكذلك ال 
توجد حاليًا لقاحات مرخصة ضد اإليبوال، بيد أن هناك لقاحني اثنني ُيحتمل أن يكونا 

مرشحني ملكافحة املرض يخضعان حاليًا للتقييم.

بداية املرض
لقد ظهر مرض فيروس اإليبوال ألول مرة عام 1976 في إطار فاشيتني اثنتني 
اندلعتا في آن معًا، إحداهما في السودان واألخرى في جمهورية الكونغو الديمقراطية 
التي اندلعت في قرية تقع على مقربة من نهر إيبوال الذي اكتسب املرض اسمه منه. 
وقد اندلعت الفاشية األخيرة في غرب إفريقيا في آذار/ مارس 2014 هي أكبر وأعقد 
فاشية لإليبوال منذ اكتشاف فيروس اإليبوال ألول مرة في عام 1976، بدءاً بغينيا ومن 
ثم عبرت الحدود البرية إلى سيراليون وليبيريا وانتقلت جواً إلى نيجيريا والواليات 

املحتدة األمريكية والسنغال ومالي.

انتقال العدوى
وينتقل  اإليبوال.  لفيروس  الطبيعي  املضيف  هي  الفاكهة  خفافيش  أن  ُيعتقد 
الحيوانات  دم  مالمسة  طريق  عن  البشرية  السكان  تجمعات  إلى  اإليبوال  فيروس 
املصابة بعدوى املرض أو إفرازاتها أو أعضائها أو السوائل األخرى من أجسامها، 
مثل قردة الشمبانزي والغوريال وخفافيش الفاكهة والنسانيس وظباء الغابة وحيوانات 
النيص التي ُيعثر عليها معتلة أو نافقة في الغابات املطيرة، ومن ثم تنتشر اإليبوال من 
خالل سريان العدوى من إنسان إلى آخر عبر املالمسة املباشرة لدم الفرد املصاب 
بعدواها )عن طريق الجروح أو األغشية املخاطية( أو إفرازات ذاك الفرد أو أعضائه 
أو سوائل جسمه األخرى، وبمالمسة السطوح واملواد األخرى امللوثة بتلك السوائل 

)كاملفروشات واملالبس(.

وكثيرًا ما ُيصاب عاملو الرعاية الصحية بالعدوى عند تقديمهم العالج للمرضى 
املصابني بحاالت ُيشتبه فيها أو مؤكدة من مرض فيروس اإليبوال. وقد حدث ذلك من 
خالل مالمسة املرضى مباشرة من دون تطبيق صارم لالحتياطات املتعلقة بمكافحة 
عدوى املرض. يمكن أن تؤدي أيضًا مراسم الدفن التي يالمس فيها املشيعون مباشرة 
لنقل  قابلني  باملرض  املصابون  ويبقى  اإليبوال،  فيروس  انتقال  دورًا في  املتوفى  جثة 

العدوى إلى اآلخرين طاملا هم حاملون الفيروس.
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ال توجد أية بينات رسمية تدل على سريان العدوى عن طريق االتصال الجنسي، 
املرضى  من  الجنسي  االتصال  طريق  عن  العدوى  سريان  استبعاد  يمكن  ال  ولكن 
الناقهني. وهناك بينات تدل على أنه يمكن عزل فيروس اإليبوال الحي في السائل املنوي 
للذكور الناقهني قد تصل لشهرين بعد ظهور األعراض. وال توجد أية بينات تدل على 

وجود فيروس اإليبوال الحي في اإلفرازات املهبلية.

األعراض

تترواح فترة حضانة املرض، )أي تلك الفترة املمتدة من لحظة اإلصابة بالعدوى 
عدوى  اإلنسان  ينقل  وال  يومًا.  و21  اثنني  يومني  بني  األعراض(،  ظهور  بداية  إلى 
املرض حتى يبدي األعراض التي تتمثل أوالها في اإلصابة فجأة بحمى موهنة وآالم 
في العضالت وصداع والتهاب في الحلق، يتبعها قيء وإسهال وظهور طفح جلدي 
واختالل في وظائف الكلى والكبد، واإلصابة في بعض الحاالت بنزف داخلي وخارجي 
النتائج  وتظهر  البراز(.  في  الدم  اللثة وخروج  من  الدم  نزف  مثل   ( على حد سواء 
إنزيمات  في  وارتفاعًا  والصفيحات،  البيضاء  الكريات  عدد  في  انخفاضًا  املختبرية 

الكبد.

التشخيص

يمكن أن يكون تمييز مرض فيروس اإليبوال عن سائر األمراض املعدية صعبًا، 
ولذا نلجأ لبعض الفحوص النوعية التالية مثل:  ُمقاَيَسُة املمتز املَناِعيِّ املُْرَتِبِط باإِلْنزيم 
)اإلليزا(، واختبارات الكشف عن املستضدات، واْخِتباُر ااِلْسِتْعداِل املَْصِلّي، ومقايسة 
املُْنَتِسَخُة الَعْكِسيَّة لتفاعل سلسلة البوليميراز، والفحص املجهري اإللكتروني، وعزل 
مخاطر  املرضى  من  املأخوذة  العينات  وتشكل  الخاليا.  زراعة  طريق  عن  الفيروس 
بيولوجية جسيمة؛ وينبغي أن ُتجرى الفحوص املختبرية للعينات غير املعطلة في ظل 

أقصى ظروف العزل البيولوجي.

املعالجة

تعتمد املعالجة على تقديم الرعاية الداعمة للمريض بتعويض السوائل، وعالج 
األعراض املرضية من أجل اإلبقاء على حياة املصاب، وال توجد حاليًا لقاحات مرخصة 

ضد املرض.
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الوقاية

تتوقف جودة مكافحة فاشية املرض على تنفيذ مجموعة من التدخالت، أال وهي:

• التدبير العالجي الجيد للحاالت وترصد مخالطي املصابني وتتبعهم. 	

• تقديم خدمة مختبرية جيدة. 	

• االضطالع بمراسم الدفن اآلمن لضمان عدم انتشار املرض. 	

• فاشيات 	 مكافحة  لتكليل  األمر  في  املحلي  املجتمع  بإشراك  االجتماعية  التعبئة 
املرض بالنجاح. وتوعية األفراد بعوامل اختطار اإلصابة بعدوى اإليبوال وتدابير 
الوقاية منها التي بإمكانهم اتخاذها كوسائل فعالة لتقليل معدل انتقال العدوى 

بني صفوف البشر. 

• تقليل اختطار انتقال عدوى املرض من الحيوانات البرية إلى اإلنسان عن طريق 	
املرض  بعدوى  املصابة  النسانيس  القردة/  أو  الفاكهة  تجنب مالمسة خفافيش 

وتناول لحومها النيئة. 

• كما 	 املناسبة،  الواقية  املالبس  من  وغيرها  القفازات  بارتداء  الحيوانات  مناولة 
ينبغي أن ُتطهى منتجاتها جيدًا قبل تناولها.

• تقليل اختطار انتقال عدوى املرض من إنسان إلى آخر، عن طريق تجنب املخالطة 	
املباشرة ملرضى يبدون أعراض اإلصابة باإليبوال، وخصوصًا سوائل أجسامهم. 

• ارتداء القفازات ومعدات الحماية الالزمة عند رعاية املرضى املصابني بالعدوى 	
في املنازل. 

• املداومة على غسل اليدين بعد زيارة املرضى في املستشفى، وكذلك بعد رعاية 	
املرضى في املنزل.

• خفض اختطار السريان املحتمل عن طريق االتصال الجنسي، نظرًا ألنه ال يمكن 	
ينبغي ملن  ولذا  الجنسي،  العدوى عن طريق االتصال  استبعاد اختطار سريان 
تعافوا من اإليبوال، ذكورًا كانوا أم إناثا أن يمتنعوا عن كل أنواع ممارسة الجنس 
ملدة ثالثة أشهر على األقل بعد ظهور األعراض. وإذا تعذر االمتناع عن ممارسة 

الجنس فيوصى في هذه الحالة باستعمال العازل الذكري أو األنثوي. 
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مكافحة عدوى اإليبوال في مؤسسات الرعاية الصحية
وملكافحة عدوى اإليبوال في مؤسسات الرعاية الصحية يجب اتباع الخطوات التالية :

• عند 	 املعيارية  االحتياطات  اتخاذ  على  الصحية  الرعاية  عاملو  يداوم  أن  ينبغي 
تقديم الرعاية للمرضى، بصرف النظر عن تشخيص حالة املرضى االفتراضية. 
واستعمال  التنفسي،  الجهاز  وسالمة  اليدين،  نظافة  االحتياطات  تلك  وتشمل 
مالمسة  من حاالت  ذلك  غير  أو  الرذاذ  تطاير  )منع  الشخصية  الوقاية  معدات 
املواد الحاملة لعدوى املرض(، واتباع ممارسات آمنة في ميدان حقن املرضى 

ودفن املوتى.
• ينبغي لعاملي الرعاية الصحية القائمني على رعاية مرضى ُيشتبه في إصابتهم 	

بفيروس اإليبوال أو تتأكد إصابتهم بعدواه أن يطبقوا احتياطات إضافية ملكافحة 
املواد  أو  والسطوح  أجسامهم  وسوائل  املرضى  دماء  ملالمسة  تالفيًا  العدوى 

امللوثة، من قبيل املالبس واملفروشات. 
• املصاب 	 املريض  عن  اإلمكان  قدر  االبتعاد  الصحية  الرعاية  عاملي  على  ينبغي 

أقنعة تحمي وجوههم  أن يضعوا  فإن عليهم  لم يستطيعوا  إن  اإليبوال  بفيروس 
وارتداء ثوب نظيف معقم طويل  )درع واق للوجه أو قناع طبي ونظارات واقية( 

األكمام، وقفازات )قفازات معقمة في بعض اإلجراءات(.
• ينبغي أن يتولى عاملو املختبرات املدربون مناولة العينات املأخوذة من اإلنسان أو 	

الحيوان ألغراض التحقق من حملها لعدوى اإليبوال، وأن ُتعالج تلك العينات في 
مختبرات مجهزة بما يلزم من معدات.

حمى ماربورج النزفية
وبلغراد  بأملانيا  ماربورج  مدينة  في  واقعني  بمركزين  أملّت  كبيرة  فاشية  أدت 
بجمهورية يوغوسالفيا السابقة في عام 1967 إلى الكشف عن املرض ألّول مّرة. وقد 
ُعزي وقوع تلك الفاشية إلى أنشطة مختبرية تستعمل نسانيس إفريقية تم استيرادها، 
أخرى،  إفريقية  مدن  في  متفّرقة  وحاالت  فاشيات  اإلبالغ الحقًا عن حدوث  تم  وقد 
املسببة  الفصيلة  وهي  الخيطية  الفصيلة  من  بفيروس  اإلصابة  نتيجة  املرض  يحدث 

ملرض فيروس اإليبوال.
تقتضي سراية الفيروس بني البشر مخالطة أحد املصابني به مخالطة لصيقة. 
والجدير بالذكر أّن الفيروس ال يسري بني البشر أثناء فترة الحضانة. وُيصاب املرء 



- 103 -  

يات الفيروسية النزفية الُحمَّ

بالعدوى جّراء مالمسة دم املريض أو سوائل جسمه األخرى )البراز والقيء والبول 
واللعاب واإلفرازات التنفسية واملني( التي تحتوي على الفيروس بتركيزات عالية. كما 
يمكن أن يسري الفيروس بعد الشفاء اإلكلينيكي من املرض بفترة بلغت سبعة أسابيع. 
القدرة  تلك  وتبلغ  لديهم،  املرض  تطّور  كّلما  العدوى  نقل  على  املصابني  قدرة  تزداد 

ذروتها خالل مرحلة املرض الوخيمة.

انتقال العدوى
ومن املسارات الشائعة الكتساب العدوى مخالطة املصابني بحاالت وخيمة عن 
كثب لدى تقديم الرعاية لهم في البيت أو املستشفى، وبعض ممارسات الدفن. ويؤدي 
استخدام معدات الحقن امللّوثة بالفيروس أو التعّرض لوخز اإلبر امللّوثة به إلى وقوع 
حاالت أشّد وخامة وتدهور الحالة الصحية بسرعة وزيادة احتمال الوفاة، كما يسري 

املرض جّراء مناولة الحيوانات البرية )النسانيس أو الخفافيش( الحاملة للفيروس.

األعراض
تستمر فترة الحضانة من 3 - 9 أيام، وتصاب بالعدوى جميع الفئات العمرية، 
أيضًا  الشائعة  أعراضه  ومن  شديدة.  ووعكة  حاد  بصداع  فجأة  األعراض  وتبدأ 
األوجاع واآلالم العضلية، وعادة ما يتعّرض املريض لحمى شديدة في اليوم األّول من 
إصابته، يتبعها وهن تدريجي وسريع. وفي اليوم الثالث تقريبًا ُيصاب املريض بإسهال 
أسبوعًا  اإلسهال  يدوم  أن  ويمكن  وقيء.  وغثيان  البطن  في  وألم ومغص  مائي حاد 
كاماًل وتظهر على املريض مالمح اإلعياء الشديد بعينني عميقتني ووجه غير معّبر مع 
الخمول الشديد، أحيانًا يصاحب األعراض ظهور طفح جلدي غير مسبب للحكة. وفي 
الفاشية التي وقعت في أوروبا عام 1967 كان الطفح غير املسّبب للحّكة من السمات 
التي لوحظت لدى معظم املرضى في الفترة بني اليوم الثاني واليوم السابع من ظهور 

األعراض عليهم.
وُيظهر الكثير من املرضى أعراضًا نزفية وخيمة في الفترة بني اليوم الخامس 
من  النزف  أشكال  من  بشكل  عادة  تتسم  املميتة  الحاالت  بأّن  علمًا  السابع،  واليوم 
مواضع عدة. ومن املاُلحظ أّن وجود الدم الطازج في القيء والبراز يصحبه، في كثير 
من األحيان، نزف من األنف واللّثة واملهبل. ومن األمور املزعجة بوجه خاص النزف 
خالل  الشديدة  الحمى  استمرار  بالذكر،  والجدير  البزل.  مواضع  في  يحدث  الذي 

مرحلة املرض الوخيمة. 
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والتهّيج  التخليط  من  حاالت  إلى  املركزي  العصبي  الجهاز  إصابة  تؤدي  وقد 
واليوم  الثامن  اليوم  بني  الفترة  في  الوفاة  تحدث  املميتة  الحاالت  وفي  والعدوانية، 
التاسع بعد ظهور األعراض ويسبقها عادة صدمة، وتكثر إصابة العاملني في مجال 

الرعاية الصحية، ونسبة الوفيات بينهم عالية.

الوقاية

الشخصية  والنظافة  االحتياطات  بشروط  االلتزام  يجب  املرض  من  وللوقاية 
والعامة، كما ُيوصى بها في غير مرض اإليبوال، وال يتوافر حتى اليوم لقاح نوعي لهذه 

الفيروسات.

املعالجة

ال يوجد عالج محدد للمرض، تقتصر املعالجة فقط على تقديم الرعاية الداعمة للمريض.

حمى الدَّنك النزفية
إن حمى الدَّنك )Dengue Fever( هي أحد أنواع الحمى النزفية، وهي مرض 
فيروسي وخيم شبيه باألنفلونزا يصيب الرضع، وصغار األطفال، والبالغني، وال تنتقل 
بواسطة  اإلنسان  إلى  ونتقل  الوفاة  تسبب  قلما  ولكنها  آلخر،  شخص  من  العدوى 
بعوضة الزاعجة، تسببها الفيروسات املصفرة. ومن الواجب االشتباه باإلصابة بحمى 
من  باثنني  فارنهايت(  مئوية/104  درجة   40( الشديدة  الحمى  تترافق  عندما  الدَّنك 
الصداع الحاد، وألم حاد خلف العني، وآالم العضالت واملفاصل،  األعراض التالية: 
والغثيان، والقيء، وتورم الغدد اللمفية، والطفح. وعادة ما تدوم األعراض بني يومني 
إلى سبعة أيام، وذلك في أعقاب فترة حضانة بني أربعة إلى عشرة أيام بعد اللسع 

من بعوضة مصابة.

وإذا أصـيب املــريض باختالل النفوذية الوعائية، ونقص حجم الدم 
واختلت عمليات تجلطه يحدث النزف املفاجئ، ويكون على شكل بقع نزفية تـحت 
الـجلد، وأحـيانًا يتطور إلـى نــزف دمــاغي وغيبوبـة، يصـاب الـمريض بالصدمة. 

وتحدث الوفاة. يحدث املرض أساسًا في األطفال.
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األعراض، وتتمثل فيما يلي :

• حـمـى أو ارتـفـاع حـرارة 	
الـجسم.

• نــقـص عــدد الـصفيـحات 	
فــي الـدم مع مظاهر نزفية 
وإذا أصـيب  واضحة. 
املــريض بـالصدمــة تظهر 
أخرى،  وعالمات  أعراض 

منها:

• نبض سريع وضعيف.	

• انخفاض ضغط الدم بالنسبة للعمر.	

• برودة األطراف مع جلد ساخن وتململ الساقني.	

• تلقي 	 عدم  نتيجة  دماغي،  باعتالل  املصحوب  غير  أو  املصحوب  الكبدي  النخر 
الرعاية العالجيــة الجيدة بالتعويض بالســوائل.

التشخيص
يتم تشخيص املرض عن طريق :

• ارتفاع عيار أضداد فيروس حمى الدَّنك 	 االختبارات السيرولوجية مثل: 
)الفيروسات املَُصفِّرة(، بحلول اليوم السادس أو السابع بعد بدء املرض.

• عزل و استفراد الفيروس من الدم أثناء الطور الحموي الحاد وتلقيحة في 	
البعوض أو املزارع النسيجية.

• فحص متواليات الحمض النووي النوعية للفيروس بطريقة تفاعل سلسلة 	
البوليمراز. 

الشكل )15(: البعوض الناقل للفيروسات التي 
تسبب الحميات النزفية
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الوقاية

ال يوجد لقاح نوعي يقي من اإلصابة بحمى الدَّنك، وتتحقق طرق الوقاية مــن  خالل :

• مكافحة البعوض الناقل عن طريق القضاء على أماكن تكاثره في تجمعات املياه 	
الراكدة داخل املنازل.

