
 

 الحىم القالعية

 أساسيةحقائق 

 

 حقائق أساسية 
 

   مرض الحمى القالعية (FMD)    على   ذات تأثير شديدهو مرض حيواني عابر للحدود
لتجارة اإلقليمية والدولية في الحيوانات والمنتجات  ل  معطلو  ،الحيوانية  الثروة إنتاج

 . الحيوانية
 إلى التقديرات  ينتشر في  هذا  أن    تشير  الحيوانية في  القطعان  ٪ من  77المرض 

والشرق األوسط وآسيا، وكذلك في منطقة محدودة    أفريقيا فيوخاصة    العالم
مرض الحمى القالعية تحت التهديد   من الخاليةال تزال البلدان  و  . من أمريكا الجنوبية

 . انتقال المرض إليهاالمستمر ب
 75  من المادية٪  لجهود  الخسائر  القالعية    المدفوعة  الحمى  مرض  من  الوقاية 

المتوسط    البلدان تتكبدهاومكافحتها   الدخل  المنخفض والبلدان ذات  الدخل  ذات 
أن    . األدنى المعلوم  أكبر    هما وأوراسياأفريقيا  ومن  تتحمالن  اللتان  المنطقتان 

على   فالتكالي إجماليمن    (ألوراسيا)  ٪33و  (ألفريقيا)  ٪ 50  البالغةالتكاليف،  
 . لمستوى العالميا

 معرضة  ٪ في قطعان الماشية ال100  القالعية منمعدل اإلصابات بالحمى    قد يقترب
 . للمرض

  2012عام التم اعتماد استراتيجية عالمية لمكافحة الحمى القالعية في . 
 

 

 



 ما هو مرض الحمى القالعية؟

تأثير اقتصادي كبير. يصيب  ذات  الماشية ومرض فيروسي شديد العدوى يصيب   (FMD) لحمى القالعية ا

 .المرض األبقار والخنازير واألغنام والماعز وغيرها من الحيوانات المجترة مشقوقة الظلف

نادًرا ما يكون  ة بالمرض من السالالت التقليدية، وبشكل مكثف أكثر عرضة لإلصاب  تربى الحيوانات التي  

الحيوانات الصغيرة    بين   ة نفوق مرتفعنسبة الكون  ت غالبًا ما  المرض قاتاًل عند الحيوانات البالغة، ولكن  

 .لحليب ا إنتاج   السد بالمرض ونقص اإلناث المرضعة صاب ت بسبب التهاب عضلة القلب أو عندما 

يتميز مرض الحمى القالعية بالحمى وتقرحات تشبه البثور على اللسان والشفتين والفم والحلمات وبين  

المرض  و الحوافر.   فادحة في  بيتسبب  للشفاء وبينما    اإلنتاج؛ خسائر  المصابة،  تتماثل  الحيوانات    غالبية 

 .فيها الضعف والوهن غالبًا ما يترك ف

 

 قروح الفم 

 

 

  للفيروس   هناك سبع سالالت و .  Picornaviridaeلحمى القالعية هو فيروس من عائلة  لمرض  ال  المسبب 

(A  وO   وC  وSAT1  وSAT2  وSAT3  وAsia1  .متوطنة في بلدان مختلفة حول العالم )  تتطلب  كما

 . راد تحصينهمناعة للحيوان الماللتوفير خاصاً ساللة لقاًحا  كل

األنماط    هعلى الرغم من أن هذ  البرية،  وانات تم العثور أيًضا على جميع األنماط المصلية السبعة في الحي

  فقد تم العثور على الخزان   اآلن حتى  و المرض.  في استمرارية  في الحفاظ    أي دور هاملعب  تال    ة األخير

 (. Syncerus cafferهو الجاموس األفريقي  والوحيد المؤكد في الحياة البرية  

  المنظمة إبالغ    الذي يستدعي  OIEيعتبر مرض الحمى القالعية أحد األمراض المدرجة في قائمة منظمة  

 . OIEلمنظمة  اليابسةلحيوانات  ي صحلقانون الافي  وارد كما هو   ، بظهوره

بالغ  لإل خاضعه كمرض االعتراف الرسمي ب OIEاألول الذي أقرت منظمة  الحمى القالعية هو  مرض 

لبلدان األعضاء أيًضا التقدم بطلب للحصول على اعتماد  تستطيع ا  ا كم  .Notifiable diseaseلزامي  اإل

 . كل بلد رسمي لبرامج المكافحة الوطنية الخاصة ب

https://rr-middleeast.oie.int/ar/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%8a-%d9%84%d8%ad%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%b3%d8%a9/


 هوانتشار المرض انتقال

وإفرازات الحيوانات المصابة. والجدير بالذكر أن هذه الحيوانات   جميع برازالقالعي في الفيروس  يوجد  

حيوانات أخرى عن  تنتقل وتصيب  يمكن أن    ة التيالمتطاير  ات كمية كبيرة من الفيروس تطرح بزفيرها  

 طريق الجهاز التنفسي أو الفم. 

