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مرض حمى الوادي المتصدع؟ماهو

حمى الوادي المتصدع هي حمى نزفية فيروسية حادة تظهر 

ام مثل األبقار واألغنبشكل أكثر شيوًعا في الحيوانات األليفة 

. ويمكن أن تسبب المرض أيًضا للبشرواإلبل 

.روالبشمرًضا خطيًرا لكل من الحيوانات العدوى بها قد تسبب 
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كيف ينتقل الفيروس للبشر 

:الحيوان الى االنسان عبرالوادي المتصدع من ينتقل فيروس حمى 

والماعز المصابة وخاصة األغنام أنسجة الحيوانات أو سوائل مالمسة دم أو / 1
أثناء في الجزارة، أثناء الذبح ،تحدث هذه المالمسة يمكن أن . والجاموس واإلبل
الوالدة، وعند تناول حيوان على مساعدة أثناء المريضة، رعاية الحيوانات 
.جيًداغير مطبوخة أو نيئة ( لحوم، حليب) منتجات حيوانية 

ونادًرا من ، والكيوليكسالزاعجةالناقل بعوض خالل لدغات البعوض من / 2
.لدغات الحشرات األخرى

المختبرات في اإلصابة بفيروس حمى الوادي المتصدع قد تحدث / 3
.باالستنشاق

ِّع من إنسان إلى  حتى اآلن ، لم يتم توثيق أي انتقال لحمى الوادي المتصد 
ِّع إلى العاملين إنسان آخر،  ولم يتم اإلبالغ عن أي انتقال لحمى الوادي المتصد 

.في مجال الرعاية الصحية عند اتخاذ االحتياطات القياسية لمكافحة العدوى
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متى حدث اخر تبليغ عن تفشي للمرض في السودان؟

ع عن تفشي حمى الوادي المتصد   االتحادية وزارة الصحة أبلغت 

حالة، 738وتم اإلبالغ عن إجمالي . 2008/ أكتوبر 28في 

ويناير 2007/ وفاة، بين نوفمبرحالة 230بما في ذلك 

/2008.
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اعراض وعالمات المرض

.أيام6-2تتراوح بين ( الفترة بين اإلصابة وظهور االعراض) الحضانة فترة 

يسبب الفيروس إما مرض بسيط أو مرض وخيم 

:المرض البسيط/ 1
إما ال يعانون من من األشخاص المصابين % 90هو األكثر شيوًعا، قرابة 

يشمل الحمى خفيف يشبه اعراض االنفلونزا أعراض أو يعانون من مرض 
يتعافى المرضى في غضون عادة، . العضالت والمفاصل والدوخةوآالم والصداع 

.األعراضبعد بدء ايام 4-7

بعض المرضى من تصلب في الرقبة في مراحل المرض المبكرة قد يعاني 
قد يخلط بينه وبينالمرضى في هؤالء . للشهية وقيءوحساسية للضوء وفقدان 

.السحاياالتهاب 
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:المرض الوخيم/ 2

عادةً من المصابين يصابون بمرض وخيم، يظهر % 10إلى 8حوالي 

:المميزة أدناهمتالزمات من الثالث أكثر شكل واحدة أو على 

(  المرضى٪ من 2-0.5يصيب )مرض العين / 1

( ٪ من المرضى1من يصيب أقل )السحايا والدماغ التهاب /2

(٪ من المرضى1من يصيب أقل )النزفية الحمى /3
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مرض العين

وهي الشكل الخفيف، تظهر االصابة بعد إصابة شبكية العين 

وفيه . األولىظهور األعراض من أسبوع إلى ثالثة أسابيع 

(.  ضبابية) وضوحها أوعدميشكو المريض من ضعف الرؤية 

إلى 10يختفي المرض من تلقاء نفسه دون آثار دائمة خالل 

. أسبوًعا12

٪ 50هي الشكل الوخيم، وتؤدي الى اصابة إصابة بقعة العين 

. للبصردائم المرضى بفقدان من 
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السحايا والدماغإلتهاب

