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إهـــــداء

إىل اليت علمتين كيف يكون اإلحبار ضد تيارات الزمن وتصب أشعة الصرب يف قارب اليقني
.وعلمتين كيف يكون الصمود على املبادئ لنيل األماني
أمي احلنونة
لو كنت أملك يف احلياة نعيمها لوهبت يف علياك ما ملكت يدي
لو كنت بواباً علي اجلنة لقلت أدخلوها بسالم آمنني
إلي من ناطح الصخر وهز اجلبال إلي من ال يوفيه حقه املدار
لك يا من لو كربت علي اجلميع وقد كربت سأظل عندك يا فرح
العمر قاصر الويف
أبي العزيز
إلي أولئك الذين يفتحون يف صحرائنا نوافذ الربيع
إلي أولئك الذين لو أقدت أصابعي هلم مشوع ًا لن أوفيهم حقهم
إخواني وإخواتي
وإلي كل من ساهم معي يف إخراج هذا العمل املتواضع
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إليهم مجيع ًا أزجى حتية حب ٍ ووفاء  ...وأهديهم جهدي هذا وسام صربي ورجائي
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شكر وعرفان

أتق ددبأسمى ددت سلش ددواسعرف ددلكس عر كا ددو سرلد د ستد د س ددو ب ساد د سإخد دكعذس د د عس
عرمحددفسا د سه د كتاسعر وويشدددس ا د ستقددبتتوأسعرددبلت كس/سعلييحسن ييمس ن ي سعلييحس
عر د قسمددوأسموفف دكعهس د س د عسعرمحددفسالددو س ددأسعرتكفددبس خشددكسبرش د سا د س تش د س
تكعح سعرمحفسا زعهسعهللسل سخشكس.س
عرفددلكست هد سإرد س وت دددسعركمددواسعرد ا س ردداسعرهددكشسعرفددوترس ت ددوك س
عر أ.
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ال

تخلص

ت و را س س ه سعرب عك د ستكض سحت سعر عبق سعرتتهبش سل ت ذ سر عحب ست سعألتكعضس
عرتفتكلدسمش سعأل و س عرحش ع .
باا سعرب عك د سإر س سعرت كه س

س ب س تو سعرت ورر س سق سعرت كاد سمتكض سحت سعر عبقس

عرتتهبش س ،س ستحبشب سعرت ت ى سعرت كا سروأ سا سل ستح ك ست ستحو ك سعرت كاد سم ش سعرت مبس
عر وم س أ كعضسعألهومدسا سل ست سعأل و س عرحش ع ،سسعرت كهس

س بس تو سعرت وررس سقس

عرت كادسمورتتوك واسعرت ه سمووسر موشدست سعرتكضسثأست ت ىستامشقسعر تو سرو هسعرتتوك واس.
تل ا س ش د سعرمحف ست س س وت ش سا ست ورر س الشد سعرخكا أ س ستأ سإختشوك س س 47س وتال ست س4س
ت وررس،سحشفستأس ت سعرمشو واس

ساكشقسعرتقوم دسعرفخهشدسم ع ادسع تتوك سع تمشو سهتتاس
ر را.

ست ه اسعرب عك دسإر س ب س تويجسأ تووس :سأ س%39ست سعرفيدسعرت توبادس سبكعشدسمورتكضسسأ س
 %18سربشوأ سبكعشد سح س وم سعرتكض سعركيش

 ،سلتو س سعظوكا سعرب عك د ست ت ى ستامشق ست خفضس
أل كعءعاسعر التدس عر موشدسمش سأاكعبست تت سعرب عك د.

مب سأ هاسعرب عك دسمضك ك سعاالشستبكعءسعرت وررس سعر وواس عاسعره دسم تويجسعرمحفس حثوأس
ست اشكسعب عاس ت ش واسسعر موشدسر وت ش سمورت ورر.
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Abstract
The study tackled the Rift Valley Fever as a model of one of the
common diseases between human beings and animals.
The study aimed to uncover the percentage of the slaughterhouses’
workers who have knowledge of Rift Valley Fever disease, to determine
their level of knowledge in each axis of knowledge of the type of cause
,the vector , the symptoms of infection in both human and animal, to
uncover

the percentage of slaughterhouse workers who have

knowledge of the recommended practices of the disease prevention,
then the level of workers applying of these practices.
The research sample is consisted of the workers in Khartoum's, as been
selected75 workers were selected from 7 slaughterhouses, where the
data were collected through the interview and a questionnaire that
designed for this purpose.
The study reached to several results top of the : that 93% of the target
group have knowledge of the disease , 81% have knowledge about the
main vector, beside that th e study also showed a low level of
application of safety and prevention measures among the study
population.
The study recommended that the managers of the abattoirs and the
relevant authorities should be informed of the research results and
urged them to provide tools and aids to prevent slaughterhouse
workers.
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الفصل األول
اإلطار العام للبحث

()11

مقدمة 1-1: :
للحماية اإلنسان ..إما حياة في دور مدار التاريخ وعلى دائما للحيوانات لقد كان
أو للتنقل أو كمصدر غذائي أو للتربية المنزلية ،وعلى الوجه اآلخر من الشخصي وللمجد
العملة فإن الحيوانات تعتبر خزان العدوى ووسيلة االنتقال ألكثر من  022مرض تعرف
باألمراض المشتركة بين اإلنسان والحيوان التي يمكن تعريفها على أنها مجموعة من األمراض
التي تصيب الحيوان ويمكن أن تنتقل منه إلى اإلنسان بطرق انتقال مختلفة ويمكن أيضا أن
تنتقل من اإلنسان إلى الحيوان.
قد تحدث هذه األمراض في اإلنسان على شكل حاالت فردية مثل اإلصابة بداء
السالمونيال أوعلى شكل جماعي مثل وباء البروسيال الذي أصاب اآلالف في الكويت في
منتصف الثمانينيات من القرن الماضي ،كما أن هذه األمراض قد تكون ذات آثار صحية
محدودة ولكنها سريعة االنتشار بين األفراد مثل التسممات الغذائية والنزالت المعوية بينما في
بعض األمراض األخرى قد تكون خطيرة جدا وقاتلة إذا لم تعالج في الوقت المناسب مثل داء
الكلب تكمن خطورة هذه األمراض في أنها تؤثر على الحالة الصحية لألفراد وتؤثر على الثروة
الحيوانية وعلى مصادر الغذاء لإلنسان ولقد زاد تحدى وخطورة هذه األمراض خالل السنوات
الماضية بسبب زيادة الطلب على الغذاء (وخاصة الحيواني المصدر) نظرا للزيادة الرهيبة في
معدالت النمو السكاني كان له التأثير في زيادة مقابلة في الثروة الحيوانية وما ترتب عليه من
زيادة لحركة نقل الحيوانات بين الدول وبين القارات أيضا وترتب على ذلك أيضا تغير في
أساليب الرعي وأساليب تربية الحيوانات وتغيرت بيئة الحيوان وازداد قربا من المجتمعات
()8

اإلنسانية.

مربرات البحث 5-1::
 .8عر مويشدسعرت سحبثاسا سعر بع سا س وأس0224أ.
 .0ت كضسعر وت

سغشك أ.
س
سا سعرت وررسرألتكعضسحش ع شدسعرت فىسعلثكست

 .9عاتقوك سعغ بسعرت وررسإر سم شدستحتشدسلواشدس تتوك وا سهحشدس شتدسشحتت سأ ستفل س
وتالًستوأسا سزشوب سخاكسعألتكعضسحش ع شدسعرت فى.
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.7

بأ س

بسب عك واس ومقدستتخههدسا ستكضسحت سعر عبقسعرتتهبشسرقشوسسعرت كادس

مورتكضس اسعر وت ش سمورت وررسا سعر بع .
.5

بأس

سعرت تت ستتثالًسا سعر وت ش سا سعرت وررسمخا ك سعرتكض.

اهلدف العام3-1::
قياس معرفة العاملين في المسالخ بمرض حمى الوادي المتصدع -والية الخرطوم-
0285م.

األهداف اخلاصة4-1::
 .8مشوسست كادسعر وت ش سا سعرت وررسمتكضسحت سعر عبقسعرتتهبش.
 .0تحبشبست ت ىسعرت كادسماكقسع تقو سعر ب ىسمورتكضسمش سعأل و س عرحش ع .
 .9عرت كادسموأل كعضسعرت ستظوكس

سعأل و س عرحش ع س بسعفهومدسمورتكض.

 .7مشوسسعرت كادسمورتتوك واسعرت ه سمووسر موشدست سعرتكض.
 .5تحبشبست ت ىستامشقسعرتتوك واسعرت ه سمووسر موشدست سعرتكض.
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الفصل الثاني
مراجعة األدبيات

()3

مقدمة عن محى الوادي املتصدع 1-5: :
حمى الوادي المتص ِّدع مرض فيروسي حيواني المنشأ يصيب الحيوانات في المقام األول ،ويمكنه أيضا ً إصابة
البشر .ويمكن للعدوى أن تسبِّب مرضا ً وخيما ً لك ٍّل من الحيوانات والبشر .كما يؤ ِّدي المرض إلى خسائر اقتصادية فادحة
بسبب الوفيات وحاالت اإلجهاض التي تحدث بين الحيوانات التي تصاب بالحمى في المزارع.
 ،وهي أحد األجناس Phlebovirusينتمي فيروس حمى الوادي المتص ِّدع إلى جنس الفيروسات الفاصدة
 .وقد تم تحديد الفيروس ألول مرة في عام  1931أثناء التحري Bunyaviridaeالخمسة في فصيلة الفيروسات البونية
عن وباء اندلع بين األغنام في إحدى المزارع في الوادي المتص ِّدع ،في كينيا .ومنذ ذلك الحين ،تم التبليغ عن وبائيات في
بلدان جنوب الصحراء وشمال أفريقيا .وفي عا َميْ  1997و 1998وقعت وبائية كبرى في كينيا والصومال وتنـزانيا .وفي
أيلول/سبتمبر  2111تم تأكيد حاالت من حمى الوادي المتص ِّدع في المملكة العربية السعودية واليمن ،وكانت هذه الحاالت
أول وقوع للمرض تم التبليغ عنه خارج القارة األفريقية ،حيث أثارت قلقا ً من إمكانية امتداد المرض إلى مناطق أخرى في
آسيا وأوروبا.
سوف أتناول في هذا الفصل مفهوم مرض حمى الوادي المتصدع وأهم طرق وأساليب الحماية من هذا المرض
واألمراض المشتركة بين اإلنسان والحيوان .
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مرض محى الوادي املتصدع 5-5: :
يعتبر مرض حمى الوادي المتصدع أحد األمراض الفيروسية الذي يتواجد وينتشر في القارة األفريقية منذ زمن
بعيد  ،وهو يصيب األغنام واألبقار والجاموس والكالب  ،ويظهر المرض في صورة حاالت وبائية لهذه الحيوانات في
العمر السني ما بين  15-5سنة .
وكان يعتقد أن الفيروس المسبب لهذا المرض قد يكون مختزنا ً داخل القوارض والحيوانات البرية المجترة ،
وفي عام 1985م تم اكتشاف أن الفيروس يوجد مختزنا ً في بيض البعوض الموجود في المستنقعات وفي المنخفضات
الجافة إلى حين امتالئها بالماء  ،وعندها يظهر جيل جديد من البعوض حامالً لفيروس حمى الوادي المتصدع .
وفي العام 1977م ظهر مرض حمى الوادي المتصدع بجمهورية مصر العربية في محافظة أسوان  ،وفي عام
1987م تم انتشار المرض بمحافظات الوادي والدلتا وعندما اشتدت حدته على الحيوانات أحدث خسائر خطيرة في الثروة
الحيوانية المصرية وذلك بسبب نفوق أعداد كبيرة من األبقار والجاموس واألغنام والحمالن هذا باإلضافة إلى ما سببه من
حاالت اإلجهاض لهذه الحيوانات حيث وصلت معدالت اإلجهاض ما بين  %31و  %71في القطعان المصابة  ،وقد
()3
قدرت الخسائر المالية في عامي  1977و  1978بحوالي  82مليون جنيه
للمرض أسماء أخرى مثل مرض حمى وادي رفت  ،وهو واد سحيق في كينيا نتج عن انهيارات جيولوجية
رطوبته عالية وفيه أعداد كبيرة من البعوض  .مرض حمى الوادي المتشقق  ،ومرض الكبد التنكرزي الوبائي  .هو
مرض فيروسي خطير ينتقل بواسطة الحشرات المفصلية أهمها البعوض ويصيب الحيوانات الفقرية ( األغنام  ،الماعز ،
األبقار  ،الجاموس  ،اإلبل ) كما أنه يصيب اإلنسان  ،لذا فهو من األمراض المشتركة ولكن ال يصيب الدجاج .
يتميز المرض بارتفاع درجة حرارة الجسم وألم شديد ونزيف في المعدة واألمعاء  ،ونفوق نسبة عالية من
الحمالن ( صغار الضأن ) والعجول الصغيرة كما يتميز أيضا ً بإجهاض إناث الحيوانات الحوامل بنسبة عالية  .اكتشف
المرض وتم عزل الفيروس المسبب ألول مرة في كينيا عام (1931 – 1931م ) ولكن هناك من يقول أن المرض حدث
في أفريقيا االستوائية قبل ذلك التاريخ  ،وتكرر ظهور المرض في كينيا وكانت اإلصابة شديدة جداً حيث نفق حوالي
()4
( )111ألف رأس وأجهض حوالي ( )511ألف رأس من األغنام .

