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  الورم الفطري
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
واعتمـد  مـن هـذا التقريـر سـخة سـابقةنفـي  ،والثالثـين بعـد المائـة ثامنـةالفـي دورتـه  ،نظر المجلس التنفيـذي -١

  ١.)٢٠١٦( ١ق١٣٨م تالقرار 
  
يصـــيب الجلـــد والنســـيج تحـــت الجلـــدي والنســـيج الضـــام متقـــدم والـــورم الفطـــري هـــو مـــرض التهـــابي مـــزمن  -٢

أنواع كثيرة من الميكروبات، ولكنه ينتج أساسـًا  ينتج عنوالعضالت والعظام، ويؤدي تدريجيًا إلى تلفها. ويمكن أن 
ـــة والمتسلســـلة عـــن ســـببين مختلفـــين وهمـــا الفطريـــات والجـــراثيم. وتســـبب العـــدوى بجـــراثيم مثـــل  ـــة المادوراِوّي المادوِرّي

الـورم  ةالمادوريّلة الُفطروميـالتوّرم بالشُّعّيات، في حين تسبب العدوى بفطريات مثل  الصومالية والنوكاردية البرازيلية
الفطــري بالفطريــات الحقيقيــة. والــورم الفطــري بالفطريــات الحقيقيــة هــو العامــل األكثــر شــيوعًا الــذي يتســبب فــي الــورم 

  الفطري على صعيد العالم.
  
. وُيطلــق علــى هــذا ١٦٩٤وقــد ُذكــرت اإلصــابة بــالورم الفطــري ألول مــرة فــي المنشــورات الحديثــة فــي عــام  -٣

" نسـبة إلـى وصـف لحالـة ُذكـرت فـي منتصـف القـرن التاسـع عشـر فـي مدينـة مـادورا المرض أيضـًا اسـم "قـدم مـادورا
الهنديـــة. وعـــادة مـــا يصـــيب هـــذا المـــرض القـــدم ولكنـــه قـــد يصـــيب أيضـــًا أجـــزاء أخـــرى مـــن الجســـم، مثـــل الســـاقين 

ن واليـــدين والـــرأس والعنـــق. وعـــادة مـــا يصـــيب المـــرض الشـــباب والســـيما الرجـــال الـــذين تتـــراوح أعمـــارهم بـــي والظهـــر
وُيعتقد أن العدوى ُتكتسـب عـن طريـق التلقـيح الرضـحي لفطريـات أو جـراثيم معينـة داخـل النسـيج  ٢عامًا. ٤٠و ٢٠

تحت الجلدي فـي أعقـاب رضـح صـغير أو إصـابة نافـذة، تتمثـل فـي كثيـر مـن األحيـان فـي وخـز الشـوك. ويتضـرر 
يتضــرر مــن هــذا المــرض األشــخاص ذوو األوضــاع االجتماعيــة االقتصــادية المتدنيــة الــذين يمشــون حفــاة  أكثــر مــا

والعمال المشتغلون باألعمال اليدويـة، مثـل عمـال الزراعـة والرعـاة. وال تنتقـل العـدوى انتقـاًال مباشـرًا بـين األشـخاص 
  سريان المرض. يسهم فيولم يتبين وجود أي مستودع حيواني 

  
الفطري عواقب طبية وصحية واجتماعية واقتصادية ضـائرة عديـدة تقـع علـى المرضـى والمجتمعـات وللورم  -٤

ودون المداريـة التـي تتسـم المحلية والخدمات الصحية في المناطق المتضررة. ويحدث المرض في البيئات المداريـة 
ة. وتحــدث معظــم حــاالت ســم الجفــاف والتــي ُتعــد مالئمــة لنمــو الشــجيرات الشــوكيطــار وطــول مو ســم األمبقصــر مو 

جنــوب خــط االســتواء وخــط العــرض  ١٥اإلصــابة فيمــا يســمى "حــزام الــورم الفطــري" الــذي يمتــد بــين خــط العــرض 
شـــمال خـــط االســـتواء، ويشـــمل أمريكـــا الوســـطى وأمريكـــا الجنوبيـــة (المكســـيك وجمهوريـــة فنـــزويال البوليفاريـــة)،  ٣٠