أيام قبل أن تظهر العالمات السريرية    4مدة تصل إلى  ل  خالقد يتواجد الفيروس في الحليب والسائل المنوي  

 للمرض على الحيوان. 

 

واحد أو أكثر  ترتبط أهمية مرض الحمى القالعية بالسهولة التي يمكن أن ينتشر بها الفيروس من خالل  

 : التالية  من النواقل

   والحليب والسائل   لعاب الالحيوانات المصابة التي أدخلت حديثًا إلى القطيع )تحمل الفيروس في   ▪

 (؛ إلخ المنوي، السائل 

 إلخ...(؛  ملوثة الحيوانات النقل   وسائلملوثة أو  المباني ال أوحظائر ال ▪

 البيولوجية؛ المواد الملوثة مثل التبن أو العلف أو الماء أو الحليب أو المواد بعض  ▪

 المالبس واألحذية أو المعدات الملوثة؛  ▪

 بالفيروسات أو غيرها من المنتجات الحيوانية الملوثة )إذا تم إطعامها للحيوانات  الملوثة  اللحوم   ▪

 (؛ نيئة أو مطبوخة بشكل غير صحيحوهي  

 مبنى   من    عبر التيارات الهوائية القالعي  انتشار الفيروس  عن طريق  )   وث لالهباء الجوي الم ▪

 (. ملوث 

مرة  تفشي  بال بدأ المرض  في من العدوى    شفيت الحيوانات التي  في حمل الفيروس القالعي  أحياناً  تستمر  قد  

 أخرى. 

  

 

 الصحة العامةالتي تهدد مخاطر  ال

 .البشر وال يمثل خطًرا على الصحة العامةال ينتقل مرض الحمى القالعية بسهولة إلى 

 

  

 السريريةعالمات ال

على  حدة  تعتمد   السريرية  للمرض،الفيروس ساللة  الالعالمات  المسببة  وعمر    ،لها  التعرض   كمية و  ية 
  القطعان ٪ في  100إلى    ات صل معدل اإلصابييمكن أن  والمضيف.  الحيوان  ومناعة    ،هاوأنواع  الحيوانات 

ً معدل  ويكون  المعرضة لإلصابة.   لكنه أعلى في    (، ٪5- 1بشكل عام في الحيوانات البالغة )  النفوق متدنيا
ً   14-  2 فترة الحضانة و ،٪ أو أكثر( 20)العجول والحمالن والخنازير الصغيرة   .يوما

السريرية   العالمات  تتراوح  أن  إلى  ال  بين يمكن  واضحة  غير  أو  األبقار  و  يدة،الشد خفيفة  في  أشد  هي 
 .مقارنة باألغنام والماعز في التربية المكثفةوالخنازير 



داخل  و  ،اهالشف السريرية النموذجية هي ظهور بثور )أو حويصالت( على األنف أو اللسان أو    ات العالم
يمكن أن  و وعند نقاط الضغط على الجلد.    الحلمات،وعلى    الحوافر،وفوق    القدم،بين أصابع  و  الفمتجويف  

في غضون  عادة  تلتئم البثور  وتؤدي البثور الممزقة إلى العرج الشديد وعدم الرغبة في الحركة أو األكل.  
 .مثل العدوى البكتيرية الثانوية للبثور المفتوحة   مضاعفات،لكن يمكن أن تحدث  (، أيام )أحيانًا أطول 7

 

وتأخر    الوزن، وفقدان   الشهية، وفقدان   اللعاب،كثرة  و  واالكتئاب،   الحمى، األعراض الشائعة األخرى هي  
إنتاج    النمو،  الشفاء.    الحليب،وانخفاض  بعد  تستمر حتى  أن  يمكن  إلى والتي  التقارير  انخفاض    وتشير 