 8-0-0املسبب للمرض :
التي تتبع عائلة Arbovirusقد تمكن الباحثون من تعريف المسبب المرضي على أنه فيروس يتبع مجموعة
()3
 Phlebovirus .والتي تتبع جنس Bunyavirida e

 0-0-0طرق إنتقال العدوى :
يمكن نقل العدوى للحيوانات السليمة بعدة طرق :
 .1الحقن بدماء ملوث أو مستخلصات أنسجة حيوان مصاب .
 .2عن طريق البعوض حيث أن البعوض يعتبر عامل هام لنقل العدوى لإلنسان والحيوان  ،حيث أنه عند
امتصاص البعوض لدم حيوان أو إنسان مصاب في طور الحمى ( الفيريميا )  ،يقضي الفيروس فترة حضانة
داخل البعوضة والتي تتراوح من  29-21يوما ً ليصبح فيروس معدي بعد هذه الفترة  ،ثم ينتقل الفيروس إلى
المبيض ليصبح البيض الناتج حامالً للفيروس والذي عن طريقه يتم نقل المرض إلى حيوان آخر .
 .3المالمسة المباشرة للحيوانات أو اإلنسان المصاب  ،لذا يجب توخي الحذر الشديد عند جمع العينات وعند
التعامل معها في معامل الفحص والتحليل.
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 9-0-0أعراض املرض على احليوانات :
تتباين أعراض المرض تبعا ً لشدتها ونوع وسن الحيوان المصاب وتقسم هذه األعراض إلى :
.1

األعراض فوق الحادة  :تظهر األعراض فوق الحادة على الحمالن والماعز والعجول حديثي الوالدة .

.2

األعراض الحادة  :تظهر األعراض الحادة على الحيوانات المصابة في صورة حمى مع ظهور إفرازات
()3
مخاطية صديدية مخضرة اللون تفرز من األنف  ،مع حدوث إسهال قد يكون مصحوب بدم .

األعراض على األبقار والنعاج:
أ-

حمى وقتية قصيرة  ،وحدوث ضعف في العضالت .

ب  -فقدان الشهية  ،ونقص واضح في إدرار اللبن .
ت  -إجهاض الحيوانات العشار  ،وقد تصل نسبة نفوق هذه الحيوانات إلى  %21نتيجة إصابتها
بااللتهاب الرحمي العفني .
ث  -وبالنسبة لألبقار والجاموس قد تحدث عمليات اإلجهاض فقط دون ظهور أي أعراض أخرى
واضحة .
.3

األعراض على اإلنسان :
يظهر المرض في حالة عدم حدوث مضاعفات على اإلنسان في صورة :


إنفلونزا وحمى عابرة .



ظهور آالم شديدة في معظم عضالت الجسم .



اإلحساس بصداع مع فقدان للشهية .



ظهور هلوسة في الرؤية .
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ويستمر المرض لمدة تتراوح ما بين  7-4أيام أما عند حدوث مضاعفات فهناك عدة صور لهذا المرض .

 7-0-0محى الوادي املتصدع والتهاب الشبكية:
أثبتت الدراسات والبحوث الحديثة أن حمى الوادي المتصدع تؤثر على شبكية العين  ،حيث يظهر التهاب الشبكية بعند
مدة تتراوح ما بين  3-1أسابيع من بدء الحمى  ،ويصاب نصف المصابين بفقد اإلبصار المركزي ومن هنا تكمن خطنورة
المرض.

 -9محى الوادي املتصدع النزيف :
لوحظت حمى الوادي المتصدع النزفي ألول مرة في عام  1957وذلك في جنوب إفريقيا حيث شخصت بظهور:

أ .حت سحوب ستهح مدسمشكمو .
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ب .حددب فسأ زاددس ع د دسعف تفددوكساد سعر

ددأستحددبفسإمتددبعءستد سعرشد أسعرثددو سحتد س

عر عكم د س،س ددوب ستددوسشتلددككسحددب فس د هسعأل زادددست د سعرش د أسعرثورددفسحت د سعر ددوبسس
مددبسثمدداسأ سم شد ستد سعرتهددومش س ددأسعرد ش سشفددف ستد س د عسعرتددكضسم ددب ساتددك س
ماشيدس ا ش د.س

طرق تشخيص املرض:
/1النفوق واإلجهاض:
حدوث نفوق للحمالن وحدوث إجهاض النعناج المصنابة  ،وهني منن اكثنر الحيواننات تنأثراً بهنذا المنرض  ،وحندوث نفنس
الظاهرة في العجول وكذلك حدوث اجهاض لألبقار والجاموس.
/2البعوض واألنفلونزا:
تواجد البعوض باعداد كبيرة جداً  ،وظهور اعراض وحاالت االنفلونزا على اآلدميين.
 /3تشخيص املرض تشرحيياً:

 ت ع ددبسع دكعضستف دكشحشدستتشددز سملمددبسعرحش ع ددواسعر واقدددس عرتتتث دددسا د سعرحتددال س
عر د د سحبشث دددسعرد د الب س،س عأل دددسعرت وض دددس،سإ سش ددبسعرتو ددوبسلم ددبقس ددوأس
شدديبقسعر د ست د است ض د سموأل د دسعرحشدددسر لمددبسس تش دددسرحددب فسعرتكلشددزسا د س
ع

دسعرلمبسلتوستفو بسا سعرلمبساكعغواست شيدسموربأ.

 سأتددوسا د سعرحش ع ددواسعرلمشددك سعرتهددومدسمحت د سعر د عبقسعرتتهددبشس،سا د سعرت لددكزس
ددبس تد سماد س زيد سمورلمددبسشلد سعر ددا سعرتقاد شسحمشمشدوس.س

شلد ستحددب بعًس،س

تفددو بستحدداسغفددوءسعرلمددبسمق د س زشفشدداستحددشاسم د قاسمشضددوءس،سلتددوسشتح د سر د س
عرلمبس،سإرد سعر د سعألحتدكسعرتويد سر م د سأ سعالهدفكسعرد م س،س دوب سالسشحدبفس
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تضخأسا سعرلمب.

 س د بست ددواقس زشددهست تفددك ستحدداسعر ددبس،سخوهدددساد قسعاللتددوهس عرخ فشتددش س،س
مبسشحبفسا سم ضسعرحوالاسعر مويشدسعرحوب ستضخأسا سعراحو .
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د بسعحتقدو سموألت ددوءس،سخوهددساد سعرحدوالاسعرفددبشب سعرتد سشحددبفسمودوسإ ددوو س
تهددوحبسمورددبأس،س

ددبساحددصستحت شددواسعألت ددوءسشغ ددبس شوددوسعر د سعأل د بس

خوهدسمت اقدسعرت تقشأ.


د بسع زادددسخوهدددستحدداسأغفددشدسعرلمددبس عراحددو س عرل شتددش س،ستد س د بستضددخأس
عحتقو سمورغببسعر شتفو شد.



بستسكأسأبشت سا سغفوءسعرح شهدالاسعرت عككشددستهدح بسم د بس زشدهس مدبس
تحبفسأحشو وًست اواسا سعر هوك سعرت عككشد.س
/4تشخيص املرض معملياً:
يمكن عزل الفيروس المسبب من :

 م سعرحش ع واسعرتهومدسمورحت .س
 ع

دسعرحش ع واسعر واقدسخوهدسعرلمب.س

 عرتفشتدسأ سعأل دسعرت وضد.س
 عرم ضسعرت

بسمورت اقد)9(.س
 /5الفحص السريولوجي:
تستخدم طرق الفحص السيرولوجي وعمل صور الدم حيث يالحظ:

 قصسا سأ بعبسلكعاسعربأسعرمشضوء.


بسأ بعبسلمشك ست سلكعاسعربأسعرمشضوءسغشكستلتت دسعر ت .س
 /6فحص األنسجة:
حيث يتم إجراء الفحص المرضي لألنسجة بالحيوانات المصابة وذلك ألنسجة الكبد والمخ والطحال والكلى.
 /7طرق احلقن:

وفي هذه الطرق يتم حقن الفئران البيضاء الرضيعة داخل المخ وداخل انسجة البريتون وكنذلك حقنن أجننة الكتاكينت داخنل
البيض بدم او سيروم دم الحيوانات المشتبه في إصابتها بحمنى النوادي المتصندع وكنذلك الحيواننات المصنابة .ثنم ينتم تتبنع
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اعراض المرض على الفئران أو الكتاكيت.
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 .8ش بست خ سعرحكصسعرلوت س دبس تد سعر ش دواس

دبسعرت وتد ست ودوساد ست وتد س

عرفحصس عرتح ش ست موًست سإهومدسعالاكعبسعرقويتش سم را.
- 2ش ددبسأخد س ش ددواسعرددبأسعرلوتد ستد سعرحش ع ددواسعرتهددومدس عرتحت تدددس د ستددو س
ت داس ش دتخبأساد س رداستدوب سعروشمددوكش سع ستدوب سعفبشتدوس،س تك د سعر ش دواسعرد س
عرت وت س

سبعخ ستمكبسأ س

سعرث ج.

