الطب واحلياة

حمى ال�ضنك


د .عماد م�صطفى ال�سيد

حم ��ى الضن ��ك مرض فيروس� �ي حاد أهم أعراض ��ه ارتفاع ف ي
درج ��ة احل ��رارة، وله انتش ��ار جغرافي خاص يش ��به انتش ��ار املالريا
واملس ��بب له نوع من الفيروس ��ات اخلاصةsurivivaflمن مجموعة
aedivivaflوه� �و ينتق ��ل إل ��ى اإلنس ��ان بن ��وع خاص م ��ن البعوض
يس ��مىitpygea sedea .و ه ��ذا امل ��رض صنف م ��ن أمراض احلرارة
العالي ��ة الفجائي ��ة مع صداع ش ��ديد وآالم مفصلي ��ة وعضلية مع
طف ��ح جلدي أحم ��ر المع، ينتش ��ر مبدئي ًا في األطراف الس ��فلية
والصدر ومن ثم ينتشر في جميع أنحاء اجلسم.

و ق� �د يتراف ��ق معه أع ��راض هضمي ��ة، أل ��م بالبط ��ن، وغثيان، وإقي ��اءات،
وإس ��هاالت وفي بعض احلاالت تكون األعراض بس ��يطة وعدم ظهور الطفح
اجلل ��دي ق� �د يؤدي إلى تش ��خيص خاطئ مثل (الرش ��ح أو ال ��زكام أو التهاب
فيروس باجلهاز التنفس� �ي العلوي)، كما  أنه قد تنتقل من املناطق املرضية
إلى مناطق أخرى، حيث ميكن أن ينتقل املرض بواسطة البعوض أو مبفرزات
ال ��دم املصاب وذلك في حالة اس ��تمرار احلرارة، وقد يتطور املرض في بعض
احل ��االت إل ��ى حمى الضنك ذات احلرارة العالية ج ��د ًا (FDH)مناطق نازفة
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في اجلس ��م وفي حاالت قليلة قد يحدث ما يس ��مى
متالزم ��ة صدم ��ة حم ��ى الضن ��ك الت� �ي ق ��د ت ��ؤدي
للموت، التي قد يس ��تمر انخفاض تعداد صفيحات
الدم طاملا املريض في حرارة عالية.
ويعتم ��د التش ��خيص ف� �ي غال ��ب احل ��االت على
القصة الس ��ريرية للمريض من حرارة عالية، طفح
جل ��دي م ��ع عدم وج ��ود منطق ��ة معين ��ة لاللتهاب،
وأيض� � ًا بع ��ض أن ��واع التحالي ��ل املخبرية ق ��د تثبت
املرض مثل انخفاض في تعداد الكريات البيض.
وكان أول ظه ��ور له ��ذا امل ��رض كان ف� �ي آس ��يا،
وإفريقي ��ا وأمري ��كا اجلنوبية وذلك ع ��ام١٧٨٠م وقد
ظهر في جنوب ش ��رق آس ��يا في عام١٩٥٠م وفي عام
١٩٧٥م، أصب ��ح حم ��ى الضن ��ك ذو احل ��رارة العالية
(FHD)م ��ن األمراض القاتلة بني األطفال في عدة
بل ��دان، وقد أصبح م ��ن األمراض الش ��ائعة في عام
١٩٨٠م، وف� �ي أواخر التس ��عينيات أصب ��ح املرض من
أكث� �ر األم ��راض املتنقلة عن طري ��ق البعوض والتي
ت ��ؤذي اإلنس ��ان بع ��د املالري ��ا، وف� �ي فبراي ��ر٢٠٠٢م
حدث ��ت جائح ��ة مرضية في ري ��ودي جانيرو أصيب
به ��ا حوال� �ي ملي ��ون ش ��خص ولك ��ن الوفي ��ات كانت
حوالي ١٦شخص ًا وفي سنغافورة سجل حوالي ٩٠٠
ـ ٢٠٠٠م إصابة س ��نوي ًا ومع ذلك ومع العالج الطبي
املتقن كانت الوفيات أقل من واحد في األلف.