قد تتعرض صحة العجول  و٪ في الحيوانات المصابة بشكل مزمن.  80إجمالي في إنتاج الحليب بنسبة  
 .اإلناث المرضعةالصغيرة والحمالن والخنازير للخطر بسبب نقص الحليب في حال إصابة 

 

.  ةمتعدد في بؤر  قبل ظهور البثور بسبب التهاب عضلة القلب    نفوق الحيوانات المصابة حدث  ييمكن أن  
 .أيًضا في مواقع أخرى ت قد يحدث التهاب العضالو

 

   OIE منظمة عن    الصادرةطاقة األمراض الفنية  يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول المرض في ب

  

 المرض تشخيص

ال يمكن تمييز مرض الحمى القالعية سريريًا    ذلك،بالمرض بناًء على العالمات السريرية. ومع    شتبهي  قد  

الحويصلية   األمراض  والطفح    ت مثل مرض حويصال  األخرى، عن  الحويصلي  الفم  والتهاب  الخنازير 

 .الحويصلي 

هو أمر ملح.    الفحوصات المخبرية بمرض الحمى القالعية من خالل    مشبوهةفإن تأكيد أي حالة    لذلك،

 .)OIE  (Terrestrial Manualفي دليل اليابسةوارد وصفها االختبارات ذات الصلة  

  

 مكافحة الوقاية وال

لكشف واإلنذار  لهي وجود أنظمة    الحمى القالعية االستراتيجية العالمية لمكافحة  في    الواردةالتدابير األولية  

هي  . فOIE  لمنظمة   في قانون اليابسة وفقًا للمبادئ التوجيهية المفصلة  برصد وبائي فعال    القيام و  ،المبكر

 .وتسمح بتوصيف فيروسات مرض الحمى القالعية  ه، وانتشارالمرض  متابعة ظهور تساعد في 

 :يختلف تنفيذ استراتيجية مكافحة الحمى القالعية من بلد إلى آخر ويعتمد على الوضع الوبائي للمرض 

التربية    يتوجب بالضرورة على   عام، بشكل  و الحفاظ على ممارسات األمن    والمنتجين أصحاب مزارع 

   .في هذه المزارع وانتشاره   لمنع دخول الفيروسالمطلوبة الحيوي 

 تشمل اإلجراءات الموصى بها على مستوى المزرعة ما يلي:  ❖

 والمعدات؛وصول الناس إلى الماشية   تنظيم  ❖

 لحيوانات الجديدة في القطعان الموجودة؛والدمج بطريقة منظمة لاإلدخال   ❖

 التنظيف والتطهير المنتظم لحظائر الماشية والمباني والمركبات والمعدات؛  ❖

 مراقبة المرض واإلبالغ عنه.  ❖

https://rr-middleeast.oie.int/ar/%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d9%8a%d8%a9/
https://rr-middleeast.oie.int/ar/%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d9%8a%d8%a9/
https://rr-middleeast.oie.int/ar/%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d9%8a%d8%a9/
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.01.08_FMD.pdf
https://www.oie.int/doc/ged/D11886.PDF
https://www.oie.int/doc/ged/D11886.PDF
https://www.oie.int/doc/ged/D11886.PDF
https://rr-middleeast.oie.int/ar/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%8a-%d9%84%d8%ad%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%b3%d8%a9/


 الحيوانات النافقة التخلص المناسب من الروث وجثث  ❖

 

  الستئصال   المعالجةفي جهود    الداخلةالعناصر  تحديد  طوارئ للفاشيات المحتملة    خطةبواسطة  بمكن  

 مثل:  المرض،

الرحيم  ❖ المصابة    اإلعدام  الحيوانات  عافيتها لجميع  استعادت  الحمى    والتي  لمرض  والمعرضة 

 القالعية. 

