
 



 ايبوال
   الفيروس القاتل

 وطرق الحماية وانتشاره، ،تاريخه
 تأليف

 يـوخـطـن الــسـدي حـــمج دكتور/
 استشاري صحة عامة وأمراض معدية

 المي للتنميةـك اإلســنـبـار بالـــشـتـسـم
 خبير أول في الشئون الصحية بالبنك الدولي بأمريكا سابًقا

 
 Ebola virus disease (EVD) ايبوال؟مرض فيروس  ما هو

 Viralمن مجموعة الحميات النزفية الفيروسية  ويعتبر جزءهو مرض فيروسي حاد كان يعرف باسم ُحمى ايبوال النزفية 
hemorrhage fever (VHF)لى مرض وخيم، مصحوب بنزف حاد في بعض األحيان، إعام يشير  وهو مصطلح ؛

، وفيروسات الفيلو Arenavirusesفيروسات األرينا  كاالتي:وهم   من الفيروساتوتشمل هذه المجموعة أربع عائالت 
Filovirusesالبنيا ، وفيروساتBunyaviruses  الفالفي، وفيروسات. Flavivirusesأغلب الفيروسات  وتعتبر

حيواني  Hostذات الصلة بمجموعة الحميات النزفية الفيروسية حيوانية المصدر، بمعنى أنها تستقر بصورة طبيعية في مضيف 
 :طرقويصاب البشر بالمرض بعدة  .اإلنسان المستودع الطبيعي ألي من هذه الفيروسات وال يمثلأو ناقل مفصلي األرجل 

عند تعرضهم للمضيفين المصابين عن طريق األكل أو التعامل عن قرب أو االتصال المباشر مع سوائل الجسم مثل  :األولي
طريق تتم عن فالثالثة ، و الثانية عن طريق لدغات الحشرات الحاملة لهذه الفيروساتو  والسائل المنوي، اللعاب والدم والبول

ويطلق عليها  الفيروسية Filoviridaeجنس من عائلة فيلوفيرايدي  يعتبر فيروس ايبوال أخرين.العدوي المباشرة من مرضى 
ائلة الفيروسات يشمل فيروس ايبوال نصف ع، و اإلليكترونيوال يري إال بواسطة المجهر الفيروسات الخيطية ألنها تشبه الخيوط، 

 .خر من العائلة وكالهما ينتمي إلى مجموعة الحميات النزفية الخيطيةاألفيروس ماربورغ النصف  الخيطية بينما يشكل
 أماكن االنتشار 

راليون، وليبيريا، نيجيريا، وغانا، وسيإن انتشار الفيروس والمرض يتركز في الوقت الحاضر في دول غرب أفريقيا وبالتحديد في 
وبلغت  ا وحسب تقارير منظمة الصحة العالمية في غينيا وليبيريا وسيراليون كمناطق موبوءة بالمرضوغينيا، وتتركز اإلصابات حاليً 

 11299حالة، منهم  28601م مامجموعه 2015 نوفمبرإحصائيات الحاالت المرصودة والمؤكدة في تلك الدول حتى تاريخ 
حالة وفاة. وقد رصدت أربعة حاالت في الواليات المتحدة األمريكية وحالة وفاة واحدة. وامتد المرض إلى دولة مالي برصد 

 .ولم تسجل حاالت وفاة إسبانياثمانية حاالت وستة حاالت وفاة. أما أوروبا فرصدت حالة واحدة في 



ر، يجاد حلول مناسبة لمأمراض المزمنة مثل المالريا، وجنون البقوفي الوقت التي شعر فيه الوسط العلمي والصحي بالحاجة إل
في  ا بنوع جديد من المسببات المرضية تخالفبناقوس الخطر يدق منذرً  االطيور، إذ إنفلونزاوالسل، وإنفلونزا الخنازير، ثم 

رات من الدوالرات استنفذت الملياالف من األبحاث التي طبيعتها البديهيات العلمية التي وصلت إليها البشرية بعد نشر اآل
 يبوال النزفية. إيبوال أو مرض حمي إهذا الوباء الجديد هو فيروس  وجهود حشود من العلماء ومراكز األبحاث ومصانع الدواء.

 وميًايواإللكترونية بشرح تطورات المرض وعدد الضحايا المتزايد ، والمقروءة ،والمسموعة، اإلعالم بجميع فروعه المرئية ىنبر او 
قادمين قيد بل تمنع دخول المسافرين الا كان نتاجه زرع الخوف والهلع مما جعل الكثير من الحكومات تُ ا سلبيً مما خلق مناخً 

والرياضة ، العبادةو ، ا على اقتصاد الدول التي انتشر فيها الوباء وأيًضا تأثرت حركة السياحةمن المناطق الموبوءة مما أثر سلبً 
 العالمية.  

روسية حميات النزفية الفياليبوال وهو جزء من مجموعة أمراض إويأتي هذا الكتاب كأحد المراجع العلمية التي تتناول مرض 
ا امً ا في هذا المجال. وأرجو من اهلل العلي القدير أن يكون إسهوالتي تتسبب بها عدة عائالت من الفيروسات وذلك ليسد فراغً 

عامة واألمراض ين في مجال الصحة اليصاصتخين وغير االيصختصاالعربية، وأن يلبي حاجة اال ا في إثراء المكتبةا حديثً علميً 
 المعدية. 

ربط العالقة بين الصحة العامة وبين الحاجة اإلنسانية للمجتمعات تسعة فصول تهدف جميعها إلى يتضمن هذا الكتاب و 
فية تشخيص والفروقات بين الفيروسات والبكتيريا. ثم كي، ومنبعه، وأصله، الفيروس انتشاروتوضيح الصورة الصحيحة لبداية 
طرق العالج، والدعم السريري، والمكافحة، وطرق السيطرة، وأماكن انتشار المرض،  وكذلكالمرض وأعراضه وكيفية انتشاره، 

افحة والسيطرة على ة للمكثار االقتصادية والتنموية على الدول المتأثرة بتفشي هذا المرض، ثم الجهود الدولياآل باإلضافة إلى
 ا الخاتمة والتوصيات.انتشاره وأخيرً 

لمصادر المصطلحات الصحية والعلمية، مستنًدا إلى أحدث لسلس، وشرح و سهل، و عرض الموضوعات بأسلوب مبسط، والكتاب ي
 الموثقة والمعتمدة لدى أهل االختصاص، مع استعمال الصور التوضيحية والجداول.  والمراجع

 

                                          



 
 