أسبوع إلى أربعة أسابيع من ظهور األعراض يظهر بعد •

الشديد، فقدانالصداع االعراض تشمل . األولى للمرض

.  ةوالغيبوبالذاكرة، الهلوسة، الدوار، التشنجات، الخمول، 

.يوًما60أكثر من بعد أن تظهر المضاعفات العصبية يمكن •

نوع الوفيات في المرضى الذين يعانون فقط من هذا المعدل •

.عالشديد شائالعجز العصبي ولكن من المرض منخفض ، 
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الحمى النزفية

ام أعراض هذا الشكل من المرض بعد يومين إلى أربعة أيتظهر •
. اليرقانبأعراض إصابة الكبد مثل وتبدأ المرض، من ظهور 

لدم، استفراغ الدم، تبرز امثل النزيف تظهر بعد ذلك عالمات 
ن ، نزيف م( ناتجة عن نزيف في الجلد)أو كدمات جلدي طفح 

.  مواقع الحقنغزارة الطمث ونزيف من اللثة، األنف أو 

الوفاة عادة بعدوتحدث . من المصابين% 50نسبة الوفيات تبلغ •
. أيام من ظهور األعراض6إلى 3

أيام ، في 10اكتشاف الفيروس في الدم لمدة تصل إلى يمكن •
وادي المرضى الذين يعانون من شكل اليرقان النزفي من حمى ال

.المتصدع
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التشخيص
نظًرا ألن أعراض حمى الوادي المتصدع متنوعة وغير محددة ، غالبًا ما يكون 

يصعب . خاصةً في وقت مبكر من مسار المرضصعبًا، التشخيص السريري 
كما تشبه النزفية الفيروسية األخرى الحميات تمييز حمى الوادي المتصدع عن 

وحمى المالريا بما في ذلك الحمى، العديد من األمراض األخرى التي تسبب 
.التيفوئيد والحمى الصفراء

الوادي المتصدع فحصا في فيروس حمى لعدوى يتطلب التشخيص النهائي 
:المختبر باستخدام االختبارات التالية

الخالياالفيروس عن طريق زراعة عزل / 1

2/ reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR)
3/ IgG and IgM antibody enzyme-linked immunosorbent assay 

(ELISA)
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العالج

حمى الوادي لعالج يوجد عالج معتمد حتى االن ال •

.  المتصدع

مى مثل الحأعراضها السيطرة على يمكن الحاالت الخفيفة •

عظم في م،لالعراضالمخففة وآالم الجسم باستخدام األدوية 

.عأسبوفي غضون يومين إلى األوقات يتحسن المرضى 

عاية الرلتلقي المستشفى تطلب دخول تالحاالت الوخيمة •

.الطبية الداعمة
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اللقاح

لتطعيم البشر ضد حمى الوادي متاحة حاليا لقاحات ال توجد 

المتصدع
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الوقاية ومكافحة حمى الوادي المتصدع 

:الوقاية والمكافحة تتطلب العمل على عدة مستويات هي

:الحيواناتعلى حمى الوادي المتصدع في مستوى السيطرة / 1

تفشي حمى الوادي المتصد  ع في الحيوانات عن طريق منع -
.الحيواناتبرنامج مستدام لتحصين 

انتشار الفيروس من المناطق بطاء أو حظر حركة الماشية إلتقييد -
.المصابة إلى المناطق غير المصابة

أن تفشي حمى الوادي المتصدع في الحيوانات يسبق الحاالتبما -
البشرية ، فإن إنشاء نظام فعال لمراقبة صحة الحيوان الكتشاف 
الحاالت الجديدة أمر ضروري لتوفير اإلنذار المبكر لسلطات 

.والبشريةالصحة العامة البيطرية 
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في مجال الصحة العامة والحد من المخاطرالتثقيف /2

