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  A67/18    
  
  
  

  مرض الصدفية
  
  

 ةمانتقرير من األ
  

 ثالثـــةفـــي دورتـــه ال ٢ق١٣٣م تاعتمـــد القـــرار المرفقـــة بهـــذا التقريـــر و  نظـــر المجلـــس التنفيـــذي فـــي الوثيقـــة  -١
   ١.والثالثين بعد المائة

  
  

  الصحة جمعية من المطلوب اإلجراء
  
وتعتمد مشروع القرار الذي أوصى به المجلس التنفيذي  أن تحيط علمًا بالتقريرمدعوة إلى جمعية الصحة   -٢

  .٢ق١٣٣م تفي القرار 
  
  
  

                                                           
  (الوثيقـــة  ١ة والثالثـــين بعـــد المائـــة، الفـــرع ثالثـــلمجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه اللللجلســـة الرابعـــة المحضـــر المـــوجز انظـــر     ١
 . (باإلنكليزية) )٢سجالت/ /١٣٣/٢٠١٣م ت
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  ١٣٣/٥م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٣ أبريل/ نيسان ٥  بعد المائة والثالثون الثالثةالدورة 
    EB133/5  المؤقت جدول األعمال من ٢-٦البند 

  
  
  

  الصدفية مرض
  
    تقرير من األمانة  
  

إن الهدف من هـذا التقريـر هـو أن يـوفر أساسـًا للمناقشـة الخاصـة بمـرض الصـدفية ومعلومـات عـن معـدل   -١
انتشــــاره وأســــباب اإلصــــابة بــــه وتاريخــــه الطبيعــــي ونوعيــــة الحيــــاة وصــــلتها بالصــــحة وتشخيصــــه وتــــدبيره العالجــــي 
واالحتياجات البحثية الخاصة به وآثاره بالنسبة إلى خدمات الرعاية الصحية، وكذلك اإلجراءات التي يمكن اتخاذها 

  على المستوى الُقطري لتعزيز رعاية مرضى الصدفية.
  

  سمات مرض الصدفية
  
 مرض الصدفية من األمراض غير السارية ويظهر في صورة مرض جلدي التهابي. ويتصف هذا المرض  -٢

بظهور آفات جلدية قشرية محـددة بشـدة وحمـراء فـي حجـم العملـة النقديـة المعدنيـة، وهـي تظهـر فـي معظـم األحيـان 
والشـعور بـالوخز واأللـم. ونـادرًا المرفق والركبة وفروة الرأس واليد والقدم. وتشمل األعراض الحكة وتهيُّج الجلـد على 
مـرض الصـدفية يمكـن أن يكـون مميتـًا ألن االلتهـاب الشـديد تمس سطح الجسم بأكمله، فهـذا الشـكل الشـديد مـن  ما

  ظائف الجلد التي تحمي الجسم.و  وكذلكقدرة الجسم على تنظيم درجة حرارته،  وتقشر الجلد يمكن أن يعطال
  
من مرضى الصدفية بالتهاب المفاصل الذي قد يصيب اليد والقدم والرسـغ والكاحـل والرقبـة  ٪١٠ويصاب   -٣

ن الظهر. وفي بعض الحاالت يحدث تشوه المفاصل الذي يسبب عجزًا شـديدًا. ويمكـن أن تصـاب والجزء السفلي م
  ن القشرة، وقد يحدث انسالخ لصفيحات األظافر مما يسبب تشوهها.أيضًا أظافر اليد وأظافر القدم بالتقشر وتكوّ 

  
بب فــي مضــاعفات وال يقتصــر ظهــور عالمــات مــرض الصــدفية علــى الجلــد. فالمراضــة المشــتركة قــد تتســ  -٤

مرض الصدفية التي تتراوح بين المتوسطة والوخيمة. ويزيد بوجه خاص تعرض مرضى الصدفية لمخاطر اإلصابة 
بمــرض القلــب االحتشــائي، والســكتات الدماغيــة، وارتفــاع ضــغط الــدم، واضــطراب نســب شــحوم الــدم، وداء الســكري 