• تجنب لدغ البعوض عن طريق الحواجز واملالبس الواقية وطارد الحشرات خاصة 	
في املناطق املعرضة الختطار الوباء.

• الطبية من قبل أطباء وممرضني من 	 الرعاية  الوخيمة فإن  الدَّنك  بالنسبة لحمى 
ذوي الخبرة بطبيعة ومضاعفات املرض يمكن أن تنقذ األرواح، حيث تؤدي إلى 
خفض معدالت الوفيات من نسبة تزيد على 20 % إلى أقل من 1 %. وُيعد الحفاظ 
على كمية سوائل جسم املريض عاماًل حاسمًا في تدابير الرعاية املتعلقة بحمى 

الدَّنك الوخيمة.

املعالجة

يتم معالجة الصدمة باألكسجني مع التعويض السريع بالسوائل والكهارل ونقل 
الدم عندما يكون النـزف شـديدًا، ويمكن استعمال بالزما طازجة والفبرينوجني وركازة 
الصفيحات في معالجة النـزف الشديد. وال يوصى بإعطاء األسبرين كخافض للحرارة 

بسبب فعاليته النـزفية.

حمى الَقْرم النـزفية  
وهي من الحميات النـزفية الناجمة عن الفيروسات املنقولة باملَْفِصِليَّات )القراد(، 
الطبيعة  الُبْنـياِويَّة، مستودعه في  الفيروسات  بدء فجائي تسببه  وهي داء حموي ذو 
األرانب البرية والطيور وخاصة النعام، وأنواع من القراد والخراف واملاعز واملاشية 
وفي  اإلنسـان،  إلـــى  وينقلــها  الحيوانات  من  العدوى  البالغ  غير  القراد  ويكتسب 
عــدوى املـستشفيات ينتقــل الفيــروس من املرضى إلي العاملني الطبيني، كما ينتقل 
عمال  في  كما  املصابة،  الحيوانات  ولـدم  املرضى  وإفرازات  لدماء  التعــرض  بعـد 

املسالخ واألطباء البيطريني.



- 107 -  

يات الفيروسية النزفية الُحمَّ

األعراض

يبدأ املرض بعد فترة حضانة تدوم 3 – 12 يومًا بعد العدوى، بأعراض الحمى، 
والفتور والضعف والتـهيج والصداع واأللم الشديد في األطراف وأسفل الظهر، ونقص 
الشهية والقيء واأللم البطني واإلسهال، واحتقان امللتحمة. وطفح داخلي نـزفي في 
سقف الفم واللهاة والبلعوم، وقد ينتشر إلى الصدر والبطن وباقي الجسم،والسيما 
اللثة واألنف والرئتني والرحم واألمعاء، ويكون بكميات كبيرة في الحاالت الخطيرة أو 
املميتة مع حدوث نزف معوي ورحمي ويصاحبه ألم بطني شديد، كما يحدث أحيانًا 
نزف رئوي مع صعوبة التنفس، وتستمر مرحلة النزف من 7-10، أيام ثم تبدأ كنتيجة 
لفشل كلوي وكبدي أو مضاعفات نزفية وقلبية، وتصل نسبة الوفيات إلى 50 % من 

مجمل الحاالت املصابة.

التشخيص
إضافة إلى األعراض اإلكلينيكية هناك بعض االختبارات التأكيدية مثل:

•  قلة الكريات البيض وقلة اللمفاويات بدرجة كبرى عن قلة العدالت، وقلة الصفيحات.	
• عزل واستفراد الفيروس من الدم وتلقيحه في مزارع نسيجية أو فئران رضيعة.	
• التشخيص السيرولوجــي باختبــارات مقايســة املمتــز املناعي املرتبط 	

باإلنزيم )اإلليزا( وتثبيط مقاسية التراص الدموي الالفاعــل أو األضــداد 
املناعيــة املتألقــة غير املباشرة أو تثبيت املتممة أو االنتشار املناعي، أو 

اختبار االستعدال بإنقاص اللويحات الفيروسية.

املعالجة، وتتم املعالجة من خالل :

• مــن 	 الـمرتفع  الـعيـار  ذات  والبالزمــا  بــالــريبافيرين  الــوريدي  الـحقن 
األضــداد)من األفراد في فترة النقاهه( مفيد في املعالجة.

• حاالت 	 في  الدم  وأحيانًا  بالسوائل  تعويض  من  للمرض  الداعمة  الرعاية  توفير 
النزف الشديد.

الحمى الصفراء
الحمى الصفراء )Yellow Fever( هي حمى نزفية حادة تحدث بسبب فيروس 
ينتقل عن طريق أنواع معينة من البعوض الحامل له. ويقوم الفيروس بإصابة خاليا 
الكبد بشكل خاص والكليتني أيضاً، مما يؤدي إلى قلة البول وتوقف الكبد عن أداء 
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بعض  يصيب  الذي  اليرقان  إلى  »الصفراء«  كلمة  وتشير  مناسبة،  بصورة  وظائفه 
املرضى وتتجمع أصباغ الصفراء في جلد املريض ومن هنا جاء اسم املرض. يموت 
نحو نصف املصابني بحاالت شديدة جّراء هذا املرض إذا لم يتلقوا العالج املناسب. 

يتوّطن فيروس الحمى الصفراء في املناطق املدارية من إفريقيا وأمريكا الالتينية.

األعراض 

العدوى بفترة حضانة داخل الجسم تدوم من ثالثة  الفيروس بعد حدوث  يمّر 
املرحلة  أّما  مرحلتني.  أو  واحدة  مرحلة  في  تحدث  قد  عدوى  تتبعها  أيام،  إلى ستة 
األولى، فهي »حادة« وتتسّبب، عادة، في اإلصابة بحمى وألم عضلي، وألم شديد في 
الظهر وصداع ورعشة شديدة وفقدان الشهية وغثيان أو قيء. وتتحّسن أحوال معظم 

املرضى وتختفي تلك األعراض بعد مرور ثالثة إلى أربعة أيام.

غير أّن 15 % من املرضى ينتقلون إلى املرحلة الثانية وتكون »سمية«، وتحدث 
الشديدة  الحمى  فيها  واملاُلحظ  األولى.  املرحلة  انقضاء  من  ساعة   24 غضون  في 
وتضّرر عدد من أجهزة الجسم. وسرعان ما يظهر اليرقان على املريض الذي يعاني 
أملًا بطنيًا مع قيء. ويمكن حدوث نزف من الفم أو األنف أو العينني أو املعدة. وعندما 
وظيفة  بتدهور  أيضًا  املرحلة  هذه  وتتسم  والبراز.  القيء  في  الدم  يظهر  ذلك  يحدث 
غـضون  فــي  نـحبهم  الثانية  املرحلة  يدخلون  الذين  املرضى  ويقضي نصف  الكلى. 

)10 - 14( يومًا، وتتماثل بقية املرضى للشفاء دون أّية أضرار عضوية كبيرة.

انتقال العدوى

إلى  تنتمي  التي  باملفصليات  املنقولة  الفيروسات  من  الصفراء  الحمى  فيروس 
ويحمل  نواقله.  أهّم  هي  املصرية  الزاعجة  املصّفرة، وبعوضة  الفيروسات  فصيلة 
إلى  النسانيس  من  ثّم  أّواًل.  النسانيس  بني  آخر  إلى  ثوي  من  الفيروس  البعوض 

اإلنسان، ثّم من اإلنسان إلى إنسان آخر.

الوقاية، وتتمثل في : 

• التطعيم باللقاح، هو أهّم تدابير الوقاية من الحمى الصفراء. ومن الضروري في 	
املناطق التي ترتفع فيها مخاطر هذا املرض وتنخفض فيها نسبة التغطية باللقاح 
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املضاد له التعجيل بالكشف عن الفاشيات ومكافحتها عن طريق التمنيع من أجل 
توقي األوبئة. والبّد لتوقي الفاشيات في كل املناطق املتضّررة ضمان استفادة 
ما ال يقّل عن 60 - 80 % من السكان املعرضني الختطار اإلصابة من خدمات 
التطعيم. وليس هناك في إفريقيا حاليًا سوى بعض البلدان التي تتوطنها الحمى 
الوقائية  الجموعية  التطعيم  من حمالت  االستفادة  من  تتمكن  لم  مّمن  الصفراء 
وكذلك تقديم خدمة التطعيم إلى املسافرين املتوجهني إلى املناطق التي تتوطنها 
توفير خدمات  بقوة بضرورة  العاملية  الصحة  منظمة  وتوصي  الصفراء.  الحمى 
التطعيم الروتينية ضّد الحمى الصفراء ألطفال املناطق التي يتواجد بها املرض.

إلى  الالتينية  أمريكا  أو  إفريقيا  من  املتوجهني  والسيما  املسافرين،  على  يجب 
آسيا إظهار شهادة التطعيم ضّد الحمى الصفراء. وتشير اللوائح الصحية الدولية 
إلى ضرورة تقديم إثبات من السلطات املعنية في حال وجود مبّررات طبية تحول دون 

الخضوع للتطعيم.
ضد  فعالة  حصانة  ويؤمن  التكلفة  وميسور  آمنًا  الصفراء  الحمى  لقاح  ُيعد 
اإلصابة بالحمى ملا نسبته 80-100 % من األشخاص خالل 10 أيام. وتكفي جرعة 
الحمى  بمرض  اإلصابة  ضد  العمر  طيلة  وحماية  دائمة،  مناعة  لتوفير  منه  واحدة 
الصفراء، وال داعي ألخذ جرعة منشطة من اللقاح. ومن النادر جدًا أن يخّلف اللقاح 
آثارًا جانبية خطيرة، وال ُيوصى بإعطاء اللقاح لألطفال دون سن 9 أشهر، والحوامل، 
واألشخاص الذين يعانون التحسس من بروتني البيض، واألشخاص الذين يعانون من 

العوز املناعي بسبب اإلصابة بفيروس باإليدز وأمراض عوز املناعة. 

• ينبغي 	 التي  التدابير األساسية  البعوض من  تظّل مكافحة  البعوض،   مكافحة 
انتقال  اختطار  من  الحّد  ويمكن  التطعيم.  عمليات  في  ُيشرع  أن  إلى  اتخاذها 
لتكاثر  املحتملة  األماكن  من  بالتخّلص  الحضرية  املناطق  في  الصفراء  الحمى 
في  البعوض  يكون  عندما  املائية  املواقع  في  الحشرات  مبيدات  ورّش  البعوض، 
مراحل تطّوره األولى، ورّش مبيدات الحشرات للقضاء على البعوض أثناء األوبئة 
الحضرية واالضطالع بحمالت تطعيم طارئة في الوقت نفسه، الحّد من انتقال 
الحمى الصفراء أو وقفها، مّما يتيح للفئات املُطّعمة وقتًا مناسبًا لتعزيز مناعتها.

املعالجة
ال يوجد عالج محّدد ضّد الحمى الصفراء، وال يمكن للمرضى االستفادة سوى 
من رعاية داعمة تمّكن من عالج التجفاف وفشل الجهاز التنفسي والحمى. ويمكن 
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عالج العداوى الجرثومية ذات الصلة باملضادات الحيوية. وقد تسهم الرعاية الداعمة 
في تحسني الحصائل الصحية للمصابني بحاالت وخيمة، ولكّنها نادرًا ما ُتتاح في 

املناطق الفقيرة.

ى الســا النزفية ُحمَّ
هـي مــرض حمــوي فيروســي نزفــي حــاد وفترة حضــانة الفيروس تتراوح 
مــن )1-4( أســابيـع، يســببه فيــروس الســا )Lassa Virus( وهو أحد الفيروسات 
الرَّمليَّة، وتتوطن حمى السا غرب إفريقيا وينقل فيروس السا إلى اإلنسان عن طريق 
تنتقل  أن  ويمكن  القوارض،  براز  أو  ببول  املنزلية  األدوات  تلوث  أو  الغذاء  مالمسة 
العدوى من شخص آلخر وخاصة عن طريق عدوى املستشفيات التي تفتقر إلى التدابير 
املناسبة للوقاية من عدوى املرض، ويبدأ املرض تدريجيًا بوعكة وحمى وصداع وألم 
بلعومي وسعال وغثيان وقيء وإسهال وألم عضلي وألم صدري وبطني، وتكون الحمى 
مستمرة أو متقطعة و حادُة، ويالحظ كثيرًا وجود التهاب وطفح داخلي في البلعوم، 
والتهاب امللتحمة. وفي الحاالت الشديدة يالحظ كثيرًا حدوث نقص أو انخفاض في 
ضغط الدم وصدمة وانصباب جنبي ومظاهر نـزفية واعتالل دماغي ووذمة في الوجه 
أو العنق. وكذلكُ يعد حدوث البيلة األلبومينية وتركز الدم أمورًا شائعة. وقد يعقب قلة 
اللمفاويات املبكرة كثرة العدالت اآلجلة، ويحدث نقص معتدل في تعداد الصفيحات 
مع اضطراب وظيفتها، ويشتد املرض كثيرًا أثناء الحمل وقد يحدث فقد للحمل في 

أكثر من 80 % من الحاالت.

التشخيص 
املمتز  مقايسة  باختبار  األضداد  اكتشاف  طريق  عن  املرض  تشخيص  يمكن 
املناعي املرتبط باإلنزيم )اإلليزا(، أو باختبار تفاعل سلسلة البوليميراز، وباستفراد 

الفيروس وعزله من الدم أو البول أو مسحة الحلق.

الوقاية واملعالجة
ينبغي اتخاذ إجراءات شبيهة بالحميات الفيروسية النزفية األخرى.

حمى الوادي املتصدِّع
هى مرض فيروسي حيواني املنشأ يصيب الحيوانات في املقام األول، ويمكنه 
أيضًا إصابة البشر. ويمكن للعدوى أن تسبِّب مرضاً وخيمًا لكل من الحيوانات والبشر. 
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كما تؤدِّي حمى الوادي املتصدع )Rift valley Fever( إلى خسائر اقتصادية فادحة 
بالحمى  التي تصاب  الحيوانات  بني  تحدث  التي  اإلجهاض  الوفيات وحاالت  بسبب 
في املزارع. ويؤدي إلى نفوق أعداد كبيرة وهائلة، وبالتالي له آثار اقتصادية مدمرة، 
أحد  الفاصدة، وهي  الفيروسات  إلى جنس  املتصدِّع  الوادي  فيروس حمى  وينتمي 
تأكيد حاالت من حمى  تم  وقد  البنياوية.  الفيروسات  في فصيلة  الخمسة  األجناس 
الوادي املتصدِّع في بعض الدول العربية بعد أن كان محدودًا داخل القارة اإلفريقية، 
وكان أول ظهور للمرض في إحدى املزارع بمنطقة الوادي املتصدع في كينيا، لذا أطلق 

على املرض هذا االسم.

انتقال العدوى
تنتقل العدوى عن طريق:

• التماس املباشر وغير املباشر مع دم أو أعضاء الحيوانات املصابة، وينجم عنه 	
الغالبية العظمى من العدوى التي تصيب البشر. 

• أثناء 	 الحيوانات  أنسجة  ملس  طريق  عن  البشر  إلى  ينتقل  أن  للفيروس  يمكن 
الذبح والتقطيع، أو أثناء املساعدة في والدة الحيوانات، أو أثناء القيام بإجراءات 
بيطرية، أو نتيجة التخلُّص من جثث الحيوانات أو أجنتها. ولذلك تعد بعض الفئات 
املهنية، مثل املربني، واملزارعني، والعاملني في املجازر، واألطباء البيطريِّـني، شديدة 
التعرُّض الختطار العدوى. ويصاب البشر بالفيروس، وذلك من خالل جرح الجلد 
بسكني ملوَّثة أو بمالمسة جلد مصاب، أو باستنشاق الضبوب الناتجة عن ذبح 
حيوانات مصابة. وقد أدَّت طريقة االنتقال من خالل الضبوب إلى إصابة العاملني 

في املختبرات بالعدوى.

• توجد بعض البيِّنات على إمكانية إصابة البشر أيضًا بالعدوى بهذه الحمى عن 	
طريق شرب اللنب من الحيوانات املصابة وغير املبستر أو غير املغلي.

• وقد تنجم العدوى البشرية أيضًا عن لدغات البعوض املصاب، والسيَّما البعوض 	
بني  الفيروس  وينتشر  للدم،  املاص  الذباب  طريق  عن  أو  الزاعجة،  جنس  من 
البعوضة  املصاب، والسيَّما جنس  البعوض  لدغة  أساسًا عن طريق  الحيوانات 
الزاعجة الذي يصاب بالفيروس عن طريق التغذي على دم الحيوانات املصابة. 
كما يمكن ألنثى البعوض أن تنقل الفيروس مباشرة إلى نسلها عن طريق البيض، 
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ر التواجد املستمر لفيروس  فتأتي أجيال جديدة من البعوض املصاب. وهذا يفسِّ
حمى الوادي املتصدِّع في البؤر التي تتوطنها الحيوانات، حيث تتوافر للفيروسات 
في  عدة سنوات  يعيش  أن  البعوض  هذا  لبيض  يمكن  إذ  للبقاء،  مستديمة  آلية 
الظروف الجافة. وفي أوقات األمطار الغزيرة، عادًة ما تنغمر أماكن وجود اليرقات 
باملاء، مما يتيح فقس البيض وتزايد البعوض بشكل سريع، فينتشر الفيروس إلى 

الحيوانات التي يتغذى البعوض على دمائها.

ملحوظة
إلى  البشر  من  املتصدِّع  الوادي  لحمى  انتقال  حالة  أية  اآلن  حتى  توثَـّق  لم 
اتِّخاذ  عند  الصحية  بالرعاية  العاملني  إلى  الحمى  هذه  انتقال  يبلَّغ عن  ولم  البشر، 
االحتياطات العادية ملكافحة العدوى، كما ال توجد بيِّنات على وقوع فاشيات لحمى 

الوادي املتصدِّع في املناطق الحضرية.

