
ري القردةذاألسئلة الشائعة حول مرض ج  

 ري القردة؟ذما هو ج

  القردة هو مرض يسببه فيروس؛جذري 

  أي أنه ينتقل من الحيوانات المصابة إلى البشر؛فيروسي حيواني المنشأهو مرض ، 

  سليم آخرلكن، يمكن أيضا أن ينتقل من شخص مريض إلى. 

 جد هذا المرض عادة؟اوتأين ي

 متوطن( في وسط إفريقيا وغربها بالقرب من الغابات االستوائية القردة بشكل شائع )جذري جد اوتي

 رة، حيث تعيش فيها عادة الحيوانات التي يمكن أن تكون حاملة للفيروس؛يالمط

  في بلدان أخرى خارج وسط وغرب إفريقيا، أحيانا  ةالقردجذري األشخاص المصابين ب تشخيصيتم

 التي يتوطن فيها المرض.من المناطق لسفر ا نتيجة

 ما هي فترة حضانة هذا المرض؟

أيام إلى  6 ظهور األعراض( منو بين العدوىالقردة )الفاصل الزمني  جذريعادة ما تتراوح فترة حضانة 

 يوًما. 21أيام إلى  5 ولكن قد تستغرق من عام،بشكل  ًمابو 13

 القردة؟ جذريما هي أعراض مرض 

 آالم الظهر، التعب، العضالت معام الحمى، الصداع الشديد، آال تشمل أعراض هذا المرض بشكل ،

 التهاب العقد اللمفاوية، طفح جلدي؛

 ظهور الحمى. بمجرد أيام 3 إلى يوم واحدادة في غضون تبدأ فترة ظهور الطفح الجلدي ع 

  ،ائل شفاف أو يميل إلى الصفرة، ممتلئة بسوقد تكون االلتهابات الجلدية مسطحة أو مرتفعة قليال

 وتتساقط؛ بعد ذلك تجف تتحول إلى قشور

   ا على الوجه وراحة اليد وباطن القدمين، كما يمكن أن يتواجد أيضا في ز الطفح الجلدي غالبيترك

 الفم واألعضاء التناسلية والعينين؛

  وتزول من تلقاء نفسها دون عالج. أسابيع 4أسبوعين إلى تستمر األعراض عادة من 

 ؟يؤدي هذا المرض إلى الوفاةهل يمكن أن 

  القردة في غضون أسابيع قليلة، لكن يمكن أن تؤدي جذري في معظم الحاالت، تختفي أعراض

 .حتى الموتخطيرة تصل إلى مضاعفات صحية  ،بالنسبة لبعض األشخاص ،هذه األعراض

  واألشخاص المصابون بنقص المناعة، لخطر اإلصابة قد يتعرض حديثي الوالدة واألطفال

 بأعراض أكثر خطورة قد تصل إلى الوفاة بسبب هذا المرض.

   القردة من الحيوانات إلى البشر؟جذري كيف تنتقل عدوى 

لدماء الحيوانات المصابة  المالمسة المباشرةيمكن أن تنتقل العدوى من الحيوان إلى اإلنسان عن طريق 

إفرازاتها المخاطية، وتنتقل العدوى أيضل من خالل سوائلها الجسدية أو إصاباتها الجلدية أو بالعدوى، أو 

 احتمال استهالك لحومها غير المطبوخة جيدًا.

 القردة من شخص آلخر؟جذري كيف تنتقل عدوى 



 عديون طالما ظهرت عليهم األعراض )عادة لمدة القردة، م  جذري يعتبر األشخاص المصابين ب

 ؛أسابيع( 4إلى  أسبوعين

  والقشور التي الجلدية( قروحمثل السوائل أو القيح أو الدم الناتج عن الجلدي وسوائل الجسم )طفح ،

 معدية بشكل خاص؛ تبرتع

  ،بالفيروس نتيجة  المطبخ / األطباق الملوثة بعض األدوات مثل أوانيالمالبس، األفرشة، المناشف

 مالمسة شخص مصاب والذي قد ينقل العدوى بدوره إلى أشخاص آخرين؛

  ،فراد األسرة والشركاء بما فيهم مهنيو الصحة، وأالمخالطة الوثيقة مع شخص مصاب بالعدوى

 هم األكثر عرضة لإلصابة بالعدوى؛الجنسيون، 

  ،اتصاال مباشرا وطويال وجها لوجه، مما يتطلب انتقال العدوى عبر الرذاذ أو القطيرات التنفسية

شد عرضة مخالطين للحاالت النشطة، أيجعل مهنيي الصحة وأفراد األسرة وغيرهم من األشخاص ال

 لخطر اإلصابة بالعدوى؛

  المصابين  األقاربيمكن أن تنتقل العدوى أيضا عن طريق المشيمة من األم إلى الجنين، أو من أحد

 خالل مالمسة الجلد للجلد؛ إلى الطفل بعد الوالدة، من

  ليست هناك بيانات واضحة تؤكد ما إذا كان األشخاص الذين ال تظهر عليهم األعراض يمكنهم أن

 ينشروا عدوى المرض.

 ا؟يكون فيها المريض معديً ما هي الفترة التي 

 األولى. ظهور األعراض بمجرديكون الشخص معديًا 

 المرض؟كيف يمكنني حماية نفسي واآلخرين من هذا 

 المشتبه بهم أو المؤكدة إصابتهم بمرض  ألشخاصالمخاطر عن طريق الحد من االتصال با تقليل

 القردة؛ جذري 

  كحولي؛المحلول البالماء والصابون أو تعقيمهما بغسل اليدين بانتظام 

 .تطهير أي جهاز أو سطح يشتبه في تلوثه 

 هل يمكن أن يصاب األطفال بهذا المرض؟

 األطفال األكثر عرضة لإلصابة بأعراض حاد ة مقارنة بغيرهم من المراهقين والبالغين. تبريع 

 القردة عن طريق االتصال الجنسي؟جذري هل ينتقل مرض 

  خر من خالل االتصال الوثيق، بما في ذلك االتصال القردة من شخص آل جذرييمكن أن ينتقل

 الجنسي.

 القردة؟جذري هل يوجد عالج أو لقاح لمرض 

  ؛حسب األعراض المالحظةالعالج يكون 

  ؛2022القردة في عام جذري على مضاد للفيروسات لعالج  المصادقةتمت 

 القردة؛جذري ضد  % 85فعالية بنسبة تصل إلى  جذريأظهر التطعيم ضد ال 

  وهو لقاح 2019القردة في عام  جذريا من أجل الوقاية من على لقاح حديث جدً  المصادقةتمت .

 من جرعتين والذي ال يزال توافره محدودًا.

 القردة؟ جذريما ذا يتوجب علي فعله إذا كان هناك احتمال بإصابتي ب



 القردة، قم  جذريإذا كنت تعتقد أنه لديك أعراًضا أو كنت على اتصال وثيق بشخص مصاب ب

أو عيادة طبية، أو مستشفى، أو  )مركز صحي،باالتصال الفوري بأقرب مؤسسة للرعاية الصحية 

 خاصة(؛عيادات 

 آلخرين؛وثيق مع اقم بعزل نفسك وتجنب االتصال ال 

 اغسل يديك بانتظام واتبع الخطوات المذكورة أعاله لحماية اآلخرين من العدوى؛ 

  أو كمامة.قم بارتداء قناع 