الـدم والــداء السـكري مــن أسـباب ازديــاد مخــاطر  ومـرض كــروهن. وقـد تكــون زيـادة معــدالت اإلصـابة بارتفــاع ضــغط
المصــابين بالشــكل الوفيــات الناجمــة عــن النوبــات القلبيــة والســكتات الدماغيــة وأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة بــين 

الوخيم من مرض الصدفية، وهي المعدالت التي ُأبلغت فـي دراسـات مجموعـات المرضـى التـي أجريـت علـى أعـداد 
  كبيرة من السكان.
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، ممـا يتسـبب فـي اإلصـابة بالسـمنة دفية إلى تغييـر سـلوك المصـابين بـهويمكن أن يؤدي تأثير مرض الص  -٥
ـــادة م يـــدل علـــى أن التـــدخين يســـاعد علـــى ظهـــور مـــرض  عـــدل التـــدخين. ويوجـــد مـــاوزيـــادة اســـتهالك الكحـــول وزي

ابة بمــرض الصــدفية. وقــد الصــدفية، فــي حــين يبــدو أن الســمنة إحــدى نتــائج التغيــر الســلوكي المترتــب علــى اإلصــ
يكون التأثير النفسي لمرض الصدفية على المصابين به هو سبب العالقة التي تم التبليغ عنها بـين إدمـان الكحـول 

  واإلصابة بمرض الصدفية.
  

  معدل االنتشار
  
ة  ٪٢يبلغ معدل انتشار مـرض الصـدفية   -٦ دان المتقدم الم، ولكن الدراسات المجراة في البل ى نطاق الع عل

ويعاني ثلثا المصابين بمرض الصدفية تقريباً من شكل متوسط  ١.٪٤٫٦أبلغت عن معدالت أعلى تبلغ في المتوسط 
من سطح جسم المريض، ولكنَّ ھناك مرضى آخرين  ٪٣يتضرر منه إال أقل من  من أشكال ھذا المرض، حيث ال

  يعانون من أثر أشد للمرض على الجلد.
  

  التاريخ الطبيعي
  
ســنة، ويظهــر ألول مــرة  ٤٠مــرض الصــدفية ألول مــرة، علــى نحــو ثالثــة أربــاع المرضــى قبــل ســن  يظهــر  -٧

اريخ الطبيعي للمرض  ٪٠,٧٠سنة. ويصيب مرض الصـدفية  ٢٠على ثلث المرضى قبل سن  ال. والت من األطف
ر غ عن حدوث فت ك أُبل ع ذل ة. وم اقم متقطع ات تف ة ونوب دوء متقطع ادة اعتالل مزمن مع حاالت ھ ات من ھو ع

  الھدوء التام وفترات من الھدوء تستمر خمس سنوات أو أكثر في أقلية من الحاالت.
  

  أسباب المرض
  
إن ســبب اإلصــابة بمــرض الصــدفية غيــر مفهــوم بشــكل كامــل. ويبــدو أن التكــون الشــاذ للكيــراتين والتكــاثر   -٨

فــي التســبب فــي اإلصــابة بــالمرض.  األديمــي، واستنشــاط الجهــاز المنــاعي والعوامــل الوراثيــة هــي أمــور تلعــب دوراً 
داه مصابين بالصدفية، و ٪٤١ويبلغ احتمال إصابة الطفل بـالمرض  ان وال ا  ٪١٤إذا ك ان أحدھما مصاباً بھ إذا ك

  إذا كان أحد أشقائه مصاباً بھا. ٪٦و
  
ويمكن أن يؤدي كل من العوامل الخارجيـة والعوامـل الخاصـة بـأجهزة الجسـم إلـى حـدوث اإلصـابة بمـرض   -٩

الصــدفية لــدى األشــخاص الــذين لــديهم اســتعداد وراثــي لــذلك. ولــدى ربــع مرضــى الصــدفية تقريبــًا تســتحث إصــابات 
اض الجلدية. كما أن اإلجهاد الجلد ظهور اآلفات. واآلفات الصدفية يمكن أن تستحثها كذلك حروق الشمس واألمر 

النفسي المنشأ يمكن أن يستحث ظهور العالمات األولى للمرض ثم تفاقمه بعد فترة تتراوح بين أسـابيع وشـهور مـن 
  التعرض لحدث مسبب لإلجهاد.

