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  الورم الفطري
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
داء التهـابي مرضـي مخـرب متـرق ومـزمن يصـيب الجلـد والنسـيج تحـت الجلـدي والضـام الورم الفطـري هـو  -١

والعضل والعظام. ويصيب عادة القدم غير أن أي جزء من الجسم قـد يتعـرض لـه. وتـنجم العـدوى فـي أغلـب الظـن 
الفطــري عــن التلقــيح الرضــحي لفطريــات أو جــراثيم معينــة فــي النســيج تحــت الجلــدي. وقــد ُبلــغ عــن اإلصــابة بــالورم 

. وُيطلــق علــى هــذا المــرض أيضــًا اســم قــدم مــادورا نظــرًا إلــى ١٦٩٤للمــرة األولــى فــي المنشــورات الحديثــة فــي عــام 
غ عنهــا فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر فــي مدينــة مــادورا الهنديــة. وللــورم الفطــري عواقــب طبيــة وصــف حالــة مبّلــ

  تمعات المحلية والسلطات الصحية.وصحية واجتماعية واقتصادية ضائرة عديدة على المرضى والمج
  
ســنة فــي  ٤٠و ٢٠ســيما الرجــال المتراوحــة أعمــارهم بــين الشــباب البــالغين والويصــيب الــورم الفطــري عــادة   -٢

البلــــدان الناميــــة أساســــًا. واألشــــخاص ذوو المســــتوى االقتصــــادي واالجتمــــاعي المــــنخفض والعمــــال اليــــدويون مثــــل 
وال تتــوفر بيانــات دقيقــة عــن معــدالت اإلصــابة واالنتشــار . هــم األشــخاص األشــد تضــرراً  المــزارعين والعمــال والرعــاة

  والتوزيع.
  
ـــةمثـــل وللـــورم الفطـــري مصـــدران متباينـــان همـــا الفطريـــات والجـــراثيم. وتســـبب العـــدوى بفطريـــات   -٣  المادوريّل

. توّرم بالشُّعّياتال المادوِرّية المادوراِوّيةمثل الورم الفطري بالفطريات الحقيقية فيما تسبب العدوى بجراثيم  الُفطرومية
عدا في حال القارة األمريكية حيـث يسـود ما توّرم بالشُّعّياتالالورم الفطري بالفطريات الحقيقية هو أكثر شيوعًا من و 

  هذا الشكل األخير للمرض.
  
حــاالت اإلصــابة بــالورم وقــد توجــد الكائنــات الحيــة المســببة للمــرض فــي جميــع أنحــاء العــالم إال أن معظــم   -٤

الفطـري تسـجل فـي المنــاطق المداريـة ودون المداريـة فيمـا يســمى "حـزام الـورم الفطـري" الــذي يمتـد بـين خـط العــرض 
ويشمل بلدانًا مثـل البرازيـل وتشـاد وٕاثيوبيـا والهنـد وموريتانيـا  ˚٣٠وخط العرض الشمالي البالغ  ˚١٥الجنوبي البالغ 

الســودان وجمهوريــة فنــزويال البوليفاريــة والــيمن. والمنــاطق الجغرافيــة األشــد تضــررًا والمكســيك والســنغال والصــومال و 
  هي المناطق التي تتسم بقصر مواسم األمطار وطول مواسم الجفاف فيها.

  
ويســري المــرض عنــدما يختــرق الكــائن الحــي المســبب لــه الجســم عبــر رضــح صــغير أو إصــابة بجــرح نافــذ   -٥

قـــة واضـــحة بـــين اإلصـــابة بـــالورم الفطـــري واألفـــراد الـــذين يســـيرون عـــراة األقـــدام كغـــرزات الشـــوك عـــادة. وهنـــاك عال
ويعملـون كعمـال يـدويين. وفـي المنـاطق التـي يتوطنهـا المــرض، تشـيع اإلصـابة بـه لـدى السـكان عـراة األقـدام الــذين 

عــن ســريان  يقيمــون فــي األريــاف إال أن المــرض ال يســتثني أحــدًا. ولــم يتبــين وجــود أي مســتودع حيــواني مســؤول
  المرض.

  
وتكــاد مظــاهر الــورم الفطــري الســريرية تكــون متشــابهة بصــرف النظــر عــن الكــائن الحــي المســبب للمــرض   -٦

وتتسم بظهور ثالثة عناصر تتكّون من كتلة تحت جلديـة غيـر مؤلمـة وجيـوب متعـددة (تجـاويف صـغيرة أو نواسـير 
ة (حبيبـات تمثـل مسـتعمرات العوامـل المعديـة). وينتشـر تنفتح فوق الجلد العلوي) وٕافرازات محتوية على حبوب مرئيـ
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الورم الفطري انتشارًا تجاوريًا بحيث يصيب الجلد والبنى العميقة والعظـام ممـا يـؤدي إلـى تخـّرب الوظـائف وتشـّوهها 
  .الناحية األلِوّيةو والظهر وفقدانها وهذا أمر قد يكون مميتًا. ويصيب الورم الفطري عادة األطراف 