األعراض
• تتميز العدوى الخفيفة لحمى الوادي املتصدِّع في البشر بمعاناة املصابني بالعدوى 	

إما تكون أعراضًا يتعذَّر اكتشافها، أو على شكل خفيف من املرض تميِّزه متالزمة 
ُحمَّوية، مع ظهور مفاجئ لحمى شبيهة باألنفلونزا، وآالم في العضالت، وآالم في 
املفاصل، وصداع، ويعاني بعض املرضى تيبُّس الرقبة، التحسس للضوء، وفقدان 
الشهية، والقيء. وفي املراحل املبكرة للمرض قد ُيَظّن أن هؤالء املرضى مصابون 
 7 بالتهاب السحايا، وعادًة ما تستمر أعراض حمى الوادي املتصدِّع مدة 4 - 
الفيروس  ويختفي  األضداد،  لظهور  نتيجة  املناعية  االستجابة  بعدها  تبدأ  أيام، 

تدريجيًا من الدم.
• تـتراوح مدة حضانة حمى الوادي املتصدِّع )الفتـرة من العدوى وحتى بداية ظهور 	

من يوَمْين إلى ستة أيام. كانت حمى الوادي املتصدع أكثر العوامل  األعراض( 
البيولوجية ضمن برنامج األسلحة الحيوية البيولوجية ملا تسببه من أمراض تؤثر 

على اإلنسان والحيوان.
• واحد 	 شكل  بظهور  البشر  في  املتصدِّع  الوادي  لحمى  الوخيمة  العدوى  تتميز 

2 % (، أو التهاب السحايا  املرض العيني )0.5 –  من ثالث متالزمات محدَّدة: 
والدماغ )أقل من 1 %(، أو الحمى النزفية )أقل من 1 %(.
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املقتـرنة  الشائعة  العيني، في هذا الشكل من املرض ُيالحظ أن األعراض  ــ املرض 
بالشكل الخفيف من املرض تصاحبها آفات شبكية. وتبدأ اآلفات العينية في الظهور 
بعد أسبوع إلى ثالثة أسابيع من ظهور أول أعراض املرض. وعادًة ما يعاني املرضى 
تغيُّمًا أو نقص الرؤية. وقد يختفي املرض من تلقاء نفسه دون ترك تأثيرات دائمة خالل 
12 أسبوعًا. ومع ذلك، عندما تحدث اآلفات في الشبكية حيث يصاب 50 %   - 10
من املرضى بفقدان مستديم للرؤية. ولكن ليس من الشائع حدوث الوفاة بني املرضى 

املصابني فقط بالشكل العيني للمرض.
ــ التهاب السحايا والدماغ، يبدأ هذا الشكل من املرض عادة بعد أسبوع إلى أربعة 
أسابيع من ظهور أول أعراض الحمى. وتشمل السمات اإلكلينيكية الصداع الشديد، 
وفقدان الذاكرة، والهلوسة، واختالط الذهن، والتوهان، والُدوار، واالختالج، والنوام، 
والغيبوبة. وقد تظهر مضاعفات عصبية بعد ذلك )بعد أكثر من 60 يومًا(. وينخفض 
معدل الوفاة بني املرضى الذين يعانون فقط هذا الشكل من املرض، ولكن من الشائع 

أن يتخلف عنه قصور عصبي قد يكون وخيمًا.
ــ مرض الحمى النزفية، تظهر أعراض هذا الشكل من املرض بعد يومني إلى أربعة أيام 
من بداية العلة، وهي تبدأ ببيِّنات على اختالل وخيم في الكبد، مثل اليرقان. ويعقب 
ذلك ظهور عالمات على النزف، مثل تقيؤ الدم، ووجود الدم في البراز، والطفح 
الفرفري أو الكدمات )الناتجة عن النـزف في الجلد(، والنـزف من األنف أو اللثة، 
وغزارة الطمث والنـزف من مواقع سحب الدم من الوريد. ويصل معدل اإلماتة 
في الحاالت بني املرضى املصابني بالشكل النـزفي للمرض إلى حـوالي 50 % 
وتحدث الوفاة عادًة بعد ثالثة أيام إلى ستة أيام من بداية ظهور األعراض. ويمكن 
اكتشاف الفيروس في الدم ملدة تصل إلى 10 أيام في حالة املرضى املصابني 
بني  الوفيات  معظم  وتحدث  املتصدِّع.  الوادي  لحمى  النـزفي  اليرقاني  بالشكل 

املرضى املصابني بالشكل اليرقاني النـزفي للمرض.

ى الوادي املتصدِّع في الحيوانات املضيفة فيروس ُحمَّ
يمكن لحمى الوادي املتصدِّع أن تصيب العديد من أنواع الحيوانات، فتسبِّب 
ُوتعد  مرضًا وخيمًا في حيوانات املزارع، بما فيها املاشية واألغنام واإلبل واملاعز. 

األغنام أكثر استعدادًا لإلصابة من املاشية واإلبل.
تبيَّن أن العمر عامل مهم في حساسية الحيوان لإلصابة بالشكل الوخيم للمرض: 
إذ يموت أكثر من 90 % من الخراف الصغيرة املصابة بحمى الوادي املتصدِّع في 

حني تقل هذه النسبة بني الخراف البالغة إلى 10 %.
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يصل معدل اإلجهاض بني النعاج الحوامل املصابة إلى حوالي 100 %. وتؤدي 
فاشية الحمى عادة في الحيوانات إلى إجهاض حيوانات املزارع دون وضوح األسباب، 

وقد يكون ذلك عالمة على بداية الوباء.

التشخيص

يمكن تشخيص حمى الوادي املتصدِّع الوخيمة بطرق مختلفة. ويمكن لالختبارات 
أن تؤكِّد وجود أضداد  السيرولوجية، مثل املقايسة املناعية املرتبطة باإلنزيم )إليزا( 
نوعية للجلوبولني املناعي للفيروس. ويمكن اكتشاف الفيروس نفسه بالدم في املرحلة 
توالد  مثل  متنوعة،  طرائق  باستخدام  وذلك  الخزعة،  نسيج  في  أو  للمرض  املبكرة 
الفيروس )في املزارع الخلوية أو في الحيوانات التي تم تطعيمها باللقاح(، أو باختبارات 

اكتشاف املستضد وبطريقة املنتسخة العكسية ــ لتفاعل سلسلة البوليميراز.

املعالجة

نظرًا ألن معظم حاالت اإلصابة البشرية لحمى الوادي املتصدِّع خفيفة نسبيًا 
وقصيرة املدة، ال يحتاج هؤالء املرضى معالجة معينة. أما في الحاالت األكثر وخامة، 

فتعد املعالجة الشائعة معالجة داعمة عامة.

الوقاية

ص به  ل لالستخدام البشري غير أن هذا اللقاح غير مرخَّ تم تطوير لقاح معطَّ
وغير متاح على النطاق التجاري. وقد اسُتخدم هذا اللقاح في املختبر لحماية العاملني 
البيطريِّـني واملختبريِّـني املعرَّضني بشدة ملخاطر العدوى بالحمى. وهناك لقاحات أخرى 
قيد البحث، ويجب اتباع االحتياطات الالزمة لتفادي اإلصابة بهذا املرض، مثل غلي 
الحليب جيدًا قبل الشرب واالبتعاد عن األماكن التي يتكاثر فيها الذباب والبعوض، 

والتخلص اآلمن من الحيوانات املصابة بطريق الحرق والدفن. 
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من  فيروسات  عائلة  هي   )Paramyxoviridae( املخاطانية  الفيروسات 
رتبة الفيروسات السلبية ذات الرنا أحادي الطاق )السلسلة(، وهي مسؤولة 
عن عدد كبير من األمراض منها: الحصبة والنكاف وعداوى السبيل التنفسي.

الحصبة
هي مرض خطير وسريع االنتقال يسّببه فيروس من فصيلة الفيروسة املخاطانية 
كان يودي بحياة ماليني األطفال كل عام في جميع أنحاء العالم قبل أن يتوافر لقاح 
أو  املباشر  االتصال  طريق  عن  العدوى  تنتقل  ما  وغالبًا  ملكافحتها.  وناجع  مأمون 
من خالل الضبوب بالهواء. ويصيب الفيروس الغشاء املخاطي وينتقل بعد ذلك إلى 
باقي أجزاء الجسم. والحصبة )Measles( من األمراض التي تصيب البشر وخاصة 
األطفال وال ُيعرف لها أي مستودع حيواني، يكتسب الشخص مناعة مدى الحياة بعد 

أول إصابة بالحصبة.

العالمات واألعراض
تتمّثل العالمة األولى للمرض عادة في حمى شديدة تبدأ في اليوم العاشر أو 
اليوم الثاني عشر بعد التعّرض للفيروس وتدوم من )4 - 7( أيام. وقد ُيصاب املريض 
العينني  في  واحمرار  وسعال  األنف(  )سيالن  بزكام  األولى  املرحلة  هذه  في  أيضاً 
أيام ُيصاب  وبعد مضي عدة  الّخدين.  بيضاء داخل مخاطية  وبقع صغيرة  ودمعان 
املريض بطفح يظهر عادة في الوجه وأعلى العنق. وخالل 3 أيام تقريبًا ينتقل الطفح 
)جلدي أحمر( عادة خالل اليوم الرابع إلى أسفل الجسم، ويطال اليدين والقدمني في 
نهاية املطاف. ويدوم الطفح فترة تتراوح بني 5 - 6 أيام، ثم يختفي بعد ذلك. ويتبع ذلك 
تكّون قشرة على الطفح شبيهة بالنخالة مع اختفاء الحرارة، ويحدث ذلك الطفح في 
غضون فترة تتراوح بني )7 - 18( يومًا عقب التعّرض للفيروس، ومتوسطها 14 يومًا.

الفيروسات املخاطانية

الفصل الثالث عشر
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مضاعفات املرض 
• إن أغلب الوفيات الناجمة عن الحصبة تحدث نتيجة ملضاعفات املرض. باإلضافة 	

إلى العمى والتهاب الدماغ واإلسهال الشديد، وما يرتبط بذلك من حاالت التجفاف 
أو التهابات األذن أو السبيل التنفسي الحادة، كااللتهاب الرئوي. 

• هناك شكل وخيم من الحصبة يصيب على األرجح صغار األطفال الذين يعانون 	
سوء التغذية، وبخاصة الذين ال يتلقون الكمية الكافية من الفيتامني »A«، أو الذين 

يعانون ضُعف الجهاز املناعي، بسبب العداوى مثل اإليدز، أو أمراض أخرى.
• أيضًا 	 اإلصابة  اختطار  الحمل  أثناء  بالحصبة  ُيَصْبن  الالتي  النساء  تواجه 

بمضاعفات شديدة وقد ينتهي حملهن باإلجهاض أو الوالدة املبكرة. وتتكّون لدى 
األشخاص الذي يتعافون من الحصبة مناعة تدوم مدى الحياة.

طرق انتقال العدوى
ينتشر فيروس الحصبة شديد اإلعداء عن طريق السعال أو العطس أو مخالطة 
شخص موبوء عن قرب أو مالمسة اإلفرازات الصادرة عن أنفه أو حلقه بشكل مباشر. 
ويظل الفيروس نشطًا ومعديًا في الهواء أو على املساحات املوبوءة طوال فترة قد تبلغ 
ساعتني من الزمن. ويمكن أن ينقل الشخص املوبوء الفيروس إلى شخص آخر خالل 
فترة تتراوح بني اليوم الـرابع الذي يسبق ظهور الطفح عليه واليوم الــرابع الذي يلي 

ظهور الطفح.

املعالجة
الرعاية  بفضل  الحصبة  عن  الناجمة  الوخيمة  املضاعفات  تالفي  املمكن  من 
التجفاف  وعالج  السوائل  من  كافية  وكميات  السليمة  التغذية  تضمن  التي  الداعمة 
بإعطاء محاليل تعويض السوائل التي تضيع جّراء اإلسهال والتقّيؤ عن طريق الفم، 
واستعمال امللطفات الجلدية لتجنب الحكة، و ينبغي وصف املضادات الحيوية لعالج 
أنواع العدوى التي تصيب العني واألذن وااللتهاب الرئوي مع الراحة التامة بالفراش 

طوال مدة املرض وفي غرفة هادئة خافتة اإلضاءة تجنبًا ألذى العينني.
إصابتهم  التشخيص  أثبت  الذين  النامية  البلدان  أطفال  يتلقى  أن  وينبغي   
بالحصبة جرعتني من مكّمالت الفيتامني »A«، مع ضمان مرور 24 ساعة بني الجرعة 
مستوياته  إلى   »A« الفيتامني  بالجسم  الفيتامني  مستوى  يعود  أن  إلي  واألخرى. 
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الطبيعية بعد انخفاضه أثناء الحصبة حتى لدى األطفال جيدي التغذية، ومن شأنه 
املساعدة على توّقي العمى واألضرار التي تلحق بالعني. كما تبّين أّن التغذية التكميلية 
بالفيتامني »A« تسهم في تخفيض عدد الوفيات الناجمة عن الحصبة بنسبة 50 %، 

وال يوجد دواء محدد مضاد للفيروسات لعالج فيروس الحصبة.

الوقاية
وللوقاية من املرض يجب تطعيم األطفال بشكل روتيني. ويتم، في غالب األحيان، 
البلدان  النكاف في  أو  األملانية و/  للحصبة  اللقاح املضاد  الحصبة مع  لقاح  إدراج 
التي تشهد مشكلة انتشار تلك األمراض، ويعتبر لقاح الحصبة من لقاح اللقاحات 

األساسية في جميع دول العالم ويعطي للطفل خالل السنة األولى من العمر.

الحصبة األملانية
الحصبة األملانية )Rubella(، هي عدوى فيروسية حادة وسارية يسببها فيروس 
الحصبة األملانية. ومع أنها عدوى معتدلة األعراض عمومًا لدى األطفال فإن عواقبها 
وخيمة عندما تصيب الحوامل، ألنها تسبب قتل الجنني أو إصابته بتشوهات خلقية، 
الخلقية". وينتقل فيروس الحصبة األملانية  "متالزمة الحصبة األملانية  وُتعرف باسم 
هو  واإلنسان  يسعل،  أو  اإلنسان  يعطس  عندما  بالهواء  املحمولة  الضبوب  بواسطة 

املضيف الوحيد املعروف لهذا املرض.

األعراض
عادة ما تكون أعراض إصابة الطفل باملرض بسيطة وتشمل ظهور طفح 
وغثيان والتهاب بسيط في البلعوم.  جلدي وحمى أقل من )39 درجة مئوية( 
80 % من  ويبدأ الطفح الجلدي الذي يحدث في ما تتراوح نسبته بني 50 - 
الحاالت بالظهور في العادة على وجه املريض وعنقه قبل أن ينتشر املرض إلى 
الجزء السفلي من جسمه، ويستمر ملـدة تتــراوح بني يوم واحد إلى 3 أيام، 
لذلك يسمى هذا املرض " حصبة األيام الثالثة" ومن أكثر األعراض التي تميز 
اللمفية الواقعة خلف األذنني  الناحية اإلكلينيكية تّورم الغدد  هذا املرض من 
وفي الرقبة، أما عدوى املرض لدى البالغني، وهي أكثر شيوعًا بني النساء، فتؤدي 
 10 إلى اإلصابة بالتهاب املفاصل وآالم مبرحة فيها تدوم عادة ملدة تتراوح بني 3 - 

أيام.
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متالزمة الحصبة األملانية الخلقية

عندما ُتصاب الحامل بفيروس الحصبة األملانية في مرحلة مبكرة من الحمل فإن 
أو  %، مّما قد يسبب إجهاض الجنني   90 يبلغ  إلى جنينها  العدوى  انتقال  احتمال 
والدته ميتًا أو إصابته بتشوهات خلقية ُتعرف باسم متالزمة الحصبة األملانية الخلقية. 
وقد يستغرق تخلص الرضيع املُصاب باملتالزمة املذكورة من الفيروس عامًا واحدًا 
أو يزيد. يمكن أن يعاني الطفل املصاب بمتالزمة الحصبة األملانية الخلقية ضعفًا في 
السمع والبصر وعيوب في القلب وغيرها من حاالت اإلعاقة التي تالزمه طوال حياته، 
ومنها اإلصابة بمرض الذاتوية )التوحد( وداء السكري واعتالالت في الغدة الدرقية، 

العمى وتشوهات القلب وتشوهات األسنان والتخلف العقلي.

في  معدالتها  أعلى  الخلقية  األملانية  الحصبة  بمتالزمة  اإلصابة  خطورة  وتبلغ 
البلدان التي ال تتمتع فيها النساء في سن اإلنجاب بمناعة ضد املرض )إما بواسطة 
التطعيم أو بعد أن ُيصنب بالحصبة األملانية(. وقبل إدخال اللقاح وصل عدد الرضع 
أدى  وقد  نحو خطير،  إلى  الخلقية  األملانية  الحصبة  بمتالزمة  الوالدة  عند  املصابني 
التطعيم واسع النطاق ضد الحصبة األملانية خالل العقد املاضي إلى القضاء على 
متالزمة الحصبة األملانية الخلقية من الناحية العملية في العديد من البلدان املتقدمة 

وبعض البلدان النامية.

الوقاية

لقاح الحصبة األملانية عبارة عن ساللة حية موّهنة ُتستخدم منذ أكثر من 40 
عامًا، وتعطي جرعة واحدة منه للفرد مناعة طويلة األمد بنسبة تزيد على 95 % مماثلة 
األملانية  الحصبة  لقاحات  وتتوفر  املرض طبيعيًا،  بعدوى  املكتسبة من اإلصابة  لتلك 
أو في توليفات،  إما في صيغة أحادية التكافؤ )لقاح موجه إلى ممرض واحد فقط( 
وهي األكثر شيوعًا، تقترن بلقاحات أخرى، كاللقاحات املضادة للحصبة والنكاف أو 

لقاحات الحصبة والنكاف والُحماق.