ويس ��توطن مرض حمى الضنك في جنوب آسيا
وأمري ��كا الوس ��طى واجلنوبي ��ة وجن ��وب الوالي ��ات
املتح ��دة األمريكي ��ة ولك ��ن ف� �ي الس ��نوات األخي ��رة
أصبح اكتش ��اف هذه احلاالت ف� �ي كل أنحاء العالم
وذلك بس ��بب االنفتاح والسفر بني الدول املختلفة،
أم ��ا أعراض امل ��رض التي تظه ��ر بأش ��كال مختلفة

ميكن أن نقسمها إلى ثالثة أشكال :
الش ��كل األول:تظهر أع ��راض املرض مثل أي حالة أنفلون ��زا إلى ارتفاع
درجة احلرارة، آالم عامة في اجلسم والعضالت وصداع وفقدان للشهية
مع غثيان تستمر هذه احلالة حوالي أسبوع وفي أغلب األحيان تتراجع
وتختفي تدريجيًا.
الش ��كل الثاني:وهو أش ��د م ��ن األول حيث إنه بعد حوال� �ي ٣ـ ٥أيام من
األع ��راض املذك ��ورة أعاله وبدل أن تتراجع األع ��راض يظهر بثور جلدية
نازف ��ة حت ��ت اجللد مع آالم ف� �ي العي ��ون والبلعوم ووهن عام ش ��ديد مع
ص ��داع ش ��ديد جد ًا، التحاليل الطبية تبني وج ��ود نقص في كريات الدم
البيض ��اء وكذل ��ك الصفائ ��ح الدموية م ��ع اضطراب في وظائ ��ف الكبد
وارتفاع أنزميات الكبد الفحص السريري قد بني وجود انتفاخ في الغدد
الليمفاوية في اجلسم.
أم ��ا الش ��كل الثال� �ث:وهو األخطر فق� �د يدخل املريض ف� �ي حالة قصور
كب ��دي وكل ��وي حاد م ��ع نزيف قد يكون ش ��ديد ًا في أماك ��ن مختلفة من
اجلسم وذلك بسبب نقص الصفائح الدموية واضطراب عوامل التخثر
في الدم وكذلك التهاب الش ��عيرات الدموية ما قد يؤدي إلى فشل نخاع
العظام وقصور تنفسي حاد.
أم ��ا تش ��خيص املرض فإن ��ه ليس س ��هال خاصة إذا لم يك ��ن مثل هذاً
امل ��رض معروف� � ًا ل ��دى الطاق ��م الطب� �ي أو أنه م ��ن األمراض الن ��ادرة في
املنطق ��ة ولذلك يج ��ب أخذ الس ��يرة املرضية والذاتية للمريض بش ��كل
دقي ��ق وخاص ��ة فيم� �ا يتعلق بالس ��فر إلى املناط ��ق التي يس ��توطن فيها
الفي ��روس وم ��ع األخذ بع�ي�ن االعتبار نتائج بش ��كل دقي ��ق وخاصة فيما
يتعل ��ق بالس ��فر إلى املناطق التي يس ��توطن فيها الفي ��روس ومع األخذ
بع�ي�ن االعتب ��ار نتائج التحالي ��ل املخبرية املذكورة أع�ل�اه وخاصة نقص

كري ��ات ال ��دم البيض ��اء والصفائ ��ح الدموي ��ة وكذل ��ك
اضطراب عوامل التخثر في الدم.
هن ��اك فحوص ��ات دقيقة مثل الكش ��ف عن األجس ��ام
املضادة للفيروس من نوع MGIأما العالج فهو حتفظي
أي إدخ ��ال املري ��ض إلى املستش ��فى وع�ل�اج املرض مثل
إعطاء الس ��وائل الكافية ملن ��ع اجلفاف وهبوط الضغط
وكذل ��ك إعط ��اء خافض ��ات احل ��رارة »وليس األس ��برين«
وق� �د يحتاج املريض إلى نقل ال ��دم مع املراقبة الدقيقة
للقلب والكلى وكذلك ش ��وارد الدم واحلموضة الدموية
الت� �ي يج ��ب مراقبتها باس ��تمرار والتعوي ��ض العالجي
على الفور.
