
ما أعراض الحمى Q لدى الحيوانات؟ 
في العادة تبدو الحيوانات المصابة بالعدوى بحالة صحية جيدة   • 

قد تواجه الحيوانات الحوامل المصابة بالعدوى اإلجهاض في أواخر الحمل. •

من يكون عرضة للمخاطر؟
أي شخص له عالقة بالحيوانات المصابة ببكتيريا الحمى Q، وخاصًة األشخاص الذين يعملون في 

المزارع أو يتعاملون مع الحيوانات. تشتمل أمثلة الوظائف مرتفعة المخاطر على:

الفالحون الذين يقومون بتربية المواشي • 
ُعّمال الَمْجَزر  • 

األطباء البيطريون • 
الباحثون المختبريون أو من يدرسون علوم الحيوانات  •

كيف تنتشر؟
تنتشر اإلصابة بالحمى Q في البشر بكثرة عن طريق حيوانات المزارع المصابة بالعدوى، بما في ذلك الماعز والمواشي والخراف.

يمكن أن يصاب البشر بالحمى Q عن طريق:

مالمسة البراز أو البول أو اللبن أو الدم من حيوان مصاب بالعدوى.  • 
.Q تنفس األتربة التي تحتوي على بكتيريا الحمى  • 

مالمسة حيوان حديث الوالدة أو منتجات الوالدة )المشيمة، سوائل الوالدة( لحيوان مصاب بالعدوى.  • 
تناول اللبن الخام )غير الُمبسَتر(.    •

ما عالمات الحمى Q وأعراضها في البشر؟
يمرض نصف المصابون بالحمى Q من البشر تقريًبا بأعراض شبيهة باإلنفلونزا. قد يشعر البشر بالمرض بعد مرور من أسبوعين 

إلى ثالثة أسابيع على التعرض للبكتيريا. 

يمكن أن تشتمل العالمات واألعراض على:

الُحّمى المرتفعة  • 
الشعور باإلجهاد  • 

ق االرتجاف أو التَعرُّ  • 
الصداع   • 

آالم العضالت   • 
السعال   • 

الغثيان أو القيء أو اإلسهال  • 
ألم الصدر  •

 Q صحيفة وقائع الحمى
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ما المقصود بالحمى Q؟ 
الحمى Q عبارة عن مرض ُيصيب البشر والحيوانات بسبب جرثومة )بكتيريا( الكوكسيلة البورنيتية. • 

في الحيوانات، ُيعرف المرض كذلك بالمصطلح coxiellosis )وُنطقه كوكسيلوسايس(. •
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ما المقصود بالحمى Q المزمنة؟
تتطور الحمى Q لدى عدد صغير للغاية من األشخاص المصابين بها )أقل من 1 من بين كل 20( إلى مرض أكثر خطورة ُيسمى ُحمى 

Q المزمنة. ويمكن أن تتسبَّب الحمى Q المزمنة في إصابة صمامات القلب )ُتسّمى اْلِتهاُب الشَّغاِف(. وقد ال تظهر األعراض إال بعد 
مرور أشهر أو سنوات بعد اإلصابة بها.  

تزيد احتمالية اإلصابة بالحمى Q المزمنة لدى األشخاص: 

المصابون بمرض صمامات القلب أو األوعية الدموية،  •
الذين يعانون ضعف جهاز المناعة،  •

الالتي كن حوامل عند إصابتهن بالحمى Q في بادئ األمر.  •

اتبع الخطوات للحد من إمكانية تعرضك لإلصابة. 
يوجد لقاح لمنع العدوى في الواليات المتحدة.  •

تجنب مالمسة الحيوانات المصابة أثناء الوالدة عندما يكون ذلك ممكًنا. إذا كنت تساعد في عمليات توليد الحيوانات  • 
أو تتعامل مع منتجات الوالدة، فيمكنك أن تحمي نفسك بارتداء:

القفازات  o

وسائل حماية العينين )النظارة الواقية مثاًل(  o

المالبس الواقية )َبْدالت العمل الواقية واألحذية طويلة الرقبة(  o

األقنعة )ُيعد N95 أو جهاز تنفس صناعي أعلى النوع  o 
)Q األكثر فعالية من األقنعة للوقاية من بكتيريا الحمى

 تحدث إلى موفر الرعاية الصحية لديك	 
عما إذا كان ارتداء قناع أو جهاز تنفس صناعي آمًنا لك.

 يجوز تطبيق المتطلبات اإلضافية إلدارة السالمة والصحة المهنية.	 
تحدث إلى صاحب العمل. 

اغتسل وغّير مالبسك وحذاءك بعد التعامل مع الحيوانات.  •
تناول واشرب اللبن ومنتجات األلبان الُمبسترة فحسب )الجبن، القشدة، الزبدة(.  •

ماذا يجب أن أفعل إن شعرت بالقلق تجاه اإلصابة بالحمى Q؟
 Q أو إذا كنت عرضة لخطر اإلصابة بالحمى Q اتصل بموفر الرعاية الصحية لديك إذا كنت تعتقد أنك مصاب بالحمى • 

 المزمنة. إذا كنت تتعامل مع حيوانات مزرعة أو قد تعاملت معها، فتأكد أن تخبر موفر الرعاية الصحية لديك. 

.Q اتصل بالطبيب البيطري المتابع لحيواناتك إذا كنت تعتقد أن حيواناتك قد أصيبت بالحمى •

 :Q لمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة موقع الحمى 
/www.cdc.gov/qfever

صحيفة وقائع الحمى Q )يتبع(
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