وقد تشمل  بأنها بسيطة،  للتطعيم  الالحقة  السلبية  الفعل  ردود  وتتسم عمومًا 
الشعور باأللم واحمرار مكان الحقن واإلصابة بحمى منخفضة الحرارة وظهور طفح 

جلدي وألم في العضالت.
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النكاف
النكاف )Mumps(، هو التهاب فيروسي حاد، وهو مرض من أمراض الطفولة 
املخاطانية يصيب  الفيروسات  زمرة  من  فيروس  بالعدوى، سببه  تنتقل  التي  الحاّدة 
الغدد اللعابية وخاصة الغدة النكفية والنسيج العصبي، وهو من الفيروسات الرنوية، 
نمط  النكاف  ولفيروس  األنفلونزا.  نظيرة  الفيروسات  كبرى تضم  عائلة  إلى  وتنتمي 
تصيب  اللقاح  انتشار  قبل  بالنكاف  اإلصابات  معظم  كانت  معروف.  واحد  مصلي 
األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 5 - 9 سنوات، ومعظمها يحدث في أواخر الشتاء 

والربيع. وقد نقص عدد اإلصابات نقصًا كبيرًا عقب تطبيق اللقاح. 

طرق انتقال العدوى
املباشر  وبالتماس  باللعاب  الفم  طريق  عن  للمرض  املسبب  الفيروس  ينتقل 
ظهور  من  أيام  قبل  العدوى  وتتم  البول،  طريق  عن  وأحيانًا  الهواء،  عبر  وبالضبوب 
األعراض وتستمر حتى زوال التّورم في الغدة النكفية، وبعد أن يدخل الفيروس من 
األنف أو الفم ويتكاثر في الغدة النكفية أو الغشاء املخاطي للسبيل التنفسي ويصل 
والدم  اللعاب  والعصبي، ويمكن استفراده من  الغدي  النسيج  يتوضع في  الدم  إلى 

والبول والسائل الدماغي النخاعي في املرحلة الحادة من العدوى.

األعراض
يستمر دور الحضانة من )14-24( يومًا )17 يومًا باملتوسط(، وال تظهر فيها 
أعراض أو عالمات املرض. وتتميز معظم الحاالت بالتهاب الغدة النكفية وحيد الجانب 
وأحيانًا إصابة الغدد تحت الفك وتحت اللسان مع األلم أثناء املضغ والبلع، والتهاب 
البنكرياس، والتهاب املبيض، والتهاب  الخصية والتهاب السحايا والدماغ، والتهاب 
الغدة الدرقية، ويمكن لهذه التظاهرات أن تسبق التهاب النكفية أو ترافقه أو تتلوه أو 
تحدث من دونه. تتميز إصابة الغدد النكفية بحرارة وصداع وقلة شهية وتعب وآالم في 
األذن يتلوها في اليوم التالي ضخامة الغدد النكفية تصل إلى ذروتها في غضون ثالثة 
أيام، ويزداد األلم بتناول الحوامض مثل الخل وعصير الليمون. تنخفض الحرارة بعد 

6 أيام، وتخف ضخامة الغدة النكفية خالل أسبوع على األكثر.
قد تحدث مضاعفات للمرض مثل: التهاب البربخ والخصية، التهاب السحايا والدماغ، 
التهاب البنكرياس، التهاب بالعضلة القلبية، إصابة املفاصل، ويمكن حدوث بعض املضاعفات 
العصبية، وأهمها الـصمم والتهـاب الـعصب الـوجهي، والتهـاب النخاع، والتهاب الدماغ.
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الوقاية
يفيد التمنيع الفاعل باللقاح الذي يكسب مناعة مدتها ال تقل عن عشر سنوات، 
وعادة ما يكون مضافًا معه طعم الحصبة والحصبة األملانية، ويوصى بإعطاء جرعتني 
بني 12-15 شهرًا، الجرعة  من اللقاح قبل أن يدخل الطفل املدرسة الجرعة األولى: 
الثانية: بني 4-6 سنوات، ويعد مآل اإلصابة جيدًا، ويتم التعافي من املرض خالل عدة 

أيام.

املعالجة
يشفى النكاف تلقائيًا، وتكون املعالجة لألعراض، وينصح بالراحة مع عزل الطفل 
املصاب، ووصف أدوية مخففة لأللم واستخدام كمادات ماء بارد ودافئ لتخفيف األلم 
والتورم وتجنب األطعمة القاسية التي تحتاج مزيدًا من املضغ واإلكثار من األطعمة 

اللينة والشوربات الدافئة وشرب كثير من السوائل. 
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تمثل الفيروسات الكلبية )Lyssa Virus( واحدة من فصيلة الفيروسات الربدية 
املضيف  هي  الفقاريات  ُوتعد  والحيوان  اإلنسان  تصيب  التي  الرنا  على  وتحتوي 
الكلب  لداء  املسبب  الفيروس  الفيروسات  هذه  وتتضمن  الفيروسات،  لهذه  الطبيعي 
)Rabies Virus(، ، وداء الكلب هو مرض يسّببه فيروس حيواني املنشأ )ينتقل من 
الحيوانات إلى البشر(، يصيب األعصاب والجهاز العصبي املركزي مسببًا التهابًا 
حادًا في الدماغ، ويؤثر هذا املرض على الحيوانات األليفة والبّرية وينتقل من الحيوان 
إلى اإلنسان من خالل التعّرض للعاب الكلب عن طريق العّض أو الخدش. وهو مرض 
أكثر من  أّن  الجنوبي. غير  القطب  باستثناء  تقريبًا،  العالم  قارات  منتشر في جميع 
95 % من الوفيات البشرية تحدث في آسيا وإفريقيا. ويؤدي داء الكلب، بعد تطّور 
أعراضه إلى وفاة املصاب به في جميع الحاالت تقريبًا. وهو من األمراض املهملة التي 
نادرًا،  إال  وفاتهم  ُيبّلغ عن  ال  مّمن  السكان  املستضعفة من  والفئات  الفقراء  تصيب 
والسيما في املجتمعات الريفية التي تقطن مناطق نائية ال ُتطبق فيها تدابير منع انتقال 

املرض من الكلب إلى اإلنسان. 

طرق انتقال العدوى

• تنتقل عدوى داء الكلب إلى اإلنسان عادة عقب تعّرضه لعّضة أو خدش عميق في 	
الجلد من حيوان مصاب بالعدوى. وتمّثل الكالب الثوّي الطبيعي والناقل الرئيسي 
لهذا الداء، وهي تقف وراء مجموع الوفيات السنوية الناجمة عن هذا املرض في 

آسيا وإفريقيا.
• تقف الخفافيش وراء معظم الوفيات البشرية الناجمة عن داء الكلب في الواليات 	

األخيرة  اآلونة  في  الخفافيش  كلب  داء  ظهر  كما  وكندا.  األمريكية  املتحدة 
كاختطارصحي عمومي في أستراليا وأمريكا الالتينية وأوروبا الغربية على أن 
عدد وفيات البشر بسبب داء كلب الخفافيش في هذه األقاليم يظل ضئياًل مقارنة 

الفيروسة الَكَلبية

الفصل الرابع عشر
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بمن يلقون مصرعهم عقب تعرضهم لعضة كلب. ومن النادر جدًا حدوث وفيات 
في صفوف البشر بسبب داء الكلب جّراء التعّرض لعّضات الثعالب وحيوانات 
الراكون والظربان األمريكي وابن آوى والنمس وغير ذلك من أنواع اللواحم البرّية 

الثوّية.
• املخاطي 	 الغشاء  بني  مباشرة  مخالطة  تحدث  عندما  أيضًا  املرض  ينتشر  قد 

البشري أو الجروح الجلدية الحديثة وبني مادة ملّوثة بالفيروس هي اللعاب عادة. 
ولكّن هذه  العض،  إلى آخر عن طريق  إنسان  العدوى من  نظريًا سراية  ويمكن 

السراية لم ُتؤّكد قط.
• على 	 تحتوي  ضبوب  استنشاق  طريق  عن  الداء  بعدوى  املرء  ُيصاب  ما  نادرًا 

الفيروس. وال يمكن أن  بذاك  ُيزرع في جسمه عضو ملّوث  أو عندما  الفيروس 
ُيصاب اإلنسان بالعدوى بعد تناوله لحوم أو أنسجة أخرى نّيئة لحيوانات مصابة 

بداء الكلب.

األعراض
تتراوح عادة فترة حضانة داء الكلب بني شهر واحد وثالثة أشهر، ولكّنها قد 
تتراوح أيضًا بني أقّل من أسبوع وأكثر من سنة. وذلك يعتمد على مكان الجرح وعلى 
كمية الفيروسات امللقحة داخل الجرح، وتتمّثل أعراض املرض األولى في الحمى وألم 
ُيصاب به الشخص املوبوء في غالب األحيان أو شعور بالوخز أو النخز أو الحرق غير 
املبرر في موضع الجرح. مع مراعاة أعراض وعالمات لحدوث التهاب تدريجي في 
الدماغ والُنخاع قد يؤدي إلى وفاة املصاب به، ويمكن أن يعقب ذلك ظهور شكلني من 
املرض يتمّثل أحدهما في داء الَكلَب الهياجي الذي ُيبدي املصابون به عالمات فرط 
النشاط ورهاب املاء والهواء أحيانًا، نظرًا ألن املصابني يحدث لهم شلل في عضالت 
إلى إصابتهم  يؤدي  املاء مما  أو شرب  ابتالع  قادرين على  البلع، مما يجعلهم غير 
بالهياج عند رؤية املاء وبعد مضي بضعة أيام تحدث الوفاة الحتمية حتى مع تعاطي 

الدواء الخاص والعناية الفائقة للمريض نتيجة فشل قلبي تنفسي. 
الحاالت  مجمل  من   %  30 حدوث  وراء  يقف  فهو  الصامت،  الَكلَب  داء  أّما 
البشرية. ويتسم هذا الشكل من املرض بوخامة أقّل من الشكل الهياجي ويستغرق 
أو  العّضة  انطالقًا من موضع  بالشلل  تدريجيًا  العضالت  وُتصاب  منه.  أطول  فترة 
الخدش. وتتطّور األعراض ببطء، إلى غيبوبة تعقبها الوفاة في آخر املطاف. وكثيرًا ما 

ُيساء تشخيص هذا الشكل املسّبب للشلل، مّما يسهم في نقص اإلبالغ عن املرض.
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التشخيص

ال توجد أّي اختبارات لتشخيص عدوى اإلنسان بداء الَكلَب قبل ظهور أعراضه 
اإلكلينيكية، وقد يطرح التشخيص اإلكلينيكي صعوبة إذا لم تكن هناك عالمات رهاب 
أثناء  بالداء  اإلنسان  تأكيد إصابة  ويمكن  املرض.  بهذا  الخاصة  الهواء  أو  املاء  من 
حياته وعقب مماته بواسطة تقنيات تشخيص مختلفة تهدف إلى الكشف عن الفيروس 
ككل أو املستضدات الفيروسية أو عن أحماضه النووية املوجودة في األنسجة املصابة 
)الدماغ أو الجلد أو البول أو اللعاب(، وغالبًا ما يشمل أجسام نيجري وهي عالمة 
تشخيصية مؤكدة بنسبة 100 % لحدوث العدوى، وكذلك من املمكن تشخيص حدوث 

العدوى بفحص الحيوان العاض إلصابته بفيروس داء الكلب.

الدماغ  اللتهاب  األخرى  املسببات  استبعاد  على  التفريقي  التشحيص  يعتمد 
الفيروسي، مثل فيروسات الحأل والفيروسات املعوية والفيروسات املنقولة باملفصليات.

الوقاية

التخّلص من داء الَكلَب بني الكالب، داء الكلب من األمراض التي يمكن توقيها 
باللقاحات. وتتمّثل أكثر االستراتيجيات مردودية في مجال وقاية البشر من داء الكلب 
مّكن  وقد  النوعي.  باللقاح  تطعيمها  طريق  عن  الكالب  بني  املرض  من  التخّلص  في 
تطعيم الحيوانات )الكالب أساسًا( من خفض عدد الحاالت البشرية )والحيوانية( في 
عدة بلدان، السيما في أمريكا الالتينية. غير أّن الزيادة املُسّجلة مؤخرًا في الوفيات 
البشرية الناجمة عن هذا الداء في بعض املناطق من إفريقيا وآسيا وأمريكيا الالتينية 

تشير إلى عودة ظهور املرض كإحدى املشكالت الصحية العمومية الخطيرة.

تمنيع الناس من أجل وقايتهم، ويمكن استعمال لقاحات مأمونة وناجعة 
ألغراض التمنيع السابق للتعّرض. وُيوصى بإعطاء هذه اللقاحات للمسافرين 
الذين يمضون وقتًا طوياًل في الهواء الطلق، وخاصة في املناطق الريفية مّمن 
يزاولون أنشطة من قبيل ركوب الدراجات أو التخييم أو املشي ملسافات طويلة، 
يرتفع  مناطق  في  يعيشون  الذين  وللمغتربني  طويلة  لفترة  للمسافرين  وكذلك 
فيها بشدة اختطار التعرض للداء. كما ُيوصى بإعطاء التمنيع السابق للتعّرض 
ملن يمارسون بعض املهن شديدة االختطار، مثل عمال املختبرات الذين يناولون 



- 124 -

الفيروسات التي لها أهمية إكلينيكية

فيروس داء الكلب الحّي وغيره من الفيروسات الكلبية، واألفراد الذين يزاولون 
أي أنشطة أخرى قد تحتم عليهم، بحكم املهنة أو بهذا الشكل أو ذاك، أن يخالطوا 
مباشرة الخفافيش، وآكالت اللحوم، وغيرها من الثدييات في املناطق املتضّررة بداء 

الكلب. 

املعالجة
ينجح العالج بعد التعرض وقبل ظهور األعراض بدرجة كبيرة في منع املرض، 

وفيما يلي مكونات العالج التالي للتعرض لداء الكلب:

• استهالل عالج موضع الجرح في أسرع وقت يلي التعرض للداء، عن طريق إزالة 	
فيروس داء الكلب من موضع العدوى بالوسائل الكيميائية أو املادية من أساليب 
الحماية الناجعة. وعليه فإّن من األهمية معالجة جميع مواضع الجروح والخدوش 
للمرض. وكذلك من  بالفيروس املسّبب  التي قد تكون ملّوثة  العّض  الناجمة عن 
دقيقة   15 ملدة  جّيدًا  الجرح  وتطهير  بها غسل  املوصى  األولى  اإلسعافات  أهم 
على األقل باملاء والصابون أو بإحدى املواد املنّظفة أو بمادة البوفيدون اليودي أو 

غيرها من املواد املبيدة لفيروس داء الكلب.
•  إعطاء الجلوبولني املناعي املضاد للمرض، إذا ما ُأوِصي بذلك.	
• توفير العالج الناجع في أسرع وقت عقب التعّرض لداء الكلب من األمور الكفيلة 	

في  اإلصابة  اختطار  ويزداد  الوفاة،  وحدوث  األعراض  ظهور  دون  بالحيلولة 
الحاالت التالية:

-  إذا كان الحيوان الذي تسبب في العض معروف بإصابته بداء الَكلَب أو من ناقالت الداء.
-  إذا بدت على الحيوان عالمات املرض أو سلوكيات غير عادية.

-  إذا كان الجرح أو الغشاء املخاطي ملوثًا بلعاب الحيوان.
-  إذا حدثت العضة من دون استفزاز للحيوان.

-  إذا كان الحيوان غير ملقح.

التثقيف الصحي للفئات املعرضة الختطار اإلصابة باملرض، وتشمل تلك الفئات
• سكان املناطق الريفية حيث ال يسهل الحصول على اللقاحات البشرية والجلوبولني 	

املناعي بسرعة.
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• الفقراء، بسبب تكلفة املعالجة الوقائية التي تعقب التعّرض لحيوان مشتبه في إصابته.	
• األطفال دون سن 15 عامًا. 	
• اإلقامة في منطقة موبوءة ومهملة.	
• ممارسة مهنة تتعامل مع الحيوانات الناقلة للفيروس.	
• املسافرون إلى املناطق الريفية املتضّررة بداء الَكلَب.	
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يناقش هذا الفصل نوعني من الفيروسات الخطيرة التي تصيب اإلنسان وطرق 
الوقاية والعالج

أواًل، فيروس التهاب سنجابية النخاع)شلل األطفال(
سنجابية  التهاب  ملرض  املسبب  العامل  هــي   )Poliovirus( السنجابية  الفيروسة 
عائلة  أعضاء  وأحد  معوي  بشري  فيروس  وهو   ، األطفال(  )شلل  النخاع 
مرض  هو  األطفال  شلل  ومرض   ،)Picornaviridae( البيكورناوي  الفيروسات 
فيروسي شديد العدوى، عرفته البشرية منذ آالف السنني، وخلَّف ماليني الضحايا، 
مومياء وصور  على  آثاره واضحة  املجتمع، فظهرت  فئات  وترك بصمته على جميع 
حكــم  الـذي  األعرج،  بالفرعون  يلقب  كان  الذي  »سبتاح«  القديم  الصري  الفرعون 

مصر فــي الفتــرة مــن )1202 ــ 1191( قبل امليالد.
تكمن خطورة شلل األطفال بأنه مرض فيروسي شديد العدوى، حيث إنه يغزو 
الجهاز العصبي وهو كفيل بإحداث الشلل التام في غضون ساعات من الزمن. ويدخل 
الفيروس جسم اإلنسان عبر الفم ويتكاثر في األمعاء. وتتمّثل أعراض املرض األّولية 
في الحمى والتعب والصداع والقيء وتصّلب الرقبة والشعور بألم في األطراف. يتطور 
إلى اإلصابة بشلل عضال )يصيب الساقني عادة(. يالقي ما يتراوح بني )5 - %10( 

من املصابني بالشلل حتفهم بسبب توّقف عضالتهم التنفسية عن أداء وظائفها.
وُيطلق العلماء على الفيروسات املسبِّبة لشلل األطفال »الفيروسات املعوية«، وقد 
أطلق العلماء عليها هذا االسم ألنها تدخل جسم اإلنسان عبر الفم وتتكاثر في األمعاء، 
وتفرز في البراز، لتنتقل في الظروف التي تقل فيها النظافة الشخصية والعامة بني 
الناس، لتصيب املزيد منهم بالعدوى، عن طريق الفم، ثم تنتقل إلى العقد اللمفية لتغزو 
الجهاز العصبي، والسيما خاليا املادة السنجابية بالنخاع والتي تتضمن األعصاب 

املسؤولة عن حركة العضالت.