 - 3ددبسأخد س ش ددواس ددش سكسأسعرددبأستد سعرحش ع ددواسعرتهددومدس عرتحت تدددسأ سعرتتتوث دددس
ر فددفوءس،س عأل دددسعرت وضدددس عرتفددشتدساش ددبسإك ددورووسعرد ست وتد س د سبعخد س
تمكبسأ س

سث ج.

 - 4بسأخ س ش واسعال

دسعرتزب دست سع

دسعرلمبس عرغببسعر تشفو شدس عراحدو س

عرل د س عرتددرست د سعرحش ع ددواسعر واقددد.ساش ددبس ض د س هددفووس د س

دكش سمفددكس

Bufferس،س شك د س د سعر ددث جسر ددز سعرفش ددك سس ش ض د سعر ه ددهسع خددكس د د س
ا كتورش ست ح سر فحصسعرو ت مو سر

.

- 5شتل د سعال ددتغ وءس د س ش ددواسف دكعي سعرددبأس ددبسعرحه د س د س ش ددواسعره د ك س
عرلوت دسر بأ.

 7-0-0السمات السريرية يف البشر :
الشكل اخلفيف حلمى الوادي املتصدِّع يف البشر :
تـتراوح مدة حضانة حمى الوادي المتص ِّدع (الفتـرة من العدوى وحتى بداية ظهور األعراض) من يو َميْن إلى ستة أيام.
يعاني المصابون بالعدوى إما من أعراض َّ
يتعذر اكتشافها ،وإما من شكل خفيف من المرض تميِّزه متالزمة ُحمَّوية ،مع
ظهور مفاجئ لحمى شبيهة باإلنفلونزا ،وآالم في العضالت ،وآالم في المفاصل ،وصداع.
يعاني بعض المرضى من تيبُّس الرقبة ،والحساسية للضوء ،وفقدان الشهية ،والقيء .وفي المراحل المبكرة للمرض قد
ُي َظنّ أن هؤالء المرضى مصابون بالتهاب السحايا.
ً
نتيجة لظهور
وعاد ًة ما تستمر أعراض حمى الوادي المتص ِّدع مدة  4أيام إلى  7أيام ،تبدأ بعدها االستجابة المناعية
األضداد ،ويختفي الفيروس تدريجيا ً من الدم.
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الشكل الوخيم حلمى الوادي املتصدِّع يف البشر :
برغم أن معظم الحاالت البشرية خفيفة نسبياً ،تصاب نسبة مئوية قليلة من المرضى بشكل أشد وخامة من المرض .ويظهر
ذلك في شكل واحدة من ثالث متالزمات محدَّدة :مرض عيني ( %2 – 1.5من المرضى) ،أو التهاب السحايا والدماغ
(أقل من  ،)%1أو حمى نزفية (أقل من .)%1

سشالحظ سأ سعأل كعض سعرفوي دس
 عرتكض سعر ش  :سا س ع سعرفل ست سعرتكض ُ
عرتقتدك د سمورفل سعرخفشه ست سعرتكض ستهوحموو سلاوا سفملشد .س تمبأ سع اواس
عر ش شد سا سعرظو ك سم ب سأ م ش سإر سثالثد سأ ومش ست سظو ك سأ

سأ كعضس

ُّ
ستغشأ سأ س قص سعركيشد .س مب سشختف س
عرتكض .س وب ً ستو سش و سعرتكض ست
عرتكضست ست قوءس ف اسب ستكاستىثشكعاسبعيتدسخال س 82سإر س 80سأ م سوً.س
ت س را ،س بتو ستحبف سع اوا سا سعرفملشد سشهوب س %52ست سعرتكض س
مفقبع ست تبشأ سر كيشد .س رل سرشس ست سعرفوي سحب ف سعر او سمش سعرتكض س
عرتهومش ساقاسمورفل سعر ش سر تكض.
 عرتووب سعر حوشو س عربتوغ :سشمبأ س ع سعرفل ست سعرتكض س وب سم ب سأ م ش سإر س
أكم د سأ ومش ست سظو ك سأ

سأ كعض سعرحت  .س تفت سعر توا سعر كشكشدس

عرهبعشسعرفبشب،س اقبع سعر علك ،س عرو

د،س عختالاسعر

عرب عك،س
،س عرت و ،س ُ

عالختالذ ،س عر عأ ،س عرغشم مد .س مب ستظوك ستضو فوا س همشد سم ب س را س(م بس
ألثكست س 02سش تسوً).س ش خفضست ب سعر او سمش سعرتكض سعر ش سش و

ساقاس

ت س عسعرفل ست سعرتكض،س رل ست سعرفوي سأ سشتخ هس اسمه كس هم س
()0

مبسشل س خشتسوً.

 تكضسعرحت سعر زاشد:ستظوكسأ كعضس عسعرفل ست سعرتكضسم بسش تش سإر س
أكم دسأشوأست سمبعشدسعر د،س

ِّ
ستمبأسممش واس

عرشكمو .س ش قبس راسظو كس التواس

سعختال س خشأسا سعرلمب،ستث س

سعر زه،ستث ستقشئسعربأ،س

ا سعرمكعز ،س عراف سعرفكاكق سأ سعرلبتوا س(عر وت د س
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بسعربأس

سعر دزه سا سعر ب)،س

عر دزهست سعأل هسأ سعر ثد،س غزعك سعراتفس عر دزهست ست عم س حبسعربأست س
عر كشب .س شه ست ب سعفتوتد سا سعرحوالا سمش سعرتكض سعرتهومش سمورفل س
عر دزا سر تكضسإر سح عر س.%52س تحبفسعر او س وب ًسم بسثالثدسأشوأسإر س تدس
أشوأست سمبعشدسظو كسعأل كعض.س شتل سعلتفوهسعرفشك سسا سعربأسرتب سته س

إر س 82س أشوأ سا سحورد سعرتكض سعرتهومش سمورفل سعرشكمو

سعر دزا سرحت س

ِّ
عبقسعرتتهبش.
عر
وقد تفاوت معدل اإلماتة الكلي في الحاالت تفاوتا ً كبيراً من وباء آلخر ،ولكنه كان عموما ً أقل من  %1في الحاالت
الموثـَّقة .وتحدث معظم الوفيات بين المرضى المصابين بالشكل اليرقاني النـزفي للمرض.

 5-0-0التشخيص :
يمكن تشخيص حمى الوادي المتص ِّدع الوخيمة بطرق مختلفة .ويمكن لالختبارات السيرولوجية  ،مثل المقايسة
) ،أن تؤ ِّكد وجود أضداد نوعية للغلوبولين المناعي للفيروس EIA .أو طريقة ELISAالمناعية المرتبطة باإلنزيم (طريقة
ويمكن اكتشاف الفيروس نفسه في الدم في المرحلة المبكرة للمرض أو في نسيج التشريح ،وذلك باستخدام طرائق متنوعة،
مثل توالد الفيروس (في المزارع الخلوية أو في الحيوانات التي تم تطعيمها باللقاح) ،أو باختبارات اكتشاف المستضد
RT-PCR)0(.وبطريقة اإلنزيم المنتسخ-التفاعل السلسلي للبوليميراز

0-0-0املعاجلة واللقاحات :
نظراً ألن معظم الحاالت البشرية لحمى الوادي المتص ِّدع خفيفة نسبيا ً وقصيرة المدة ،ال يحتاج هؤالء المرضى
معالجة معينة .أما في الحاالت األكثر وخامة ،فتعتبر المعالجة الشائعة معالجة داعمة عامة.
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َّ
معطل لإلستخدام البشري .غير أن هذا اللقاح غير مر َّخص به وغير متاح على النطاق التجاري.
تم تطوير لقاح
وقد اس ُتخدم هذا اللقاح في المختبر لحماية العاملين البيطريِّـين والمختبريِّـين المعرَّ ضين بشدة لمخاطر العدوى بالحمى.
وهناك لقاحات أخرى قيد البحث.

فريوس حُمَّى الوادي املتصدِّع يف احليوانات املضيفة :
يمكن لحمى الوادي المتص ِّدع أن تصيب العديد من أنواع الحيوانات ،فتسبِّب مرضا ً وخيما ً في حيوانات
المزارع ،بما فيها الماشية والغنم واإلبل والماعز .وتعتبر األغنام أكثر استعداداً لإلصابة من الماشية واإلبل.
تبيَّن أن العمر عامل مهم في حساسية الحيوان لإلصابة بالشكل الوخيم للمرض ،إذ يموت أكثر من  %91من
الخراف الصغيرة المصابة بحمى الوادي المتص ِّدع ،في حين تقل هذه النسبة بين الخراف البالغة إلى .%11
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يصل معدل اإلجهاض بين النعاج الحوامل المصابة إلى حوالي  .%111وتؤدي فاشية الحمى عادة في
الحيوانات إلى إجهاض حيوانات المزارع دون وضوح األسباب ،وقد يكون ذلك عالمة على بداية الوباء.

نواقل محى الوادي املتصدِّع :
يمكن لعدة أنواع مختلفة من البعوض أن تنقل فيروس حمى الوادي المتص ِّدع .ويختلف النوع الرئيسي الناقل
للفيروس من منطقة إلى أخرى ،كما يمكن ألنواع مختلفة أن تؤ ِّدي أدواراً مختلفة في استمرار عملية انتقال الفيروس.
ينتشر الفيروس بين الحيوانات أساسا ً عن طريق لدغة البعوض المصابة ،والسيَّما جنس البعوض
الذي يصاب بالفيروس عن طريق التغذي على دم الحيوانات المصابة .كما يمكن ألنثى البعوض أن تنقل Aedesالزاعج
الفيروس مباشرة إلى نسلها عن طريق البيض ،فتأتي أجيال جديدة من البعوض المصاب .وهذا يفسِّر التواجد المستمر
لفيروس حمى الوادي المتص ِّدع في البؤر التي تتوطنها الحيوانات ،حيث تتوافر للفيروسات آلية مستديمة للبقاء ،إذ يمكن
لبيض هذا البعوض أن يعيش عدة سنوات في الظروف الجافة .وفي أوقات األمطار الغزيرة ،عاد ًة ما تنغمر أماكن وجود
اليرقات بالماء ،مما يتيح فقس البيض وتزايد البعوض بشكل سريع ،فينتشر الفيروس إلى الحيوانات التي يتغذى البعوض
على دمائها.
من الممكن أيضا ً أن تنتشر األوبئة الحيوانية واألوبئة البشرية المقتـرنة بها إلى مناطق لم تسبق إصابتها .وقد
ِّ
ُ
ْ
وتمثل قلقا ً خاصا ً .فعندما يتغذى
الحيوانات المصاب ُة بالفيروسات إلى مناطق توجد بها النواقل
أدخلت
حدث ذلك عندما
غير المصاب وغيره من أنواع البعوض على دماء الحيوانات المصابة ،من الممكن أن تتسع Aedesبعوض الزاعجة
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دائرة أي فاشية صغيرة وبسرعة عن طريق انتقال الفيروس إلى حيوانات أخرى يتغذى البعوض على دمائها بعد ذلك.

