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ما املقصود بحمى البحر املتوسط العائلية؟
يمثل االلتهاب رد فعل طبيعي من الجسم، عند التعرض لعدوى أو اإلصابة بجرح عىل سبيل املثال. يف بعض 
األمراض الوراثية، يتطور االلتهاب بصورة عفوية دون سبب واضح، ويسمى املرض يف هذه الحالة باملرض 

االلتهابي التلقائي.

حمى البحر املتوسط العائلية هي مرض التهابي تلقائي مزمن يتسم بأعراض متكررة مثل الحمى وااللتهابات 
الطفولة.  النوبات األوىل يف  النوبات. غالبًا ما تحدث  الحالة  أماكن متنوعة واأللم. يطلق عىل املرض يف هذه  يف 

ففي 80 إىل 90% من الحاالت، تحدث النوبة األوىل قبل عمر 20 عاًما. 

ما األعراض التي ُتالحظ عىل املريض؟
بوجه عام، تدوم نوبات حمى البحر املتوسط العائلية من يوم إىل 3 أيام. تختلف مرات تكرار النوبات اختالًفا 

كبريًا بني كل شخص وآخر. وعادًة ال يعاني املرىض من أي أعراض بني النوبة والنوبة التالية. 

تتضمن األعراض العامة:

الحمى )يف بعض األحيان تكون الحمى هي العرض الوحيد يف فرتات الطفولة املبكرة( 	  •
ألم بالصدر ألم البطن و/أو  	 •

)عىل سبيل املثال، الركبة أو القدم أو املعصم( ألم وتورم املفاصل  	 • 
•  حكة الجلد املؤملة، عادًة عىل القدمني و/أو أسفل الساق

بعض  يف  تختلف  أن  حتى  ويمكن  وآخر  شخص  كل  بني  ومدتها  وشدتها  األعراض  طبيعة  تختلف  أن  يمكن 
األحيان النادرة لدى نفس الطفل أو نفس املريض.

يسلك املرض عىل العموم املسار نفسه يف األطفال والكبار، عىل الرغم من أن أعراًضا معينة مثل التهاب املفاصل 
أو التهاب العضالت تحدث بتكرار أكرب أثناء فرتة الطفولة.

إذا بقى املرض دون عالج فإن الربوتينات االلتهابية ترتاكم يف أعضاء معينة. وهذه مضاعفة خطرية يمكن أن 
تؤدي إىل قصور يف وظائف الكىل.



ما سبب مرض حمى البحر املتوسط العائلية؟
مرض حمى البحر املتوسط العائلية هو مرض وراثي تنتج فيه طفرة جينية التهاًبا غري مسيطر عليه 

.MEFV يف الجسم. نحن نطلق عىل هذا الجني جني

تأكيد  يمكن  الحاالت  بعض  ويف  األعراض.  ظهور  بعد  العائلية  املتوسط  البحر  حمى  تشخيص  يتم 
التشخيص من خالل اختبار جيني. ال توجد وسيلة ملنع اإلصابة بهذا املرض؛ غري أنه يمكن التفكري يف 
إخضاع العائالت التي تملك تاريًخا معروًفا من اإلصابة بحمى البحر املتوسط العائلية إىل التشخيص 

املبكر.

ما معدل حدوث مرض حمى البحر املتوسط العائلية؟
البالد  100,000 يف  العائلية هو مرض نادر، يصيب 2.5 فرًدا من بني  البحر املتوسط  مرض حمى 
يف  املرض  هذا  ُيشاهد  ما  وغالبًا  املتوسط.  والبحر  األوسط  الرشق  منطقة  هو  املرض  منشأ  الغربية. 
األشخاص من خلفيات عربية وتركية وأرمينية ويهودية )السفارديم(. واحد من بني كل 200 شخص 

من هذه األصول العرقية مصاب بحمى البحر املتوسط العائلية.







آثار حمى البحر املتوسط العائلية عىل 
الحياة اليومية

األرسية  الحياة  عىل  األحيان  بعض  يف  سلبيًا  أثًرا  واأللم  وااللتهاب  الحمى  من  املتكررة  للوعكات  يكون  قد 
واالجتماعية أو عىل القدرة عىل االستمرار يف العمل أو الذهاب إىل املدرسة، وعىل العافية االنفعالية.

عادًة تنخفض أعراض مرض حمى البحر املتوسط العائلية مع نمو األطفال، ويستطيع معظم املرىض عيش حياة 
طبيعية بعالج مناسب.

بل  العادة،  العائلية غري ممكن يف  املتوسط  البحر  الكامل من حمى  التعايف  فإن  العالج  نجاح  الرغم من  لكن عىل 
التكيف مع مرض  املعالجني يف تسهيل  الكبرية باألطباء  الثقة  الحياة. وسوف تسهم  سيتطلب األمر عالًجا مدى 

حمى البحر املتوسط العائلية وتحسني الشعور العام بالعافية.

ما الذي يمكنك توقعه؟

األنشطة اليومية: يمكن مع العالج الصحيح أن تستمر األنشطة اليومية يف ظل اإلصابة بحمى البحر املتوسط 
العائلية يف صورتها املعتادة. ومن املحتمل أن يتطلب األمر التواؤم مع األعراض املرضية عند حدوث نوبة حمى 
بعض  وتجنب  أكثر  راحات  عىل  والحصول  أقل  لوقت  بالعمل  املثال  سبيل  عىل  وذلك  العائلية،  املتوسط  البحر 

األنشطة االجتماعية. 

