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جنس الفيروسة الجدرية التابعة لفصيلة فيروسات الى ينتمي مرض معٍد يعرف جدري القرود على انه 

مرض فيروس ي حيواني املنشأ )ينتقل إلى اإلنسان من الحيوانات( وتماثل أعراض إصابته لإلنسان تلك وهو  الجدري.

ومع أن الجدري  خطورة من الناحية السريرية.التي كان يشهدها في املاض ي املرض ى املصابون بالجدري، ولكنه أقل 

 .في وسط وغرب إفريقيافإن جدري القردة ال يزال يظهر بشكل متفرق  1980كان قد اسُتؤِصل في عام 

 في غرب إفريقيا ، وساللة أكثر حدة في وسط 
ا

هناك نوعان من أشكال جدري القرود ، ساللة أكثر اعتداال

ا إفريقيا ، أو ساللة الكونغو. في أ ستراليا واململكة املتحدة على األقل ، ُيعتقد أن األفراد الذين تم تشخيصهم مؤخرا

 لديهم ساللة غرب إفريقيا ، على الرغم من عدم إصدار جميع الدول ملثل هذه املعلومات

ا ذا أهمية للصحة العامة العاملية ألنه ال يؤثر فقط على بلدان غرب ووسط  يعد جدري القرود مرضا

، كان أول انتشار لجدري القرود خارج إفريقيا في الواليات املتحدة  2003بل يؤثر على بقية العالم. في عام  إفريقيا ،

ا باالتصال بكالب البراري األليفة املصابة. أدى هذا التفش ي إلى أكثر من 
ا
حالة إصابة  70األمريكية وكان مرتبط

اململكة املتحدة في  الىن جدري القرود في مسافرين من نيجيريا بجدري القرود في الواليات املتحدة ، كما تم اإلبالغ ع

كما ،  2022. 2021، وإلى الواليات املتحدة األمريكية في  2019إلى سنغافورة في و ،  2022 و 2021 و،  2019 و، 2018

 من جدري القرود في العديد من البلدان غير املوبوءة. عدةتم تحديد حاالت 

 فاشيات املرض

ِشف ألول مّرة عن جدري القردة بين البشر في عام لقد 
ُ
بجمهورية الكونغو الديمقراطية )املعروفة  1970ك

بِلغ منذ 1968سنوات كان يعيش في منطقة اسُتؤِصل منها الجدري في عام  9باسم زائير في وقتها( لدى صبي عمره 
ُ
. وأ

ات املاطرة الواقعة بحوض نهر الكونغو وغرب ذلك الحين عن حدوث معظم الحاالت في املناطق الريفية من الغاب

 في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ُرِئي أنها موطونة به، والتي اندلعت فيها فاشية كبرى 
ا
أفريقيا، وخصوصا

 1997.1و 1996للمرض في عامي 

بلغ في عام 
ُ
دة من جدري القردة في املنطقة الغربية الوسطى من ا 2003أ

ّ
لواليات عن وقوع حاالت مؤك

غ عنها لإلصابة باملرض خارج نطاق القارة األفريقية، وتبّين أن 
ّ
بل
ُ
املتحدة األمريكية، مما يشير إلى أنها أولى الحاالت امل

فاشية  2005واندلعت في عام  معظم املرض ى املصابين به كانوا قد خالطوا كالب البراري األليفة مخالطة حميمة.

بِلغ عن وقوع حاالت متفرقة في أجزاء أخرى من أفريقيا. وفي عام لجدري القردة في والية الوحدة ب
ُ
، 2009السودان وأ

قامت حملة توعية في أوساط الالجئين الوافدين من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى جمهورية الكونغو بتحديد 

دالع فاشية أخرى للمرض حالة ووفاتين في إطار ان 26وتأكيد حالتين لإلصابة بجدري القردة، فيما جرى احتواء 

 .2016بجمهورية أفريقيا الوسطى في 
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تم تأكيد حاالت اإلصابة بمرض جدري القردة في األسابيع األخيرة في عدد من البلدان التي ال ينتشر فيها 

الحاالت تم تحديد كما املرض ، بما في ذلك الواليات املتحدة وكندا وإيطاليا والبرتغال والسويد ، أملانيا وأستراليا 

 2املشتبه بها في إسبانيا وفرنسا.