من األمور التي تميز مرض الوادي المتصدع واإلشتباه في حال وقوعه ما يلي:




نسبة النفوق تكون عالية جدا في الحمالن الحديثة الوالدة خصوصا التي في عمر االسبوع االول.
نسبة إجهاض عالية جدا في األغنام الحوامل
ظهور اعراض تشبة اعراض اإلنفلونزا الحادة في عدد كبير من االشخاص ونسبة قليلة من الحاالت النزفية ،
والتهاب الدماغ وشبكية العين وهي حاالت قاتلة ولكنها قليلة تصل الى . %2
من االمور املهمة ايضا هو وجود البعوض بكثرة :

يتزامن المرض ويتعلق بالعوامل المناخية في وقت نزول األمطار الغزيرة وحصول الفيضانات  ،ويكثر في مناطق بناء
السدود وهذا الذي يساعد على تكاثر البعوض.
في المناطق التي يتوطن فيها مرض الوادي المتصدع وتكون بشكل وبائي يصاحب حدوث المرض أمراض آخرى مثل
مرض اللسان األزرق وحمى الثالث ايام وتنتقل ايضا بواسطة البعوض.
()5

تساعد الرياح القوية في نقل البعوض الحامل للفيروس الى مناطق بعيدة عن مكان ظهور الوباء.

محى الوداي املتصدع يف السودان :
عن عودة ظهور OIEفي  11نوفمبر من عام  2117قامت السلطات الرسمية بإبالغ المنظمة العالمية للصحة الحيوانية
حمى الوادي المتصدع في السودان.تم تأكيد ظهور أحد التفشيات الوبائية بتاريخ  29أكتوبر  2117الذي كان قد بدأ بتاريخ
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 8أكتوبر  .2117ولم يتم تشخيص وجود الفيروس المسبب للمرض إال بواسطة الفحص المخبري ،ولم يبلغ عن حدوث
أية إصابة مرضية أو مميتة.
لكن في  14نوفمبر  2117ظهرت  329إصابة بشرية بينها  96حالة وفاة (نسبة الوفيات  %29من مجمل اإلصابات .وتم
إبالغ منظمة الصحة العالمية باألمر في منطقة النيل األبيض (سَـ ّنار ،مديريات الجزيرة) .واإلصابات التي أبلغ عن
()2
وقوعها في مديرية الخرطوم ليست من منشأ محلي بل كانت واردة من مديريات موبوءة أخرى.
الوقاية من مرض محى الوادي املتصدع
مكافحة احلمى يف احليوانات :
يمكن ا ِّتقاء فاشيات حمى الوادي المتص ِّدع بين الحيوانات عن طريق تنفيذ برنامج مستمر لتطعيم الحيوانات .وقد تم تطوير
َّ
المعطل ،وذلك لألغراض البيطرية .ويمكن لجرعة واحدة فقط
لقاحات من الفيروس الحيّ الموهَّن والمعدَّل ومن الفيروس
َّ
من المستخدم حاليا ً إلى إجهاض تلقائي إذا أُعطي للحيوانات الحوامل .أما لقاح الفيروس المعطل فال يؤ ِّدي إلى هذا التأثير
الجانبي ،ولكن يحتاج األمر يحتاج إلى عدة جرعات لتوفير الحماية ،وهذا أمر ال يمكن تأكيده في المناطق الموبوءة.
وفي أثناء حمالت التطعيم الجماعي للحيوانات ،قد ينقل العاملون في صحة الحيوان الفيروس ،عن غير قصد ،إلى
الحيوانات بسبب استخدامهم للقنينة متع ِّددة الجرعات وإعادة استخدام اإلبر والمحاقن .فإن كانت بعض الحيوانات في
القطيع مصابة بالعدوى ويوجد الفيروس في دمائه (برغم عدم ظهور عالمات واضحة على المرضى) ،فسوف ينتقل
الفيروس بين القطيع ،وسوف تتضخم الفاشية.
وقد يكون حظر أو تقيـيد حركة انتقال حيوانات المزارع فعَّاالً في إبطاء عملية انتشار الفيروس من المناطق المصابة إلى
غير المصابة.
نظراً ألن فاشيات حمى الوادي المتص ِّدع بين الحيوانات تسبق وقوع الحاالت البشرية ،فمن الضروري إنشاء نظام ف َّعال
لتـرصُّد صحة الحيوانات الكتشاف الحاالت الجديدة ،بغرض تقديم اإلنذار المبكر للسلطات المعنية بالصحة البيطرية
()2
والصحة العمومية للبشر.
التثقيف بالصحة العمومية ،واحلد من املخاطر :
في أثناء فاشية لحمى الوادي المتص ِّدع ،تم كشف أن التماس الوثيق مع الحيوانات ،والسيَّما مع سوائل جسمها،
 ،على أنها أهم عوامل الخطر المرتبطة بالعدوى بفيروس الحمى Aerosols ،سواء بشكل مباشر أم من خالل الضبائب
وفي غياب المعالجة النوعية واللقاح البشري الفعَّال ،يُعتبر ْإذكاء الوعي بعوامل خطر العدوى بالحمى ،والتدابير الوقائية
التي يمكن لألفراد ا ِّتخاذها ال ِّتقاء لدغات البعوض ،هو الطريق الوحيد للحد من الوفيات والعدوى البشرية.
ينبغي أن تر ِّكز رسائل الصحة العمومية الرامية إلى الحد من المخاطر على ما يلي:

 عرحب ست سخاك سعال تقو ست سعرحش ع سإر سعف و  ،س تش د سر تتوك وا سغشكس
عرتىت د سا سعر م س تكمشد سعرحش ع وا .ساش مغ سعكتبعء سعرقفوزعا س غشك و ست س
عرتالمسسعر عمشدسعرت و مد،ست ست خ سعرح كسأث وءسرتسسعرحش ع واسعرتكشضدسأ س
أ

توو،سأ سأث وءس م سعرحش ع وا.

 عرحبست ستخواكسع تقو سعر ب ىست سعرحش ع واسإر سعف و سم مبسعال توالاس
غشكسعرتىت سر بأسعراوزذ،سأ سعر م سعرخوأ،سأ س شجسعرحش ع واس،س ا سعرت واقس
()15

عرت ست تفك سموو سأ ميد سحش ع شد سش مغ سامر س تش سعرت ت وا سعرحش ع شد س(عر م س
عر حأس عر م )سامخوًس شبعًسمم سع تواللوو.
أهمية حماية األفراد والمجتمع من لدغات البعوض ،باستعمال الناموسيات المشبَّعة بمبيدات الحشرات ،واستعمال طاردات
البعوض الشخصية إن وُ جدت ،ارتداء المالبس الفاتحة األلوان (قميص طويل األكمام وبناطيل) وتج ُّنب األنشطة التي
()2
تؤدَّى خارج المنازل في أوقات ذروة نشاط البعوض الناقل للمرض.

مكافحة العدوى يف مرافق الرعاية الصحية :
برغم عدم ثبوت انتقال الحمى من البشر إلى البشر ،اليزال هناك خطر نظري من انتقال الفيروس من المرضى
المصابين إلى العاملين في الرعاية الصحية ،عن طريق لمس األنسجة المصابة أو الدم المصاب .ويجب على العاملين
الصحيِّـين الذين يتولون رعاية المرضى المشتبه بإصابتهم بالحمى أو المؤ َّكدة إصابتهم بها أن ينفذوا االحتياطات العادية
()8
عند التعامل مع العينات المأخوذة من المرضى.
تح ِّدد االحتياطات العادية ممارسات العمل المطلوبة لضمان المحافظة على مستوى أساسي من مكافحة العدوى.
ويُوصى بمراعاة االحتياطات العادية في رعاية ومعالجة جميع المرضى ،سوا ًء أكانت حالتهم مؤ َّكدة أم مشتبها ً بها.
وتغطي االحتياطات العادية تداول الدم (بما فيه الدم المجفف) ،وجميع سوائل الجسم ومفرزاته ومفرغاته األخرى (باستثناء
العَرَ ق) ،بغض النظر عن احتوائها على دم مرئي أم ال ،كما تغطي هذه االحتياطات التماس مع الجلد واألغشية المخاطية
غير السليمة .ويمكن االطالع على مذكرة لمنظمة الصحة العالمية حول االحتياطات العادية في الرعاية الصحية.
وكما ذكر آنفاً ،يتعرض أيضا ً العاملون في المختبرات للمخاطر  ،ولذلك فإن العينات المأخوذة من األشخاص
ُ
المشتبه بإصابتهم بالحمى ،ومن الحيوانات المصابة بها للتشخيص ،ينبغي أن يتعامل معها عاملون مدربون ،وأن تفحص
()2
في مختبرات مجهزة بالمعدات المناسبة.

مكافحة النواقل :
ثـَمَّة طرق أخرى لمكافحة انتشار الحمى ،تشمل مكافحة البعوض الناقل للعدوى والوقاية من لدغاته.
يُعتبر رش مبيدات اليرقات في أماكن توالد البعوض الوسيلة األكثر فعالية في مكافحة النواقل ،إذا أمكن تحديد أماكن
التوالد بوضوح وكانت هذه األماكن محدودة الحجم والنطاق .أما في أوقات الفيضانات ،فعادة ما يكون عدد وحجم أماكن
توالد البعوض كبيرة ،بما يجعل تدابير رش مبيدات اليرقات غير مجدية.

التنبؤ حبمى الوادي املتصدِّع والنماذج املناخية :
من شأن رصد األحوال الجوية أن يتو َّقع الظروف المناخية التي تقتـرن عادة بزيادة مخاطر الفاشيات ،وأن يُسهم
في تحسين ُسبُل مكافحة المرض .وفي أفريقيا والمملكة العربية السعودية واليمن تقتـرن فاشيات الحمى إقتـرانا ً وثيقا ً
بفتـرات زيادة األمطار ،عن طريق الصور المرسلة باألقمار الصناعية أو باإلستشعار عن بُعد  ،كما تقتـرن فاشيات
الحمى في شرق أفريقيا اقتـرانا ً وثيقا ً باألمطار الغزيرة التي تهطل في المرحلة الدافئة لظاهرة تيار النينيو والتذبذب
الجنوبي.
أتاحت هذه النتائج اإلعداد الناجح لنماذج التنبؤ و ُن ُ
ظم اإلنذار المبكر بحمى الوادي المتص ِّدع ،باستخدام التصوير
ظم اإلنذار المبكر ،كهذه ال ُن ُ
باألقمار الصناعية وبيانات التنبؤ بالطقس والمناخ .ويمكن استخدام ُن ُ
ظم ،الكتشاف حاالت
اإلصابة الحيوانية في مرحلة مبكرة للفاشية ،مما يم ِّكن السلطات من تنفيذ تدابير لتج ُّنب أي أوبئة وشيكة.
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في إطار اللوائح الصحية الدولية الجديدة ( ،)2115يُعتبر تو ُّقع فاشيات الحمى واإلنذار المبكر بها ،والتقيـيم
()8
الشامل لمخاطر انتشارها إلى مناطق جديدة ،ضروريا ً لتنفيذ تدابير المكافحة الفعَّالة وفي الوقت المناسب.

