
مرض جنون البقر ىو مرض ُمعد , تنكسي يتقدم بشكل بطيء وُمميت يؤثر في الجياز 
) البريونات العصبي المركزي لممواشي البالغة حيث ينتج المرض عن عامل بروتيني ُجزيئي ُمعد

prions لعدد من ( يتواجد في األنسجة الدماغية لمماشية الُمصابة بالعدوى و التي ُتمثل وتبعًا
النظريات نمطًا ُمعداًل من البروتينات الطبيعية والغير ُممرضة ) البرويونات البروتينية ( . 

وتم ربط نشوء االصابة كنتيجة لتغذي المواشي  0791ظيرت أول حالة من جنون البقر عام 
)  عمى المحوم والعظام لمواشي أخرى ُمصابة بالعدوى أو منتجات األغنام الُمصابة بالراعوش

التياب الدماغ في األغنام ( . تتسبب العدوى بتغّير الخصائص العامة لألنسجة الدماغية حيث 
تظير فجوات اسفنجية دقيقة في أجزاء الدماغ المختمفة وتتسبب ىذه الفجوات بدورىا في تمف 
األنسجة الدماغية البطيء ُيرافقيا عدد من األعراض المؤثرة عمى أجزاء الجسم األخرى . في 

ال تناول االنسان لحوم المواشي الُمصابة بالعدوى يتطّور لديو نمط بشري من جنون البقر ح
( الذي يؤثر Creutzfeldt- Jakob Diseaseُيدعى باالعتالل الدماغي الفيروسي االسفنجي)

بنمطو الكالسيكي في كبار السن ُتحفزه عوامل وراثية أو يحدث بشكل تمقائي , أما في النمط 
تناول لحوم المواشي الُمصابة فيرتبط بعدد من المالمح الغير نموذجية تقترن الناجم عن 

بأعراض نفسية وحسّية بارزة اضافة الى تأخر ظيور عالمات االختالالت العصبية كالترنح 
الذي يظير في مدة تتراوح بين عدة أسابيع الى عدة أشير , الخرف , الرمع العضمي في 

 . أشير 6ر لمدة المراحل األخيرة لممرض ويستم

 اسباب المرض 

 prion)  تنتج اصابة االنسان بعدوى جنون البقر عن الجزيئات البريونية البروتينية
protein) ُتمثل التي ال ُتشابو البكتيريا او الفيروسات في تسببيا ألنماط العدوى األخرى حيث

بروتينات شاذة و ُمعدية قادرة عمى تحفيز طي بعض البروتينات الخموية الطبيعية وبالتالي 
ظيور عالمات وأعراض االصابة بالعدوى . تتمّيز البريونات بمقاومتيا لمحرارة , األشعة فوق 
 البنفسجية , االشعاع والُمطيرات التي تقضي عمى البكتيريا او الفيروس مما يزيد من فرصة

اصابة األنسان بتناولو لمحوم المواشي الُمصابة حتى المطيو منيا . تظير األعراض المرتبطة 



بالعدوى عند بموغ البريونات تركيزًا حرجًا في االنسجة الدماغية حيث تصل فترة حضانتيا الى 
عدة سنوات قبل ظيور األعراض المتمثمة باالكتئاب , الخرف الُمتقدم بشكل سريع وصعوبة 

 . يالمش

 العالمات السريريه للمرض 

ترتبط األعراض األولية لألصابة بعدوى جنون البقر بالجياز العصبي وتظير عمى شكل 
االنحطاط العصبي , فقدان التوازن , القمق واضطراب النوم , أما في المراحل األخيرة فتتمل بما 

اضطراب  - فقدان السيطرة العضمية . -التشنجات العضمية .  -الخرف .  -يمي : 
 .   الذاكرة

 تشخيص المرض 

وصى باجراء عدد من الفحوصات المخبرية لمكشف عن العامل الُمسبب لظيور اعراض 
فحص وظائف الكبد  -تعداد خاليا الدم الكامل ,  -االختالل الدماغي و من ىذه الفحوصات : 

وصات متقدمة فح -فحوصات اخرى تكشف عن العدوى البكتيرية او الفيروسية في الدم  -, 
الفحوصات  -فحص وظائف الغدة الدرقية  -, حمض الفوليك ,  01تكشف عن تركيز ب 

التي تكشف عن االمراض المنقولة جنسيًا كالزىري وااليدز . في حال ثبوت سالمة الفحوصات 
التصوير المقطعي -تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي ,  -المخبرية يمجأ األطباء الى : 

ُمخطط كيربية الدماغ لدراسة الموجات الدماغية . يتم تأكيد االصابة  -البوزيتروني ,  باالصدار
  . بأخذ خزعة نسيجية من الدماغ ودراستيا مخبرياً 

 عالج المرض 

ُيوصى بضرورة توقف المريض عن تعاطي أية عقاقير دوائية قد تؤثر في الذاكرة وتتسبب في  
خصائي في األعصاب والدماغ وآخر ُمختص باألمراض ُيحّول الى أ -التشويش واالرتباك . 

الُمعدية ويتم وصف العقاقير الدوائية التي ُتخفف من حدة األعراض المرتبطة بالعدوى عمى 



الرغم من حتمّية الموت الناجم عن العدوى نظرًا لمتقدم السريع بدءًا من ظيور األعراض الجراء 
 . صابة بالعدوىشيرًا من اال 02التشخيص ومن ثم الموت بعد 

 الوقايه من المرض 

عد تجنب تناول لحوم الحيوانات التي ُيحتمل أن تكون ُمصابة بالبريونات وتجنب شرب الحميب 
أو أي من مشتقاتو في المناطق الموبوءة خاصًة ، يعتبر ىذا وسيمة فاعمة لتجنب االصابة 

 . بعدوى جنون البقر
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