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  ٢٠٠٨ نوفمبر/ الثاني تشرين ٢٧   بعد المائة والعشرونالرابعةالدورة 

  EB124/17   من جدول األعمال المؤقت ١٤-٤البند 
  
  
  
  

  مكافحة داء شاغاس والتخلص منه
  
  
  

  تقرير من األمانة
  
  

، الذي حددته جمعية الصحة     ٢٠١٠اغاس بحلول عام     داء ش  سراية التخلص من    لن يتسنى بلوغ مرمى     -١
ويـشرح هـذا    .  خارج مناطق توطنه األصـلية     انتشر إلى  الداء   ألن هذا ،  ١٤-٥١ج ص ع  العالمية في قرارها    

 خارج بلدان توطنه بفعل التحركات الـسكانية   مؤخراًانتشارهالتقرير الوضع الراهن لداء شاغاس، بما في ذلك    
  .الواسعة

  
  المرض

  
 باسم داء المثقبيات األمريكي، وكان الدكتور كـارلوس شـاغاس أول مـن              اًرف داء شاغاس أيض   يع  -٢

ويقـدر عـدد    . المثقبيات الكروزية ، وهو ينشأ نتيجة للعدوى بطفيليات       ١٩٠٩اكتشفه منذ قرن واحد في عام       
. صاب سنوياً  م ٥٠ ٠٠٠ مليون شخص من جميع أنحاء العالم؛ يتوفى منهم          ١٨ مليون و    ١٦المصابين به بين    

كوادور والسلفادور إريكا ويفيا والبرازيل وكولومبيا وكوستا   في األرجنتين وبليز وبول     داء شاغاس محلياً   ويسري
وغيانا الفرنسية وغواتيماال وغيانا وهندوراس والمكسيك ونيكاراغوا وبنما وبـاراغواي وبيـرو وسـورينام              

هذا الداء في أوروبا والواليـات       ب اإلصاباتازدادت  رة،  وألسباب تتصل بالهج  . وجمهورية فنزويال البوليفارية  
نقـل الـدم وزرع     ة الحتمال سرايته عن طريق      د األمريكية حتى أصبح هذا االزدياد يمثل مخاطر جدي        المتحدة

  .األعضاء
  
في المساكن المتدنية المستوى في المناطق الممتدة من جنـوب          ") التقبيل"بق  (ويعيش بق الترياتومين      -٣

 لعيشه في شقوق جدران وسقوف المنازل        مؤاتياً جنوب الواليات المتحدة األمريكية، ويجد موئالً     إلى  ين  األرجنت
البق بالعدوى بعد عض حيوان أو إنسان       هذا  ويصاب  .  الفقيرة الضواحيالرديئة البناء في المناطق الريفية وفي       

لمس العينين أو الفم    : منهاو بيات الكروزي المثقبل متعددة إلصابة الناس بطفيلي      وثمة س . مصاب بهذا الطفيلي  
 الغـائط   وبوسع هذا البق أن يرسـب      غائط بق الترياتومين المصاب بالعدوى؛       لمسأو الجروح المفتوحة بعد     

وتنقل األم  تناول األشخاص أغذية غير مطبوخة ملوثة بغائط بق الترياتومين؛          ي وقد عيني الشخص؛    فيمباشرة  
  . أو زرع األعضاءالملوث  الطفيلي عن طريق نقل الدم ويسرينين أو الوليد؛  إلى الجالمثقبيات الكروزية

  
الهجرة من األرياف إلى المدن  ارتباطاً مباشراً بالفقر ألن بالمثقبيات الكروزية العدوى  وترتبط خطورة     -٤
 شاغاس وجعلـت   في سبعينات وثمانينات القرن الماضي غيرت النمط الوبائي التقليدي لداء          أمريكا الالتينية    في

 وتتباين معدالت التلوث في بنوك الدم في بعض مـدن           .منه عدوى حضرية سهلة االنتقال عن طريق نقل الدم        
قـد   في مخزونات الدم      المثقبيات الكروزية   معدالت انتشار  أن٪، مما يدل على     ٥٣٪ و ٣القارة األمريكية بين    