الفيروسات السنجابية والعجلية

الفصل الخامس عشر
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األعراض
رغم دخول الفيروسات إلى الجسم، فإن العدوى تمر في معظم الحاالت دون أية 
أعراض، أو قد تظهر أعراض أّولية طفيفة ال يأبه لها الطفل وال األهل، مثل االرتفاع 
البسيط في درجة الحرارة، والتعب، والصداع، والقيء، وقد يرافق ذلك ألم وتصّلب 
الساقني  أما شلل  األطراف،  في  بألم  العضالت، وشعور  وتشنج  الرقبة،  منطقة  في 
فال يحدث إال لدى نسبة قليلة من املصابني بالعدوى وال تزيد عن حالة من بني كل 
200 حالة عدوى، ويتضمن هذا النوع من الشلل فقدان املنعكسات مع تشنج حاد 
في العضالت ورخاوة في األطراف املصابة ناجمة عن فقد السيطرة على األعصاب، 
من بني املصابني بشلل األطراف السفلية يموت )5 - 10%( بسبب شلل العضالت 

التنفسية.

اللقاحات املضادة لشلل األطفال
ع على إطالق منظمة الصحة العاملية ملبادرة استئصال شلل األطفال  ومما شجَّ
من العالم عام 1988 ابتكار نمطني اثنني من اللقاحات املضادة لشلل األطفال، يعطى 
أحدهما بالحقن بالعضل، ويسمَّى باسم الطبيب الذي ابتكره »سالك«)Salk(، ويعطى 
 .)sabin( »اآلخر على شكل نقط بالفم الذي ُسمِّي باسم الطبيب الذي ابتكره »سابني
ولكل لقاح من هذين اللقاحني ميزات ونقاط قوة، وعليه باملقابل تحفظات ونقاط ضعف. 
وقد عكف األطباء والعلماء على دراسة نقاط الضعف وجوانب القوة لكال اللقاحني، 
ليخرجوا باملبادرة العاملية التي أطلقتها منظمة الصحة العاملية عام 1988 الستئصال 

شلل األطفال.

لقاح سابني

ولكنها  حية  فيروسات  على  ويحتوي  بالفم،  نقط  على شكل  يعطى  اللقاح  هذا 
بعد  العدوى  تسبب  التي  الطبيعية  الفيروسات  يحاكي  وتأثيره  ُمْضَعَفة.  أو  نة  ُمَوهَّ
دخولها من الفم، إذ يتكاثر الفيروس املوجود في اللقاح ضمن أمعاء الطفل الذي تلقَّى 
التطعيم، فيستثير لديه تكوين األضداد املناعية، وخالل ذاك الوقت ُيواصل الطفل طرح 
فيروسات شلل األطفال )تحصني غير فاعل(، مع الغائط، فتنتشر بني أفراد املجتمع 
الذين لم يتلقوا اللقاح لتحرض أجسامهم على تكوين األضداد. خاصة املناطق التي 
بكاملها،  البلدان  مستوى  على  يستخدم  فإنه  ولذا  الصحية،  الخدمات  نقص  تعاني 

والسيما أنه يتميز بانخفاض تكلفته، وبسهولة إعطائه. 
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لقاح سالك

لة، فال  ُيعطى هذا اللقاح بالحقن العضلي، ويحتوي على فيروسات ميتة أو ُمَعطَّ
يمكنها إحداث العدوى، ولكنها تحتفظ بقدرتها على استثارة مناعة الطفل، ويتميز هذا 
اللقاح بأنه يوفر حماية ممتازة لألفراد )تحصني فاعل(، دون أن يكون له دور هام في 

حماية أي فرد لم يتلق التطعيم فعليًا.

طرق انتقال املرض

هو فيروس شديد العدوى ينتقل بني األشخاص عبر عدة طرق، تشمل التواصل 
أثناء  والفم  األنف  إفرازات  وعبر  السليم،  والشخص  املصاب  الشخص  املباشر بني 
العطس، وعن طريق البراز امللوث أو الطعام، ومصادر املياه امللوثة، ويدخل الفيروس 
عبر الفم أو األنف ليصل إلى األمعاء وينتقل إلى الجهاز العصبي، وفترة الحضانة 

تتراوح مما بني )5-35( يومًا.

املبادرة العاملية الستئصال شلل األطفال

العاملية الستئصال شلل األطفال على ركائز أساسية، أهمها  املبادرة  اعتمدت 
التطعيم باللقاحات، فقد زادت جرعات اللقاحات الفموية التي أعطتها املبادرة العاملية 
مليارات   3 يزيد على  ملا  ُأعِطيت  مليارات جرعة،   10 األطفال على  الستئصال شلل 
طفل. ومن الركائز الهامة األخرى للمبادرة تقوية النظم الصحية وتمكينها من قيامها 
باملهام التي تكفل قطع سراية الفيروسات في املجتمعات، وضمان توفير املوارد املالية 
األوقات  وفي  بدقة  املرسومة  الخطط  لتنفيذ  الصحيني  والعاملني  التقنية  والخبرات 
املناسبة مع محاولة رفع مستوى خدمات االصحاح بالدول الفقيرة والعمل على نشر 

الوعي الصحي.

وقد أشارت الدراسات إلى أن املبادرة العاملية الستئصال شلل األطفال قد تكللت 
جهودها بالنجاح، فقد حمت أكثر من 10 ماليني طفل من اإلصابة بالشلل، وأنقذت 
أكثر من 1.5 مليون طفل من املوت بالشلل التنفسي، وأنها بالتالي قد خفَّضت معدل 
حدوث الشلل بأكثر من 99 % مما كان عليه عام 1988، إذ أن عدد األطفال املصابني 
بالشلل وصل في نهاية عام 2014  إلى 316 حالة فقط، بعد أن كان في عام 1988 
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يزيد على 380 ألف حالة، وباإلضافة إلى ذلك فقد انحسر شلل األطفال من جميع 
أفغانستان  هي  فقط،  بلدان  ثالثة  محدودة ضمن  مناطق  في  لينزوي  العالم،  أرجاء 

ونيجيريا وباكستان، بعد أن كان منتشرًا على نطاق واسع ببلدان العالم. 

العوائق والتحديات

واجه العالم العديد من التحديات التي أعاقت استئصال مرض شلل األطفال، 
فقد أدت االضطرابات الدولية والصراعات والحروب إلى انهيار النظم الصحية في 
ن فيروس شلل األطفال في  بعض البلدان، وتوقف تنفيذ خطط التمنيع باللقاحات، فتوطُّ
بعض مناطقها النائية، ثم انطلق منها ليعاود الدخول إلى مناطق وبلدان سبق لها أن 
تخلصت منه، ومن أهم تلك الدول الصومال، وسورية، وأثيوبيا، والكاميرون، وغينيا 
االستوائية، والعراق، ويحذِّر األطباء والعلماء من أن فيروس شلل األطفال سيعاود 
الدخول إلى كل بلد يتهاون في تطعيم أطفاله على النحو الكافي بعد أن يعلن تخلصه 
منه، سواًء كان تهاونه ذلك تحت ضغط منافسة مشكالت صحية أخرى، أم في ظل 
شعور باألمان وبالقضاء على شلل األطفال، وأن عليه عند ذاك تنفيذ جوالت إضافية 
لة أو  ومكثَّفة للتطعيم، بل وأحيانًا إلى إدخال اللقاح الذي يتضمن الفيروسات املَُعطَّ
الذي يتضمن  بالفم  يعطى  الذي  اللقاح  بداًل من  العضلي  بالحقن  يعطى  الذي  امليتة 

نة أو املُْضَعفة، وتتمثل التحديات فيما يلي :  الفيروسات الحية املَُوهَّ

• التقنية املالئمة في الوقت املناسب 	 الكافية والخبرات  املالية  نقص توافر املوارد 
وفي املكان املناسب، وضآلة الدعم االجتماعي واالستجابة اإليجابية من قبل عامة 

الناس عند تنفيذ حمالت التطعيم املتكررة باللقاحات املضادة لشلل األطفال.

• ظهور حاالت قليلة العدد من الشلل سببتها الفيروسات الحية في اللقاحات الفموية، 	
أو  الفيروسات،  تلك  املناعة ضد  يعانون نقصًا جسيمًا في  الذين  والسيما لدى 
الضئيل  العدد  يقارن  )طفرات(، وال  الفيروس  تبدالت في جينات  بسبب حدوث 
لتلك الحاالت )حالة واحدة مقابل 2.7 مليون تطعيم(، بالوقاية من حدوث أكثر من 

عشرة ماليني حالة شلل بسبب الفيروس الرئيسي.
• شلل 	 بفيروس  واحدة  إصابة  وجود  أن  في  تكمن  خطورة  املشكالت  أكثر  لعل 

األطفال تعرِّض جميع األطفال في جميع البلدان الختطار اإلصابة باملرض. وإذا 
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فشلت الجهود العاملية في استئصال شلل األطفال من كل شبر من العالم فإن 
من املتوقع حدوث إصابة لحوالي 200 ألف حالة جديدة في العالم في غضون 

عشر سنوات.

املنافع املستقبلية الستئصال شلل األطفال
إذ  عامة وضخمة،  عاملية  منافع  العالم  األطفال سيهدي  على شلل  القضاء  إن 
سيستفيد منها جميع الناس على قدم املساواة، بغض النظر عن املكان الذي يعيشون 
فيه. فسيتحرر الناس من الخوف من العدوى بفيروس شلل األطفال، ويأمنون على 
أطفالهم من شره، إلى جانب فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة، فقد أشارت النماذج 
األقــل  على  األطفال سيوفر  على شلل  القضاء  أن  إلى  املثال  على سبيل  الحسابية 
40-50 مليار دوالر أمريكي على مدى السنوات العشرين املقبلة، وسيكون معظمها 
من نصيب البلدان منخفضة الدخل، واألهم من ذلك، أن هذا النجاح يعني عدم معاناة 
أي طفل مرة أخرى من اآلثار الرهيبة إلصابته بالشلل مدى الحياة نتيجة لفيروس 

شلل األطفال.
ولـئن اسـتقطبت مبـادرة استئصـال شـلل األطفـال استثمـارات مـالية ضخمة، 
وإدارة  تنفيذ  في جودة  نوعية  قفزات  وأحرزت  هائلة،  بشرية  خبرات  عنها  نتج  فقد 
الدعم  خدمات  وإدارة  البيانات،  وتفسير  وجمع  واملراقبة  والتمنيع  الترصد  أنشطة 
للقاحات...وهكذا يمكن االستفادة من الفرق التي عملت في استئصال شلل األطفال 
ملكافحة األمراض السارية األخرى، مثل الحصبة واملالريا والحمى الصفراء وأنفلونزا 
السارية  غير  األمراض  ومكافحة  الطفيلية،  والديدان  األخرى،  ونظائرها  الطيور 
الدعم  الصحية من  النظم  اكتسبته  مما  االستفادة  يمكن  كما  الفيتامينات.  مثل عوز 
والتطوير اللذين وفرتهما املبادرة العاملية الستئصال شلل األطفال وتوظيفهما في تلبية 
األخير،  الشوط  نهاية  ينتظر  بأسره  والعالـم  واليوم،  األخرى،  الصحية  االحتياجات 

واإلعالن عن تحرر البشرية من شلل األطفال. 

ثانيًا، التهاب األمعاء بالفيروسات الَعَجـِليَّة )روتا(
الّريويــة،  الفيروســات  إلى فصيلــة   )Rotavirus( الَعَجـِليَّة  الفيروسات  تنتمي 
وهي مسؤولة عن حوالي ثلـث حــاالت اإلصابات باإلسهال داخل املستشفيات وفي 
العمر  5 سنوات من  األقل من  الرضع وصغار األطفال  النهارية في  الرعاية  مراكز 
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وفي وحدات طب الشيوخ، وأحياناً تسبب إسهال املسافرين لدى البالغني وإسهاالت 
املرضى املصابني بعوز املناعة )بما في ذلك مرضى اإليدز ( وفي آباء وأمهات األطفال 

املصابني بإسهال الفيروسات الَعَجـِليَّة.

طرق انتقال العدوى
أن  وبما  التنفسي.  البرازي  وربما  الفموي،  البرازي  بالطريق  الفيروس  وينتقل 
الفيروس ال يتكاثر في السبيل التنفسي بشدة، فمن املحتمل أن ينتشر مع املفرغات 
التنفسية. وهناك بعض البينات على احتمال وجود الفيروسة الَعَجـِليَّة في املياه امللوثة. 

وفترة الحضانة )24-72( ساعة تقريبًا.

األعراض
يـُحدث املرض التهابًا في املعدة واألمعاء لدى الرضع وصغار األطفال ويتصف 
وأحيانًا تحدث  بتجفاف شديد  أحيانًا  مائي مصحوب  يعقبهما إسهال  بحمى وقيء 
في  اإلسهال  إلصابات  رئيسًا  سببًا  الَعَجـِليَّة  الفيروسات  ُوتعد  الصغر،  في  الوفاة 
املستشفيات لدى الولدان والرضع. ويصعب في أية حالة فردية التمييز بني املرض 
الناتج عن الفيروسات الَعَجـِليَّة وبني املرض الذي تسببه فيروسات معوية أخرى، رغم 
أن إسهال الفيروسـات الَعَجـِليَّة قـد يكـون أكثر شـدة، وغــالبًا مــا يكـون مصحوبًا 

بـحمى وقـيء بصورة أشـد من اإلسهال الحاد الناجم عن العوامل األخرى.

التشخيص
يتم تمييز الفيروسات الَعَجـِليَّة في البراز أو مسحة املستقيم باملجهر اإللكتروني 
تراص  اخـتبارات  )اإلليزا(،  باإلنزيم  املرتبط  املناعي  املمتز  مقايسة  باختبارات  أو 

الالتكس أو بالطرائق املناعية األخرى التي تتوافر تجاريًا. 

الوقاية من املرض 
يتوافر لقاح حي للفيروسات العجلية، وهو لقاح رباعي التكافؤ ويعطى عن طريق 
الفم حيث يستخدم لدى الرضع بني عمر ستة أسابيع وسنة واحدة ، بثالث جرعات 
تعطى في عمر شهرين وأربعة أشهر وستة أشهر. وقد لوحظ حدوث االنغالف املعدي 
)شكل من انسداد األمعاء بسبب اندخال جزء منها في جزء آخر( في التجارب التي 
سبقت منح الترخيص للقاح. ويحظر استعمال املضادات الحيوية واألدوية املضادة 

لحركة األمعاء.
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إن فيروس زيكا )Zika Virus( هو فيروس مستجّد ينقله البعوض، وقد اكُتشف 
الحمى  رصد  شبكة  بواسطة  الريسوس  قرود  في   1947 عام  أوغندا  في  مرة  ألول 
الصفراء الحرجية، ثم اكُتشف بعد ذلك في البشر عام 1952 في أوغندا وجمهورية 
وآسيا  واألمريكتني  إفريقيا  في  زيكا  فيروس  فاشيات  ُسجلت  وقد  املتحدة.  تنزانيا 
واملحيط الهادئ. والفيروس من الفيروسات املَُصفَِّرة )Flavivirus(، وتنقله البعوضة 
الزاعجة التي عادة ما تلسع في ساعات الصباح واملساء، ومستودعه من الحيوانات 

غير معروف.
ينتج مرض فيروس زيكا عن فيروس ينقله البعوض من نوع الزاعجة، ويشكو 
األشخاص املصابون به من ارتفاع طفيف في درجة الحرارة وطفح جلدي والتهاب 
في امللتحمة. وعادة ما تستمر هذه األعراض ملدة تتراوح بني يومني و7 أيام. وال يوجد 
حاليًا أي عالج محدد لهذا املرض أو لقاح مضاد له.وتتمثل أفضل طريقة للوقاية منه 
إفريقيا  بلدان  الفيروس يسري في  البعوض. ومن املعروف أن  الحماية من لدغ  في 
والقارتني األمريكتني وآسيا وبلدان املحيط الهادئ، وترجع أهمية مرض فيروس زيكا 
إلى ارتباط اإلصابة بهذا املرض مع تسببه في إصابة األجنة لألمهات املصابة بحاالت 
العصبية  املضاعفات  وبعض  باريه،  ــ  جيان  ومتالزمة  )الصعل(  الرأس  صغر  من 

األخرى.

العالمات واألعراض
إن فترة الحضانة لفيروس زيكا غير واضحة،  وتظهر األعراض بعد بضعة أيام 
من لدغ الشخص من البعوضة الحاملة للمرض، ولكنها تمتد على األرجح لعدة أيام. 
وتشمل  باملفصليات،  املنقولة  األخرى  بالفيروسات  العدوى  أعراض  أعراضه  وتشبه 
والتوعك  املفاصل  وآالم  العضلي  واأللم  امللتحمة  والتهاب  الجلدي  والطفح  الحمى 
والصداع. وعادة ما تكون هذه األعراض خفيفة وتستمر ملدة تتراوح ما بني )7-2( 

أيام.

فـيروس زيكـا

الفصل السادس عشر
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طرق انتقال العدوى
ينتقل  أن  ويمكن  الزاعجة،  البعوضة  اللدغ من  زيكا عن طريق  فيروس  ينتشر 
عن طريق االتصال الجنسي، فقد تم كشفه في السائل املنوي، ويمكن أن ينتقل عبر 

املشيمة للجنني. 

مضاعفات املرض 

• الرضع من 	 الرضيع أصغر من رأس  فيه رأس  يكون  الرأس، هو مرض  صغر 
نفس السن والجنس، وتحدث اإلصابة بصغر الرأس عندما تكون هناك مشكلة 
في الرحم أثناء الحمل تتسب في توقف دماغ الجنني عن النمو والتطور العقلي.

• نتيجة تعرض 	 الخلقية، هي متالزمة من األعراض تحدث  متالزمة فيروس زيكا 
الجنني داخل الرحم لفيروس زيكا، وتشمل  تشوهات الرأس والحركات الالإرادية 
األطراف  وتقلص  البلع  )مشكالت  الدماغ  وظائف جذع  والهياج وخلل  والوبات 
هذه  تؤدي  أن  ويمكن  الدماغية،  والشذوذات  والسمعية  البصرية  والشذوذات 

األعراض لإلجهاض واإلمالص(.
• املناعي 	 الجهاز  فيه  يهاجم  الحدوث  نادر  اعتالل  هي  باريه،  ــ  جيان  متالزمة 

للمريض أعصاب املريض نفسه مع تأثر عضالت الصدر وشلل عضالت التنفس.  

