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 .. هل هو مرض جديد ؟ دودري القرُج

 2022مايو  29خبار الخليج بتاريخ أجريدة  يف رنش

 خنجيالبقلم: الدكتور زكريا 

 

 سمعوا عندما الناس ارتعب 19-كوفيد جائحة هواجس بقايا بسبب ربما

 يطرحون فبدأوا ،(Monkeypox القردة جدري) باسم لهم عُرف ما عن

 بحيث جديدة جائحة ستحدث وهل ؟ ينتشر وكيف ؟ جاء أين من األسئلة،

 من اآلن حتى يتعافَ لم العالم أن وخاصة ؟ الحياة وتقف األسواق تغلق

  .19-كوفيد جائحة آثار

 التي األخرى األسئلة من والعديد األسئلة هذه مثل على نجيب أن لنحاول

 التي التقارير بعض في سريعة جولة خالل من وذلك األذهان، في تدور

 األمراض في التحكم ومركز العالمية الصحة منظمة من مؤخرًا صدرت

 .األمريكية منها والوقاية
 

 ؟ القرود جُدري ما

 من ينتقل أنه بمعنى – المنشأ حيواني افيروسيً امرضً القردة جدري يُعد

 يشهدها كان التي األعراض تلك أعراضه وتشبه – اإلنسان إلى الحيوان

 الرغم وعلى شدّة، أقل أنها إال الماضي في بالجدري المصابون المرضى

 الجدري استُؤصِل قد أنه إلى تشير العالمية الصحة منظمة تقارير أن من
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 في واألخرى الفينة بين يظهر يزال ال القردة جدري أن إال 1980 عام في

 .إفريقيا من متفرقة أجزاء بعض

 الجُدرية أو القشرية الفيروسات جنس إلى القردة جدري فيروس ينتمي

(Poxviridae)  فيروسات لفصيلة التابعة (Orthopoxvirus)، وفيروس 

 .وغيرها البقر جدري

 الحكومي بالمعهد 1958 عام في الفيروس هذا عن مّرة ألّول كُشِف وقد

 األمراض أحد عن التحري أثناء بالدانمرك، كوبنهاغن، في الكائن لألمصال

 ُكشف 1970 عام وفي ذلك وبعد .القردة بين فيما بالجدري الشبيهة

 الديمقراطية الكونغو بجمهورية وذلك البشر بين القردة جدري فيروس
 يعيش كان سنوات، 9 عمره صبي لدى (وقتها في زائير باسم المعروفة)

 الحين ذلك منذ وأُبلِغ .1968 عام في الجدري منها اسُتؤصِل قد منطقة في

 المطيرة الغابات من الريفية المناطق في الحاالت معظم حدوث عن

 جمهورية في وخصوصًا إفريقيا، وغرب الكونغو نهر بحوض الواقعة

 الوباء فيه اندلع والتي موطنه، أنها رُئِي التي الديمقراطية الكونغو

 .1997و 1996 عامي بين للمرض

 في القردة جدري من مؤكّدة حاالت وقوع عن أُبلغ 2003 عام خريف وفي

 إلى يشير مما األمريكية، المتحدة الواليات من الوسطى الغربية المنطقة

 القارة نطاق خارج بالمرض لإلصابة عنها المُبلّغ الحاالت أولى أنها
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 كالب خالطوا قد كانوا به المصابين المرضى معظم أن وتبيّن اإلفريقية،

 .حميمة مخالطة األليفة البراري

 وأُبلِغ بالسودان الوحدة والية في القردة جدري وباء اندلع 2005 عام وفي

 قامت ،2009 عام وفي إفريقيا، من أخرى أجزاء في متفرقة حاالت وقوع عن

 الكونغو جمهورية من الوافدين الالجئين أوساط في توعية حملة

 لإلصابة حالتين وتأكيد بتحديد الكونغو جمهورية إلى الديمقراطية

 آخر وباء اندالع إطار في ووفاتين حالة  26 احتواء جرى فيما القردة، بجدري

 أغسطس بين الواقعة الفترة في الوسطى إفريقيا بجمهورية للمرض

  .2016 وأكتوبر
 

 والوباء المرض انتقال

 لدماء مباشرة مخالطة عن الدالة الحاالت من بالمرض العدوى تنجم عادة

 أو الجلدية آفاتها أو أجسامها لسوائل أو بعدواه المصابة الحيوانات

 عن نجمت عدوى حاالت إفريقيا في وُثِّقت وقد المخاطية، سوائلها

 بعدوى المصابة السناجب أو الضخمة الغامبية الجرذان أو القردة مناولة

 ومن للفيروس، الرئيسي المستودع هي القوارض أن علمًا المرض،

 الحيوانات من جيدًا المطهية غير اللحوم تناول يكون أن المُحتمل

 .به باإلصابة يرتبط خطر عامل المرض بعدوى المصابة
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 المرض انتقال ينجم أن يمكن أنه إلى العالمية الصحة منظمة وتشير

