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فیروس غرب النیل 
(West Nile Virus) 

 النیل؟ غرب فیروس ھو ما
 (What is West Nile virus?)

 أن لدرجة جًدا طفیفة الفیروس یسببھا التي العدوى تكون أن یمكن. البعوض طریق عن ینتشر الفیروسات من نوع ھو النیل غرب فیروس
 الحبل أو المخ على یؤثر شدید مرض إلى النیل غرب فیروس یؤدي نادرة، حاالت في ولكن. بھا مصابون أنھم حتى یعرفون ال الناس

 .النیل غرب فیروس بسبب خطیرة بمشكالت اإلصابة لخطر عرضة األكثر ھم عاًما 50 عن أعمارھم تزید الذین األشخاص. الشوكي

 مشكالت من یعانون شدیدة بعدوى یصابون الذین األشخاص بعض ولكن. النیل غرب فیروس من كامل بشكل األشخاص أغلب یتعافى
 .الفیروس ھذا بسبب األشخاص بعض ویتوفى. الدماغي والتلف الذاكرة وفقدان النوبات مثل دائمة

كیف ینتشر فیروس غرب النیل؟ 
  (?How is West Nile virus spread)

في أغلب األحیان، یقوم البعوض بنقل الفیروس عن طریق لدغ الطیور المصابة بعدوى الفیروس ثم لدغ األشخاص. 

 ھذه من النیل غرب بفیروس تصاب أن یمكنك ال ولكن. األحصنة مثل أخرى، حیوانات إلى الفیروس بنقل البعوض یقوم أن أیًضا یمكن
 .بالعدوى مصاب شخص تقبیل أو لمس خالل من أو الحیوانات

 الوالیات أو كندا في األمر ھذا یحدث ما نادًرا ذلك، رغم. الدم نقل أو األعضاء زراعة خالل من النیل غرب فیروس ینتقل أن یمكن
 وجود عدم من للتحقق الزراعة أجل من بھا المتبرع األعضاء وجمیع الدم كمیات جمیع لھا تخضع التي الفحص لعملیات نظًرا المتحدة،
 .الفیروس

 ولكن. الثدي لبن خالل من أو الوالدة عند أو الحمل أثناء طفلھا إلى األم من ینتقل أن یمكن النیل غرب فیروس أن إلى األدلة بعض تشیر
 بالرضاعة السیدات تقوم بأن توصي المتحدة بالوالیات منھا والوقایة األمراض مكافحة ومراكز األطفال لطب الكندیة الجمعیة تزال ال

 .للغایة منخفض األطفال إلى الفیروس انتقال خطر أن ویبدو الفوائد، من العدید الطبیعیة للرضاعة. الطبیعیة

ما ھي األعراض؟ 
 (What are the symptoms?)

 تبدأ فإنھا بالفعل، األعراض تظھر عندما. أعراض بأي النیل غرب بفیروس مصاب شخص 100 كل من شخًصا 80 حوالي یصاب ال
 :الطفیفة األعراض تتضمن قد. البعوض لدغة من یوًما 15 إلى یومین بعد الظھور في
 .الحمى •
 .الصداع •
 .المعتاد من أقل وجوع شدید بتعب الشعور •
 .بالجسم آالم •
 ).اللیمفاویة العقد( الغدد وتورم الصدر، على عادةً  الجلدي، الطفح•

 بالتعب ویشعرون أیام 10 لمدة وصداع أیام 5 لمدة حمى من النیل غرب فیروس لعدوى البسیط بالشكل المصابین األشخاص أغلب یعاني
 .شھر عن تزید لمدة
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 المخ تورم إلى یؤدي أن ویمكن. بالعدوى یصاب شخًصا 150 كل بین من تقریبًا واحد لشخص خطیًرا مرًضا النیل غرب فیروس یسبب
 تتضمن قد). السحایا التھاب( الشوكي والحبل بالمخ المحیطة األنسجة أو) الشوكي النخاع التھاب( الشوكي الحبل أو) الدماغ التھاب(

 :األمراض ھذه أعراض
 الشدید الصداع •
 الشدیدة الحمى •
 العنق تیبس •
 المحیطة للبیئة االنتباه نقص أو االرتباك •
 االختالجات أو الرعاش •
 الشلل أو العضالت ضعف •
 الغیبوبة •

 .األعراض لھذه مشابھة بأعراض تعرفھ شخص أصیب أو أنت أصبت إذا الفور على بطبیبك اتصل

 قد العدوى كانت إذا خاصة أشھر، أو ألسابیع األعراض تستمر أن یمكن النیل، غرب فیروس عدوى من شدیدة بحالة مصابًا كنت إذا
 .مخك إلى انتقلت

 النیل؟ غرب فیروس عدوى تشخیص یتم كیف
 (How is West Nile infection diagnosed?)

 البعوض من للدغ تعرضت متى لمعرفة أسئلة علیك یطرح فسوف النیل، غرب بفیروس مصابًا تكون ربما أنك یعتقد طبیبك كان إذا
 .منھا تعاني التي األعراض ولمعرفة

 قد كنت إذا ما المضادة األجسام تُظھر أن یمكن. للفیروس مضادة أجسام وجود من للتحقق دمك بفحص الطبیب یقوم أن أیًضا یمكن
 أخرى مرة دمك بفحص طبیبك یقوم قد لذلك دائًما، الفور على المضادة األجسام تظھر ال. النیل غرب فیروس بعدوى مؤخًرا أصبت
 .أسابیع عدة خالل

 :مثل أخرى، الختبارات أیًضا تخضع أن یمكن
 الشوكي والحبل بالمخ المحیط السائل في للفیروس أخرى عالمات أو مضادة أجسام وجود من للتحقق) القطني البزل( الشوكي البزل •

 .لدیك
 كنت ما إذا لمعرفة التصویري الفحص ھذا إجراء یتم. لمخك صور بالتقاط یقوم الذي ،)MRI( المغناطیسي بالرنین التصویر فحص •

 .الدماغ بالتھاب مصابًا

كیف یتم عالجھ؟ 
 (How is it treated?)