الوقاية واملكافحة :
توعية اجملتمع بطرق انتقال العدوى وأساليب الوقاية:






مكافحة البعوض بطوريه البالغة والمائية وذلك برش المبيدات الحشرية المناسبة  ،ردم المستنقعات والبرك
المائية حيث يتوالد البعوض ،وتشجيع استعمال الناموسيات المشربة بالمبيدات .
اإللتزام باإلحتياطات الوقائية عند تداول الحيوانات المخموجة ومنتجاتها .
()2
االلتزام باالحتياطات الوقائية عند التعامل مع المرض باستعمال الوسائل الوقائية .
تحصين الحيوانات في المناطق التي يستوطن فيها المرض,
تحصين الفئات االكثر خطورة مثل االطباء  ،المساعدين البيطريين والجزارين والرعاة .

االجراءات الوقائية:
- 8عتخو سعال كعءعاسعرت ك ادسال قو سعر ب ىست سربغسعرم ض,
- 0عتخو سعالحتشواواسعرالزتدسر موشدسعر

أست ستالت دسبأسعر موي س ع

توو,

- 9تلواحدسعرتكضس اسعرحش ع واسعألرشفد.

املكافحة يف املريض واملخالطني والبيئة:
 .8عالمالغسعرف كقس

سعرحوالا.

 .0عر ز س عتخو سعال كعءعاسعرتح اشدس ح سعربأس

عي سعر

أ.

 .9ت سع تقهوءس شبسر حوالاس عرتخوراش ساللتفوهسعرحوالاسعرم شادسمش وأس
رت كادستهبكسعر ب ىسعرتحتت دس.
 .7ستلواحدسعرم ضسح سعتول سظو كسعرحوالاس،س راسمورت شقست سعر وواس
عاسعر المدس.
 .5سعرت شدسعرهحشدسماكقسعر ب ىس عر موشد()0س

طرق الوقاية من املرض واالحتياطات الصحيحة الواجبة :
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 أوال :سا كسظو كسعرتكضسأ سعالفتموهسم

بهسا ستزك دسأ ست اقدستوسش بس

تمش غ سأمكب ستبشكشد ساب سمشاكى سأ سعرقويتش س

سعراب سعرمشاكى سمورت اقدس

()5

التخو سعال كعءعاسعر مويشدسعرالزتد.

 ثانيا:سعرحش ع واس عال و سعر ش س مقسعهومتوأسمورتكضس تأسففوي أسشلت م س
ت و دسم شدس ا ش دسمبسته سعر س80س وتوًس.
 ثالثاً :ك ب سعر م ست سأتووا س مق سإهومتوو سمورتكض سأ ستأ ستحهش ووس
مور قوحسعرح سعرت تض هسشل بسعر توذست و دسمهشك سمبسته سعر س9سفو ك.
 رابعاً :سش ب ست خ سعرحكص س ب س ت سعر ش وا س تبع روو سخ اوً ست سعالهومدس
ع بتشد
 خامساً :ستلواحد سعرمو ض س

س اوق س ع

س تلثه س ت تتك س تتأ ستقو تدس

عرمو ض سا سعرا كسعرش كم سمكبأسأ سكشسعرمكاس عرتشوهسعركعلب س كشسأ سحكقس
أل عأ سعر موخ س عركش سعرت تتك سر حش ع وا س عرحظويك س أتول ست ع ب سعرمو ضس
ر قضوءس

سعرحفك سعرمورغد.

 سادساً:سشحظكس ق سعرحش ع واسغشكسعرتحه است ستلو س خكسأث وءسعر موءس.
 سابعاً :سعرت شد سعرهحشد سمش سعر وت ش سمور خو وا س عرحظويك س عرتختمكعاس
عرمشاكشد س عرت تففشوا س عتموش سعال كعءعا سعرهحشد سعرالزتد سأث وء سأخ سعر ش واس
عرت وت ست وو.
 ثامناً :ستحهش سعرحش ع وا سعرقوم د سر ب ى سمور قوح سعر ش

سعرتشا سأ سعر قوحس

عرح سعرت تض هس.
سأ .عرت قش سمور قوحسعرتشا:سش بسع اوءس ك تش ست اسر حش ع سخال ساتك س(0س
-س7سأ ومش )سثأسشلككس

شسوً.
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سب .عرتحهش سمور قوحسعرح سعرت تض هسش ا ست و دسر حش ع واسته سعر س
9س

عاس.

 تاسعا ً:ستحهش سعر وت ش سعر ش سشت كض

سرتخواك سعفهومد سأث وء سإ تفوكس

عأل ميد.
 عاشراً:ستفبشبسعركمومدس

سعر خو واس تكعممدسعرت م حواسرت س م سعرحش ع واس

عرتكشضد)5(.س

الربوتوكول العالجي حلمى الوداي املتصدع:
 .8السش بس الذسألشبسر تكض سعرتهومش سمفشك سسحت سعر عبقسعرتتهبش.س
 .0م ضسعرب عك واسعرت سأ كشاس

سعرقك بس عرحش ع واسعألخكىسأ ااسبالالاس

مى س قوك سكشمواشكش  Ribavirinسعرتضوب سر فشك وا سكمتو سشل

س

ساويب س

رال ت تو سعرت تقم سا سعرمفك.س
 .9تقتكحسم ضسعرب عك واسعألخكىسمى سعف تكاشك  Interferonس،ت بالاسعرت و دس
،Immune modulatorsس مالزتوسا كسعر قو دس Convalescent-Phase
 Plasmaسسكمتوست و بسأشضوسا ست ور دسعرتكض .س

اإلرشادات الوقائية:
 .8تتأ سعر موشد سمتلواحد سعرم ض س عرحفكعا سعرتوهد سر بأ سعألخكى س عتقوء سر تووس
م ع ادسسسع ت تو ساوكبسعرم ضس كشسعرتمشبعاس عر وت شواس.س
 .0ت ب سعرت كض سإر سعربأ سأ سأ

د سعرحش ع وا سعرت ست سعرتتل سأ ستل س

تهومد سش تمك ستقشوس ستوأ سر عمشد سمور مد سرت سشت وت ست سعرحش ع وا سا س
عرت واقسعرت م ء .
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 .9السش بستا شتواسرإل و س رل سعرتا شتواسرال ت تو سعرمشاكقستت اك .س
ومن األمور التي يجب على الجميع التقيد بها هو :

 عرتم شغس


س عسعرتكضسحو سعالفتموهسا س م اس.

بأس ق سعرحش ع واست سعقست اقدست م ء سإر ست واقسلخكى،سعرتم شغس
حوبثدسشتأساشووستفو ب س ق سعرحش ع وا.
()5

 عرتخ صست سعر ثفسعرت سشفتماسمووسمورحكقس عربا .
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سأقس

 9-0الدراسات السابقة :
تعننننرض الباحثننننة فنننني هننننذا الفصننننل الدراسننننات العربيننننة واألجنبيننننة ذات العالقننننة بموضننننوع الدراسننننة فنننني
محنننورين همنننا دراسنننات تناولنننت المعرفنننة بننناألمراض المشنننتركة ودراسنننات تناولنننت المعنننر فنننة بمنننرض حمنننى النننوادي
المتصدع ،ومن ضمن هذه الدراسة
 /0دراسةةةو سةةةوأخهي و ةةةرون (8102م) :دراسنننة بعننننوان تقينننيم مسنننتوى معرفنننة المنننرأة نحنننو األمنننراض الحيوانينننة
المنشننننأ الرئيسننننية  ،منطقننننة بيننننون وسنننناتارا الهننننند  ،حيننننث هنننندفت إلننننى تحدينننند مسننننتوى المعرفننننة لنننندى النسنننناء فنننني
المنننناطق الريفيننننة والحضننننرية تجننناه االمننننراض الحيوانيننننة شنننملت الدراسننننة  922امننننرأة تنننم اختيننننارهم عشننننوائيا ً وقنننند
اظهنننرت النتنننائج أن هنالنننك معرفنننة ضنننعيفة بننناألمراض الحيوانينننة المنشنننأ بنننين نسننناء المنطقنننة ويحتننناج سنننوء النننوعي
بنناألمراض الحيوانيننة المنشننأ وخطننورة هننذه األمننراض إلننى غننرس تعلننيم الصننحة العامننة البيطريننة كجننزء مننن بننرامج
مكافحة االمراض

()3

/8س ار ةسصيح سحن ي سخحخيرخمس8112مس:سم د ع ست كاددستكمد سعرتوفدشدسمدوألتكعضس
عرتفددتكلدسمددش سعف ددو س عرحشد ع س عرتتوك ددواسعرت هد سموددوسر موشدددست وددوسمددم ضسمددكىس
تحواظدددسعرغكمشدددس،ستهددكس،سع ددتوبااس د هسعرب عك دددسعرت ددكهس د س ددبستكمد سعرتوفددشدس
قسعرت كادسمى أسعالتكعضسعرتفدتكلدسمدش سعف دو س عرحشد ع س ادكقسع تقورودوس ع دكعضس
عالهومدس

سل ست سعال و س عرحش ع س لد راسعرت دكهس د س دبستكمد سعرتوفدشدس س

عرت كادسسمتتوك واسعر موشدست سعالتكعضسعرتفتكلدسر حبست سع تفوك وسثأسعرت كهس د س
ت ت ىستامشقستكم سعرتوفشدسرو هسعرتتوك واسعرت ه سمووس سعرت كهس د سعرت مدواس
عرتد ست ع دداستكمد سعرتوفددشدساشتددوسشت ددقسمورك وشدددسعرمشاكشددستددأسع دكعءسعرمحددفس د س031س
تمح ثوًستأسعختشوك أس ف عيشوًس ت خهاسأ أسعر تدويجسأ ستدكضسعرمك دشالس تدكضسعر د س
أ سعرددبك س تددوسألثددكسعألت دكعضسعرتفددتكلدسمددش سعرحش د ع س عال ددو س،سم ددمدس()%47,19س
)%00,21(,س د د سعرتكتش ددبس،س أ سألث ددكسا ددكقسعر ددب ىسع تف ددو عًكسر ددبىسعرتمحد د ثش س د د س
ع تقو سعر ب ىسمت و سعرمو سغشكستغ شدس شبعًسش شووسأل سعر ح أسعرتهدومدسثدأسش شودوسع تقدو س
عر ددب ىسمتالت دددسعرحش ع ددواسعرته ددومدس،س ع %50,94سش ددكهستد د س(8س–س)0س ددكضس

()18

ت د سأ دكعضسعالهددومدسعرت د ستظوددكس د سعف ددو س عرحش د ع  .ل د راسمش دداسعسر تددويجسع س
تتوك ددواسعرت هد د سمشو ددوس
ددمدس()%75,92ستد د سعرتمحد د ثش س قستامش ددقستد د خفضسر س
عرخوهدددسمور موشدددست د سعالت دكعضسعرتفددتكلدسمددش سعال ددو س عرحش د ع س سع س()%51.90س
ست ت ىستامشقستت اسرو هسعرتتوك واسعتدوسمدوم سعرتمحد ثش س