  .C وB انتشار فيروس األيدز وفيروسي التهاب الكبد تتجاوز
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بعد فترة وجيـزة مـن      فيه   األعراض    الذي تظهر   الحاد الطور: داء شاغاس البشري  طوران ل وهناك    -٥
وتـؤثر  . األعراض بعد فترة صامتة قد تمتد لعدة سـنوات        فيه  تظهر   الذي والطور المزمن اإلصابة بالعدوى،   

ء الجسم الداخليـة كالقلـب       دائمة ال يمكن عكسها في أعضا      التقرحات التي تحدث خالل المرحلة المزمنة آثاراً      
وبعد مرور بضع سنوات من العدوى الخالية من األعـراض،          .  والمرئ والقولون والجهاز العصبي المحيطي    

، وأضرار في الجهاز الهضمي )يمكن أن تتسبب في وفاة مفاجئة(٪ من المصابين    ٢٧تظهر أعراض قلبية لدى     
٪ مـن   ٣رار في الجهاز العـصبي المحيطـي عنـد          ٪ من المصابين، وأض   ٦عند  ) األمعاء الغليظة عموماً  (

  .المصابين
  
ويمكن . النيفورتيموكس والبنزنيدازول: ويستند عالج المرض في مرحلته المزمنة إلى الدوائين التاليين  -٦

وثمة دالئل متزايـدة    ). كالصيغ الخاصة باألطفال  (أدوية أو صيغ دوائية أكثر مأمونية ونجاعة        بتحسين العالج   
  .الطور الحادمكانية تجنب المضاعفات وتخفيف حدتها من خالل مواصلة معالجة المرضى بعد تشير إلى إ

  
  اإلنجازات

  
تعزيز مكافحة داء شاغاس في أمريكا الالتينية، والتي        إلى  تشتمل المبادرات الحكومية الدولية الرامية        -٧

استئـصال داء    /روط الجنوبي لمكافحـة    مبادرة المخ  :تستند إلى مكافحة الناقل والتدبير العالجي، على ما يلي        
؛ )األرجنتين وبوليفيا والبرازيل وشيلي وباراغواي وأوروغـواي       (١٩٩١، التي بدأت في برازيليا عام       شاغاس

كولومبيا  (١٩٩٧، التي بدأ تنفيذها عام       لمكافحة نواقل داء شاغاس وعدواه المنقولة بالدم       ومبادرة بلدان األنديز  
مبادرة بلدان أمريكا الوسطى لمكافحة نواقل داء شـاغاس         و؛  )ة فنزويال البوليفارية  كوادور وبيرو وجمهوري  إو

 وغواتيمـاال   رريكا والـسلفادو  بليز وكوسـتا   (١٩٩٧لتي أنشئت عام     ا وعدواه المنقولة بالدم ورعايته الصحية    
 ٢٠٠٥ت عـام     التي بدأ  ومبادرة بلدان األمازون لترصد ومكافحة داء شاغاس      ؛  )وهندوراس ونيكاراغوا وبنما  

كوادور وغيانا الفرنسية وغيانـا وبيـرو وسـورينام وجمهوريـة فنـزويال             إبوليفيا والبرازيل وكولومبيا و   (
  ).البوليفارية

  
ولوحظت .  من بلد آلخر    واسعاً  إنجازات هامة ولكن األوضاع تتباين تبايناً      الماضيةوسجلت في العقود      -٨

وتراجع عدد  . د بق الترياتومين المنزلي في بلدان مثل البرازيل       انخفاضات كبيرة في عدد الحاالت الحادة وأعدا      
 بينما  ٢٠٠٦ وفاة عام    ١٢ ٥٠٠ إلى   ١٩٩٠ وفاة عام    ٤٥ ٠٠٠الوفيات السنوية المقدر على صعيد العالم من        

