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 مرض وفريوس الزيكا

 6161كثشاٗش  61 :كٖ خشٗذٓ أخثاس الخل٘ح تاسٗخ الٌشش

 

إى ك٘شٍس صٗكا َّ ك٘شٍس هستدذ ٌٗولِ الثؼَع، ٍهذ اكتُشق ألٍل 
تَاسغٔ شثكٔ سطذ الحوى  كٖ هشٍد الشٗض 6491هشٓ كٖ أٍؿٌذا كٖ ػام 

كٖ  6496الظلشاء الحشخ٘ٔ، ثن اكتُشق تؼذ رلك كٖ الثشش كٖ ػام 
أٍؿٌذا ٍخوَْسٗٔ تٌضاً٘ا الوتحذٓ. ٍهذ سُدلت كاش٘ات ك٘شٍس صٗكا 

 .كٖ إكشٗو٘ا ٍاألهشٗكت٘ي ٍآس٘ا ٍالوح٘ظ الْادئ
 

 الؼالهات ٍاألػشاع
ع( لل٘شٍس صٗكا إى كتشٓ الحضأً )الوذٓ هٌز التؼشع ٍحتى ظَْس األػشا

ؿ٘ش ٍاضحٔ، ٍلكٌْا توتذ ػلى األسخح ػذٓ أٗام. ٍتشثِ أػشاضِ أػشاع 
الؼذٍى تالل٘شٍسات األخشى الوٌوَلٔ تالولظل٘ات، ٍتشول الحوى 
ٍالغلح الدلذٕ ٍالتْاب الولتحؤ ٍاأللن الؼضلٖ ٍآالم الولاطل 
ٍالتَػك ٍالظذاع، ٍػادٓ ها تكَى ّزُ األػشاع خل٘لٔ ٍتستوش هذٓ 

 .أٗام 1تشاٍح ها ت٘ي َٗه٘ي ٍت
ٍأثٌاء اللاش٘ات الَاسؼٔ الٌغام التٖ حذثت كٖ تَلٌ٘٘ضٗا اللشًس٘ٔ 

تالتشت٘ة، أشاست السلغات الظح٘ٔ  6169ٍػام  6162ٍالثشاصٗل كٖ ػام 
الَعٌ٘ٔ إلى احتوال ٍخَد هضاػلات ػظث٘ٔ ٍهٌاػ٘ٔ رات٘ٔ لوشع 

ل هؤخشًا صٗادٓ ك٘شٍس صٗكا. ٍالحظت السلغات الظح٘ٔ كٖ الثشاصٗ
هؼذالت الؼذٍى تل٘شٍس صٗكا ت٘ي ػاهٔ الٌاس ٍصٗادٓ كٖ ػذد األعلال 
الوظات٘ي تظـش الشأس ػٌذ الو٘الد كٖ شوال ششم الثشاصٗل. ٍهذ ٍخذت 
الَكاالت التٖ تؼكق ػلى تحشٕ كاش٘ات ك٘شٍس صٗكا هدوَػٔ هتٌاه٘ٔ 
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لشأس. ٍهغ هي الثٌِّ٘ات التٖ تش٘ش إلى الظلٔ ت٘ي ك٘شٍس صٗكا ٍطـش ا
رلك، ك٘لضم إخشاء الوضٗذ هي التحشٗات كٖ ًلْن الظلٔ ت٘ي طـش سأس 

 .الوَال٘ذ ٍك٘شٍس صٗكا. كوا ٗدشٕ تحث األسثاب الوحتولٔ األخشى
 

 سشٗاى الوشع
ٌٗتول ك٘شٍس صٗكا إلى األشخاص ػي عشٗن لسغ الثؼَع حاهل الوشع 

وذاسٗٔ، ٍّٖ هي خٌس الضاػدٔ، ٍالس٘وا الضاػدٔ الوظشٗٔ كٖ الوٌاعن ال
الثؼَضٔ ًلسْا التٖ تٌول حوى الضٌك ٍالش٘كًَـًَ٘ا ٍالحوى 