دمتوأس()%81,80س

لو عس ستامشقستكتف سرو هسعرتتوك وا.س()82س
 /9دراسةةةو سةةةدد عبيةةةد فيةةةاض 8101م :بعننننوان المسنننتوى المعرفننني لمربننني الجننناموس بمنننرض البروسنننال فننني قرينننة
النننذهب األبنننيض  ،بغنننداد واسنننتهدف البحنننث تحديننند المسنننتوى المعرفننني لمربننني الجننناموس فننني قرينننة النننذهب األبنننيض
بننالمرض المشنننترك بنننين اإلنسنننان والحينننوان (منننرض البروسنننيال) وتحديننند المسنننتوى المعرفننني للمنننربين فننني كنننل محنننور
منننن محننناور المعرفنننة التالينننة :التشنننخيص الحقلننني للمنننرض والمعرفنننة بمخننناطره وطنننرق انتقالنننه والوقاينننة مننننه.شنننملت
العينننننة  02مربيننننا ً واظهننننرت النتننننائج أن المسننننتوى المعرفنننني للمننننربين المبحننننوثين بلننننغ ( )%85,1وكانننننت المعرفننننة
بمخنننناطر المننننرض علننننى االنسننننان والحيننننوان بنسننننبة ( )%07,3والمعرفننننة بطننننرق انتقننننال المننننرض والوقايننننة بلغننننت
( )%01,7( )%42,0على الترتيب

()88

 /4دراسةةةو مصةةةخرى و ةةةرون 0220م :بعننننوان تقينننيم المعرفنننة والمواقنننف والممارسنننات حنننول األمنننراض المشنننتركة
حيوانينننة المنشننننأ فننني كننننارس تركيننننا اسنننتهدفت هننننذه الدراسننننة تحديننند معرفننننة وموقننننف وممارسنننة مننننزارعين الماشننننية
وكيفينننة انتشنننار هنننذه األمنننراض  ،اجرينننت الدراسنننة منننع  858مزارعنننا ً فننني بلننندة ديجنننور كنننارس منننن مربننني األغننننام
والمنناعز والماشننية  ،وتلخصنننت أهننم النتننائج فننني أن مسننتوى معرفننة المنننزارعين فنني األمننراض الحيوانينننة المنشننأ كنننان
منخفضا ً( )%08,3وارتفعت النسبة قليالً لدى اولئك الذين لديهم فترة تعليم أطول .

()80

 /5دراسةةةو روبةةةر و ةةةرون :بعننننوان ملكينننة الحيواننننات األليفنننة ومعرفنننة األمنننراض الحيوانينننة المنشنننأ فننني مقاطعنننة
دي كالنننب جورجينننا تناولنننت معرفنننة األمنننراض المشنننتركة لننندى مربننني الحيواننننات األليفنننة فننني مقاطعنننة دي كالنننب ،
حينننث اسنننتهدفت الدراسنننة تقينننيم درجنننة ادراك اصنننحاب الحيواننننات األليفنننة لمخننناطر األمنننراض الحيوانينننة المشنننتركة
واستخلصنننت أن  %45منننن المسنننتجوبين لنننم يكوننننوا علنننى دراينننة كافينننة بالمخننناطر الصنننحية المرتبطنننة بالحيواننننات و
 %09منهم تعتقد أن أمراض الحيوانات األليفة يمكن أن تنتقل إلى البشر.

()89

 /6دراسو يوسف الصديق0285م :بعنوان تقدير المعرفة والممارسات والسلوك عن األمراض المشتركة بين العاملين في
مجال الحيوانات في محجر سواكن  ،والية البحر األحمر  ،استهدف البحث تقييم المعرفة المحلينة والسنلوك والنوعي العنام
باألمراض المشتركة بجمع اسنتطالعات عنن المعرفنة بننوع األمنراض الحيوانينة وانتشنارها فني منطقنة الدراسنة ومسنتوى
المخنناطر وطريقننة انتقننال ال عنندوى وطننرق الوقايننة مننن المننرض وطننرق انتقالهننا مننن الحيوانننات الننى البشننر باسننتخدام مسننح
استبياني وقد اظهرت النتائج أن  %32منن الفئنة المسنتهدفة يعلمنون المعلومنات األساسنية حنول األمنراض المشنتركة فني
حين  %12منهم كان لديهم درايةحول انتقال هذه األمراض.

()19

()87

 /4دراسةةةةو سةةةةيخودهاني شةةةةاباني سةةةةاليتا8108م :بعنننننوان المعرفننننة والمواقننننف والممارسننننات فيمننننا يتعلننننق بمننننرض
حمنننى النننوادي المتصننندع بنننين أعضننناء المجتمنننع والصنننحة والطنننب البيطنننري فننني مقننناطعتي كونغنننوا وكيلنننومبيرو  ،تنننم
اجنننراء الدراسنننة بهننندف تقينننيم المعرفنننة وتحديننند الممارسنننات الصنننحية ووصنننف المواقنننف تجننناه المنننرض وتحديننند ادراك
خطنننر المنننرض بنننين افنننراد المجتمنننع والعننناملين البيطنننريين .اجرينننت المعايننننة علنننى  709منننن افنننراد مجتمنننع الدراسنننة
وكاننننت  %34.5قننند سنننمعوا بمنننرض الحمنننى النننوادي المتصننندع وكنننان المصدرالرئيسننني للمعرفنننة الرادينننو واالصننندقاء
بنسنننبة ( )%02,8()%42,1علنننى التنننوالي .و %18.0لنننم يكوننننوا علنننى معرفنننة بنننناقالت المنننرض بينمنننا ذكنننر()%3
منننننهم البنننناعوض كناقننننل للمننننرض ،و  %05.3ال يعرفننننون اعراضننننه فنننني الحيننننوان وقلننننة منننننهم ( )%80يعرفننننون
المنننوت المفننناجى و( )% 8االجهننناض ونفنننوق الحمنننالن  ،و( )%42.7لنننم يكوننننوا علنننى بيننننة باعراضنننه فننني االنسنننان
باسننننتثناء عنننندد ( )%80عرفننننوا النننننزف و( )%3,8عرفننننوا الحمننننى و( )%2,4الننننم العضننننالت والمفاصننننل ولننننم يننننتم
التعنننرف علنننى عنننرض عننندم الروينننة ،فيمنننا يخنننص الوقاينننة ذكنننر( )%9تننندابير اخنننرى مثنننل اسنننتخدام معننندات الوقاينننة
والحننند منننن االتصنننال بنننين البشنننر والحينننوان ( )%80,9منننن افنننراد عيننننة الدراسنننة ينننرون ان حمنننى النننوادي غينننر قابلنننة
للعالج وافق اكثر من ( )%04,5على ضرورة اتباع الممارسات البيطرية الصحية.

()85

/2تناول دراسو إسماعيل و رون :بعنوان تقييم المعرفة والمواقف والممارسات بين الرعاة بخصوص مرض حمى
الوادي المتصدع في منطقة األجارا شمال شرق كينيا تناولت تقييم المعرفة والمواقف والممارسات بين الرعاة بخصوص
مرض حمى الوادي المتصدع اجريت الدراسة مستعرضة شملت  930من الرعاة باستخدام المقابلة جميع المستجوبين
الذين تمت مقابلتهم ( )%822سمعوا عن مرض حمى الوادي المتصدع .وفيما يتعلق بطريقة انتقال حمى الوادي
المتصدع لالنسان عرف  %5,82ان لمس الجنين المجهض هو احد عوامل الخطر في حين اشار اقل من النصف
( )%70.01للدغات البعوض.و  %44كانت لديهم موقف ايجابي تجاه التطعيم ومع ذلك كان عدد قليل من المستجيبيين
يعرفون ان االجهاض ( )%88عرض من اعراض المرض في الحيوان وارتفاع معدل نفوق الحيوانات الصغيرة بنسبة
 .%82فيما تتعلق بمعرفة عالمات المرض في البشر ذكر غالبية المستطلعين  %38,17النزف تليها ارتفاع درجة
الحرارة  %09.04اما ما يخص التدابير الوقائية فكان اقلها استخدام اي شكل من اشكال الحماية عند التعامل مع
الحيوانات المريضة  %7.97وتجنب لمس الجنين المجهض  %5.08وتجنب ايواء الحيوانات بالقرب من المنزل 3.35
()80

ثم تجنب شرب الحليب بدون غلي  %84.53واالتصال مع سوائل الجسم من الحيوانات (.)%02.00

()51

الفصل الثالث
منهجية الدراسة

()51

 8-9نوع الدراسة:
اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي المقطعي وإسلوب الدراسة الميدانية

 0-9مكان الدراسة :
تم اختيار عدد  7من مسالخ عشوائيا والية الخرطوم والبلغ عددها  51مسلخ عند اجراء الدراسة  .والمسالخ
التي تمت فيها الدراسة هي مسلخ الكدرو ويقع في محلية بحري ومسلخ الصحافة يقع في محلية الخرطوم ويقع البركة
والهواري والسالم ومسلخ كرري الوطني في محلية امبدة ومسلخ كرري المحلية في محلية كرري ،تعتبر هذه المسالخ
هي اهم المسالخ في والية الخرطوم وتغطي حوجة محلياتها السبع.

 9-9جمتمع وعينة الدراسة :
في هذه الدراسة اقتصر مجتمع الدراسة على العاملين بمسالخ والية الخرطوم من
أصحاب الوظائف الثابته ألكثر من عام وكانت لديهم رغبة إلجراء المقابلة من عمال
الختم ،مشرفين ،جزارين،عمال نظافة ،عمال سحب الجلود ،عمال التنزيل و التحميل،
وتم استبعاد العمال الذين قضوا أقل من عام فى الوظيفة .عدد العمال الكلى بالسبعة
مسالخ المختارة يقدر بعدد  15عامل.

 7-9حجم العينة :
تم تحديد حجم الدينو وفقا للمدادلو دناه:
)N/ 1+N (e2

=n

هى عدد العمال بالمسالخ قيد الدراسة =N) 91حيث أن (

حجم العينة المطلوبة = n
هامش الخطأ المعيارى ==e ...1
حجم العينة المطلوبة =  77عامل

 5-9طريقة املعاينة:
()59

تم اجراء المعاينة عن طريق المقابالت الشخصية مع جميع افراد العينة و قد تطلب االمر
شرح لبعض المعاني .

 0-9طرق وسائل مجع البيانات :
تم تصميم استمارة استبانة عبارة عن أسئله تتعلق بموضوع الدراسة اشتملت على معرفة العاملين بالمسالخ
باجراءات السالمة والوقاية من حمى الوادي المتصدع.

 4-9املتغريات قيد الدراسة :
وتشمل المعرفة بمرض حمى الوادي المتصدع  ،ومسبب المرض ،االعراض والعالج في الحيوان  ،االعراض والعالج
في االنسان والتطعيم واجراءات السالمة ومستوى تطبيقها

 1-9حتليل البيانات :
 (SPSS Version 15.0 .تم تحليل البيانات عن طريق برنامج التحليل االحصائى لحزمة العلوم االجتماعية (
استخدم االحصاء الوصفى اليجاد العالقة بين المتغيرات كالتكرارات والنسب المئوية.

 3-9االعتبارات االخالقية -:
الى وكيل وزارة الثروة الحيوانية الذي

تم اخذ خطاب من كلية الدراسات العليا و البحث العلمي بجامعة الرباط الوطني
قام بتوجيه مكتوب لكافة االدارات المختصه بتسهيل مهمة البحث .

اما فيما يخص العمال فقد تم اجراء االستبيان بموافقتهم الشفهيه وتعاونهم بمحض ارادتهم .وقد كانت بيانتهم التى ادلوا بها
فى كامل السرية ،علما بأن لكل مستجوب الحق فى المشاركة او الرفض.