 الحميمة المخالطة عن آخر إلى إنسان من أو الثانوي المستوى على

 آلفاته أو المرض بعدوى مصاب لشخص التنفسي السبيل إلفرازات

 بمواد أو المريض بسوائل مؤخرًا لُوِّثت أشياء مالمسة عن أو الجلدية

 طريق عن األول المقام في ينتقل المرض أن وجد ولقد .اآلفات تسبب

 فترات عادةً تستدعي قطيرات شكل تتخذ التي التنفسي الجهاز جزيئات

 الحاالت من األسرة أفراد يعرّض ما لوجه، وجهًا التواصل من طويلة

 ينتقل أن يمكن كما كبير، بشكل المرض بعدوى اإلصابة لخطر النشطة

 (.الخلقي القردة جدري) المشيمة عبر أو التلقيح طريق عن المرض

 أو المهشم الجلد خالل من الجسم الفيروس يدخل أن يمكن وكذلك

 أو العين مثل) المخاطية األغشية أو مرئية، غير كانت وإن حتى الجروح

 إنسان إلى إنسان من األخرى االنتقال طرق وتشمل ،(الفم أو األنف

 المباشر غير واالتصال اآلفة، مادة أو الجسم بسوائل المباشر االتصال

 .ذلك إلى وما البياضات، أو الملوثة المالبس مثل اآلفة، بمواد
 

 ؟ المرة هذه االختالف مظاهر ما

 بين القرود جدري فيها ينتشر التي األولى المرة أنها إلى التقارير تشير

 الحاالت معظم تشمل كما إفريقيا، إلى يسافروا لم الذين األشخاص

 إصابات عن اإلبالغ جرى ولقد أوروبا، في رجال مع الجنس مارسوا رجاالً

 أبلغ وكما والسويد، وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا بريطانيا من كلٍّ في



5 
 

 ومن كندا، إلى مؤخرًا سافر لرجل إصابة حالة عن أمريكيون مسؤولون

 مسؤولو أعلن كما حالتين، عن الكندية العامة الصحة وكالة أكدت جانبها

 منطقة في حالة 17 وقوع في يشتبهون أنهم كيبيك، في الصحة

 .مونتريال

 بالفيروس اإلصابة حاالت أن من حذر قد أوروبي صحي مسؤول وكان

 المدير كلوج، هانز وقال المقبلة، القليلة األشهر خالل تتسارع قد النادر

 الصيف، فصل دخولنا مع": أوروبا في العالمية الصحة لمنظمة اإلقليمي

 أشعر والحفالت، المهرجانات في وبخاصة الجماهيرية التجمعات ومع

 االنتشار (كلوج) ويصف ،"يتسارع أن يمكن العدوى انتقال أن من بالقلق

 واحدة حالة باستثناء الحديثة الحاالت جميع" أن مضيفًا ،"نمطي غير" أنه

 جدري فيها يتوطن التي بالمناطق صلة ذو سفر سجل لها ليس فقط

 الوقت، لبعض مستمرًّا كان ربما العدوى انتقال أن يبدو" :وأوضح ،"القردة

 ."وخارجها أوروبا أنحاء جميع في جغرافيًّا الحاالت تنتشر حيث
 

  ؟ الجنس عبر القرود جدري ينتشر هل

 الوقت في تمامًا واضح غير لكنه محتمل، أمر   هذا إن المصادر تقول

 ممارسة عبر قبل من القرود جدري انتشار توثيق يجرِ لم إذ الحالي؛

 األشخاص مع الوثيق االتصال طريق عن انتقاله يمكن ولكن الجنس،

 بمالءات االحتكاك أو ومالبسهم أجسامهم سوائل وتبادُل المصابين،

 أن يمكن العدوى انتقال أن من (كلوج) وحذر بينهم، يجمع واحد سرير
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 أولئك بين من هي حاليًّا عنها الكشف يتم التي الحاالت" أن حقيقة تعززه