 .الظلشاء
ٍهذ تلؾ ػي كاش٘ات هشع ك٘شٍس صٗكا ألٍل هشٓ كٖ الوح٘ظ الْادئ كٖ 

 6169)كٖ ٗاب ٍتَلٌ٘٘ضٗا اللشًس٘ٔ تالتشت٘ة(، ٍكٖ  6162ٍ 6111ػاهٖ 
تَ ك٘شدٕ(. ٍكضالً تلـت ػٌِ األهشٗكتاى )الثشاصٗل ٍكَلَهث٘ا( ٍإكشٗو٘ا )كا

تلذاً هي تلذاى األهشٗكت٘ي ػي حاالت هتلشهٔ هي الؼذٍى  62ػي رلك تلؾ 
 .تل٘شٍس صٗكا، ها ٗش٘ش إلى االًتشاس الدـشاكٖ السشٗغ للل٘شٍس

 

 التشخ٘ض
ُٗشخض ك٘شٍس صٗكا ػي عشٗن تلاػل الثَل٘و٘شاص الوتسلسل ٍػضل 

ٗن االختثاس الل٘شٍسات هي ػٌ٘ات الذم. ٍهذ ٗظؼة التشخ٘ض ػي عش
الوظلٖ؛ ًظشًا إلى أىّ الل٘شٍس هذ ٗتلاػل تلاػالً هشتشكاً هغ الل٘شٍسات 
الوظلشٓ األخشى هثل ك٘شٍسات حوى الضٌك ٍؿشب الٌ٘ل ٍالحوى 

 .الظلشاء
 

 الَهاٗٔ
ٗوثل الثؼَع ٍأهاكي تكاثشُ ػاهالً هْواً هي ػَاهل خغش الؼذٍى 

ِ ػلى تول٘ض أػذاد تل٘شٍس صٗكا، ٍتؼتوذ الَهاٗٔ هي الوشع ٍهكاكحت
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الثؼَع ػي عشٗن الحذ هي هظادسُ )إصالٔ أهاكي تكاثشُ ٍتؼذٗلْا( ٍالحذ 
 .هي تؼشع الٌاس للثؼَع

ٍٗوكي تحو٘ن رلك تاستخذام عاسدات الحششات؛ ٍاستخذام الوالتس 
)تحثز األلَاى اللاتحٔ( التٖ تـغٖ أكثش هذس هوكي هي الدسن؛ ٍاستخذام 

ض السلك٘ٔ، ٍإؿالم األتَاب ٍالشثات٘ك ؛ الحَاخض الوادٗٔ هثل الحَاخ
ٍاستخذام الٌاهَس٘ات ػٌذ الٌَم. ٍهي األّو٘ٔ توكاى أى تلشؽ األٍػ٘ٔ 
التٖ هذ تحتَٕ ػلى الواء هثل الذالء ٍأٍاًٖ الضَّس ٍأعش الس٘اسات، أٍ 
تٌظق أٍ تـغى، هي أخل إصالٔ األهاكي التٖ ٗوكي للثؼَع أى ٗتكاثش 

 .كْ٘ا
اٗٔ خاطٔ لألشخاص الزٕ هذ ٗكًََى ؿ٘ش هادسٗي كوا ٌٗثـٖ إتالء ػٌ

ػلى حواٗٔ أًلسْن تالوذس الكاكٖ ٍهساػذتْن، هثل طـاس األعلال 
 .ٍالوشضى ٍكثاس السي

ٍأثٌاء اللاش٘ات، ٗوكي للسلغات الظح٘ٔ أى تٌظح تشش الوث٘ذات 
الحششٗٔ. ٍٗوكي أى تُستخذم الوث٘ذات الحششٗٔ التٖ َٗطٖ تْا 