()31

الفصل الرابع
النتائج

()31

 0-7النتائج :
 8-0-7البيانات الشخصية :
جدول ()1-4
التوزيع الدمري أفراد الدينو  ,وأيو ال رخوم 5115,
التخرار
51
51
55
51
74

الدمر
أقل من  0.سنة
من  0.سنة وأقل من  01سنة
من  01سنة وأقل من  7.سنة
7.سنة فأكثر
المجموع

النسبو()%
51.7
01.5
57.1
5..5
111

من الجدول 5 -7أعاله يالحظ أن  % 01.5من افراد العينة تقنع أعمنارهم بنين 0.
سنة وأقل من  01سنة  .وأن غالبية الفئات المستجوبة هى من الشنباب ( 0.وأقنل منن  7.سننة)
والتى تمثل .%71.7

جدول رقم ()5-4

المعرفة بمرض حمى الوادي المتصدع لدي افراد العينة  ,والية الخرطوم 5.51,
التخرار
91
1
77

المدرفو بالمرض
يعرف
اليعرف
المجموع
()35

النسبو()%
%10
%7
5..

جدول رقم  5-7يوضح أن غالبية المستجوبين من من أفراد العينة %10لديهم معرفة
بمرض حمى الوادي المتصدع .

()33

جدول رقم ()3-4

معرفة افراد العينة بامكانية اصابة المرض االنسان والحيوان  ,واليةالخرطوم 5.51,
التخرار
5
5
91
9
77

امخانيواأصابو
اإلنسان
الحيوان
اإلنسان والحيوان
ال يعرف
المجموع

النسبو()%
%5
%0
%77
%7
%5..

جدول  0-7يوضح أن  %77من أفراد العينة المبحوثة يرون أن مرض حمى الوادي
المتصدع يصيب اإلنسان .

()34

جدول رقم ()4-4

المعرفة بمسبب المرض لدي افرادالعينة  ,واليةالخرطوم 5.51,
التخرار
75
5
5
77

المدرفو بمسبب المرض
فيروس
بكتريا
أخرى
المجموع

النسبو()%
%17
%5
%5
%5..

جدول  7-7يوضح أن  %17من أفراد العينة المبحوثة يرون أن الذي يسبب المرض هو
فيروس

()32

جدول رقم ()5-4

المعرفة بطرق انتقل المرض لدي افرادالعينة  ,واليةالخرطوم 5.51,
خرق انتقال المرض
الدم
الباعوض
سوائل االجسم
طرق أخرى
المجموع
كما

التخرار
7
9.
7
5
77

النسبو()%
%55
%75
%1
%0
%5..

الغالبية العظمى من أفراد العينة ( )%75يرون أن المرض ينتقل عن طريق الباعوض
موضح فى جدول .1-7

()36

جدول رقم ()6-4

المعرفة باعراض المرض في الحيوان لدي افرادالعينة  ,والية الخرطوم 5.51,
التخرار
05
51
1
7
1
77

المدرفو باعراض المرض
اإلجهاض
النفوق السريع
الحمى
اسباب أخرى
ال يعرف
المجموع

النسبو()%
%75
%07
%7
%55
%9
%5..

مايفوق الثلث ( )%75من أفراد عينة الدراسة يرون أن األعراض في الحيوان تشمل
اإلجهاض كما مبين فى جدول .9-7

جدول رقم ()7-4

المعرفة بوجود عالج للمرض في الحيوان لدي افرادالعينة ,واليةالخرطوم 5.51,
المدرفو بوجود عالج للمرض في
الحيوان
يوجد
ال يوجد
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التخرار

النسبو()%

51
7.

%07
%17

1
77

ال يعرف
المجموع

%55
%5..

جدول  7-7يبين أن  %17من أفراد العينة المبحوثة يرون أن المرض ليس لديه عالج في
الحيوان.
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جدول رقم ()8-4

المعرفة باعراض المرض في اإلنسان لدي افرادالعينة  ,والية الخرطوم 5.51,
المدرفو باعراض المرض في
اإلنسان
أعراض أنفلونزا
حساسية للضوء وتيبس الرقبة
عمى أو تعتيم في الرؤية
نزف دموي
اعراض أخرى
المجموع

التخرار

النسبو()%

5
0
91
5
5
77

%0
%7
%77
%0
%0
%5..

من الجدول  7 -7وجد أن  %77من أفراد العينة يرون أن من ضمن األعراض في اإلنسان
هى عمى أوتعتيم فى الرؤية.
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جدول رقم ()9-4

المعرفة بوجود عالج للمرض في االنسان لدي افرادالعينة  ,والية الخرطوم
5.51,
المدرفو بوجود عالج للمرض في
اأنسان
يوجد
ال يوجد
أحيانا ً
ال يعرف
المجموع

التخرار

النسبو()%

1
9.
7
1
77

%7
%75
%1
%7
%5..

جدول  1-7يوضح أن  %75من أفراد العينة يرون أنه ال يوجد عالج لإلنسان من هذا المرض.

()41

جدول رقم ()11-4

المعرفة بوجود تطعيم لإلنسان ضد المرض لدي افرادالعينة  ,والية الخرطوم
5.51,
التخرار
9.
1
1
77

المدرفو بوجود تخديم لإلنسان
يوجد
ال يوجد
ال يعرف
المجموع

النسبو()%
%75
%7
%55
%5..

جدول  5.-7يوضح أن  %75من أفراد العينة يرون أنه يوجد تطعيم لإلنسان ضد المرض.
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جدول رقم ()11-4

المعرفة بأن هنالك إجراءات للسالمة والوقاية من المرض لدي افرادالعينة  ,والية
الخرطوم 5.51,
المدرفو بأن هنالك إجراءا
للسالمو والوقايو
يوجد
ال يوجد
المجموع

التخرار

النسبو()%

7.
7
77

%11
%1
%5..

حوالى  )%11(7.من أفراد العينة يعلمون أن هنالك إجراءات للسالمة والوقاية من مرض
حمى الوادي المتصدع كما مبين فى الجدول رقم .55-7

()45

جدول رقم ()15-4

معرفة إجراءات السالمة والوقاية لدي افرادالعينة  ,واليةالخرطوم5.51,
التخرار
51
57
55
5.
1
7
77

المدرفو إجراءا السالمو والوقايو
التطعيم
لبس الكمامات
الرش بالمبيدات
التخلص من الحيوانات المعدمة
عدم ذبح الحيوانات المريضة
إجراءات سالمة أخرى
المجموع

النسبو()%
%5.
%57
%59
%57
%7
%1
%5..

جدول  12-4يوضح أن  %27من أفراد العينة يرون أن إجراءات السالمة والوقاية من
المرض هى التخلص من الحيوانات المعدمة .

جدول رقم ()13-4

توزيع افراد العينة وفقا لمستوى تطبيقهم إلجراءات السالمة والوقاية من المرض,
واليةالخرطوم5.51,
التخرار
1.
57
5.

مستوى التخبيق
مستوى تطبيق منخفض
مستوى تطبيق متوسط
مستوى تطبيق مرتفع
()43

النسبو()%
%97
%51
%50

77

المجموع

%5..

جول  50-7يوضح أن أكثر من ثلثى العينة المستجوبة ( )%97ذوى تطبيق منخفض
الجراءات السالمة والوقاية من المرض.

()44

الفصل اخلامس
أو ًال  :مناقشة النتائج
ثانيا :اخلالصه
ثالثًا  :التوصيات

()42

 8-5مناقشة النتائج:
 .5حتديد نسب العاملني فيما خيتص باملعرفة مبرض محى الوادي املتصدع:
دللت نتائج الدراسة فى الجدول ( ) 2-4على أن نسبة المعرفة بالمرض وسط العاملين في
المسالخ بلغت  .%93وربما يرجع ذلك لطبيعة العينة المختارة حيث أن الغالبية العظمى من
العمال المستجوبين هم من شريحة الشباب ( )%79.8وفى الغالب يكون الشباب أكثر استنارة
من غيرهم ،ويرجح ذلك أيضا للوجود الدائم لألطباءالبيطريين في المسالخ ودورهم األرشادي
والتوعوي زيادة على الزخم األعالمي الذي صاحب وبائية  2117على مستوى البالد
والوالية خاصة.
وكانت هذه النتيجة متفقة مع دراسة اجريت في تنزانيا بين اعضاء المجتمع والصحة والطب
البيطري حيث كانت نسبة المعرفة بالمرض  %97.5حيث كان مصدرالمعرفة هماالراديو
واالصدقاء.
ايضاًهذه النسبة تتفق مع دراسة اجريت بين الرعاة لتقييم المعرفة في منطقةاالجارة في
كينياحيث بلغت النسبة  %111ورجع ذلك حيث كانت االجارة واحدة منا لمقاطعات التي
تضررت بشكل خطيرمن المرض في تفشي  2116و  2117في كينيا .ايضا ً اتفقت النتيجة مع
دراسةاجريت في سواكن في السودان لتقييم المعرفة باالمراض المشتركة بين عمال المحاجر
حيث بلغت نسبةالمعرفة ( .)%91واختلفت هذه النتيجة مع دراسة اجريت في تركيا لتحديد
معرفة وموقف مربي الماشية حول ثمانية امراض حيوانية المنشأ حيث بلغت نسبة المعرفة
 %21.9رغم ان تركيامن الدولة االكثرتحضرا وهذا يدل على عدم االعتمادالكلي على الحيوان
على عكس المجتمعات االفريقية حيث يشكل الحيوان جزء كبير من محور حياة السكان ومصدر
للثروة والغذاء والنظرة االجتماعية التقليدية للحيوان كمصدر للتباهي.

 .5طرق انتقال العدوى بني األنسان واحليوان:
أوضحت النتائج الواردة في الجدول ( )5-4أن هنالك ثالث طرق لألنتقال وجدت حظا ً من
المعرفة حيث أخذ الباعوض النسبة الكبيرة بـ ( )%81وأتى الدم بنسبة ( )%11بين ماذكر %5
من المبحوثين أن المرض ينتقل عن طريق سوائل الجسم في ماذكر ( )%3منهم أن هنالك طرق
أخرى ألنتقال المرض.
في م ااتفقت هذه النسبة مع دراسة اجريت بين الرعاة في تنزانيا لتقييم المعرفة بالمرض حيث
بلغت نسبة الذين يعرفوا ان لدغات الباعوض هي احدى طرق العدوى  %46.68وعرف
 %5.11ان لمس الجنين المجهض هو احد عوامل الخطر .وهذه النسب اختلفت تماما ً مع
ماتوصلت اليه الدراسة التي اجريت في تنزانيا بين اعضاء المجتمع والصحة البيطرية حيث
بلغت نسبة عدم المعرفة بنواقل المرض  %81.6واخذ الباعوض نسبة .%9
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ويعتبر عدم المعرفة الجيدة بطرق العدوى عامل خطر البد من تجنبه من قبل الجهات المعنية
بالصحة وخصوصا ً في البالد المعرضة والمحتمل فيها حدوث المرض وحدوثه في شكل
وبائيات.
مما سبق يتضح أن هناك أنخفاض واضح في معرفة العمال في المسالخ بطرق انتقال العدوى
حيث حازت الطرق الرئيسية ألنتقال المرض في المسالخ (الدم وسوائل الجسم) اقل النسب.