 األولية الحاالت معظم" أن وأوضح ،"جنسيًّا نشاًطا يمارسون الذين

 رجال مع الجنس مارسوا الذين الرجال بين كانت للمرض المكتشَفة

 أعلنت جانبها، ومن ،"الجنسية الصحة عيادات في للعالج ويسعون

 الحاالت من العديد أن حقيقة في تحقق" أنها العالمية الصحة منظمة

 الجنس يمارسون الذين الرجال وخاصة شواذ ألشخاص كانت عنها المبلغ

 ."الرجال مع

 تفشي إن العالمية الصحة منظمة مسؤولو قال نفسه السياق وفي

 أساسي بشكل ينتشر وأوروبا الشمالية أمريكا في القرود جدري فيروس

 فيها ومشتبه مؤكدة حالة 200 حوالي مع الرجال بين الجنس طريق عن

 .األقل على دولة 12 في

 العالمية الصحة منظمة أبحاث يدير الذي لويس، روزاموند الدكتور قال

 االجتماعي التواصل قنوات على بثه تم وجواب سؤال في الجدري، حول

 السنوات مدار على أوروبا في الحاالت بعض رأينا لقد" :بالمنظمة الخاصة

 التي األولى المرة هي هذه ولكن المسافرين، في فقط الماضية، الخمس

 أشخاص في نفسه الوقت في البلدان من العديد عبر حاالت فيها نشاهد

 ."إفريقيا في الموبوءة المناطق إلى يسافروا لم
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 المرض أعراض

 يمكن أنها بيد يوًما، 16و أيام 6 بين القردة جدري حضانة فترة تتراوح

 غضون في الجلدي الطفح يظهر وعادة .يومًا 21و أيام 5 بين تتراوح أن

 تتبلور والتي بالحمى، اإلصابة عقب أيام 3و واحد يوم بين تتراوح مدة

 األحيان أغلب في الوجه على يبدأ الذي الطفح ظهور مراحل مختلف فيها

 ما أشدّ الطفح وقع ويكون .الجسم من أخرى أجزاء إلى ينتشر ثم ومن

 وأخمصي اليدين راحتي وعلى (الحاالت من %95 في) الوجه على يكون

 بقعية حطاطات من أيام 10 حوالي في الطفح ويتطوّر ،(%75) القدمين
 مملوءة صغيرة نفاطات) حويصالت إلى (مسطّحة قواعد ذات آفات)

 .تمامًا تختفي لكي أسابيع ثالثة يلزمها قد جلبات تليها وبثرات (بسائل

 أغشية تصيب وهي منها، آالف وعدة آفات بضع بين اآلفات عدد ويتراوح

 (%30) التناسلية واألعضاء (الحاالت من %70 في) المخاطية الفم

 (.العين مقلة) قرنيتها عن فضالً  (،%20) العين وملتحمة

 ظهور قبل اللمفاوية العقد في وخيم بتضخّم المرضى بعض ويُصاب

 وعادةً .المماثلة األمراض سائر عن القردة جدري تميّز سمة وهي الطفح،

 بين تتراوح فترة أعراضه وتدوم ذاتيًا امحدودً امرضً القردة جدري يكون ما

 شيوعًا أكثر نحو على الشديدة بحاالته األطفال وُيصاب يومًا، 21و 14

 وشدة للمريض الصحي والوضع لفيروسه التعرض مدى بحسب

 .عنه الناجمة المضاعفات
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 واللقاح العالج

 القردة، جدري عدوى لمكافحة متاحة ُمحّددة لقاحات أو أدوية أيّة توجد ال

 ثبت وقد آفاته، مكافحة يمكن ولكن العالمية، الصحة منظمة تشير كما

 من الوقاية في %85 بنسبة ناجع الجدري ضد التطعيم أن الماضي في

 أن بعد الجمهور لعامة متاحًا يعد لم اللقاح هذا أن غير القردة، جدري

 الرغم وعلى العالم، من الجدري استئصال أعقاب في به التطعيم أُوقِف

 يتخذ أن إلى الجدري ضد المسبق التطعيم يفضي أن المُرّجح من فإن ذلك

 .وطأة أخف مسارًا المرض
 

 وإنما فحسب ذلك ليس جديدًا، قط يكن لم المرض هذا فإن الختام، وفي

 اإلنسان قدرة خالل من جائحة إلى وباء من وتحويله انتشاره منع يمكن

 .األمور في العقالني التفكير في

 