.  إصـابة   مليـون  ١٥ إلـى     إصابة  مليون ٣٠إلصابات بالعدوى في الفترة نفسها من       التقديري ل عدد  الانخفض  
 ٤١ ٠٠٠إلـى   إصـابة    ٧٠٠ ٠٠٠ إياها مـن     اإلصابات السنوية خالل فترة الستة عشر عاماً      وانخفض عدد   

 إلـى مـا ال يتجـاوز    سـنة عجـز   مليون ٢‚٨ كما تقلص عبء المرض الناجم عن داء شاغاس من       . إصابة
   .سنوات العمر المفقودة والمصححة باحتساب مدد العجزسنة عجز من  ٥٠٠ ٠٠٠

  
 بغية  المنسية في قائمة منظمة الصحة العالمية لألمراض المدارية         ٢٠٠٥ام  درج داء شاغاس ع   ولقد أُ   -٩

  . المماثلةالمنسيةتعزيز التآزر في جهود الدعوة والمكافحة التي تبذل فيما يتصل بهذا الداء واألمراض 
  

وليـو  ي / على التصدي النتشار هذا الداء وتفشيه على الصعيد العالمي، أنشأت المنظمة في تموز              وعمالً -١٠
 نطاق االهتمام السائد في أمريكا الالتينية إلـى  توسيع يقصد بها ، داء شاغاسللتخلص من شبكة عالمية   ٢٠٠٧

هذه الشبكة مبادرة البلدان التي ال يتوطن فيها داء شاغاس،         لمن بين المبادرات األولى     و. النطاق العالمي الواسع  
وتشارك في هذه المبادرة الجديدة     . لقائمة في أمريكا الالتينية   استكمال المبادرات الحكومية الدولية ا    والقصد منها   

يرلنـدا  أسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة لبريطانيـا العظمـى و        أيطاليا و إبلدان أوروبية هي بلجيكا وفرنسا و     
  .اليابان والواليات المتحدة األمريكيةباإلضافة إلى الشمالية، 
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 على مدى خمس سـنوات       مليون حبة من النيفورتيموكس    ٢‚٥ ه قدر  تبرعاً ٢٠٠٧وتلقت المنظمة عام      -١١
  .ومن قلة إتاحتهحدة االفتقار لهذا الدواء من تخفيف لل
  

  التحديات الجديدة
  

خـارج   في الماضـي     كانت تُعتبر شهد العقد الماضي توسع انتشار داء شاغاس إلى مناطق          . االنتشار  -١٢
 وذلك بسبب   -وعدد من بلدان أوروبا وغرب المحيط الهادئ      األمريكية   كالواليات المتحدة    - المرض توطن هذا 

 إلى ظهور داء شاغاس في بلدان يضيق فيها قد يؤديتزايد حركة السكان بين أمريكا الالتينية وبقية العالم، مما 
  . السيما في بنوك الدم وخدمات الوالدةترصده ومكافحته،نطاق معرفة هذا المرض وتدابير 

  
 بما   والموارد / االهتمام السياسي  وقلةتجنب التهاون   تلى جميع األطراف المعنية أن      يجب ع . الستدامةا  -١٣

 .يضمن المحافظة على منجزات مكافحة داء شاغاس وتعزيزها في البلدان التي يقل فيها توطن هذا المـرض                
  . توسيع نطاق أنشطة الترصد والمكافحة من أجل مواجهة التحديات الوبائية الجديدةويلزم أيضاً

  
 في الماضي خالية منه، مثل حوض نهر األمازون،         كانت تعتبر ظهر داء شاغاس في مناطق      . الظهور  -١٤

  .منقولة بالفم منزلية، وحيث لوحظت أوبئة محلية مصغّرة أكثر مما هيحيث ينتقل الطفيلي بنواقل حرجية 
  