أم ��ا مرئي ��ات امل ��رض فتختل ��ف حس ��ب ش ��كل املرض
وش ��دته ففي الش ��كل األول ع ��ادة ما يتم الش ��فاء كام ًال
خالل أس ��بوع تقريب ًا أما في الشكل الثاني والثالث وهو
األشد فقد يؤدي املرض إلى الوفاة بنسبة تتفاوت بني٢
ـ ٪١٠ من احلاالت وذلك حس ��ب شدة احلالة وإذا ما كان
التعامل مع مثل هذه احلالة مبكر ًا أم متأخرًا.
كيفية الإ�صابة
عل ��ى الرغ ��م م ��ن إمكاني ��ة حدوث ��ه في أي م ��كان في
العال ��م إال أن ��ه أكث ��ر انتش ��ار ًا ف� �ي املناط ��ق االس ��توائية
ومناطق الشرق األقصى.
ال ينق ��ل الفي ��روس من ش ��خص آلخر مباش ��ر ولكن
ميثل البعوض وس ��يط ًا أساسي ًا لنقل هذا املرض ـ ينقل
البعوض الفيروس من الش ��خص املصاب إلى الشخص
الس ��ليم وم ��ن اجلدي ��ر بالذكر هن ��ا أن الفي ��روس يبقى
داخ ��ل البعوض ��ة فترة طويلة تس ��تطيع نقل املرض إلى
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عدد كبير من البش ��ر املعرضني للدغ منها، وذلك ألن حمى الضنك تصيب كل األعمار
فه� �ي تصي ��ب األطف ��ال والبالغ�ي�ن ومن ثم ميكن تش ��خيص حاالت حم ��ى الضنك في
الس ��يدات احلوامل كما أن العالمات املرضية وطرق التش ��خيص واالختبارات العملية
لتشخيص حمى الضنك لها عالمات من بينها:
١ـ التواجد في أحد أماكن األوبئة أو السفر إليها أو العودة منها في الزمن القريب.
٢ـ ارتف ��اع ف� �ي درجة احلرارة مع آالم ش ��ديدة باملفاصل والعض�ل�ات والعظام مع صداع
شديد بالرأس وآالم خلف العينني مع احتمال نزف من اللثة أو نزف مهبلي وقد يظهر
طفح جلدي.ويتكون مثلث الضنك االكلينيكي من آالم شديدة باجلسم ـ ارتفاع شديد
في درجة احلرارة  ـ طفح جلدي.
٣ـ إجراء حتليل الدم الذي ميكن أن يظهر نقص ًا في الصفائح الدموية.
٤ـ اختب ��ارات معملي ��ة لألجس ��ام املضادة للفي ��روس اخلاص بحمى الضن ��ك فإذا وجد
MGIإيجاب� �ي فيتوق ��ع حدوث امل ��رض وللتأكيد يجب عمل زراع ��ة للفيروس من املرض
لتأكيد التشخيص.
وأثناء احلمل يجب التفريق بني عالمات حمى الضنك وبعض األمراض اخلطيرة
املصاحبة للحمل مثل منظومة (PLLEH)مبا يحدث فيها من تكسير للدم ونقص في
الصفائح الدموية، وارتفاع في أنزميات الكبد وكذلك حاالت الفشل الكلوي املصاحب
لتس ��مم احلم ��ل وغيره ��ا من املش ��اكل املرضية أثن ��اء احلمل والتي قد حت ��دث أعراض ًا
مشابهة ملا يحدث في النوع النزفي من حمى الضنك.