  
ا.  ٪٤٥وفـي   -١٠ ة ظھور الصدفية أو أن تتسبب في تفاقمھ دوى الجرثومي من الحاالت يمكن أن تستحث الع

د تتسبب  د تستحثھا أيضاً. وق ة ق دوى الجلدي نان، والع وم وخراريج األس وأشيع العوامل التي تستحثھا التھاب البلع
بباً في العدوى بفيروس العوز المناعي البشري في تفاقم الصدفية، وتكون الصدفية أشد مق ر تس ة للعالج وأكث اوم

  اإلصابة بالتھاب المفاصل لدى األشخاص الذين يحملون فيروس العوز المناعي البشري.

                                                           
١    Parisi R, Symmons DPM, Griffiths CEM, Ashcroft DM, the Identification and Management of Psoriasis 

and Associated Comorbidity project team. Global epidemiology of psoriasis: a systematic review of incidence 
and prevalence. Journal of Investigative Dermatology, 2013, 133:377–385.                                                              
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وهناك أدوية عديدة من المعروف أنها تستحث ظهور الصـدفية، بمـا فـي ذلـك أمـالح الليثيـوم، وٕانترفيـرون،   -١١
تســبب التوقــف عــن تنــاول الكوريتكوســترويد فــي عواقــب ومثبطــات البيتــا، والعوامــل المضــادة للمالريــا، ويمكــن أن ي

  مماثلة.
  

  التأثير في نوعية الحياة وصلتها بالصحة
  

تــؤثر الصــدفية علــى نوعيــة الحيــاة وصــلتها بالصــحة إلــى حــد مماثــل لتــأثير أمــراض أخــرى غيــر ســارية.   -١٢
بــدني شــديد. فالحكــة  وحســب وخامــة وموضــع اآلفــات الجلديــة قــد يعــاني األشــخاص مــن إزعــاج بــدني شــديد وعجــز

كـــن أن تمنـــع م. واآلفـــات الجلديـــة فـــي اليـــدين يمواأللـــم قـــد يعطـــالن وظـــائف أساســـية، مثـــل االعتنـــاء بالـــذات والنـــو 
  األشخاص من العمل في مهن معينة ومن ممارسة الرياضة ومن رعاية أفراد األسرة في المنزل.

  
يشعر المبتلون بالصدفية بالقلق على مظهرهم ويقل تقديرهم ألنفسهم بسبب الخشية من التعرض للنبـذ  وقد  -١٣

النفســية. ومــن المعــروف أنهــم يعــانون مــن الكــرب النفســي، وخصوصــًا نتيجــة مــن النــاس ومــن الهــواجس الجنســية 
وهنــاك دراســات عديــدة وثَّقــت الوصــم والــذي يمكــن أن يتســبب فــي التمييــز فــي التوظيــف وفــي االنعــزال االجتمــاعي. 

معدالت عالية من االكتئاب والقلق بين المصابين بالصدفية مقارنة بعامة الناس. وتشـير الدراسـات الوبائيـة إلـى أن 
األطفـــال المصـــابين بالصـــدفية تـــزداد مخـــاطر إصـــابتهم باالضـــطرابات النفســـية مقارنـــة باألطفـــال غيـــر المصـــابين 

  بالصدفية.
  

  فية وتدبيرها العالجيتشخيص اإلصابة بالصد
  

وجـــود اآلفــــات الجلديـــة النمطيــــة. وال توجـــد فحــــوص دم  علـــىيعتمـــد تشـــخيص اإلصــــابة بالصـــدفية عــــادة   -١٤
. ونـــادرًا مـــا يلـــزم أخـــذ عينـــة أو كشـــطة مـــن الجلـــد الســـتبعاد اإلصـــابة المـــرضإجـــراءات تشـــخيص معينـــة لهـــذا  وال

  باضطرابات أخرى وتأكيد التشخيص.
  