البدنية: ينصح بها لألشخاص املصابني بحمى البحر املتوسط العائلية، عىل أن يتم تعديل  الرياضة والتمارين 
كنت  إذا  العدو  من  أفضل  فكرة  السري  يمثل  أن  يمكن  املثال  املوقف، عىل سبيل  يناسب  بما  البدني  التمرين  نوع 

تشعر بالتعب، أو يمكن أن يكون من غري املريح السباحة يف املياه املزودة بالكلور عند وجود حكة جلد. 

باإلنفلونزا، والتي قد  أعراًضا شبيهة  العائلية  املتوسط  البحر  أن تسبب نوبات حمى  العمل: يمكن  أو  املدرسة 
تتطلب الراحة )يف الرسير ( لعدة أيام. مع العالج الصحيح، قد ال يكون لحمى البحر املتوسط العائلية أثًرا سلبيًا 
عىل الذهاب إىل املدرسة أو العمل. وقد تتنوع شدة األعراض من شخص إىل آخر. يمكن للمرىض ومقدمي الرعاية 

إبالغ املدرسة أو مكان العمل عن املرض ومناقشة طريقة التعامل مع املوقف. 



نمط الحياة الصحي
ُتعد األنشطة التي تدعم نمط حياة صحي، مثل مواعيد نوم منتظمة وحمية غذائية صحية وعافية انفعالية 
العائلية.  املتوسط  البحر  حمى  مرىض  ذلك  يف  بما  للجميع،  أهمية  ذات  التوتر(  وتجنب  بالحياة  )االستمتاع 
بالعدوى  واإلصابات  الدسمة  واألطعمة  الباردة  الحرارة  ودرجات  للتوتر  املسببة  املواقف  تجنب  حاول 
أهمية  ما سبق، وهذا هو سبب  النوبات ممكنة رغم  تزال فرص حدوث  املرض. ال  أنها تحفز هذا  املعروف 

االستمتاع بالحياة والشعور بالسعادة إىل أقىص قدر ممكن.

دعم أعىل مستوى من جودة الحياة
البحر  حمى  مرض  أعراض  لفهم  األوىل  املهمة  الخطوة  التشخيص  تأكيد  يمثل 
التعامل  لنهج  ويمكن  الصحيح.  العالج  وبدء  أفضل  بشكل  العائلية  املتوسط 

الصحيح املساعدة يف ضمان أعىل مستوى من جودة الحياة.

العائلة واألصدقاء
ال يظهر مرض حمى البحر املتوسط العائلية دائًما عىل املريض من الخارج، لهذا من الرضوري التحدث إىل 
أفراد العائلة واألصدقاء عن األمر. وبرشح مرض حمى البحر املتوسط العائلية وما يعنيه العيش بهذا املرض 

سيكون من حولك أكثر تفهًما ويستطيعون تقديم املزيد من الدعم.





عندما تكون هذه الخصائص املميزة واضحة، اتصل بطبيبك، ألنه يجب عالج مرض حمى 
البحر املتوسط العائلية.

الخصائص املميزة لحمى البحر املتوسط 
العائلية

 حمى مرتفعة متكررة 	
º 40-38م، ملدة 12 ساعة إىل 3 أيام مع أسابيع وحتى سنوات 

دون أعراض 

ألم الصدر 	

ألم البطن 	

ألم املفاصل )عادًة يف اليدين والركبتني والكاحلني( 	

 احمرار شديد ومؤلم يف الجلد )عادًة عىل القدمني وربلتي الساق(	 

معاناة أفراد العائلة من األعراض نفسها 	

غالًبا ما ُيشاهد هذا املرض يف األشخاص من خلفيات عربية  	
وتركية وأرمينية ويهودية )السفارديم(.



مزيد من املعلومات
ملزيد من املعلومات، ُزر موقع اإلنرتنت:

www.KAISZ.nl



مصادر أخرى للمعلومات
التلقائية، بما يف ذلك  يمكن العثور عىل معلومات إضافية عن األمراض االلتهابية 

حمى البحر املتوسط العائلية يف:

http://www.kaisz.nl/index.php  •

https://www.terugkerendekoorts.nl 	 •

https://www.jessazh.be/deelwebsites/ 	 • 
belgian-networkfor-auto-inflammatory-diseases

 Rare	Connect 	 • 
https://www.rareconnect.org/en

 Autoinflammatory	Alliance 	  • 
http://www.autoinflammatory.org

Eurordis, the	European	organisation	for	rare	diseases 	  • 
http://www.eurordis.org

 International	research	organisation	for	paediatric   •
 rheumatology )PRINTO, Paediatric	Rheumatology

 International	Trials	Organisation( 
https://www.printo.it 

https://www.nhg.org/thema/zeldzame-ziekten/
autoinflammatoire-aandoeningen





التأليف والصياغة
والطبيبة   )Stichting	 KAISZ( الهولنديني  املرىض  مؤسسة  مع  بالتعاون  الدليل  هذا  ُطور 
يو  املناعة،  	Beatrix/قسم  Children مستشفى  يف  األطفال  روماتيزم  )طب  ليجري  إليزابيث 
طب   ،Emma	 Kinderziekenhuis( بريج  دين  فان  مريلني  والطبيب  جرونينجن(  يس  إم 
روماتيزم األطفال/قسم املناعة، أمسرتدام يو إم يس( والطبيب كارين مالدرس ماندرز )طب الكبار، 

.Novartis	Pharma	B.V قسم العالج الداخيل، رادباوند يو إم يس نيميجن(. ُنرش بواسطة

Novartis	Pharma	B.V. - Haaksbergweg 16 - NL-1101 BX	Amsterdam- مسؤول النرش

1021ILA321602