مكافحته كمنطقة   في   عاود داء شاغاس ظهوره في مناطق حققت في الماضي نجاحاً         . معاودة الظهور   -١٥
 عن تعقد   ويعود سبب ذلك إلى تناقص أنشطة المكافحة في تلك المناطق، فضالً          . وبوليفيا األرجنتينفي  تشاكو  

جهود احتواء المرض نتيجة لوجود أعداد ضخمة من النواقل الرئيسية غير المنزلية ونشوء بعـض المقاومـة                 
  .لمبيدات الحشرات

  
 بهذا الداء بالرغم من التراجع الواسـع فـي          هناك ماليين البشر المصابين   مازال  . التشخيص والعالج   -١٦

 في بلـدان    وسيبقى هذا الشرط قائماً   .  التشخيص والعالج المناسبين   إتاحة مما يدل على ضرورة زيادة       ،سرايته
 المتوقعة في المستقبل، وبـشكل خـاص العـبء          ة والعرضي ة الفعلي سرايته بالنظر لمستويات    وغيرهاالتوطن  

  .مضاعفات الطبيةالالشديد الناجم عن 
  

   داء شاغاسالتخلص منتوقعات 
  

ويتمثل .  داء شاغاس مسألة إقليمية وإنما باتت مسألة عالمية النطاق        بالتخلص من  مسألة االلتزام    لم تعد   -١٧
ذا الـداء    ه للتخلص من  في توفير المزيد من الدعم وتعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية           الرئيسية اتالتحديأحد  

  .عموميةصحية بوصفه مشكلة 
  

وهي تعمل  . والتخلص منه  ألنشطة مكافحة داء شاغاس       منسقاً  عالمياً وفي وسع المنظمة أن تتيح دعماً       -١٨
  دوليـاً  عليهـا  المتفق   المرامياآلن على توسيع المفاهيم اإلطارية الواردة في المرامي اإلنمائية لأللفية وسائر            

 على توسيع برامج المكافحة المستدامة لألمـراض الـسارية          كما تعمل المنظمة أيضاً   . المنسية األمراض   بشأن
  .التي تنفذها منظمة الصحة للبلدان األمريكية
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. الـتخلص منـه    رصد داء شاغاس و    حتى يسهل لمكافحة الوبائية   لمواءمة وتنسيق نظام ا   وثمة حاجة     -١٩
 بلدان توطن الداء،    في والمكافحة دون اإلقليمية     التوقي  دعم عاجل ومنسق لمبادرات    تقديمويلزم في هذا الصدد     

  :يلي ، مع التركيز على ما في البلدان التي ال يتوطنها الداءبرامج الوطنية واإلقليميةالدعم تنفيذ و
  

 النواقل وعدد الحاالت والعوامل األخـرى       تشملظم المعلومات الصحية التي     الترصد الوبائي ونُ    •
  ؛ المحليةذلك على مستوى المجتمعاتكل  الداء، وابسراية هذذات الصلة 

  
 من خالل عمليات نقل الدم وزرع األعضاء في مناطق التـوطن            المثقبيات الكروزية  منع سراية   •

  ؛والمناطق األخرى
  
 أدوية جديدة   ، واستحداث بالمثقبيات الكروزية  وتشخيص العدوى    ية لفرز  اختبارات تشخيص  إعداد  •

  لتحسين العالج؛
  
، والتدبير العالجي للعدوى الخلقية وغير الخلقية، بما فـي ذلـك            ي ومكافحة السراية الخلقية   توق  •

وضع استراتيجيات قابلة للتطبيق في بلدان توطن الداء والبلدان األخـرى مـن أجـل اكتـشاف                 
من خالل الرعاية الـصحية     (الحاالت وتشخيصها وعالجها في شتى مستويات الرعاية الصحية         

  ؛) واألنشطة المجتمعية وغيرها من اآلليات المناسبةاألولية مثالً
  
  .إجراء البحوث في مجال مكافحة داء شاغاس  •

  
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
  . بهذا التقريراًالمجلس التنفيذي مدعو لإلحاطة علم  -٢٠
  
  
  

=     =     =  


