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  دره ماری(Encephalitis)التهاب مغز 
Murray Valley Encephalitis 

o  التهاب مغز) (Encephalitis دره ماری (MVE)يک بيماری بالقوه کشنده است که موجب آن ويروس  
Murray Valley encephalitisو ناقل آن پشه است . 

 .اين بيماری همچنين انسفاليتيس استراليايی هم ناميده می شود •
 
  بيماری در کجا يافت می شود؟اين

• MVEاين بيماری به ندرت درشرق . شود  معموال  در مناطق دورافتاده شمال غربی استراليا يافت می
 .شود استراليا يافت می

 از جمله ايالت های نيو –هيچ مورد بيماری درانسان درجنوب شرقی استراليا ) 2001می ( تا اين تاريخ  •
 .گزارش نشده است1974ز سال   ا–ساوت ويلز و ويکتوريا 

 .در شيوع های پيشين ، ويروس مردمی که در غرب ايالت نيو ساوت ويلز زندگی می کنند را مبتال کرد •
 

 اين بيماری چگونه انتشار می يابد؟
 . بوسيله نيش پشه ای که آلوده به ويروس است سرايت می کندMVEويروس  •
 .همه پشه ها حامل اين ويروس نيستند •
تنها يک نفر .  می باشندCulex annulirostrisرين نوع پشه که اين ويروس را حمل می کنند متداول ت •

 .از هر تقريبا  يک هزار نفری که توسط نيش اين پشه آلوده شده اند دچار بيماری می شود
گمان براينست که انتشاربيماری به جنوب شرقی استراليا .  ويروس توسط پرندگان آبزی حمل می شود •

 .پرندگان آبزی به دنبال شرايط بارانی درمناطق داخلی استراليا و مهاجرت آن ها صورت می گيردتوسط 
 

 چه کسی بيشتر از همه در خطر است؟
% 25در ميان افرادی که مبتال به آن می شوند باعث مرگ می شود، و % 20اين بيماری در حدود  •

از افراد مبتال کامال  بهبود می % 40ود حد. ديگر دچار اختالالت اساسی مغزی و يا اعصاب می شوند
 .يابند

 
 نشانه های بيماری چيست؟

 . روز طول می کشد تا بيماری ظاهر شود15 ال 5زدن پشه آلوده ، حدود  پس ازنيش •
 . هيچ نشانه بيماری ندارندMVEاکثريت زيادی از مردم مبتال به   •
 

 :عبارتندازاز آن افرادی که دارای عالئم بيماری هستند، عالئم ممکن 
 سردرد شديد  •
 خشکی گردن •
 تب •
 لرزش •
 )به ويژه در کودکان خردسال( حمله ناگهانی  •
 سردرگمی •
 استفراغ •
 حالت تهوع •
 اسهال •
 سرگيجه •
 خواب آلودگی ، بی قراری، بی حالی •
 )در موارد شديد( کوما  •
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 .افرادی که عالئم اين بيماری را تجربه می کنند بايد جويای مراقبت های پزشکی باشند •
 

 پيشگيری
تنها محافظت اينست که از نيش پشه ها دوری .   در دسترس نيستMVEهيچ درمان بخصوص يا واکسنی برای 

 . ممکن است فعال باشد بخصوص مهم استMVEاين برای مسافرين و ديدارکنندگان از مناطقی که . کرد
 

 خود را از پشه ها در امان نگهداريد
 : کامال  اساسی استMVEاليت در امان بودن از پشه ها در دوران فع

از بيرون بودن از خانه وقتی که پشه ها ازاوقات ديگر فعال تر هستند بپرهيزيد، بخصوص در صبح زود و  •
 .درست پس از غروب آفتاب تا اوايل شب

پشه ها می توانند از روی لباس .  لباس های گشاد با رنگ روشن با آستين بلند، شلوار بلندو جوراب بپوشيد •
 .چسبان نيش بزنندهای 

. وقتی در هوای آزاد هستيد از مواد ضد حشرات استفاده کنيد و در وقت الزم دوباره از اين مواد استفاده کنيد •
 .لوسيون ها و ژله ها مؤثر تر هستند واز اسپری ها بيشتر دوام می کنند

يد زير پشه بند يا چادری مطمئن شويد که توری های پنجره ها درست هستند ، اگر در هوای آزاد اردو می زن •
 .که از آن پشه رد نمی شود بخوابيد

o  پيش از رفتن به تختخواب از اسپری پشه کش قوی“knock down” استفاده کنيد تا تمام پشه های داخل خانه 
 .کشته شوند
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