رسم من جمعية اإلمارات لألمراض الجلدية
بيان
ي
حول جدري القرود
ينتم إىل جنس رفيوسات
 رفيوس جدري القرود هو رفيوس بحمض نووي مزدوج مغلفي
الفيوسات الجدرية.
أورثوبوكس المنحدرة من عائلة ر
ر
المباش مع الشخص أو الحيوان المصاب،
 ينتقل جدري القرود إىل األشخاص عن طريق الختالطبالفيوس.
أو عند التعامل مع مواد ملوثة ر
 يف الحالت المعتادة  ،يزول مرض جدري القرود من تلقاء ذاته و قد تستمر الغراض لمدة رتياوحُ
الخية
وف اآلونه
ربي
ر
ر
األسبوعي إىل األربعة أسابيع .قد تصنف بعض الحالت بأنها حرجة  ،ي
تراوحت نسبة الوفيات ربي  ٣إىل  ٪٦من مجموع اإلصابات.
 عام ُ ١٩٧٠اعت ريت حقبة الجهود المكثفة للقضاء عىل الجدري  ،تم تسجيل أول حالة جدري
صب يبلغ من العمر  ٩اعوام.
القرود يف جمهورية الكونغو الديموقراطية لدى ر ي
ر
المباشة للقرح ،سوائل
 طرق انتقال المرض من شخص إىل آخر قد تكون عن طريق المالمسةالتنفس و استخدام األدوات الملوثة مثل األغطية الرسيرية.
الجسم ،الرذاذ
ي
-

للفيوس عادة من  ٧إىل  ١٤يوم ،قد تمتد إىل  ٢١يوما أحيانا.
إن رفية حضانة الجسم ر

 األعراض األولية المصاحبة لجدري القردة  :الحم ،الصداع  ،تضخم الغدد اللمفاوية اإلبطية أوالرقبية أو األربية  ،باإلضافة إىل ألم الظهر و العضالت  ،الرعشة  ،ألم الحلق  ،الكحة و اإلعياء.
قسمي :رفية الغرو و تبدأ منذ اإلصابة بالمرض و تبدأ فيها األعراض
 يمكن تقسيم رفية العدوى اىلر
األولية كالحم و آلم الظهر و العضالت و الشعور باإلعياء الشديد  ،و كذلك تضخم العقد
ر
ر
وه رفية
تمي مرض جدري القرود عن ر
الب ر
غيه من األمراض .الفية الثانية ي
ه العالمة ي
اللمفاوية و ي
ظهور الطفح الجلدي و تظهر خالل يوم إىل  ٣أيام بعد اإلصابة بالحم و تظهر بصورة عامة يف
القدمي.
الكفي و باطن
الوجه و األطراف ،بما يف ذلك
ر
ر
 يتطور الطفح من بقع جلدية إىل حبيبات ،ثم حويصالت ،ثم بثور متقيحة قبل تكون رقرسة تغلف
ً
غالبا ما تظهر القرح باألنسجة المخاطية للفم ،وقد تسبب صعوبات عند ر
الجلد يف النهاية.
الرسب
ً
أو األكل .يمكن أن تظهر القرح أيضا بالملتحمة والقرنية ،وكذلك بالفخذ واألعضاء التناسلية.

 يتطور الطفح الجلدي اىل حبيبات ثم حويصالت ثم بثور متقيحة ،بعد ذلك تكون قشور تجف وتتساقط تلقائيا.
الب ثبت إصابتها بجدري القرود إىل أن تتكون ر
 يتم عزل الحالت رقرسة مصحوبة بتكون طبقة
ي
غي معدي بمجرد سقوط جميع القشور .و قد ُيالحظ بقاء ندور
جلدية جديدة .يصبح الشخص ر
ر
محفورة و فرط أو نقص تصبغ بعد سقوط القرسة.
 التطعيم ضد جدوي الجدري قد أثبت فاعليته يف الوقاية من جدري القرود بنسبة  ٪٨٥و لكنبعد رفية خمود مرض الجدري و انحسار إعداد اإلصابات ،تضاءلت نسبة ر
متلق التطعيم.
ي
الحاىل للوقاية من الصابة بجدري القروي و
 اعتمدت إدارة الغذاء و الدواء لقاح واحد يف الوقتي
ر
هو قيد التقييم حاليا للتحقق من مدى فاعليته يف حماية األشخاص األكي عرضة لإلصابة
بفيوسات األرثوبوكس.
ر
 كيف يمكنك حماية نفسك من اإلصابة بجدري القرود؟• ر
اليم بارتداء الكمامة.
• تجنب التواجد يف األماكن المزدحمة.
ر
الفيوس
الب قد تحمل ر
• ابتعد عن الحيوانات ي
المصابي
• ابتعد عن األشخاص
ر
الكحوىل
• اغسل يديك بالصابون والماء بانتظام أو استخدم مطهر اليد
ي

ُ
مالحظة مهمة :أعد البيان الماثل يف  31مايو  ،2021وستكون هناك تحديثات عقب هذا التاري خُ ،ي ررج
متابعة منظمة الصحة العالمية ( )WHOباستمرار.

