
 • Minnesota Department of Health بيان مواصفات اإلرهاب البيولوجّي
12/14/2005 

  الجمرة الخبيثة
 

 

Communications Office 
85 E. Seventh Place, Suite 400 

St. Paul, MN 55101 
(651) 215-1300 

www.health.state.mn.us 

 

 ما هي الجمرة الخبيثة؟
. الجمرة الخبيثة هو مرض تسب أحد أنواع الجراثيم

يمكن أن يسبب لك المرض بعدة طرق مختلفة اعتمادًا 
يمكن . على آيفية تعرضك له

أن يسبب إلتهابًا جلديًا أو 
مرضًا هضميًا حادًا يشبه 

شكل آخر ". التسمم الغذائي"
 الجمرة –من أشكال المرض 

 يحدث –ستنشاقية الخبيثة اال
. لجرثومةلقك اشإستننتيجة 

نموذجيًا (تظهر األعراض عادة في غضون سبعة أيام 
. بعد تعرضك للجرثومة) من يومين إلى خمسة أيام

:تتوقف األعراض عى الشكل الذي يتخذه المرض  

 تبدأ على شكل أورام نافرة      الجمرة الخبيثة الجلدية   •
د    ى الجل وم أو يومين، تصبح        . عل بثورًا، ثم  خالل ي

نطقة سوداء في المرآز            روحًا موجعة ذات م قد . ق
دد الل تورم الغ رح مت ن الج ريبة م ة الق سهل . فاوي ي

ة بواسطة المضادات       ثة الجلدي رة الخبي عالج الجم
 .الحيوية

وية   • ثة المع رة الخبي دوث الجم ادرة الح بدأ .  ن ت
يء والحمى          شهية والق دان ال يان وفق يتبع هذه  . بالغث

يةً  ًااألعراض آالم     ً.ا شديد لدم وإسهاالً ً ل  ا وتقيؤ بطن
م جدًا إذ              إن العالج المبكر بالمضادات الحيوية مه

 .آنت مصابًا بالجمرة الخبيثة المعوية
شاقية ● ثة االستن رة الخبي شبه الجم بدأ بأعراض ت  ت

زا  راض االنفلون ضلية (أع ى، آالم ع عال، حم ). س
ين إلى ثالثة أيام،                ذه األعراض من يوم دوم ه د ت ق

م  ينث يوم أو يوم ي ل ا تختف ر أنه ن أن . يظه م يمك ث
ادة  وية ح شاآل رئ نه م ًا ع رض، ناجم ود الم يع

كتة  نفس وس ي الت ا،  . وصعوبة ف تم عالجه م ي ا ل م
ثة االستنشاقية خطرة            رة الخبي يمكن أن تكون الجم

دًا  ي   –ج تة ف ا ممي االت %90 إنه ن الح ت .  م آان
ام   ثة ع رة الخبي وم بالجم يات خالل الهج سبة الوف ن

 .40%، مع العالج، حوالي 2001

 آيف ُتصاب بالجمرة الخبيثة؟
م، تشكل جرثومة الجمرة عندما تكون خارج الجس

من الصعب القضاء . غالفًا قاسيًا للحماية يدعى البوغ
تتواجد األبواغ . على الجمرة الخبيثة في حالة التبوغ

. طبيعيًا في التربة حيث يمكن أن تعيش لعدة سنوات
تلتقط حيوانات مثل األبقار واألغنام والخيول يمكن أن 

والماعز المرض إذا المست جرثومة الجمرة الخبيثة 
 .في التربة

 
يمكن أن يلتقط البشر الجمرة الخبيثة من خالل التماس 

مع الحيوانات المصابة، أو بالتعامل مع الصوف 
والمنتجات األخرى من الحيوانات المصابة، أو بتناول 

الت الجمرة الخبيثة التي تحدث طبيعيًا إن حا. لحومها
 .نادرة في الواليات المتحدة

 
، أصيب الناس 2001خالل الهجوم بالجمرة الخبيثة عام 

بكل من الجمرة الخبيثة االستنشاقية والجلدية نتيجة 
ثمة قلق أيضًا من أنه . التعامل مع البريد الملوث عمدًا

واجد فيه يمكن إطالق الجراثيم في الهواء في مكان يت
والنتيجة قد تكون عدة حاالت . عدد آبير من الناس

 .إصابة بالجمرة الخبيثة االستنشاقية
 

 هل يمكن أن تنتقل إليك من أناس آخرين؟
يمكن أن ُتصاب بها فقط باستنشاق األبواغ أو . ال

ال . بتناول اللحم الملوث أو بمالمسة األبواغ لجلدك
 .دوى إلى غيرهمينقل المصابون بالجمرة الخبيثة الع

 
 ؟ لماذا ُتعتبر سالح إرهاب محتمًال

تم بالفعل استخدام الجمرة الخبيثة آسالح في اعتداءات 
، التي استخدمت البريد الملوث 2001تشرين األول 

تم تشخيص إصابة اثنين . لنشر أبواغ الجمرة الخبيثة
وعشرين شخصًا بالجمرة الخبيثة ومات خمسة 