ــه العــالج نحــو تخفيــف عالمــات المــرض وأعراضــه  وال يوجــد حاليــاً   -١٥ أي عــالج شــاٍف مــن الصــدفية، ويوجَّ
وتعديل التطور الطبيعي للمرض. وهناك مجموعة من العالجات الموضـعية وعالجـات أجهـزة الجسـم متاحـة لعـالج 

الميثوتريكّسـات و  والعالج بالضـوء وديثرونالالفحم  وقطرانوالكورتيكوسترويدات  ٣الصدفية، مثل نظائر فيتامين دال
تكون العوامل الموضعية هي التي ُتستعمل لعـالج  وسيكلوسبورين والريتانيات الجهازية والمواد البيولوجية. وعادة ما

المرض الخفيف، ويكون العالج بالضوء هـو الـذي ُيسـتعمل لعـالج المـرض المتوسـط وتكـون العوامـل الجهازيـة هـي 
  التي ُتستعمل لعالج المرض الوخيم.

  
وال يقتصــر التــدبير العالجــي للصــدفية علــى عــالج اآلفــات الجلديــة، ولكنــه يســتهدف أيضــًا مراعــاة مختلــف   -١٦

أشكال المراضة الموجودة. ومن الضروري أن يدرك المهنيون الصحيون احتمالية اعتالالت المراضة المشتركة كي 
بحــاالت المراضــة تــأثير المحتمــل أن يلحــق يضــمنوا اكتشــافها مبكــرًا وكــذلك التــدبير العالجــي للصــدفية مــع مراعــاة ال

ذات الصلة. وينبغي فرز المصابين باألشكال الوخيمة من الصدفية لتحري عوامل الخطر الخاصـة بـأمراض القلـب 
ومــن العوامــل الهامــة للرعايــة أيضــًا الحــرص علــى واألوعيــة الدمويــة وٕاعطــائهم النصــائح المالئمــة والعــالج المالئــم. 

ي والمسـتويات المناسـبة مـن النشـاط البـدني والتـدبير العالجـي لعوامـل الخطـر، بمـا فيهـا زيـادة النظام الغذائي الصح
  الوزن. وقد يؤدي تقليل الوزن إلى تعزيز نجاعة عالج الصدفية، مثلما يتضح من الدراسات الحديثة.

  
ض، والتوفيـق بـين ويتطلب التدبير العالجـي الطويـل األمـد للصـدفية تصـميم العـالج بمـا يتناسـب مـع المـري  -١٧

درجة المرض وبين إدراك المريض لوخامته، وكذلك اآلثار الجانبية المحتملة لعالجات محددة. ومن الجدير بالذكر 
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نجاعـة عالجــه  معّبـر عــن اإلحبـاط لعــدأن المسـوح المجـراة لمرضــى الصـدفية أفــادت بـأن عــددًا كبيـرًا مـن المرضــى 
ة والمستمرة، فضًال عـن عـدم وجـود حلـول طويلـة األمـد ومتاحـة لمعظـم االحتياجات الطبية غير الملبا ومنالحالي، 
  المرضى.

  
  الحاجة إلى إجراء البحوث

  
مــن الضــروري إجــراء المزيــد مــن البحــوث بشــأن مســببات مــرض الصــدفية، والعالجــات الجديــدة، وأســباب   -١٨

  المراضة المشتركة وآثارها على العالج من الصدفية وعلى تدبيرها العالجي.
  