  
فتـــرة حضـــانة المـــرض شـــديدة التغيـــر. ونظـــرًا إلـــى بـــطء تطـــور المـــرض وطبيعتـــه غيـــر المؤلمـــة وٕالـــى وٕان   -٧

االفتقــار الشــديد إلــى التوعيــة الصــحية ونــدرة المرافــق الطبيــة والصــحية فــي المنــاطق التــي يتوطنهــا المــرض، يحضــر 
يكون البتر العـالج الوحيـد العديد من المرضى في وقت متأخر عندما تصبح إصابتهم بالعدوى في طور متقدم وقد 

اآلفـات زيـادة األلـم والعجـز واإلصـابة باإلنتـان المتاح. وتشيع اإلصابة بالعدوى الجرثومية الثانوية ويمكن أن تسبب 
الــدموي المميــت (عــدوى وخيمــة تصــيب كامــل الجهــاز البشــري) فــي حــال عــدم عالجهــا. وال تنتقــل العــدوى انتقــاًال 

  مباشرًا بين األشخاص.
  
ــــة   -٨ ــــة المســــببة للمــــرض مــــن خــــالل فحــــص الخــــزع النســــيجية الجراحي ــــات الحي ويمكــــن الكشــــف عــــن الكائن

اإلبصــاري والفحــص المجهــري للكشــف عــن الحبيبــات المميــزة وتوجيــه واإلفــرازات. وعلــى الــرغم مــن فائــدة الفحــص 
تقنيــات مفيــدة  التشــخيص، مــن المهــم زراعتهــا لتحديــد الكــائن الحــي المســبب للمــرض علــى النحــو الواجــب. وهنــاك

أخرى لتشخيص الورم الفطري مثل تسلسل حمض الدنا. ويمكـن أن تسـاعد تقنيـات التصـوير الشـعاعي علـى تحديـد 
  نطاق اآلفات. وال يتوفر عادة أي اختبار من هذه االختبارات في المناطق التي يتوطنها المرض.

  
الج اإلصــابة بــالورم الفطــري الجرثــومي وتعتمــد خيــارات العــالج علــى الكائنــات الحيــة المســببة للمــرض. فعــ  -٩
) يعتمــد علـى عــالج طويـل األجــل بتنـاول توليفـة مــن المضـادات الحيويــة مكيفـة مــع نمـط الجــراثيم تـوّرم بالشُّـعّياتال(

المســببة للعــدوى. أمــا عــالج الــنمط الفطــري للمــرض (الــورم الفطــري بالفطريــات الحقيقيــة) فيقــوم علــى تلقــي عوامــل 
ل فتــرات مطولــة يســبقه أو يليــه عــادة استئصــال جراحــي لآلفــات. وفــي جميــع الحــاالت، لــيس مضــادة للفطريــات خــال

العالج مرضيًا وينطوي على عدة آثار جانبية ويكـون مكلفـًا وال يتـوفر بسـهولة فـي المنـاطق التـي يتوطنهـا المـرض. 
  وتكون معدالت معاودة ظهور المرض مرتفعة.

  
عنـه وال توجـد نظـم لترصـده. وتسـهم طبيعتـه غيـر المؤلمـة فـي تـأخر والورم الفطري مرض ال يجب التبليغ   -١٠

التشـــخيص والعـــالج. وال يتـــوفر أي برنـــامج للوقايـــة مـــن الـــورم الفطـــري أو مكافحتـــه فـــي أي بلـــد حتـــى اآلن. ومـــن 
الصـــعب الوقايـــة مـــن العـــدوى إال أنـــه ينبغـــي توصـــية األشـــخاص المقيمـــين فـــي المنـــاطق التـــي يتوطنهـــا المـــرض أو 

  ن إليها بعدم السير عراة األقدام إذ يمكن الوقاية من الجروح الوخزية بانتعال األحذية وارتداء المالبس.المسافري
  

وســيتطلب وضــع اســتراتيجية للصــحة العموميــة ذات مردوديــة مــن أجــل مكافحــة الــورم الفطــري االســتثمار   -١١
لتــدبير العالجــي للحــاالت. وســتطرح الملحــوظ فــي مجــال البحــث والتطــوير ألغــراض الوقايــة والتشــخيص والعــالج وا

  تعبئة الموارد الالزمة التحديات.
  

وبالنظر إلى ذلك، أضافت األمانـة الـورم الفطـري إلـى قائمـة األمـراض المهملـة إلذكـاء الـوعي والـدعوة مـن   -١٢
السـودان  أجل تحسين الترصد والمكافحة. وتقدم األمانة أيضًا المساعدة التقنية إلـى مركـز بحـوث الـورم الفطـري فـي

  بهدف االرتقاء بالمعارف بشأن وبائيات الورم الفطري والوقاية منه وعالجه.
  

   المجلس التنفيذياإلجراء المطلوب من 
  

  إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير. مدعوالمجلس   -١٣
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