 .0األعراض اليت تظهرعلى احليوان عنداألصابة مبرض محى الوادي املتصدع:
بينت النتائج الواردة في الجدول ( )6-4أن مايقارب من نصف المبحوثين يعرفون أن األجهاض
هو أحد أعراض المرض في الحيوان بنسبة ( )%42بينما بلغت نسبة الذين يعرفون أن النفوق
السريع هو أحد عالمات المرض بنسبة ( )%34وكانت نسبة ( )%7المعرفة أن الحمى أحد
األعراض وذكر ( )%11أن أعراض أخرى للمرض غير المذكورة يمكن أن تظهر بينما
( )%6كانوا اليعرفون أعراض المرض .وهذه النسب اختلفت قليال مع الدراسة التي اجريت في
كينيا بينا لرعاة حيث بلغت نسبة الذين يعرفون ان االجهاض وارتفاع معدل نفوق الحيوانات
الصغيرة احدي عالمات المرض في الحيوان ( )%11(، )%11بالترتيب علل الباحث مستوى
المعرفة المنخفض بأن اعضاء المجتمع ينسون قدراً كبيرا من المعلومات عن المرض.
يمكن ان يكون مستوى المعرفة المنخفض الذي اظهرته دراستنا لضعف التثقيف الصحي
المستمر للعمال حيث ان المعرفة بالعالمات تساعد في اكتشاف المرض مبكرا خصوصا ان
االجهاض يعتبر العرض االساسي حيث يظهر المرض في صورة موجة من االجهاضات ونفوقا
للحمالن تعتبر الصورة الواضحة للمرض لدى االطباء البيطرين ومخالطي الحيوانات.

 .7األعراض اليت تظهرعلى األنسان عند األصابة مبرض محى الوادي املتصدع:
أظهرت النتائج الواردة في الجدول ( )8-4أن أكثر األعراض معرفة لدى العمال المبحوثين هو
تعتيم الرؤية حيث بلغت النسبة للذين يعرفون ( )%88بينما أخذ النزف الدموي ( )%3وكذلك
االنفلونزا ،بينما كانت معرفة المبحوثين لعرض الحساسية للضوء وتيبس الرقبة بنسبة ()%4
وبينما ( )%3أبدوا عن عدم معرفتهم ألي من األعراض.
وقد اتفقت المعرفة بالنزف والم العضالت مع دراسة اجريت في تنزانيا وبالرغم من ان المرض
قد عرف في السودان بالحمى النزفية في وبائية  2117اال أن عرض النزف لم يجد معرفة
لدى مجتمع الدراسة قد يكون ذلك لطول المدة الزمنية بين حدوث الوبائية واجراء البحث.
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واختلفت الدراسة مع الدراسة التي اجريت في كينيا حيث اظهرت نسبة عالية من المعرفة
بالنزف والحمى  %91.84و  %63.27على التوالي وقد عزى الباحث ذلك لحدوث وبائية
2116م و 2117م.

 .1املعرفة باملمارسات املوصى بها للوقاية من املرض:
أهتم البحث بأتباع العاملين بالمسالخ لألجراءات الصحية للوقاية من هذا المرض ولقد بينت
النتائج الواردة بالجدول( )12-4أن هنالك خمسة ممارسات توزعت عليها معرفة المبحوثين
للوقاية من المرض حيث كانت ( )%27أعلى نسبة للتخلص من اإلعدامات و ( )%24للبس
الكمامات وأخذ التطعيم نسبة ( )%21بينما ( )%16كانت للرش بالمبيدات وأخذ عدم ذبح
الحيوانات المريضة نسبة ( )%7بينما ذكر ( )%5أن هنالك أجراءات أخرى للوقاية من هذا
المرض.
وقد اتفقت بعض النسب مع الدراسة التي اجريت في كينيا من حيث طرق اخرى من اشكال
الحماية عند التعامل مع الحيوانات المريضة ( )%4.34وايضا اتفقت دراستنا في بعض محاور
الوقاية مع دراسة اجريت في تنزانيا حيث ذكر ( )%3تدابير اخرى ويعزى ايضا ً لتشابه
المجتمعات االفريقية وقلة االرشاد والتثقيف الصحي المستمر واختلفت دراستنا مع دراسة
اجريت بين مربي الجاموس لتحديد المعرفة بمرض البروسيال في العراق حيث بلغت نسبة
المعرفة لمحور الوقاية  %68.4وقد يعزى ذلك للحظ الكبير الذي تجده البروسيال من اهتمام في
جميع بلدان العالم .اتضح أن هنالك تباين واضح فيما يختص بالمعرفة باجراءات الوقاية مما
يستلزم تكثيف التوعية الصحية نسبة ألهميتها للحماية من المرض.

 .9مستوى تطبيق العاملني يف املساخل الجراءات السالمة والوقاية من مرض محى
الوادي املتصدع:
بينت النتائج الواردة بالجدول رقم( )13-4ان نسبة  %68من المبحوثين ذو تطبيق منخفض
لالجراءت الخاصة بالوقاية من المرض بينما  %19منهم ذو تطبيق متوسط الجراءت الوقاية
من المرض اما باقي المبحوثين ونسبتهم  %13فكانوا ذو مستوى تطبيق مرتفع وقد اتفقت هذه
النتيجة مع دراسة صالح احمد واخرون حيث هدفت لتعرف على نسب مربي الماشية ذو
المعرفة باهم االمراض المشتركة بين االنسان والحيوان والممارسات الموصى بها للوقاية منها
ببعض القرى محافظة الغربية بمصر حيث كان  %45.31من المبحوثين ذو تطبيق مخفض
لممارسات الموصى بها و %18.12كانوا ذو تطبيق مرتفع لهذه الممارسات .
مما سبق يتضح مدى احتياج المبحوثين الى توعية ارشادية باهمية تطبيق االجراءا ت الوقائية
وذلك من خالل برامج ارشادية تراعي تلك االحتياجات .
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 0-5اخلالصة:
 .8ت ه ا سعرب عك د سع س 39س %س س مد ست كاد سعرتمح ثش س سمتكض سحت سعر عبقس
عرتتهبشسلمشك .
 .0عرت كاد سلو ا سض شفد ساشتو سشختص سماكق سع تقو سعر ب ى سا سعرت ورر سلوربأس
عي سعر

أ.

 .9ع خفوضسعرت كادسموال عكضسا سعرحش ع س عال و .
 .7ع خفوضست ت ىستامشقسع كعءعاسعر التدس عر موشدسمش سعرتمح ثش .
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 0-5التوصيات :
 .8عموتد سب كعا ستبكشمد سر وت ش سا سعرت ورر سر ت كشه سمورتكض س اكق سعر موشدس
ت ا.
 .0عرت شد سمورتكض س ا س تو سعرت ورر ست سخال سامو د ست هقوا ست ض س
لشفشدسعرت وت ست سعر مش س عرتخ صست سعرحوردسعرتفتماساشووس.
 .9عاالشستبكعءسعرت وررس عر وواس عاسعره دسم تويجسعرمحفس حثوأس
عب عاس ست ش واسعر موشدسر وت ش سمورت ورر.سس
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ست اشكس

قائمة املصادر واملراجع

()21

قائمة املصادر واملراجع
 .1الءسعربش ستحتبس

ستكفبقس،سهحدسعر ح أس،سعركشوضس:سبعكسعرتدكشرسر فدكس،س 1414ددس

س1994أسسWorld Health Organization (1998) Infection Control for Viral .2
Haemorrhagic Fevers in the African Health Care Settingس
 .3تددو ستحتددبسعرفددمش س،س د دسعر د سعرز عك د س،سعر ددببس28س،سعرتلتمدددسعرته دكشدسر امو دددس
عر فكس عرت زش س،س2117أسس

 .4ت د دددسأمقد ددوكس أغ د ددوأس،سعرفد ددكقسعأل د دداس فد ددتو سأاكشقشد ددوس،سعر د د دسعر وفد ددك س،سعر د ددببسعر د ددوم س
عألكم

س،ستفكش سعأل س/سلو

سعأل سعلت مكس،سبش تمكس،س2114أس

 .5ت شدسعرهحدسعر وتدسعالتكشلشدس(2116س)ستلواحدسعالتكعضسعر وكشد

 .6أحت ددبس د د سلوتد د س،س ددب ىسعألتد دكعضسعر مويش دددسم ددش سعف ددو س عرحشد د ع سعألتد دكعضس عر ددالذس
عر موشدس،ست فى’سعرت وكهسموف ل بكشدس،س2112أس.س
Abdullah, M.A. and Merdan, A.I. (1995). "Distribution and ecology .7
of the mosquitoس
 .8مبسعر زشزسعراشدبسإمد عك شأس،سعألتدكعضسعرتفدتكلدسمدش سعف دو س عرحشد ع س،س وت ددسعرخكاد أس
2111أس.

 .9د اللو س أخددك س،ستقشددشأست ددت ىست كادددسعرتد أك س حد سعألتدكعضسعرحش ع شدددسعرت فددىسعركيش ددشدس،س
وت دستو و عك تكعسر حش ع واس عر أسعر تلشدس،س و ش كس،س2117أس.س

 .11هالحسأحتبس لخك س،ست كادستكم سعرتوفشدسمدوألتكعضسعرتفدتكلدسمدش سعف دو س عرحشد ع س
عرتتوك واسعرت ه سمووسر موشدست ووسمم ضسمكىستحواظدسعرغكمشدس،ستهكس،س2119أس

.11

بس مشبسعرفشوضس،سعرت ت ىسعرت كا سرتكم سعر وت سسمتكضسعرمك السا سمكشدسعر بس

عألمشضس،سمغبعبس،س2111أس.سس

 .12تهد دداف س لخد ددك س،ستقشد ددشأسعرت كاد دددس عرت عمد ددهس عرتتوك د ددواسح د د سعألت د دكعضسعرتفد ددتكلدس
حش ع شدسعرت فىسا سلوكسستكلشوس،س2116أس.سس

 .13ك م ددكاس سلخ ددك س،ست لشد ددسعرحش ع ددواسعألرشف دددس ت كا دددسعألتد دكعضسعرحش ع ش دددسعرت ف ددىساد د س
تقوا دسبقسلوربس ك شوس.

 .14ش ددهسعرهددبشقسش ددهس،ستقددبشكسعرت كادددس عرتتوك ددواس عر د اس د سعألت دكعضسعرتفددتكلدس
مش سعر وت ش سا ست و سعرحش ع واسا ستح كس عل س،س الشدسعرمحكسعألحتكس،س2115أس.س
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.15

ددشل ب و سفددومو س ددورشتوس،سعرت كادددس عرت عمددهس عرتتوك ددواساشتددوسشت ددقسمتددكضسحت د س

عر د عبقسعرتتهددبشسمددش سأ ضددوءسعرت تت د س عرهددحدس عراددبسعرمشاددكقسا د ستقددوا ت سل غ د عس
لش تمشك س،ست عز شوس،س2112أس.سس

 .16إ ددتو ش س لخددك س،ستقشددشأسعرت كادددس عرت عمددهس عرتتوك ددواسمددش سعرك ددو سمخه د صستددكضس
حت سعر عبقسعرتتهبشسسا ست اقدسعأل وكعسفتو سفكقسلش شوس.سس
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سس
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