التشخيص
يعتمد التشخيص على األعراض وعلى التاريخ الحديث للشخص املصاب من 
التعرض للدغات البعوض أو السفر إلى منطقة محتمل بها حدوث العدوى، وُيشخص 
فيروس زيكا عن طريق تفاعل سلسلة البوليميراز، وعزل الفيروسات من عينات الدم. 
يتفاعل  قد  الفيروس  نظرًا ألن  التشخيص عن طريق االختبار املصلي،  وقد يصعب 
الدَّْنك وغرب  الفيروسات املصفرة األخرى مثل فيروسات حمى  تفاعاًل مشتركًا مع 

النيل والحمى الصفراء.

الوقاية
تعتمد الوقاية من املرض ومكافحته على:

•  تقليص أعداد البعوض عن طريق الحد من مصادره )إزالة أماكن تكاثره وتعديلها( 	
والحد من تعرض الناس للبعوض، حيث يمثل البعوض وأماكن تكاثره عاماًل مهمًا 
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من عوامل اختطار العدوى بفيروس زيكا. ويمكن تحقيق ذلك باستخدام طاردات 
قدر  أكبر  تغطي  التي  الفاتحة(  األلوان  )تحبذ  املالبس  واستخدام  الحشرات، 
وإغالق  السلكية،  الحواجز  مثل  املادية  الحواجز  الجسم، واستخدام  ممكن من 
أن  بمكان  األهمية  ومن  النوم.  عند  الناموسيات  واستخدام  والشبابيك،  األبواب 
تفرغ األوعية التي قد تحتوي على املاء مثل أواني الزهور وأطر السيارات، أو 

تنظف أو تغطى من أجل إزالة األماكن التي يمكن للبعوض أن يتكاثر فيها.

• إيالء عناية خاصة لألشخاص الذين قد يكونون غير قادرين على حماية أنفسهم 	
بالقدر الكافي، ومساعدتهم، مثل صغار األطفال واملرضى وكبار السن.

• الحشرية. 	 املبيدات  برش  تنصح  أن  الصحية  للسلطات  يمكن  الفاشيات،  أثناء 
ويمكن أن ُتستخدم املبيدات الحشرية التي يوصي بها مخطط تقييم مبيدات الهوام 
كمبيد لليرقات أيضًا من أجل معالجة حاويات املياه الكبيرة نسبيًا، والقضاء على 
مواقع تكاثر البعوض، وينبغي على املسافرين اتخاذ التدابير الوقائية األساسية 

املوضحة أعاله من أجل حماية أنفسهم من لسع البعوض.

• تعمل منظمة الصحة العاملية على تتبع لقاحات فيروس زيكا املرشحة التي مازالت 	
قيد البحث والتطوير للتوصل إلى لقاح مضاد لفيروس زيكا يكون ناجعًا.

املعالجة

عادة ما يكون مرض فيروس زيكا خفيفًا نسبيًا وال يتطلب عالجًا محددًا. وينبغي 
لألشخاص املصابني بفيروس زيكا أن يحصلوا على قسط كبير من الراحة، وشرب 
كميات كافية من السوائل، ومعالجة األلم والحمى باستخدام األدوية الشائعة. وفي 
حال تفاقم األعراض يتعني عليهم التماس الرعاية واملشورة الطبية، خاصة لتقديمها 
للنساء في سن اإلنجاب والحوامل في املناطق املوبؤة، وال يوجد حاليًا لقاح مضاد 

لهذا املرض.
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الباب الثالث

الوقاية خير من العالج
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تشترك األمراض التي تسببها الفيروسات بسمات عامة تدفع األطباء التباع نهج 
د في التعامل معها، والسيما في الوقاية واملعالجة، واملكافحة لألمراض، مع بعض  موحَّ
االختالف في التفاصيل، ونظرًا للتشابه في األعراض العامة التي تتظاهر بها عدوى 
الفيروسات وإلى أن يجرِي التعرُّف إلى طرق انتقال الفيروس املسبب للعدوى بشكل 
ية التالية للحدِّ من انتشار العدوى  دقيق يكون من الضروري التقيُّد باإلرشادات الصحِّ

بالفيروسات بشكٍل عام، وهي:

• املداوَمة على غسل اليدين جيِّدًا باملاء والصابون أو املواد املطهِّرة األخرى التي 	
عال أو الُعطاس، واستخدام دورات املياه،  تستخدم لغسل اليدين، السيَّما بعَد السُّ
األغراض  أو  املصابني  مع  التَّعامل  وعنَد  وإعدادها،  األطعمة  مع  التعامل  وقبَل 

الشخصية لهم.
• بعَد 	 الفيروس  تنقَل  أن  يمكن  فاليُد  باليد،  والفم  واألنف  العينني  مالمسة  َتجنُّب 

مالمستها األسطح امللوَّثة بالفيروس.
• تجنُّب مخالطة املصابني قدَر اإلمكان. 	
• عال أو العطاس، وتغطية الفم واألنف بها، والتخلُّص 	 يجب استخدُم املحارم عنَد السُّ

ل  تتوفَّر املحارم، فُيفضَّ لم  اليدين جيِّدًا. وإذا  النفايات، ثمَّ غسل  منها في سلَّة 
السعاُل أو العطاس على أعلى الذراع وليس داخل اليدين.

• عات املكتظة واالزدحام، السيَّما أثناء الحجِّ أو الُعمَرة.  	 ارتداء الكمَّامات في أماكن التجمُّ
• الِحفاظ على النظافة العامَّة والشخصية.	

• ية األخرى، كالتوازن الغذائي والنشاط البدني وأخذ 	 الحفاظ على العادات الصحِّ
قسط كاٍف من النوم، فذلك يساعد على تعزيز مناعة الجسم.

إرشــادات عامــة 
للوقايـــة من األمراض الفيروسية

الفصل السابع عشر
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• ينبغي لألشخاص شديدي التعرُّض الختطار اإلصابة بمرض شديد بسبب فيروس 	
كورونا أن يتفادوا االحتكاك عن كثب بالحيوانات عنَد زيارة املزارع أو الحظائر 
ة الناس،  ا بالنسبة إلى عامَّ التي تفيد املعلومات باحتمال سريان الفيروس فيها. أمَّ
ة، كالحرص  فينبغي لدى زيارة مزرعة أو حظيرة ما التقيُُّد بتدابير النظافة العامَّ
االحتكاك  تجنُّب  ملسها،  الحيوانات وبعَد  ملس  قبل  بانتظام  اليدين  غسل  على 

بالحيوانات املريضة، واتِّباع ممارسات النظافة الغذائية.
• يجب على الشخص زيارة الطبيب فورًا إذا ظهرت عليه الحمَّى أو أعراض مرض 	

في السبيل التنفُّسي السفلي، مثل السعال أو ضيق التنفُّس.

التوصيات العامة للعاملني باملرافق الصحية
يٍة حاسمٍة للوقاية من  تعدُّ تدابيُر الوقاية من حاالت العدوى وُمكافحتها ذات أهمِّ
الرِّعاية  الجديدة مثل فيروس كورونا في مرافق  انتشار فيروسات وخاصة  احتمال 
ية التي تقدِّم الرعايَة إلى املرضى الذين  الصحية. ولذلك ينبغي ملرافق الرعاية الصحِّ
َتتَِّخَذ التدابيَر  ُيشَتبه في عدواهم بفيروس كورونا الجديد أو تأكَّدت عدواُهم به، أن 
املالئمة لتقليل اختطار انتقال الفيروس من املرضى املصابني بالعدوى إلى مرضى 

ية والزائرين، وهي :  آخرين، وإلى العاملني في مجال الرعاية الصحِّ
• ية وتدريبهم وتجديد معلوماتهم الكتساب 	 تثقيُف العاملني في مجال الرعاية الصحِّ

املهارات في مجال الوقاية من حاالت العدوى بالفيروسات الجديدة ومكافحتها.
• ر، ألنَّ 	 ال يمكن التعرُّف دومًا إلى املرضى املصابني بفيروس كورونا في وقٍت مبكِّ

يتَّخَذ  املهم أن  بب، من  أو غير عادية. ولهذا السَّ بعَضهم يظهر أعراضًا خفيفة 
ية تدابيَر احتياطية معيارية إزاَء جميع املرضى،  العاملون في مجال الرعاية الصحِّ

بصرف النظر عن التشخيص الصادر بشأنهم.
• التدابير 	 إلى  إضافًة  التنفُّسية،  الضبوب  من  للوقاية  احتياطية  تدابير  اتِّخاُذ 

االحتياطية املعيارية عند تقديم الرعاية إلى جميع املرضى الذين يظهرون أعراَض 
من  للوقاية  احتياطية  تدابير  اتِّخاذ  يجب  كما  حاد.  تنفُّسي  بمرض  اإلصابة 

االحتكاك وحماية العينني عنَد تقديم الرعاية إلى أشخاص يحتَمل عدواهم.
• الـدالئُل 	 بـالعدوى عندمـا تشير  بـاعتبارهم مـصابني مـحتملني  املــرضى  تـدبيـُر 

اإلكلينيكية والوبائية إشارًة واضحة إلى وجود العدوى بفيروس كورونا، حتَّى لو 
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كشف اختباٌر أوَّلي معتمد على مسحة بلعومية أنفية عن نتيجٍة سلبية. والبدَّ من 
تكرار االختبارات عندما تكون نتيجُة االختبار األوَّلي سلبيًة، وذلك بتفضيل أخذ 

العيِّنات من املسالك التنفُّسية السفلية.

• إخضاُع 	 ينبغي  حيث  الحذر،  ي  بتوخِّ ية  الصحِّ الرعاية  خدمات  مقدِّمو  ُينَصح 
آثاُر اإلصابة  العائدين حديثًا من مناطق موبوءة والذين تظهر عليهم  املسافرين 
بالعدوى إلى مراقبة صحية، بل ينبغي تشجيع جميع الدول على مواصلة ترصدها 
لألمراض التنفسية الحادة الوخيمة وتوخي الدقة في استعراض أي أنماط غير 

عادية.

• ينبغي لألشخاص شديدي التعرض الختطار اإلصابة بمرض وخيم بسبب فيروس 	
كثب  االحتكاك عن  يتفادوا  أن  كورونا(،  )مثل  اإلنسان  إلى  الحيوان  من  ينتقل 
بالحيوانات عند زيارة املزارع أو الحظائر التي تفيد املعلومات باحتمال سريان 
أو  مزرعة  زيارة  لدى  فينبغي  الجمهور،  عامة  إلى  بالنسبة  أما  فيها.  الفيروس 
بانتظام  اليدين  غسل  على  كالحرص  العامة  النظافة  بتدابير  التقيد  ما  حظيرة 
واتباع  املريضة  بالحيوانات  االحتكاك  وتجنب  ملسها  وبعد  الحيوانات  ملس  قبل 

ممارسات النظافة الغذائية.

إجراءات مكافحة العدوى في مرافق الرعاية الصحية

• َتَجُنّب االتصال الجسدي املباشر باملصابني بفيروسات الحمى النزفية.	

• مرضى 	 رعاية  على  يقومون  الذين  الصحية  الرعاية  مجال  في  للعاملني  ينبغي 
ُيشتبه في إصابتهم بفيروس الحمى النزفية أو تتأكد إصابتهم به، أو يتعاملون 
مع العينات املأخوذة منهم، أن ينفذوا التحوطات القياسية ملكافحة العدوى، وهي 
واتباع  الشخصية  الوقاية  معدات  واستخدام  األساسية  اليدين  نظافة  تشمل 

ممارسات مأمونة لحقن املرضى ودفن املوتى.
• املأخوذة من األشخاص 	 العينات  التعامل مع  بون  ُمدَرّ يتولى موظفون  أن  ينبغي 

زة بما يلزم من معدات. املُشتَبه في إصابتهم بفيروس الحمى النزفية في مختبرات ُمجَهّ
• الرعاية 	 تقديم  أثناء  العدوى  مكافحة  بسبل  املتعلقة  التوصيات  تكون  أن  ينبغي 

للمرضى الذين ُيشتبه في إصابتهم بفيروس الحمى النزفية أو تتأكد إصابتهم به 
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متوافقة مع التوصيات التي وضعتها منظمة الصحة العاملية بشأن حمى اإليبوال 
وماربورغ النزفية.

إجراءات تستهدف الحد من اختطار انتقال العدوى من القراد إلى اإلنسان
• ارتداء مالبس واقية )أكمام طويلة وسراويل طويلة(.	
• ارتداء مالبس فاتحة اللون لسهولة اكتشاف وجود أي قراد على املالبس.	
• على 	 القراد  لقتل  املخصصة  الكيميائية  املبيدات  من  ُمعتَمدة  أنواع  استعمال 

املالبس.
• استعمال نوع ُمعتَمد من املواد الطاردة للحشرات على الجلد واملالبس.	
• حالة 	 وفي  عليهما  قراد  أي  وجود  الكتشاف  بانتظام  والجلد  املالبس  فحص 

اكتشافها يجب إزالتها بطريقة آمنة.
• السعي إلى مكافحة أو القضاء على حاالت اجتياح القراد ألجساد الحيوانات أو 	

لحظائر الخيول والحيوانات األخرى.
• َتَجُنّب املناطق التي يتواجد فيها القراد بكثرة والفصول التي يصل فيها نشاطها 	

إلى أعلى مستوياته.
وللحد من اختطار انتقال العدوى من الحيوان إلى اإلنسان ينبغي:

• أو 	 الحيوانات  مع  التعامل  أثناء  الواقية  املالبس  من  وغيرها  القفازات  ارتداء 
ن املرض، وال سيما خالل إجراء عمليات الذبح واإلعدام  أنسجتها في أماكن َتَوُطّ

في املجازر أو املنازل
• فرض الحجر الصحي على الحيوانات قبل دخولها إلى املجازر أو الرش املنتظم 	

للحيوانات باملبيدات قبل ذبحها بأسبوعني.

مكافحة الحمى في الحيوانات
وملكافحة الحمى في الحيوانات ينبغي :

• اتِّقاء فاشيات الحميات فيروسية املنشأ بني الحيوانات عن طريق تنفيذ برنامج 	
ن  املوهَّ الحّي  الفيروس  من  لقاحات  تطوير  تم  وقد  الحيوانات.  لتطعيم  مستمر 
ل، وذلك لألغراض البيطرية. ويمكن لجرعة واحدة فقط  واملعدَّل ومن الفيروس املعطَّ
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من اللقاح الحي أن تمنح مناعة طويلة األجل، ولكن من املمكن أن يؤدِّي اللقاح 
لقاح  أما  الحوامل.  للحيوانات  ُأعطي  إذا  تلقائي  إجهاض  إلى  حاليًا  املستخدم 
ل فال يؤدِّي إلى هذا التأثير الجانبي، ولكن يحتاج األمر إلى عدة  الفيروس املعطَّ

جرعات لتوفير الحماية، وهذا أمر ال يمكن تأكيده في املناطق املوطونة.
• صحة 	 في  العاملون  ينقل  فقد  للحيوانات  الجموعي  التطعيم  أثناء  الحذر  أخذ 

الحيوان الفيروس عن غير قصد إلى الحيوانات بسبب استخدامهم للقنينة متعدِّدة 
الجرعات، وإعادة استخدام اإلبر واملحاقن، فإن كان بعض الحيوانات في القطيع 
مصابًا بالعدوى ويوجد الفيروس في دمائها )برغم عدم ظهور عالمات واضحة 

على املرضى(، فسوف ينتقل الفيروس بني القطيع، وسوف تتضخم الفاشية.
• عملية 	 إبطاء  في  فعال  أمر  وهو  املزارع  حيوانات  انتقال  حركة  تقيـيد  أو  حظر 

انتشار الفيروس من املناطق املصابة إلى غير املصابة.
• د صحة الحيوانات الكتشاف الحاالت الجديدة، بغرض 	 إنشاء نظام فعَّال لتـرصُّ

تقديم اإلنذار املبكر للسلطات املعنية بالصحة البيطرية والصحة العمومية للبشر، 
نظرًا ألن فاشيات الحميات فيروسية املنشأ بني الحيوانات تسبق وقوع الحاالت 

البشرية.

مكافحة النواقل
ثـَمَّة طرق أخرى ملكافحة انتشار الحمى، تشمل :

•  مكافحة البعوض الناقل للعدوى والوقاية من لدغاته.	
• رش مبيدات اليرقات في أماكن توالد البعوض الوسيلة األكثر فعالية في مكافحة 	

محدودة  األماكن  هذه  وكانت  بوضوح  التوالد  أماكن  تحديد  أمكن  إذا  النواقل، 
الحجم والنطاق. أما في أوقات الفيضانات، فعادة ما يكون عدد وحجم أماكن 

توالد البعوض كبيرًا، بما يجعل تدابير رش مبيدات اليرقات غير مجدية.

التثقيف بالصحة العمومية، والحد من املخاطر
في أثناء فاشية حمى فيروسية املنشأ، تم كشف أن التماس الوثيق مع الحيوانات، 
والسيَّما مع سوائل جسمها، سواء بشكل مباشر أم من خالل الضبوب، على أنها 
أهم عوامل االختطار املرتبطة بالعدوى بفيروس الحمى. وفي غياب املعالجة النوعية 
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ال، ُيعد إْذكاء الوعي بعوامل اختطار العدوى بالحمى، والتدابير  واللقاح البشري الفعَّ
الوقائية التي يمكن لألفراد اتِّخاذها التِّقاء لدغات البعوض هو الطريق الوحيد للحد 

من الوفيات والعدوى البشرية.

ينبغي أن تركِّز رسائل الصحة العمومية الرامية إلى الحد من املخاطر على ما يلي:

• الحد من اختطار انتقال العدوى من الحيوان إلى اإلنسان، نتيجة للممارسات غير 	
املأمونة في الذبح وتربية الحيوانات. فينبغي ارتداء القفازات وغيرها من املالبس 
الواقية املناسبة مع توخي الحذر أثناء ملس الحيوانات املريضة أو أنسجتها، أو 

أثناء ذبح الحيوانات.

• الحد من اختطار انتقال العدوى من الحيوانات إلى اإلنسان بسبب االستهالك 	
غير املأمون للنب الخام، أو أنسجة الحيوانات. وفي املناطق التي تنتشر بها أوبئة 
حيوانية ينبغي طبخ جميع املنتجات الحيوانية طبخًا جيدًا وكذلك غلي اللنب قبل 

استهالكه.