 ها؛وجميع منتجات  من الذبائح  بالطرق المناسبة التخلص  ❖

 للمرض؛ التي يحتمل أن تكون مصابة أو معرضةوتعقب مراقبة الماشية   ❖

الصحي   ❖ لقبة  ارم والالشديد  الحجر  والمركبات  القوية  والمعدات  المواشي  لها  حركة  المستخدمة 

 ؛كذلكو

 إلخ(.  المالبس،و  السيارات و والمعدات   األدوات )  لوثةالتطهير الشامل للمباني وجميع المواد الم ❖
 

 حصيناستخدام الت

إلىا   للتحصين استراتيجيات    وضعيمكن    القالعية،الحمى  ب  الوضع المرضي للحيوانات المصابة  ستناداً 

يجب أن تستوفي  كما  .  بعض القطعان في بعض المناطق أو استهداف  للحيوانات    تحقيق تغطية شاملةو

 : هامة على النحو التاليعدة معايير   المعتمدة للقطعان المستهدفة التحصين برامج 

 ؛ القطعان ٪ على األقل80التغطية  شمليجب أن ت ❖

 في أقصر وقت ممكن.  التحصينية الحمالت جميع يجب استكمال  ❖

 للسماح بتدخل مناعة األم.  التحصين يجب جدولة  ❖

 يجب إعطاء اللقاحات بالجرعة الصحيحة وبالطريقة الصحيحة.  ❖

  /   ةالساللنتيجانات  أوأن تتطابق    واألمان،للفعالية    OIEيجب أن تفي اللقاحات المستخدمة بمعايير منظمة  

 الموجودة في اللقاح مع تلك المنتشرة في الحقل.  الفيروسية السالالت 

فيروس لقاحات  استخدام  المهم  في    ،ةمعطل  يةمن  التكاثر  على  القدرة  لديه  ليس  المعطل  الفيروس  ألن 

المحصنة.   بسبب خطر  لاستخدام  والحيوانات  مقبول  الحية غير  الفيروسات  الفيروسات  قاحات  استعادة 

 لفوعتها. 

لكن القرار بشأن    القالعية،دوًرا في استراتيجية مكافحة فعالة لمرض الحمى    التحصينيمكن أن يلعب  

 المعنية.  ال يقع على عاتق السلطات الوطنية  أو  التحصين استخدام 

 . FAQحول الموضوع  األسئلة الشائعة  راجع    القالعية،ضد الحمى    التحصين لمزيد من المعلومات حول  

 

 جغرافي التوزيع  ال

يعتبر مرض الحمى القالعية من األمراض المستوطنة في أجزاء عديدة من آسيا وفي معظم أنحاء إفريقيا  

مناطق ومعترف بها على أنها  إلى  تقسيم  مبدأ التطبق غالبية البلدان    الالتينيةفي أمريكا  ووالشرق األوسط.  

 أو بدونه.  التحصين إما مع  القالعية، خالية من مرض الحمى 

https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Media_Center/docs/pdf/Disease_cards/Q_A-FMD-EN.pdf


أستراليا ونيوزيلندا وإندونيسيا وأمريكا الوسطى والشمالية وأوروبا الغربية القارية خالية حاليًا من مرض  

بشكل متقطع    يظهرمرض حيواني عابر للحدود يمكن أن  هو  مرض  هذا الفإن    ذلك،الحمى القالعية. ومع  

 منه. معروفة بالخلو في أي منطقة 

  

 القالعية من مرض الحمى   بلد خال  

  ه. قائمة رسمية بالبلدان الخالية من  OIEمرض الحمى القالعية هو المرض األول الذي وضعت منظمة  

أصبح من الممكن للبلدان األعضاء    متحيز،ير  حقائق علمية وغعلى    ومرتكزمن خالل إجراء شفاف  و

بعض  أو في   أراضيهاعلى كامل ن المرض إما  م  بخلوهاالمنظمة  من قبل  اعتراف رسمي الحصول على 

 .أو بالنسبة لقطعان محددة هامناطق

 : الفئات التاليةالحمى القالعية الخلو من  صفة تشمل 

 أو المنطقة(للبلد ) تحصين مرض دون  الخلو من صفة ال -

 لبلد أو المنطقة( ل)  مع التحصينمرض الخلو من صفة ال -

امجها الوطني لمكافحة  ن المصادقة الرسمية على بر  OIEمن منظمة    الطلب لبلدان األعضاء أيًضا  تستطيع ا

 الحمى القالعية. 

 

الحفاظ عليه وتعليقه  الحمى القالعية و  الخلو من ب تفاصيل حول منح االعتراف الرسمي    االطالع على يمكن  

مكافحة  الحصول على  أو    ،واستعادته لبرنامج  الت  مرض،الاعتماد رسمي  إجراءات  ذلك  في  طبيق  بما 

 . االعتراف  قرار للحصول على القياسية 

 ) النسخة االصلية(

 

  

https://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/animal-diseases/Foot-and-mouth-disease/