 الفیروس، لعدوى البسیط بالشكل مصابًا كنت إذا. فقط ذاتیًا العدوى بمكافحة جسمك یقوم أن یفترض. النیل غرب لفیروس عالج یوجد ال
 دواء تناول في أیًضا ترغب قد. الراحة من الكثیر على والحصول السوائل من كافیة كمیة تناول على احرص. المنزل في التعافي یمكنك

 ما إذا طبیبك اسأل. المعتادة أنشطتك ممارسة في لالستمرار یكفي بما جیدة الصحیة حالتك بأن تشعر أن یمكن. الحمى أو األلم لتخفیف
 .المنزل في البقاء إلى بحاجة كنت

 جسمك لمساعدة عالج على تحصل حتى المستشفى في البقاء إلى تحتاج فقد النیل، غرب فیروس عدوى من شدیدة بحالة مصابًا كنت إذا
 أمراض من للوقایة مساعدة على وتحصل) IV أو الوریدي الحقن( الورید طریق عن السوائل تتلقى أن یمكن. المرض مكافحة على

 لمساعدتك الصناعي التنفس جھاز تسمى آلة تُستخدم أن یمكن التنفس، في شدیدة صعوبة من تعاني كنت إذا. الرئوي االلتھاب مثل أخرى
 .الحمى أو األلم تخفیف على للمساعدة أیًضا دواءً  إعطاؤك یتم قد. التنفس على

(West Nile Virus)
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كیف یمكنك منع اإلصابة بعدوى فیروس غرب النیل؟ 
 (How can you prevent West Nile infection?)

 الجید من. منطقتك في النیل غرب فیروس بشأن المعلومات حدثیمكنك التواصل مع الوحدة الصحیة المحلیة التابع لھا للحصول على أ
 :البعوض للدغات تعرضك خطر لتقلیل خطوات اتخاذ أیًضا
 ینبغي. الخریف فصل وبدایات الصیف وفصل الربیع فصل أواخر في المفتوحة األماكن إلى الخروج عند للحشرات طارًدا استخدم •

 6 عن أعمارھم تقل الذین األطفال على (icaridin) إیكاریدین أو DEET مادة على یحتوي الذي الحشرات طارد استخدام عدم
 .أشھر

 أن تعرف مكان في أو البعوض من الكثیر بھا مناطق في تكون سوف أنك تعرف كنت إذا طویلة وسراویل طویلة بأكمام قمصانًا ارتد •
 .فیھ وجوده ثبت قد النیل غرب فیروس

 .الراكدة المیاه في یتكاثر البعوض. ال تترك برًكا أو حاویات ماء مفتوحة بالقرب من منزلك •
 .نشاطًا حاالتھ أكثر في البعوض یكون عندما المساء من المبكرة األوقات وفي والغسق الفجر عند مغلقة أماكن في ابق•

 .لقاح تطویر على یعملون الباحثین ولكن البشر، في النیل غرب فیروس من للوقایة لقاح یوجد ال

للحصول على معلومات صحیة عامة ومشورة من طاقم التمریض على مدار 24 ساعة طوال أیام األسبوع، اتصل بخدمة  
 . Health Link على الرقم 811

إذا كنت بحاجة إلى مترجم فوري، فاذكر فقط اللغة التي تحتاج إلیھا. 

خر مراجعة: 19 أبریل 2023 
 myhealth.alberta.ca :مؤلف

 ال  ت ُ  عتب   ر   ھ ذ ه  ا ل  ما  د ة  ب  دی  ال  ً   ع ن   ا ست  شا  ر ة   أ خ صا ئ  ي   ص ح ي   ُم  ؤ ھ ل.    ھ ذ ه   ا لم  وا  د   م خ ص ص ة   ل غ ر ض  ا ل  م عل  و ما  ت   ا لع  ام  ة   ف ق ط   و ھ ي م   ق د م ة   عل  ى   أ سا  س   و ض ع ھ ا   و م كا ن  ھ ا   ال  را  ھن ی   .ن    
بالرغم من بذل جھود معقولة للتأكد من دقة المعلومات، فإن Alberta Health Services ال تقدم أي تعھد أو ضمان، صریح أو ضمني أو قانوني، فیما یتعلق بدقة  

ً  إ   خ ال ء   ط ر ف ھا    م ن أ   یة    م سئ  ول  یة    ا    لغ  ر ض   م ع  ین.   ت ُ  ع  لن  Alberta Health Services  ص را  حة  ا    لل ت  طب ی  ق   أ و   م ال ءم  تھ  ا    أ و   قا ب ل ی  تھ  ا    أ و   تم   امھ  ا  ت   أ و   م وث  وق ی  تھ   ھ ذ ه   ا لم  عل  وم 
 م رتب   ط ة  با   ست  خ دا  م   ھ ذ ه  ا ل  م وا  د ،   و ع ن   أی  ة   ُم  طا  لبا   ت   أ  و   د عا  و ى   ق ضا ئ ی  ة   أ و   ُم  طا ل ب ا  ت   أ و   ق ضا ی  ا  ت ن  ش أ   ع ن   ھ ذ ا  ا  ال ست  خ دا  م.    
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