• أهمية حماية األفراد واملجتمع من لدغات البعوض باستعمال الناموسيات املشبَّعة 	
بمبيدات الحشرات، واستعمال طاردات البعوض الشخصية إن ُوجدت، وارتداء 
التي  األنشطة  وتجنُّب  وبناطيل(،  األكمام  طويل  )قميص  األلوان  فاتحة  املالبس 

تؤدَّى خارج املنازل في أوقات ذروة نشاط البعوض الناقل للمرض.

التنبؤ بالحميات فيروسية املنشأ من النماذج املناخية
عادة  تقتـرن  التي  املناخية  الظروف  يتوقَّع  أن  الجوية  األحوال  من شأن رصد 
بزيادة مخاطر الفاشيات، وأن ُيسهم في تحسني ُسُبل مكافحة املرض. وفي إفريقيا 
واململكة العربية السعودية واليمن تقتـرن فاشيات الحمى اقتـرانًا وثيقًا بفتـرات زيادة 
األمطار عن طريق الصور املرسلة باألقمار الصناعية أو باالستشعار عن ُبعد. كما 
تقتـرن فاشيات الحمى في شرق إفريقيا اقتـرانًا وثيقًا باألمطار الغزيرة التي تهطل 

في املرحلة الدافئة لظاهرة تيار النينيو والتذبذب الجنوبي.

أتاحت هذه النتائج اإلعداد الناجح لنماذج التنبؤ وُنُظم اإلنذار املبكر بالحميات 
بالطقس  التنبؤ  وبيانات  الصناعية  باألقمار  التصوير  باستخدام  املنشأ  فيروسية 
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واملناخ. ويمكن استخدام ُنُظم اإلنذار املبكر، كهذه الُنُظم، الكتشاف حاالت اإلصابة 
الحيوانية في مرحلة مبكرة للفاشية، مما يمكِّن السلطات من تنفيذ تدابير لتجنُّب أي 
توقُّع  ُيعد   ،)2005( لعام  الجديدة  الدولية  الصحية  اللوائح  إطار  أوبئة وشيكة، وفي 
فاشيات الحمى واإلنذار املبكر بها، والتقيـيم الشامل الخطار انتشارها إلى مناطق 

الة وفي الوقت املناسب. جديدة ضروريًا لتنفيذ تدابير املكافحة الفعَّ
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السالمة في املختبرات التشخيصية الحيوية

تتشابه األعراض والعالمات فـي معظـم حــاالت العـدوى التــي تســببها طائفة 
واسعة التنوع من الفيروسات، لذا يعتمد تأكيد التشخيص على التعّرف الدقيق على 

الفيروسات املسببة للعدوى.

أهم الفحوص التشخيصية املختبرية
• عزل الفيروسات.	
• اختبار التألق املناعي.	
• الكشف السريع عن املستضدات.	
• االختبارات القائمة على املصل، وتشمل:	

ــ القياس املحدد  لألضداد. 
ــ التقنيات القائمة على تفاعل سلسلة البوليميراز للكشف عن الحمض النووي.

ــ عزل الفيروس عن طريق زراعة الخاليا واألنسجة أو زرع البيوض.
 ــ الكشف عن مستضد فيروس األنفلونزا بواسطة املقايسة املناعية اإلنزيمية أو 

اختبار التألق املناعي.

احتياطات خاصة بالسلوك الشخصي للعاملني
• استخدام األجهزة املعملية في الغرض املخصص لها فقط.	
• ال يسمح بدخول األطفال في املعامل.	
• في حالة السماح لألطفال بدخول املعامل بغرض التعلم، فيجب أن يكونوا تحت 	

رقابة مباشرة من الكبار املدربني.
• في املعامل توضح وسائل األمان الالزمة 	 يجب أن تكون هناك إعالنات "لوحة" 

للعمل باملعمل، خصوصًا نظارات الوقاية للعيون.

wqww

 السالمة في املختبرات التشخيصية الحيوية   

الفصل الثامن عشر
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تقليل التعرض للمواد الكيميائية
أي أخذ االحتياطات الالزمة لتقليل تعّرض الجلد والعيون للمواد الكيميائية أو 
استنشاقها، أو دخولها إلى الدم عن طريق الجروح أو دخولها الجهاز إلـى الهضمي.

تجنب إصابة العني : ولتجنب إصابة العني يجب اتباع ما يلي :

• ارتداء النظارات الواقية للعني من التعّرض للمواد الكيميائية أو التعرض للزجاج 	
املتناثر في حالة كسر أي أدوات زجاجية.

• من 	 مصنوع  قناع  لبس  فيجب  خطرة،  كيميائية  عمليات  إجراء  حالة  في  أما 
البالستيك لوقاية العينني والرأس والرقبة.

• عدم استعمال العدسات الالصقة في املعامل، خصوصًا عند التعامل مع األبخرة 	
بواسطة  املعالجة  من  وتمنع  الضرر  من  تزيد  قد  العدسات  هذه  ألن  والغازات، 

اإلسعافات األولية.
• لتشكيل 	 اللهب  مع  وكذلك  البنفسجية  فوق  واألشعة  الليزر  مع  العمل  حالة  في 

الزجاج، فيجب استعمال نظارات من مادة خاصة.
• تجنب دخول املواد الكيميائية الخطرة إلى الدم أو الجهاز الهضمي	
• مستحضرات 	 واستخدام  العلكة  ومضغ  والتدخني  والشراب  الطعام  تناول  منع 

التجميل وتناول األدوية في املعامل التي توجد فيها املواد الكيميائية الخطرة .
• عدم استخدام األواني الزجاجية التي تستخدم في املختبرات لتحضير أي نوع 	

من األطعمة. 
• التي 	 األدوات  من  وغيرها  واألفران  الثلج  ومكعبات  الثالجات  استخدام  عدم 

تستخدم باملعمل ألغراض تتعلق باألطعمة واملشروبات.
• عدم استخدام مصادر املياه في املختبرات أو املياه املنقاة من األيونات ألغراض 	

الشرب.
• يجب استخدام املاصة ذات املضخات اليدوية عند تداول املحاليل وعدم استخدام 	

املص بالفم.
• تجنب استنشاق املواد الخطرة.	
• تجنب استنشاق املواد الكيميائية. 	
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• ارتداء قناع السالمة عند التعامل مع املواد الكيميائية املتطايرة والسامة أو املواد 	
الصلبة والسائلة السامة.

• ارتداء قناع السالمة عند التخلص من النفايات السامة.	

ولكي نقلل من املالمسة الجلدية إلى  التقليل من املالمسة الجلدية إلى أدنى حد ممكن : 
أدنى حد علينا اتباع مايلي :

• لبس قفازات ال تمر من خاللها املادة الكيميائية املستعملة عند تداولها.	
• لبس قفازات مناسبة املقاس، فأحيانًا يكون استعمال قفازات غير مناسبة 	

أكثر ضررًا من عدم استخدامها، ألن هذه القفازات قد تسرب خاللها املواد 
الكيميائية، وبالتالى يكون زمن التالمس بالجلد أطول مسببًا ضررًا أكبر.

الشكل )16(: رموز التحذيرات في املختبرات

• التأكد من عدم وجود تمزقات أو ثقوب في القفازات املستخدمة.	
• غسل القفازات قبل خلعها من اليد.	
• أو 	 الهاتـــف  اســتعمال  مثل  األخرى،  العمليـات  ممارسة  قبل  القفــازات  خلــع 

الكيميائية  املواد  انتشار  ملنع  الحاسوب  مفاتيح  وكــذلك  األقـالم،  اســتعمال 
الخطرة.

• استعمال القفازات لفترة معينة والحرص على استبدالها.	

Explosive Sign
رمز املادة املتفجرة

رموز األمان والسالمة في املختبرات الكيميائية

Toxic sign
رمز املادة السامة

oxidation Sign
رمز املادة املؤكسدة

Radioactive Sign
رمز املادة املشعة

Inflammable Sign
رمز املادة املشتعلة

Corrosive Sign
رمز املادة األكالة

 Irritants Sign
رمز املادة املهيجة

 Danger Pour l'environnement
رمز املادة الضارة بالبيئة
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املظهر واملالبس الواقية، هناك إرشادات للعاملني باملعامل يجب اتباعها وهي :

• تجنب تطويل شعورهم.	
• تجنب لبس الثياب الفضفاضة.	
• تجنب استعمال الحلي والزينة.	
• تجنب األحذية املفتوحة.	
• ارتداء املالبس الواقية التي ال تسمح من خاللها بمرور املواد الكيميائية الخطرة.	
• تجنــب ارتــداء مالبس مصنوعة مــن أليــاف صناعية سريعة االشتعال.	
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W¹—U��« ÷«d�_« W×�UJ� ‡‡ 105