 انتقال املرض

ا للمراكز األمريكية ملكافحة األمراض والوقاية منها ، فال ينتشر جدرى القرود بسهولة بين البشر،  وفقا

تنجم العدوى ُيعتقد أن انتقال العدوى من إنسان إلى آخر يحدث بشكل أساس ي من خالل قطرات تنفسية كبيرة.

لحاالت الدالة عن مخالطة مباشرة لدماء الحيوانات املصابة أو لسوائل أجسامها أو آفاتها الجلدية أو باملرض من ا

قت في أفريقيا حاالت عدوى نجمت عن القردة أو الجرذان أو السناجب املصابة بعدوى  ِ
ّ
سوائلها املخاطية، وقد ُوث

 بأن القوارض هي املستودع الرئاملرض، علم
ا
 س ي للفيروس. ومن ا

ا
حتمل أن يكون تناول اللحوم غير املطهية جيدا

ُ
امل

 من الحيوانات املصابة بعدوى املرض عامل خطر يرتبط باإلصابة به.

فرازات إل ويمكن أن ينجم انتقال املرض على املستوى الثانوي أو من إنسان إلى آخر عن املخالطة ل

املرض في املقام األول عن طريق جزيئات الجهاز  صاب بعدوى املرض أو فآفاته الجلدية وينتقلاملشخص لل ةالتنفسي

 لوجه، مما يعّرض أفراد األسرة من 
ا
 فترات طويلة من التواصل وجها

ا
التنفس ي التي تتخذ شكل قطيرات تستدعي عادة

الحاالت النشطة لخطر اإلصابة بعدوى املرض بشكل كبير. كما يمكن أن ينتقل املرض عن طريق التلقيح أو عبر 

دري القردة الخلقي(، وال توجد حتى افآن أّية بّينات تثبت أّن جدري القردة يمكنه االستحكام بين بني املشيمة )ج

 .البشر بمجّرد انتقاله من شخص إلى آخر

 اعراض املرض:

ا لوكالة األمن الصحي في اململكة املتحدة ، تشمل األعراض املبكرة لجدري القرود الحمى والصداع وآالم  وفقا

خم الغدد الليمفاوية والقشعريرة ، باإلضافة إلى ميزات أخرى مثل اإلرهاق."يمكن أن يتطور الطفح العضالت وتض

ا ما يبدأ على الوجه ، ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم ، بما في ذلك األعضاء التناسلية" ، كما  الجلدي ، وغالبا

أن يبدو مثل جدري املاء أو مرض الزهري ،  . "يتغير الطفح الجلدي ويمر بمراحل مختلفة ، ويمكنUKHSAتقول 

ا".  يتعافى معظم املرض ى من جدرى القرود في غضون أسابيع قليلة. قبل أن يتشكل في النهاية قشرة ، تسقط الحقا

 العالج واللقاح

ال توجد أّية أدوية أو لقاحات ُمحّددة متاحة ملكافحة عدوى جدري القردة، ولكن يمكن مكافحة فاشياته. 

% في الوقاية من جدري القردة، غير أن هذا اللقاح لم 85وقد ثبت في املاض ي أن التطعيم ضد الجدري ناجع بنسبة 

                                                           
2
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وِقف التطعيم به في أعقاب 
ُ
 لعامة الجمهور بعد أن أ

ا
استئصال الجدري من العالم. ورغم ذلك فإن من يعد متاحا

رّجح أن يفض ي التطعيم املسبق ضد الجدري 
ُ
 أخف و  امل

ا
 طأ.إلى أن يتخذ املرض مسارا
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