العالمات املر�ضية
وعن تأثير حمى الضنك في احلمل فبالنس ��بة للمولود س ��جلت حاالت انتقل فيها
الفي ��روس م ��ن خالل املش ��يمة إل ��ى اجلنني داخل الرحم خصوص ًا في الش ��هر التاس ��ع
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من احلم ��ل والفترة الوجيزة قبل الوالدة
وظه ��ر عل ��ى املول ��ود عالم ��ات مرضي ��ة
حلم ��ى الضن ��ك مث ��ل احلم ��ى وتضخ ��م
ف� �ي الطح ��ال والكب ��د م ��ع نقص ش ��ديد
ف� �ي الصفائ ��ح الدموي ��ة، كم ��ا أن بع ��ض
ح ��االت حم ��ى الضن ��ك أثن ��اء احلم ��ل
وضع ��ت موالي ��د س ��ليمة متام� � ًا وصحية
  ل ��م تتأكد في كل
أي أن مش ��كلة األجن� �ة 
احل ��االت، أم ��ا بالنس ��بة للحام ��ل فإن ��ه
عالوة على مشاكل حمى الضنك املعروفة
خصوص� � ًا مع نوع حمى الضنك النزيفي
ف ��إن احلوام ��ل املصابني بحم ��ى الضنك
معرض ��ون حل ��دوث ن ��زف ش ��ديد بس ��بب
نقص الصفائح الدموية وسيولة الدم.
وال يختل ��ف ع�ل�اج الس ��يدة احلام ��ل
م ��ن حم ��ى الضن ��ك ع� �ن  غي ��ر احلام ��ل
حي ��ث إن العالج في احلالتني يتم بوضع
املريض حتت املراقبة الطبية باملستشفى
ويعالج بالس ��وائل عن طري ��ق الوريد مع
املس ��كنات ل�ل�آالم وخاف ��ض احل ��رارة وإذا
تطل ��ب املوق ��ف نقل دم أو مش ��تقاته مثل
الصفائ ��ح الدموي ��ة أو البالزم ��ا املجمدة
خصوص ًا أثناء النزيف.
الوقاية والعالج
وع ��ن كيفي ��ة الوقاي ��ة والع�ل�اج م ��ن
في ��روس حمى الضنك فإنه  يتلخص في
وض ��ع املريض حت ��ت املراقب ��ة الطبية في
املستش ��فى وتنقل إلى الس ��وائل املناسبة
أو البالزم ��ا أو الصفائح الدموية حس ��ب
حالت ��ه، وتخف ��ض احلرارة بكم ��ادات املاء
ومين ��ع إعط ��اء األس ��برين وغي ��ره م ��ن
مميعات الدم ملنع املزيد من النزف.
أما عن الوقاية فإنها تتمثل في:
أوال:إزال ��ة أماكن تكاث ��ر البعوض الناقلً
م ��ن خ�ل�ال تغطي ��ة محكم ��ة خلزان ��ات

املي ��اه وع ��دم تخزين املياه في أوعية مكش ��وفة وإزالة بؤر تراكم املي ��اه مثل أواني الزهور
واإلطارات القدمية.
ثاني� �ا:وضع ش ��بك ضيق املس ��ام على األب ��واب والنوافذ للحماية م ��ن لدغات البعوضً
نهار ًا
ثالثا:استخدام الناموسيات في حاالت النوم خارج املنزلً.
رابعا:استخدام طارد احلشراتً.
خامسا :تبليغ السلطات احمللية إلعطاء معلومات عن حمى الضنكً.
