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• داء كالبية الذنب اأو » العمى النهري« onchocerciasis هو مر�ض ت�سببه دودة طفيلية ت�سمى »كالبية الذنب املتلوية«. 	

Onchocerca volvulus

• تت�سمن الأعرا�ض حكة �سديدة، ت�سوهات جلدية و�سعف الب�سر، مبا يف ذلك العمى الدائم.	

• 	.)Simulium spp ي�ساب النا�ض باملر�ض اإثر لدغ الذباب الأ�سود امل�ساب )من نوع الذلفاء

• اأكرث من 99 ٪ من الأ�سخا�ض امل�سابني بالعدوى يعي�سون يف اأفريقيا جنوب ال�سحراء الكربى؛ كما يوجد املر�ض اأي�سا يف 	

بع�ض البوؤر يف اليمن.

• العالج املوجه يف املجتمع بالإيفرمكتني هو ال�سرتاتيجية الأ�سا�سية للق�ساء على داء كالبية الذنب يف اأفريقيا 	

اإن داء كالبية الذنب - اأو »العمى النهري« - هو مر�ض طفيلي ت�سببه دودة خيطية ال�سكل ت�سمى كالبية الذنب املتلوية. وي�سري 

املر�ض من خالل لدغ الذباب الأ�سود )من نوع الذلفاء( امل�ساب بالعدوى، وهو نوع يتكاثر يف الأنهار واجلداول املتدفقة ب�سرعة، 

ومعظمها يف القرى النائية الواقعة بالقرب من الأرا�سي اخل�سبة التي يعتمد فيها النا�ض على الزراعة .

وتنتج الديدان البالغة يف ج�سم الإن�سان يرقات جنينية )اخليطيات الدقيقة( تهاجر اإىل اجللد والعينني واإىل الأجهزة الأخرى. 

وعندما تلدغ الذبابة ال�سوداء الأنثى ال�سخ�ض امل�ساب اأثناء امت�سا�سها منه وجبة الدم، فاإنها تبتلع اأي�سًا اخليطيات الدقيقة 

التي تتطور اأكرث فاأكرث داخل الذبابة ال�سوداء ومن ثم تنتقل اإىل العائل الب�سري التايل خالل اللدغات التالية.

الحقائق الرئيسية

اإن داء كالبية الذنب هو مر�ض ي�سيب كاًل من العني واجللد. وتنتج الأعرا�ض عن اخليطيات الدقيقة التي تتحرك يف جميع 

اأنحاء ج�سم الإن�سان يف الأن�سجة حتت اجللد م�سببة ا�ستجابات التهابية �سديدة، وخا�سة عندما متوت تلك اخليطيات الدقيقة. 

وقد تظهر على الأ�سخا�ض امل�سابني بع�ض الأعرا�ض مثل احلكة ال�سديدة والإ�سابات اجللدية املختلفة. كما تظهر يف معظم 

احلالت عقيدات حتت اجللد، وميكن لالإ�سابات العينية التي ت�سيب بع�ض النا�ض اأن توؤدي اإىل �سعف الب�سر والعمى الدائم .

العالمات واألعراض
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داء كالبية الذنبصفحة 2 من 2

التوزيع الجغرافي

المعالجة

يحدث داء كالبية الذنب اأ�سا�سًا يف املناطق املدارية. ويف اإقليم �سرق املتو�سط، َبلدان اثنان يتوطن فيهما هذا املر�ض، وهما 

ال�سودان واليمن.

تو�سي منظمة ال�سحة العاملية بعالج داء كالبية الذنب بالأيفرمكتني بجرعة واحدة على الأقل �سنويا ملدة 10 اإىل 15 �سنة.

لمزيد من المعلومات:
www.emro.who.int/ar/whd2014/
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