
 

 حمى كيو   
Q fever 

 ما هي حمى كيو؟ 

ات والطيور تصيب الثديي  التي  Coxiella burnetiiسببه بكتيريا    واسع االنتشار  مرضحمى كيو  
سبب تيمكن أن    هاولكن  ،مرًضا خفيًفا في المجترات  هذه الحمىتسبب  و  . والزواحف والمفصليات

 المصدر،مرض حيواني  حمى  هذه الو  . في األبقار واألغنام والماعزالمواليد  نفوق  واإلجهاض  
راد الذي  أن تنتشر عن طريق الق    يمكن للحمىكما    . يمكن أن يصيب البشركما  يصيب الحيوانات  

البكتيريا من   إلى    حيوانينقل  الحليب تأو    ،لإلصابة  حساسآخر  مصاب  نتقل عن طريق شرب 
 . غير المبستروموبوء ال

 االعثور عليهومنذ ذلك الحين تم    ؛ 1935عام  الألول مرة في أستراليا في    كيوحمى    اكتشافتم  
لحيوانات   يصحالقانون  الفي    كيوتم إدراج حمى  وقد    . باستثناء نيوزيلندا  العالمفي جميع أنحاء  

المرض    ظهورعن    واألقاليم باإلبالغ  األعضاء  البلدان  يلزم  مما  OIEمنظمة    اليابسة الصادر عن
 . المذكورلقانون لوفًقا  OIEإلى منظمة 

 

   هوانتشارالمرض انتقال 

 . الحليب والبول والبراز  عند الحيوان المريض بواسطة  Coxiella burnetii  يتم التخلص من بكتيريا
تصل إلى مليار   البكتيريا،من    مركزة  ضخمة  كمياتتوجد    الوالدة،أنه أثناء    ذلك،ولكن األهم من  

 . المشيمةفي بالجنين و المحيطةالسوائل من لكل سنتيمتر مكعب 

األبواغ تشبه  األمد  وكثيفة وطويلة  الحيوان صغيرة  خارج  البكتيريا  مقاومة   ،تصبح  ويمكنها 
  وتصبح   . الرياح لمسافات طويلة  وأن تنشرهاالغبار    أن تلوثبعد ذلك    هايمكن و  . الحرارة والجفاف



 

بعد    اإلنسانسبب مرًضا سريرًيا للحيوان أو  تأن    ها يمكن  ةواحدبكتيريا  شديدة العدوى لدرجة أن  
 . االستنشاق

 . تحدث الفاشيات عادًة بعد الوالدة أو اإلجهاض حيث تتلوث البيئة بسوائل الوالدة

يحوي    الذي ينقل البكتيريا من حيوان مصابأيًضا أن تنتشر عن طريق القراد  حمى كيو    تستطيع
أيًضا  المفرزة    لوجود البكتيريانظًرا  و  . أيضاً   البيئة  وأن يلوث  حساس،إلى حيوان    برازه البكتيريا
أن  يمكن  ف   مصاب،الحيوان  الفي حليب   غير الملوث وحليب  العن طريق شرب    تنتقل للبكتيريا 

 . مبسترال

 

 مخاطر الصحة العامة

  حيث يتعرض   للبشر،لكونها شديدة العدوى    ذات أهمية  من منشأ حيوانيمرًضا    كيوحمى    تبرتع
أظهرت الدراسات  وقد     . المسالخاألطباء البيطريون وعمال المختبرات والمزارعون وعمال  لخطرها  

من   كبيرة  أعداًدا  أن  إلى  مناعية    اً أجساميحملون  الماشية  ب  المختلطين االستقصائية  تشير 
 . للبكتيريا المرضيةهم تعرض

لكن يمكن أن يصاب    . وتكون معظم اإلصابات خفيفة  بالمرض،  العدوى  حملةيصاب أقل من نصف  
الحلق    المرضىاألشخاص   في  والتهاب  العضالت  في  وآالم  بصداع  مصحوبة  شديدة  بحمى 

 أسبوعين يمكن أن تستمر الحمى لمدة أسبوع أو  و  . وغثيان وقيء وآالم في الصدر والمعدة
أو  ي  مما رئوي  التهاب  إلى  بالمضادات    تكونو  . الكبد  إصابة فيؤدي  األجل  المعالجة طويلة 

 . الحيوية

األشخاص الذين أما    . شديدالهن  ومزمنًا يترافق مع المرض  يكون ال  الحاالت،من    عدد قليلفي  
من   المناعة    تعطيليعانون  القلب  أو  جهاز  صمام  في  هذه فهم  مشاكل  لخطر  معرضون 



 

قاتلةالمضاعفات   تكون  ما  غالًبا  كيو  و  . التي  بعد حمى  ما  متالزمة  أيًضا  تتصف  هناك  التي 
 . إلرهاق المزمنبا

يتم اإلبالغ عنها مع العديد من الفاشيات  و  اً مخبرييعثر عليها  دوى  تعد حمى كيو ثاني أكثر ع
 . شخًصا أو أكثر 15 تصيبلتي واالمسجلة 

 

 السريرية األعراض  

وأخطر عواقبه    ؛ األبقار واألغنام والماعزيصيب  وغالبًا ما  الحيوانات  عادة عند    اً مرض خفيفيكون ال
 . الحملهو أنه يسبب اإلجهاض في وقت متأخر من 

 

 حمى كيو  تشخيص

يتم تأكيد التشخيص من و  ،ريضةالمضة أو  من الحيوانات المجهللفحص المخبري  العينات  تؤخذ  
األجسام   للتعرف علىالبكتيريا أو استخدام االختبار المصلي األكثر شيوًعا  التعرف على  خالل  

 .OIEمنشورات  وفًقا للمعايير الموجودة في  المناعية

 

 والمكافحة الوقاية 

ت العدوى حصين  تم استخدام  تنتشر فيها  التي  المناطق  يمكن    عام،بشكل  و  . الحيوانات في 
و    للتدابير التي  المناطق  وتعقيم  وتنظيف  الوالدة  بعد  ما  سوائل  إزالة  فيها ل  الصحية  دت 

المرض في  والحيوانات   انتشار  إلى  المختبر؛ وأن تمنع  داخل    صارمةضوابط  اتخاذ  هناك حاجة 
لمعايير السالمة الحيوية   وفًقاالبكتيريا المسببة لحمى كيو    يجب التعامل معكما    المختبرات،



 

. لحيوانات األرضيةالالختبارات التشخيصية ولقاحات    OIEدليل  كما هو موضح في    ،3من المستوى  

 

  لحمى كيو  جغرافيالتوزيع ال

في    يهاعل  يعثرومنذ ذلك الحين    ،1935ألول مرة في أستراليا في عام    Qتم التعرف على حمى  
 . داجميع أنحاء العالم باستثناء نيوزيلن

عدوى الوجود لوحظ وقد   . C. burnetii لبكتيريااألبقار واألغنام والماعز هي الخزانات األساسية  
واألرانب  والقطط  الكالب  ذلك  في  بما  األخرى  األليفة  الحيوانات  من  متنوعة  مجموعة  في 

والتي يمكن أن تنقل العدوى   الطيور،والخيول والخنازير واإلبل والجاموس والقوارض وبعض  
 . يةعالمات مرضأية إلى اإلنسان دون أن تظهر عليها 
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https://www.oie.int/app/uploads/2021/03/3-01-16-q-fever-2.pdf
http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/disease.php?name=q-fever&lang=en
http://www.merckvetmanual.com/SearchResults?query=porcine+reproductive+and+respiratory+syndrome