ائل مع سوالحيوانات، وخاصة االتصال الوثيق مع تنبيه المواطنين بتقليل -
.أجسامها

نظافة اليدين وارتداء القفازات وغيرها من معدات زيادة الوعي بممارسة -
عند التعامل مع الحيوانات المريضة أو أنسجتها أو عند ذبح الفردية الحماية 

.الحيوانات

من خالل استخدام )منطقة التفشي البعوض في من لدغات الوقاية -
والمالبس ذات وجدت، إن للحشرات والمواد الطاردة المشبعة، الناموسيات 

وتجنب النشاط ( القمصان والسراويل ذات األكمام الطويلة)األلوان الفاتحة 
.أنواع الحشرات ناقالت المرضفي الهواء الطلق في أوقات الذروة لعض 

تناولها فيجيًدا قبل ( والحليباللحوم )جميع المنتجات الحيوانية طهي -
.مناطق التفشي
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العدوى في أماكن الرعاية الصحيةمكافحة / 3

آلخر، الرغم من عدم إثبات انتقال عدوى حمى الوادي المتصدع من إنسان على 
ال يزال هناك خطر نظري النتقال الفيروس من المرضى المصابين إلى العاملين 

يجب على المصابة، لذلك في الرعاية الصحية من خالل مالمسة الدم أو األنسجة 
ى العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يعتنون بالمرضى الذين يعانون من حم

:تنفيذ االتيالوادي المتصد  ع المشتبه بها أو المؤكدة 

.عند التعامل مع عينات من المرضىتنفيذ احتياطات الوقاية القياسية -

وجميع سوائل ( بما في ذلك الدم الجاف)مع الدم التعامل بحذر وبوسائل امنة -
، بغض النظر عما إذا كانت تحتوي ( باستثناء العرق)واإلفرازات الجسم األخرى 
.مع الجلد واألغشية المخاطية غير السليمةاو ال، والتالمس على دم مرئي 

يجب التعامل مع العينات . المختبرات معرضون للخطر أيًضاأطباء وفنيي -
المتصدع الوادي حمى المأخوذة من الحاالت البشرية والحيوانية المشتبه فيها ب

.مناسبموظفين مدربين ومعالجتها في مختبرات مجهزة بشكل بواسطة 
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طرق مكافحة أخرى 

:األمراضناقالت مكافحة / 4
إذا أكثر أشكال مكافحة النواقل فعاليةالبعوض من مبيدات اليرقات في مواقع تكاثر استخدام 

ذلك، ومع . كان من الممكن تحديد مواقع التكاثر بوضوح وكانت محدودة في الحجم والمدى
ون خالل فترات الفيضانات ، عادة ما يكون عدد ومدى مواقع التكاثر مرتفعًا جًدا بحيث ال تك

.ممكنةتدابير إبادة اليرقات 

:تنبؤات حمى الوادي المتصدع والنماذج المناخية/ 5
سن المرض، قد يحبالظروف المناخية التي ترتبط بشكل متكرر بزيادة مخاطر تفشي التنبؤ 

. على المرضمن السيطرة 

فوق يرتبط تفشي حمى الوادي المتصدع ارتباًطا وثيقًا بفترات هطول األمطارفي أفريقيا 
يمكن بسهولة قياس استجابة الغطاء النباتي لمستويات هطول األمطار المتزايدة . المتوسط

باإلضافة إلى ذلك ، فإن . ومراقبتها بواسطة صور األقمار الصناعية لالستشعار عن بعد
ة التي تفشي حمى الوادي المتصدع في شرق إفريقيا يرتبط ارتباًطا وثيقًا باألمطار الغزير

.الجنوبيالتذبذب -النينيوتحدث خالل المرحلة الدافئة من ظاهرة 

عن حاالت اإلصابة بالحيوانات في مرحلة مبكرة من تفشي هذه التنبؤات تفيد في الكشف 
.مما يمك ن السلطات من تنفيذ تدابير لتجنب األوبئة الوشيكةالمرض، 
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