الَْام كوث٘ذ لل٘شهات أٗضاً، هي أخل هؼالدٔ هخغظ تو٘٘ن هث٘ذات 
 .احاٍٗات الو٘اُ الكث٘شٓ ًسثً٘

ٌٍٗثـٖ ػلى الوساكشٗي اتخار التذات٘ش الَهائ٘ٔ األساس٘ٔ الوَضحٔ 
 .أػالُ هي أخل حواٗٔ أًلسْن هي لسغ الثؼَع

 

 الؼالج
ػادٓ ها ٗكَى هشع ك٘شٍس صٗكا خل٘لاً ًسث٘اً ٍال ٗتغلة ػالخاً هحذداً. 

لألشخاص الوظات٘ي تل٘شٍس صٗكا أى ٗحظلَا ػلى هسظ كث٘ش  ٌٍٗثـٖ
هي الشاحٔ، ٍأى ٗششتَا كو٘ات كاك٘ٔ هي السَائل، ٍأى ٗؼالدَا األلن 
ٍالحوى تاستخذام األدٍٗٔ الشائؼٔ. ٍكٖ حال تلاهن األػشاع ٗتؼ٘ي 
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ػلْ٘ن التواس الشػاٗٔ ٍالوشَسٓ الغث٘ت٘ي. ٍال َٗخذ حال٘اً لواح هضاد 
 .لْزا الوشع

 
 أدلٔ خذٗذٓ هَٗٔ ػلى استثاط صٗكا تتشَُ الوَال٘ذ

كشق الثاحثَى الٌواب ػي أدلٔ خذٗذٓ تؤكذ الؼالهٔ ت٘ي اًتشاس ك٘شٍس 
صٗكا ٍصٗادٓ حاالت تشَُ الوَال٘ذ ٍأشاسٍا إلى سطذ الل٘شٍس كٖ هخ 
خٌ٘ي تؼذ إخْاع اهشأٓ أٍسٍت٘ٔ حولت أثٌاء ٍخَدّا تالثشاصٗل. ٍهال 

تالوشكض الغثٖ الداهؼٖ إى تششٗح الدٌ٘ي أٍضح تاحثَى كٖ سلَكٌ٘٘ا 
طـش حدن الذهاؽ ػالٍٓ ػلى تلق شذٗذ كٖ الوخ ٍهستَٗات ػال٘ٔ هي 

 .ك٘شٍس صٗكا كٖ أًسدٔ الوخ هثل تلك الوَخَدٓ كٖ ػٌ٘ات الذم
ٍهال تاحثَى هي كل٘ٔ ّاسكاسد للظحٔ الؼاهٔ ٍكٖ هستشلى 

ْا الَسهٔ هاساتشَس٘تس الؼام كٖ تَسغي كٖ اكتتاح٘ٔ تضوٌت
ت٘ي « تأك٘ذ االستثاط الثَ٘لَخٖ»الثحث٘ٔ إى ّزا االكتشاف ٗساػذ كٖ 

 .ػذٍى صٗكا الل٘شٍس٘ٔ ٍطـش حدن الشأس
ٍٗثزل الثاحثَى كٖ الثشاصٗل خَْدا هحوَهٔ لتأك٘ذ أى اًتشاس الل٘شٍس 
كٖ الثالد هشتثظ تاستلاع هلحَػ كٖ تشَّات الوَال٘ذ تؼذ تسد٘ل 

كٖ ّزُ التشَّات حتى اٙى، ٍشخظت الثشاصٗل  أستؼٔ آالف حالٔ اشتثاُ
علال لكٌْا لن  61حالٔ هواثلٔ ٍأكّذت ٍخَد الل٘شٍس كٖ  911أكثش هي 

 .تدضم تالؼالهٔ ت٘ي الل٘شٍس ٍّزُ التشَّات تظلٔ هاعؼٔ حتى اٙى
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