(109)  WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ        

WO×B�« ÂuKF�«Ë VDK� d�H*« r−F*« ‡‡  106

©B ·dŠ ‰Ë_« —«b‡‡ù«®       

(B) WBB
²*« WO³D�« rłUF*« WK�KÝ       

        wOMN�Ë  U{dLLK� fHM�« rKŽ ‡‡ 107

                        WO×B�« W¹UŽd�«

              (110)  WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ        



sð—U� ‡‡ ‡¼ ÊuÇ Æœ ∫nO�Qð

s¹dš¬Ë w�«Ë k�UŠÆœ ∫WLłdð

Õ«dA�« bLŠ√ »uIF¹ Æœ ∫œ«bŽ≈

w{uF�« tK�«b³Ž sLŠd�«b³Ž Æœ ∫·«dý≈

”UOÐuð ÍdçOł ‡‡ w�U¼uÝ  dÐË— ∫nO�Qð

s¹dš¬Ë nKš ÂU�Š Æœ ∫WLłdð

s¹dš¬Ë dMÝuK�Æœ ÍdHOł Æœ ∫d¹d%

s¹dš¬Ë nKš ÂU�Š Æœ ∫WLłdð

s¹dš¬Ë 5ÑöÝÆÂ 5�≈ Æœ ∫d¹d%

s¹dš¬Ë ”UL'« s¹b�« ¡UO{ Æœ ∫WLłdð

s¹dš¬Ë e½Uç¹« íOK� Æœ ∫d¹d%

s¹dš¬Ë …œuł ‰ULł Æœ ∫WLłdð

s¹dš¬Ë Â—Ë√ Íœuł Æœ ∫d¹d%

s¹dš¬Ë ÍbLŠ ¡UM�Š Æœ∫WLłdð

s¹dš¬Ë dMł«Ë uł Í—U� Æœ ∫d¹d%

s¹dš¬Ë s�Š wK�uÐ dU½ Æœ ∫WLłdð

s¹dš¬Ë ‰U�—U� Æ ‡‡¼ ÂUO�Ë Æœ ∫d¹d%

s¹dš¬Ë s��Ë 5K�Uł Æœ ∫WLłdð

ÊuðdÐ 5�√ Æœ  Ë  p�O� qJ¹U� Æœ ∫nO�Qð

qO�u�« ÂUA¼ Æœ  Ë  Vž«— bLŠ√Æœ ∫WLłdð

s¹dš¬Ë Êœu³�≈ Êuł Æœ ∫nO�Qð

s¹dš¬Ë W�UM�« œuL×� Æœ ∫WLłdð

Êu¼uL�U� p¹dðUÐ Æœ ∫d¹d%

ÊU�—“UÐ qzU½ Æœ Ë  w³K(« V�UÞ Æœ ∫WLłdð

ËUOÐ«dO� eO�Æœ Ë  ÂUNJOÐ sçO²Ý Æœ ∫nO�Qð

s¹dš¬Ë wMOÐdA�« e¹eF�« b³Ž wHD� Æœ ∫WLłdð

s¹dš¬Ë Êu��Ë√ XMO� Æœ ∫d¹d%

s¹dš¬Ë q�u½ ‰œUŽ Æœ ∫WLłdð

©fKÞ√Ë h½®  w³BF�« `¹dA²�« ‡‡ 108

 (111)  WOÐdF�« WO³D�« f�UÞ_« WK�KÝ         

WO×B�« ÂuKF�«Ë VDK� d�H*« r−F*« ‡‡  109

©C ·dŠ ‰Ë_« —«b‡‡ù«®        

(C) WBB
²*« WO³D�« rłUF*« WK�KÝ        

 włöF�« dOÐb²�«Ë ÊUÞd��« ‡‡ 110

(112)  WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ        

 ∫WO�U(« W'UF*«Ë hO
A²�« ‡‡ 111

ÎUO�Mł W�uIM*« ÷«d�_«

(113)  WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

‡‡ ∆—«uD�« r�� ÆÆ WOz«ËbF�« ÷«d�_« ‡‡ 112

włöF�« dOÐb²�«Ë hO
A²�«

  (114)  WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

 Wz—UD�« W¹UŽd�« fÝ√ ‡‡ 113

 (115)  WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

s¹dAF�«Ë ÍœU(« ÊdIK� W�UF�« W×B�« ‡‡ 114

WÝ—UL*«Ë W�—UA*«Ë WÝUO�K� …b¹bł ‚U�¬

(116) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

 ∆—«uD�« VÞ ‡‡ …dOš_« WIO�b�« ‡‡ 115

(117)  WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

WO*UF�« W×B�« rN� ‡‡ 116

(118)  WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

ÊUÞd��« r�_ włöF�« dOÐb²�« ‡‡ 117

(119)  WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

‡‡ ÂeðU�Ëd�« VÞ ‡‡ WO�U(« W'UF*«Ë hO
A²�« ‡‡ 118

(120)  WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

w{U¹d�« VD�« ‡‡ WO�U(« W'UF*«Ë hO
A²�« ‡‡ 119

(121)  WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

…bŽU�*« sN*«Ë  U{dLLK� WOŽUL²łô« WÝUO��« ‡‡ 120

(122)  WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

WÞdH*« ¡«Ëb�« WŽdłË rL�²�« ‡‡ 121

(123)  WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ



ÍbL×� œuF�� Æœ ∫d¹d%

s¹dš¬Ë dO�UÐ œuL×� Æœ ∫WLłdð

wHOO� XO1√ Æœ Ë  ÊU�b¹d� f½«—u� Æœ ∫d¹d%

s¹dš¬Ë wŽU³��« ‚«“d�« b³Ž Æœ ∫WLłdð

dOðuK� ÆÂ qOAO� Æœ ∫nO�Qð

s¹dš¬Ë dO�UÐ œuL×� Æœ ∫WLłdð

p¹Ëœu� bOç¹œ   Ë  ÊU�—u½  dÐË—  ∫nO�Qð

U�uð UO½«— Æœ  Ë  wK�ŽuÐ√ œULŽ Æœ ∫WLłdð

s¹dš¬Ë  s¹U²ýuKÐ ÍUJ¹œ—u� Æœ ∫nO�Qð

ÊU�—“UÐ qzU½ Æœ ∫WLłdð

dK³�UJÝ ÂU¼«dł Æœ ∫d¹d%

‘Uýœ V¹œ bLŠ√ Æœ ∫WLłdð

n�u�U� ÍdHOł Æœ ∫nO�Qð

s¹dš¬Ë Íb¹b(« bOÝ Æœ ∫WLłdð

s¹dš¬Ë  sÐu� ”ËdÐÆœ ∫nO�Qð

 U�dÐ bL×� Æœ ∫WLłdð

 ÊËœU½dO¼ bOç¹œ Æœ ∫nO�Qð

s¹dš¬Ë nKš s¹b�« ÂU�Š Æœ ∫WLłdð

ÊœuÐ ÀË— Æœ Ë g�Ë s¹dO� Æœ ∫d¹d%

wUF�« dO�Oð Æœ ∫WLłdð

Õ«dA�« bLŠ√ »uIF¹ Æœ ∫œ«bŽ≈

w{uF�« tK�«b³Ž sLŠd�«b³Ž Æœ ∫·«dý≈

s¹dš¬Ë Êu²�¹U� ÍUł Æœ ∫d¹d%

s¹dš¬Ë q�u½ ‰œUŽÆœ ∫WLłdð

YOÝ—u� Êuł Æœ ∫d¹d%

               wŽU³��« ‚«“d�« b³Ž Æœ∫WLłdð

w³K(« V�UÞ bLŠ√ Æœ        

aOA�« ÂUBŽ bL×� Æœ ∫nO�Qð

dç¹U� qJ¹U� Ë d�uÐ Êuł Æœ ∫nO�Qð

                  s¹dš¬Ë fO��— ·dý√ Æœ∫WLłdð

      uÐd�«Ë WOł—_« ‡‡ 122

åwłöF�« dOÐb²�«Ë wKLF�« hO
A²�«ò       

(124)  WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

b³J�« ÷«d�√ qO�œ ‡‡ 123

(125)  WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

WO�HM²�« UOłu�u¹eOH�« ‡‡ 124

(126)   WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

WO³D�« W¹uK)« UOłu�uO³�« ‡‡ 125

(127)   WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

W¹uK)« UOłu�u¹eOH�« ‡‡  126

(128)  WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

w³D�« ŸUL²łô« rKŽ  UIO³Dð ‡‡ 127

(129)  WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

Âb�« qI½ VÞ ‡‡ 128

(130)  WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

W¹uKJ�« UOłu�u¹eOH�« ‡‡ 129

(131) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

‚Ëd×K� WK�UA�« W¹UŽd�« ‡‡ 130

(132) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

WÝ—UL*« Àu×Ð ‡‡ i¹d*« W�öÝ ‡‡  131

(133) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

  WO×B�« ÂuKF�«Ë VDK� d�H*« r−F*« ‡‡ 132

©D ·dŠ ‰Ë_« —«bù«®       

 (D) WBB
²*« WO³D�« rłUF*« WK�KÝ

 dH��« VÞ ‡‡  133

(134)  WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

 ¡UCŽ_« Ÿ—“ ‡‡  134

WOBB
²�« WOŠ«d'« WÝ—ULLK� qO�œ

(135)  WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

wŽdA�« VD�« w� W¹—UM�« W×KÝ_«  UÐU≈ ‡‡  135

(136) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

ÍdJ��« ÂbI�« åqO½Ë√Ë 5çO�ò ‡‡ 136

(137)  WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ



Õ«dA�« bLŠ√ »uIF¹ Æœ ∫œ«bŽ≈

w{uF�« tK�« b³Ž sLŠd�«b³Ž Æœ ∫·«dý≈

 ËœuKO� qOAO� Æœ ∫nO�Qð

 gOF�« l³Ý ÈdÔÝ Æœ ∫WLłdð

ÊUłd*« rO¼«dÐ≈ ‰ULł Æœ Ë      

  dKK¹Ë Æ· ‡‡ «dÐ—UÐ Æœ ∫nO�Qð

 s¹dš¬Ë w³K(« V�UÞ Æœ ∫WLłdð

dJ�«Ë ÍuŁU� Ë b�u−JO²Ý  dÐË— Æœ ∫nO�Qð

”bŽ bL×� dO³Ž Æœ ∫WLłdð

…œuMý dOLÝ 5�dO½ Æœ Ë      

 „u�U−J� uO¼ Æœ ∫nO�Qð

Íd³ bL×� UM¹œ Æœ ∫WLłdð

sð—U� U�¹—ö�Ë ‰UŁËUÝ öO$√ ∫d¹d%

s¹dš¬Ë w½b*« b�Uš Æœ ∫WLłdð

Õ«dA�« bLŠ√ »uIF¹ Æœ ∫œ«bŽ≈

w{uF�« tK�«b³Ž sLŠd�«b³Ž Æœ ∫·«dý≈

ÍË— bOH¹œË pO½œË— ÂU¼«dÐ≈ ∫d¹d%

jOKÝ Íd³ bL×� Æœ ∫WLłdð

w�U¹U½«—«b½UÐ Uł«— ∫nO�Qð

s��Ë 5K�Uł Æœ ∫WLłdð

ôuO�MÐ U²O½Uł ∫nO�Qð

w�b dÐUł bL×� Æœ ∫WLłdð

WO×B�« ÂuKF�«Ë VDK� d�H*« r−F*« ‡‡ 137

©E ·dŠ ‰Ë_« —«bù«®       

 (E) WBB
²*« WO³D�« rłUF*« WK�KÝ

—UBÐù« ÂuKŽË dB³�« `O×Bð r−F� ‡‡ 138

(138) WBB
²*« WO³D�« rłUF*« WK�KÝ

ådOKOÐò r−F� ‡‡ 139

5K�UF�«Ë  U{dL*«Ë 5{dLLK�

W‡‡‡O×B�« W‡‡¹UŽd�« ‰U−� w�

(139) WBB
²*« WO³D�« rłUF*« WK�KÝ

ÂuM�« »UBŽ√ rKŽ ‡‡ 140

(140) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

¡«Ëb�« qLF¹ nO� ‡‡ 141

åWO×B�« W¹UŽd�« wOMN* wÝUÝ_« W¹Ëœ_« rKŽò       

(141) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

‰UHÞ_« Èb� W¹cG²�«  öJA� ‡‡ 142

åwKLŽ qO�œò       

(142) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ      

WO×B�« ÂuKF�«Ë VDK� d�H*« r−F*« ‡‡ 143

©F ·dŠ ‰Ë_« —«bù«®       

 (F) WBB
²*« WO³D�« rłUF*« WK�KÝ

‡‡ d‡‡OD)« w‡KIF�« ÷d*« ‡‡ 144

 h
A�« vKŽ …e�dL²*« VO�UÝ_«      

  (143) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ       

q�UJ²*« w³D�« ZNM*« ‡‡ 145

(144) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ       

qL(« bI� ‡‡ 146

 Ád‡‡‡�u¹ Ê√ s‡‡J1 U� v‡‡�≈ qO�b�«ò      

åq¹b³�«Ë qLJ*« VD�« s� q�       

(145) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ



ÊU�—uł fO1Ë d²OÐ ∫d¹d%

qO�u�« ÂUA¼ Æœ ∫WLłdð

Ê«—u� sHO²Ý Ë fOð«Ë Êuł ∫nO�Qð

·Ëƒd�« b³Ž ÁeLŠ ‚—UÞ Æœ ∫WLłdð

ÍU¼ wM²¹Ë Ë e½UH¹≈ m¹d� w³�u� ∫nO�Qð

wUF�« b¹U� dO�Oð Æœ ∫WLłdð

ÊU9—U¼ X�½—√ Æœ ∫nO�Qð

wUF�« b¹U� dO�Oð Æœ ∫WLłdð

w�b dÐUł bL×� Æœ ∫nO�Qð

Õ«dA�« bLŠ√ »uIF¹ Æœ ∫nO�Qð

Õ«dA�« bLŠ√ »uIF¹ Æœ ∫nO�Qð

     ÊU³�M¹dž n�«— Ë XMK� ÊUŁU½uł ∫nO�Qð

d‡‡‡�b‡M� Y‡‡OMO�  Ë   

          wKOHM�« e¹eF�« b³Ž wKŽ Æœ ∫WLłdð

d‡AÐ Âö��« b³Ž ¡«d‡‡Ý≈ Æœ Ë      

s¹Ë√ …—UÝË 5� 5�“Ë— Ë wK�MO� ‰uÐ ∫d¹d%

rOKÝ rO¼«dÐ≈ ·dý√ Æœ ∫WLłdð

ÊU�e¹«Ë UOMOłdO�  Ë   fOMOł U½—u� ∫d¹d%

s¹dš¬Ë wð—U(« bOÝ …—UÝ Æœ ∫WLłdð

5�—UH�U� Ê¬Ë  „—ö�  u�—UýË  b¹— ÊUł ∫d¹d%

              wUŽ b‡‡¹U� dO‡�Oð Æœ ∫WLłdð

w³že�« wKŽ œuL×� Æœ Ë    

wMOJ� s¹b¹√  Ë    ÃUÐ s¹—U� ∫d¹d%

 Áu‡‡DŽ b‡‡L×� r‡‡FM*« b‡‡³Ž Æœ ∫WLłdð

‚œUB�« ÊU�Š œULŽ Æœ Ë    

…«Ë«b*«Ë …U½UF*«Ë r�_« ‡‡ 147

årNH�«Ë —UB³²Ýô«ò      

(146) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

¡U³Þú� …œUOI�«Ë W¹—«œù« WÝ—UL*« ‡‡ 148

(147) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

5M�*« Èb� W¹bK'« ÷«d�_« ‡‡ 149

(148) WOÐdF�« WO³D�« f�UÞ_« WK�KÝ

ÂöŠ_« nzUþËË WFO³Þ ‡‡ 150

(149) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

wÐdF�« VD�« a¹—Uð ‡‡ 151

(150) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

W�UF�« W×B�«Ë W�dF*« bz«uŽ ‡‡ 152

(151) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

W¾O³�« W�«b²Ý«Ë ÊU�½ù« ‡‡ 153

(152) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

„uK��« vKŽ  UMO'« dŁRð nO� ‡‡ 154

           (153) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

W�UF�« W×BK� i¹dL²�« ‡‡ 155

WÝ—UL*«Ë ∆œU³*«Ë e¹eF²�«       

(154) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

 w×B�« œUB²�ô« v�≈ qšb� ‡‡ 156

(155) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ      

s��« —U³� i¹d9 ‡‡ 157

(156) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

5G�U³K� …œU(«  ôU(« i¹d9 ‡‡ 158

WO{d�  ôUŠ »U²�

(157) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ       



w�U� sð—U�  Ë  ”«d¹u−O� VOÝuł ∫d¹d%

 s¹dš¬Ë  wUŽ b¹U� dO�Oð Æœ ∫WLłdð

f¹—u� „Uł Ë  f¹—u� Í—Už  ∫nO�Qð

”bŽ bL×� dO³Ž Æœ ∫WLłdð

b¹Ëd�uÐ UO�uł  ∫nO�Qð

tK�« b³Ž wMG�« b³Ž »UN¹≈ Æœ ∫WLłdð

Õ«dA�« bLŠ√ »uIF¹ Æœ  ∫œ«bŽ≈

w{uF�« tK�« b³Ž sLŠd�« b³Ž Æœ ∫·«dý≈

.d−KÄ bOç¹œ Ë “dłË— Ê¬  ∫nO�Qð

w�b bL×� Æœ Ë w‡‡UŽ dO‡�‡Oð Æœ ∫WLłdð

dO³ý bFÝ Æœ      

—UOM¹dł Ê¬  ∫nO�Qð

wUŽ b‡‡¹U� dO�Oð Æœ ∫WLłdð

5B²<«Ë ¡U³Þ_« s� WŽuL−� ∫œ«bŽ≈ 

dOý√ ÃuO¼ Ë  ÂUFA� U½uO� Ë —uK¹UÐ ÊU¹≈ ∫nO�Qð

Íd³ bL×� UM¹œ Æœ ∫WLłdð

dÐöÐ «bM�¬ ∫d¹d%

ÍdO� bLŠ√ `�U Æœ ∫WLłdð

rOKÝ rO¼«dÐ≈ ·dý√Æœ Ë        

d�u� b¹œ ∫nO�Qð

o¹b ÕU²H�« b³Ž ÂU�Š Æœ ∫WLłdð

 ÍdLA�« dD� ÊU1≈ Æœ ∫nO�Qð

ÍdLA�« dD� ÊUNOł Æœ Ë      

w�b dÐUł bL×� Æœ ∫nO�Qð

e�«uÝ s¹dŁU�  Ë  ZMOÝ —bMO�—UÐ ∫nO�Qð

f¹— Êuł ∫WK�K��« —d×�

w�b dÐUł bL×� Æœ ∫WLłdð

…Ëd¦�«Ë W×B�«Ë WO×B�« rEM�« ‡‡ 159

WOŽUL²łô« WO¼U�d�«Ë       
åWO×B�« rEM�« w� —UL¦²Ýö� W�U(« rOOIðò

(158) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ 

·d)« i¹d� W¹UŽd� wKLF�« qO�b�« ‡‡ 160

(159) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ  

q�Qð U� vKŽ ·ÒdFð ‡‡ 161

øoK� ÊËœ ÂUFD�« ‰ËUM²ð nO�       

(160) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ       

WO×B�« ÂuKF�«Ë VDK� d�H*« r−F*« ‡‡ 162

 ©G ·dŠ ‰Ë_« —«bù«®  

(G) WBB
²*« WO³D�« rłUF*« WK�KÝ

ŸUL²łô« rKŽ w� WO�HM�« W×B�«Ë WKF�« ‡‡ 163

(161) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ  

ÊUÞd��« l� s��« —UG g¹UFð ‡‡ 164

WÝ—UL*«Ë WÝUO�K�  UOC²I�      

(162) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ      

W‡‡¾O³�«Ë W‡‡‡×B�« U¹U‡C� w�  ôUI� ‡‡ 165

( 163) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ      

 «—b<« wÞUFðË WOŽUL²łô« W�b)« ‡‡ 166

(164) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ  

…b½U�*« WO³D�« WÝ—UL*« fÝ√ ‡‡ 167

W¹dE½ W¹ƒ—

(165) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

WO¾O³�« W×B�«  ‡‡ 168

(166) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

ÍËuM�« VD�« ‡‡ 169

(167) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ 

q¹b³�«Ë wKOLJ²�« VD�« ‡‡ 170

(168) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

.uIðË WŠ«dł w� W�UŠ 100 ‡‡ 171

ÂeðU�Ëd�« VÞË ÂUEF�«       

(169) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ



e�UOK¹Ë „U� …—UÝ ∫nO�Qð

wUŽ b¹U� dO�Oð Æœ ∫WLłdð

Õ«dA�« bLŠ√ »uIF¹ Æœ  ∫œ«bŽ≈

w{uF�« tK�« b³Ž sLŠd�« b³Ž Æœ ∫·«dý≈

Ãd³KOł d�u²�¹d� Ë  ÊU*u� Í—U� ∫nO�Qð

wUŽ b¹U� dO�Oð Æœ ∫WLłdð

Í—UB½_« bLŠ√ bL×� WMO�√ Æœ ∫nO�Qð

”b¹d²Ð qOAO� ∫nO�Qð

qOŽULÝ≈ V¹dž qOŽULÝ≈ bL×� Æœ ∫WLłdð

b�uł „—U� Ë  qO½ËdÐ wKO� ∫d¹d%

ÊU³Fý uÐ√ bL×� ÂöÝ Æœ ∫WLłdð

‰u�U³�« œuLŠ t³¼ Æœ Ë       

Êu�½uÇ ”ôuJO½ ∫d¹d%

ÊUBLI�« uÐ√ w�uý bL×� bLŠ√ Æœ ∫WLłdð

s¹dš¬Ë  „uÝ—uÐ bOH¹œ ∫d¹d%

wUŽ b¹U� dO�Oð Æœ ∫WLłdð

tK�« b³Ž wMG�« b³Ž »UN¹≈ Æœ Ë      

ÊU−O�u� öO�UÐ Ë  ZM�  dÐË— ∫nO�Qð

bKOH�½U²Ý ÂUOK¹Ë  Ë  

                        wUŽ b¹U� dO�Oð Æœ ∫WLłdð

bL×� dÐUł s¹dOý Æœ  Ë 

…—U��« tÞ rÝU� Æœ ∫nO�Qð

wKLF�« wŽUFA�« `¹dA²�« ‡‡ 172

(170) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

WO×B�« ÂuKF�«Ë VDK� d�H*« r−F*« ‡‡ 173

 ©H ·dŠ ‰Ë_« —«bù«®  

(H) WBB
²*« WO³D�« rłUF*« WK�KÝ

bŠu²�«  ‡‡ 174

(171) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

wHODK²�« VD�«  ‡‡ 175

(172) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

oÞUM* w³BF�« `¹dA²�«  ‡‡ 176

ÍdA³�« ⁄U�b�UÐ WGK�«

(173) WO³D�« f�UÞ_« WK�KÝ

q�Uý qO�œ ÊU�œù«Ë ÂUFD�«  ‡‡ 177

(174) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

—uNþ w�  U½«uO(« —Ëœ  ‡‡ 178

WOÝËdOç�« ÷«d�_«        

(175) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

      WOM³�«Ë WHOþu�«ò  ⁄U�b�« WIOIý  ‡‡ 179

åW¹d¹uB²�«        

(176) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

 UOŁ«—u�« r−F�  ‡‡ 180

(177) WBB
²*« WO³D�« rłUF*« WK�KÝ

WOÝËdOç�« ÷«d�_«  ‡‡ 181

(178) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ



The Arab Center for Authorship and Translation of Health Science 
(ACMLS) is an Arab regional organization established in 1980 and 
derived from the Council of Arab Ministers of Public Health, the Arab 
League and its permanent headquarters is in Kuwait.

ACMLS has the following objectives:
- Provision of scientific & practical methods for teaching the 

medical sciences in the Arab World.
- Exchange of knowledge, sciences, information and researches 

between Arab and other cultures in all medical health fields.
- Promotion & encouragement of authorship and translation in 

Arabic language in the fields of health sciences.
- The issuing of periodicals, medical literature and the main tools 

for building the Arabic medical information infrastructure.
- Surveying, collecting, organizing of Arabic medical literature to 

build a current bibliographic data base.
- Translation of medical researches into Arabic Language.
- Placement of Arabic medical curricula to serve medical and 

science Institutions and Colleges.

ACMLS consists of a board of trustees supervising ACMLS 
general secretariate and its four main departments. ACMLS is 
concerned with preparing integrated plans for Arab authorship & 
translation in medical fields, such as directories, encyclopeadias, 
dictionaries, essential surveys, aimed at building the Arab medical 
information infrastructure.

ACMLS is responsible for disseminating the main information 
services for the Arab medical literature.

 ARAB CENTER FOR AUTHORSHIP AND
TRANSLATION OF HEALTH SCIENCE

(ACMLS)



       COPYRIGHT - 2018
ARAB CENTER FOR AUTHORSHIP AND TRANSLATION 
OF HEALTH SCIENCE
ISBN: 978-9921-700-08-4

All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced, 
stored in a retrieval system, or transmitted in any form, or by any means, 
electronic, mechanical, photocopying, or otherwise, without the prior 
written permission of the publisher:
 

ARAB CENTER FOR AUTHORSHIP AND TRANSLATION 
OF HEALTH SCIENCE 

(ACMLS - KUWAIT )

P.O. Box 5225, Safat 13053, Kuwait

Tel. : + ( 965 ) 25338610/25338611
                                Fax. : + ( 965 ) 25338618   

E-Mail: acmls@acmls.org
http:// www.acmls.org

Printed and Bound in the State of Kuwait.

C



VIRAL  DISEASES

KUWAIT

 ARAB CENTER  FOR  AUTHORSHIP  AND
TRANSLATION OF HEALTH SCIENCE (ACMLS)

Revised & Edited by
 Arab Center for Authorship and Translation of Health

Science

ARABIC MEDICAL CURRICULA SERIES

By

Dr. Kassem Taha Al- Sara




	المقدمة 
	التمهيد
	المؤلف في سطور
	مقدمة الكتاب 
	الباب الأول: مقدمة عن الفيروسات
	الفصل الأول: نبذة تاريخية عن الفيروسات
	الفصل الثاني: ماهية الفيروسات

	الباب الثاني: الفيروسات التي لها أهمية إكلينيكية
	الفصل الثالث:الفيروسات الغدانية 
	الفصل الرابع: الفيروسات الكوكساكية
	الفصل الخامس: فيروسات التهاب الكبد
	الفصل السادس: الفيروسات القهقرية وفيروس العوز المناعي البشري
	الفصل السابع: الأنفلونزا (النزلة الوافدة)
	الفصل الثامن: فيروس الورم الحُليمي البشري
	الفصل التاسع: الجدري
	الفصل العاشر: الفيروسات الحلئية
	الفصل الحادي عشر: الفيروسات المكلّلة
	الفصل الثاني عشر: الحُمَّيات الفيروسية النزفية
	الفصل الثالث عشر: الفيروسات المخاطانية 
	الفصل الرابع عشر: الفيروسة الكَلَبية
	الفصل الخامس عشر: الفيروسات السنجابية والعجلية
	الفصل السادس عشر: فيروس زيكا

	الباب الثالث: الوقاية خير من العلاج
	الفصل السابع عشر: إرشادات عامة للوقاية من الأمراض الفيروسية 
	الفصل الثامن عشر: السلامة في المختبرات التشخيصية الحيوية 

	المراجع