  اآلثار بالنسبة إلى خدمات الرعاية الصحية
  

ينبغي أن تشكل  تدخالت التدبير العالجي للصدفية جزءًا مـن خـدمات الرعايـة الصـحية القائمـة فـي إطـار   -١٩
الرعايـــة األوليـــة. وينبغـــي أن تتضـــمن الخـــدمات أفضـــل رعايـــة ممكنـــة للمـــريض وأن تشـــمل توعيـــة المـــريض وتقـــديم 

ت العـالج المختلفــة. وحسـب القــدرات الخاصـة بالرعايــة الصـحية لــدى البلـدان ينبغــي أن النصـيحة إليــه وٕاتاحـة خيــارا
يكون نطاق هذه الخدمات أوسع مـن الرعايـة األوليـة وأن يشـمل أطبـاء الجلـد والخـدمات السـريرية التخصصـية علـى 

  مستوى الرعاية الصحية الثانوية والتخصصية.
  

األمــراض غيــر الســارية، يصــابون غالبــًا بحــاالت مراضــة  ومرضــى الصــدفية، ككثيــرين غيــرهم مــن مرضــى  -٢٠
مشــتركة وتكــون لهــم احتياجــات معقــدة فيمــا يتعلــق بالرعايــة الصــحية. ومــن المهــم فــي هــذا الصــدد مراعــاة الموضــع 
المالئم للتوازن بين الرعاية التي يقدمها المهنيـون المـدربون تـدريبًا عامـًا، والـذين يسـتطيعون التصـدي لطائفـة واسـعة 

ن المشكالت في استشارة واحدة، وبين الرعاية التي تقدمها مجموعة واسعة من األخصائيين الذين يقومـون بإحالـة م
  الحاالت فيما بينهم.

  
بما فيها الصدفية، اتباع ومن األمور ذات األهمية المحورية للتدبير العالجي لكل األمراض غير السارية،   -٢١

ء التــدبير العالجــي للمــرض، علــى أن يشــمل التنســيق بــين الرعايــة التــي نهــج برمجــي متعــدد التخصصــات وقــوي إزا
يقـــدمها األخصـــائيون وبـــين الرعايـــة التـــي يقـــدمها مهنيـــو الرعايـــة الصـــحية اآلخـــرون، ومراعـــاة احتياجـــات المرضـــى 

دفية فــي تحديــد النهــوج الناجحــة لــدمج التــدبير العالجــي للصــ انــة دور هــام يمكــن أن تقــوم بــهوأفضــلياتهم. ولــدى األم
  ضمن الخدمات القائمة الخاصة باألمراض غير السارية على جميع مستويات الرعاية.

  
  اإلجراءات التي يمكن اتخاذها لتعزيز الخدمات

  
هنـــاك عـــدة إجـــراءات علـــى المســـتوى الُقطـــري يمكـــن أن تـــدعم تطـــوير وتعزيـــز خـــدمات رعايـــة المصـــابين   -٢٢

بالتدبير العالجي للصدفية توجد فـي متنـاول البلـدان المنخفضـة بالصدفية. وكثير من الخدمات والتدخالت الخاصة 
  والمتوسطة الدخل، ويمكن إضافة خدمات وتدخالت أخرى حسب الحاجة والموارد المتاحة.

  
  يلي: وتشمل اإلجراءات الرئيسية لتحسين رعاية مرضى الصدفية ما  -٢٣
  

  التزام راسمي السياسات وتقديم الدعم اإلداري المناسب؛ ضمان  (أ)
  

  تحسين إتاحة الخدمات واألدوية األساسية الالزمة للتدبير العالجي للصدفية؛  (ب)
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  تعليم وتدريب مقدمي الرعاية الصحية، وخصوصًا في سياقات الرعاية األولية؛  (ج)
  

األخصـــائيين يمكـــن التوســـع فيهـــا لتلبيـــة إنشـــاء شـــبكة أساســـية مـــن األخصـــائيين الجلـــديين وســـائر   (د)
  الطلبات؛

  
  تنظيم برامج التوعية الصحية واالستشارات والرعاية الذاتية من أجل مرضى الصدفية؛  (ه)

  
  إنشاء آليات تعزز تطوير المنظمات التي تقدم الدعم إلى مرضى الصدفية وأسرهم.  (و)

    
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
  مدعو إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير.المجلس   -٢٤
  
  
  

=     =     =  