 .أشخاص

جراثيم الجمرة الخبيثة

 
A

nthrax
A

rabic
 



 الصفحة الثانية - الجمرة الخبيثة
 

ًا أن آًال من الواليات المتحدة واالتحاد من المعلوم أيض
السوفييتي السابق درس استخدام الجمرة الخبيثة 

من المعتقد أن دوًال أخرى قد تواصل في . آسالح
 .الوقت الحاضر هذه الجهود

 
إن للجمرة الخبيثة العديد من السمات التي تستخدمها 

مراآز الواليات المتحدة للسيطرة على المرض ومنعه 
(CDC) للكشف عن األسلحة البيولوجية اإلرهابية : 

 
مع أنه ليس من الممكن انتقالها من شخص إلى  ●

 .آخر، إال أن انتشارها سهل
قد يكون لها تأثير آبير على الصحة البشرية، بما  ●

 .في ذلك نسبة وفيات مرتفعة
 .ةوفوضى اجتماعيًقد تسبب هلعًا عاما  ●
 إن اإلجراءات الخاصة ضرورية للتحضير لهجوم ●

 .محتمل بالجمرة الخبيثة
 

 هل يمكن عالج مرض الجمرة الخبيثة؟
يمكن عالج جميع أنواع الجمرة الخبيثة بواسطة 

من المهم مباشرة العالج بأسرع ما . المضادات الحيوية
قد يكون من الممكن منع المرض إذا بدأ الناس . يمكن

 .المصابون بتلقي العالج بوقت مبكر
 

 الخبيثة؟هل يمكن منع مرض الجمرة 
إن العالج المبكر بواسطة المضادات الحيوية للناس 
 .الذين تعرضوا للجمرة هو اإلجراء الوقائي األمثل

 
الخبيثة يتم استخدامه من قبل  آما إن هناك لقاح للجمرة

يتطلب تأمين الحماية أخذ ست حقنات تتبعها . الجيش
و لكن، موارد اللقاح محدودة . جرعة معززة سنوية

ومثل أي لقاح، فإنه . افرة لألطباء المدنيينوغير متو
آما أنه ليس ثمة طريقة . ينطوي على بعض المخاطر

لمعرفة متى وأين تكون الحاجة إلى موارد اللقاح 
لهذه األسباب، ال . المحدودة للتجاوب مع اعتداء ما

 .ينصح في الوقت الحاضر بإعطاء اللقاح للعموم
 

ضادات  بعض الم تفظ ب ّي أن أح ل عل ي ه يوية ف الح
  على سبيل الحيطة؟–متناول يدي 

ك    . ال ق ب د يلح سك ق يوية بنف ضادات الح ذك الم إن أخ
 خطيرًةًجانبية  ً اقد يكون للمضادات الحيوية آثار    . األذى

ال واألشخاص – ساء الحوامل واألطف ى الن  خاصة عل
يوية     ضادات الح ن الم سون م ذين يتحس ساعد  . ال د ي ق

ضادات  تخدام الم ي اس راط ف يد اإلف ي تول يوية ف  الح
ة" راثيم خارق ن –" ج ن الممك ود م راثيم ال يع  وهي ج

 .عالجها بالمضادات الحيوية
 

وآاالت الرعاية الصحية، المستشفيات و العيادات في 
آل مكان في مينسوتا محترسة باستمرار ألّي نوع 

 بما في ذلك هجوم ممكن –لنشاط مرض غريب 
الجمرة الخبيثة في فت نوبة ِشإذا اآُت. بالجمرة الخبيثة

أّي وقت، فإن قسم مينسوتا للصحة و أقسام الصحة 
سيأخذون الخطوات الالزمة . المحلية ستتحرك بسرعة

للتعرف على األناس الذين يحتمل تعرضهم و التأآد 
 .الحيوّيةمن أنهم سيحصلون على المضاّدات 

 
أو تعّرض للجمرة  - هل هناك اختبار للجمرة الخبيثة

 الخبيثة ؟
جمرة الخبيثة المستنشقة تكَتَشف عادًة بالبحث عن ال

بكتريا الجمرة الخبيثة في الّدم، أو في ّسائل من الرئتين 
الجمرة الخبيثة الجلدية ُتَشخص . أو قنوات الّتنّفس

 .بفحص الجلد أو النظر إليه
 

ليس هناك اختبار يمكن أن يخبرك إن آنت قد تعرضت 
 . للجمرة الخبيثة

 
فعل إذا ظننت أنني قد ُأصبت بالجمرة ماذا علّي أن أ

  الخبيثة؟
اتصل بالسلطة القانونية المحلية إذا الحظت أي نشاط 

إنه من المستبعد أنك ستعرف بشكل أآيد أنك قد . مريب
ولكن، إن آنت قلقًا بشأن . ُعرِّْضَت إلى الجمرة الخبيثة

أو آانت عندك أي مخاوف صحية أخرى، -تعرضك له
رًا و إذا آنت تشعر باإلآتئاب تحدث إلى طبيبك فو

الشديد أو القلق بشأن احتمال هجوم إرهاب بيولوجي 
 .ببساطة، فكر في التحدث مع مختص صّحة عقلّي

 
 