إن حم ��ى الضن ��ك هي حم ��ى تنتقل عن طريق (البعوض)وتش ��مل ح ��رارة وألم في
العض�ل�ات واملفاص ��ل م ��ع وجود تضخ ��م في الغ ��دد الليمفاوي� �ة وظهور طف ��ح جلدي،
امليكروب املسبب لها هو فيروس الفالفي ويكون الفيروس في الدم أثناء احلرارة وممكن
أن يستمر ملدة٣أيام، وتكون احلرارة فجائية أو تلي الشعور باإلرهاق والرعشة والصداع
وبعده ��ا تبدأ آالم ش ��ديدة في الظه ��ر واملفاصل وحكة العني، كم ��ا أن احلرارة تعود إلى
طبيعته ��ا ب�ي�ن ٣ـ ٥أي ��ام ثم ترتفع مرة أخرى بعد أس ��بوع والطف ��ح اجللدي يظهر في
الي ��وم الثال ��ث أو الراب ��ع وتس ��تمر ملدة يوم إل ��ى٣أيام وتنتهي بتقش ��ير ف� �ي اجللد مع
تضخ ��م في الغدد الليمفاوية .وتتفاوت أعراض حمى الضنك ففي األطفال ممكن أن
تستمر ملدة ثالثة أيام وخاصة في األطفال وميكن أن تسوء احلالة أكثر وتسبب صدمة
مخي ��ة، نس ��بة الوف ��اة  ١ـ ٪١٠  ولك ��ن في بعض األماكن املوبؤة ٪٤٠ جنوب ش ��رق آس ��يا
وخاصة في اإلصابة الثانية للحمى  .ويعتمد التش ��خيص املعملي على وجود أجس ��ام
مضادة للفيروس في الدم وعادة ما تظهر هذه األجسام بعد سبعة أيام من اإلصابة.
وع ��ن املناع ��ة فإن� �ه يوجد أربعة أنواع م ��ن الفيروس وال توجد مناع ��ة بينهم وبذلك
ميكن االصابة بنوع آخر من الفيروس.
أم ��ا ع ��ن التوزيع اجلغرافي فاملرض ينتش ��ر في الهند ـ جنوب ش ��رق آس ��يا ـ الصني ـ
اليابان ـ وسط وجنوب أمريكا ـ الشرق األوسط ـ وسط إفريقيا.

وعن أسباب االنتشار في املناطق املوبؤة
فيحددها د.موافي في:هجرة من الريف،
من ��و الس ��كاني، االزدح ��ام، ع ��دم مقاوم ��ة
البعوض.
وفي املدن يبدأ موسم األمطار مايؤدي
لزي ��ادة تكاث ��ر البع ��وض ال ��ذي يتمي ��ز
بقدرته احملدودة عل ��ى الطيران  وبالتالي
ينق ��ل الع ��دوى م ��ن اإلنس ��ان املص ��اب في
أح ��د املنازل إل ��ى املنازل املج ��اورة ويتكاثر
ه ��ذه النوع م ��ن البعوض بج ��وار حمامات
السباحة أو في املزارع املالصقة للمنازل.
وأنث ��ى البعوض هي املس ��ؤولة عن نقل
العدوى حي ��ث إنها أثن ��اء امتصاص الدم
من أحد املرضى تنقل الفيروس إلى داخل
جهازها الهضمي ومن ثم عن طريق الدم
إلى  إنسان سليم غير مصاب ..ففي داخل
البعوضة ينمو ويتكاثر الفيروس في مدة
م ��ن أس ��بوع إل ��ى أس ��بوعني وفي اإلنس ��ان
تظه ��ر أع ��راض امل ��رض بع� �د يوم�ي�ن إل ��ى
أسبوعني من عضة البعوضة.
والبعوض ��ة احلامل ��ة للفي ��روس تظ ��ل
معدية حتى القضاء عليها ولكن ال تنقل
الفيروس إلى سالالتها وتظهر وباء حمى
الضن ��ك عند وج ��ود الفيروس ف� �ي أماكن
غير مصابة وغير معلومة للفيروس حيث
إن البش ��ر ليس لديهم أي مناعة ضد هذا
الفي ��روس وبذل ��ك ال ميك ��ن مقاومته من
خالل جهاز املناعة.
وللوقاي ��ة من حمى الضنك يكون ذلك
بالقض ��اء عل ��ى البع ��وض وعل ��ى الب ��رك
واملس ��تنقعات واملي ��اه الراكدة  وف ��ي املزارع
وأماك ��ن تربي ��ة املواش ��ي ـ  م ��ع اس ��تخدام
املبيدات ض ��د البعوض إضاف ��ة إلىإجراء
التطعيمات الالزمة.
مستشفي التخصصي  -القاهرة 
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