                                                           
، الجلسـة العاشــرة، للــدورة الثامنـة والثالثــين بعـد المائــة للمجلـس التنفيــذي المحاضــر المـوجزةو ، ١٣٨/٣٣م تانظـر الوثيقـة    ١

 (باإلنكليزية)). ٢/ سجالت/١٣٨/٢٠١٦م ت ( ١الفرع 

  .تزيد احتماالت إصابة الرجال بالورم الفطري بأربعة أضعاف على احتماالت إصابة النساء   ٢
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إلقليميــة مــن الســنغال وحتــى غــرب الســودان والصــومال شــرقًا)، منطقــة الســاحل دون االواقعــة فــي بلــدان الوأفريقيــا (
  السعودية واليمن) وجنوب آسيا (الهند).العربية والشرق األوسط (المملكة 

  
وال يمكــن تحديــد العــبء العــالمي للــورم الفطــري علــى وجــه الدقــة، نظــرًا لغيــاب البيانــات الدقيقــة عــن معــدل  -٥

إلـــى وجـــود  ٢٠١٣اســـتعراض منهجـــي وتحليـــل تلـــوي ُأجريـــا فـــي عـــام المرض وانتشـــاره وتوزيعـــه. وأشـــار بـــاإلصـــابة 
غت البلدان التالية عن معظم . وقد بلّ ١٩٥٦ عام دراسة للمؤلفات التي ُنشرت منذ ٥٠من الحاالت تناولتها  ٨٧٦٣

ومع ذلك فقد ُسجل  ١حالة). ١٣٩٢حالة) والهند ( ٢٥٥٥حاالت) والسودان ( ٢٦٠٧): المكسيك (٪٧٥الحاالت (
مــريض بــالورم الفطــري فــي الســودان فــي المركــز الــوطني لبحــوث الــورم الفطــري، وهــو حاليــًا مــن  ٧٢٠٠أكثــر مــن 

. وقــد ُأشــير إلــى أن ١٩٩١المراكــز المتعاونــة مــع منظمــة الصــحة العالميــة، منــذ أن ُأنشــئ فــي الخرطــوم فــي عــام 
فــــي كــــل  ٨,٥ي يتوطنهــــا المــــرض قــــد يصــــل إلــــى معــــدل انتشــــار الــــورم الفطــــري فــــي بعــــض قــــرى الســــودان التــــ

ــ ٢نســمة. ١٠٠٠ ل أي وعلــى الصــعيد العــالمي، ال ُيعــد الــورم الفطــري مرضــًا يلــزم اإلخطــار عنــه وال ُيرصــد مــن ِقَب
مـن أجـل تقيـيم حجمـه  بالتالي الحصول على بيانات أدق بشأن الترصد وعـبء المـرضيلزم . و نظام وطني للترصد

  عمومية.كمشكلة من مشكالت الصحة ال
  
وتــؤدي الكائنــات المختلفــة المســببة للــورم الفطــري إلــى مظــاهر ســريرية تكــاد تكــون متطابقــة. وتتميــز هــذه  -٦

جلدية غير المؤلمة وجيوب متعددة (تجاويف صغيرة أو نواسـير تنفـتح فـي الجلـد الالمظاهر بثالوث من الكتل تحت 
مستعمرات العوامل المعدية). وينتشر الورم الفطـري  الذي يعلوها) وٕافرازات تحتوي على حبوب مرئية (حبيبات تمثل

إلــى المنــاطق المتاخمــة بحيــث يصــيب الجلــد والبنــى العميقــة والعظــام، ولكنــه قــد يصــل أيضــًا إلــى مواقــع بعيــدة عــن 
  األداء الوظيفي، ما قد يؤدي إلى الوفاة.  تعطلطريق الدم واللمف. وٕاذا لم ُيعالج المرض يؤدي إلى التلف والتشوه و 

  
وتختلــف فتــرة حضــانة المــرض اختالفــًا كبيــرًا. ونظــرًا إلــى بــطء تطــور المــرض وطبيعتــه غيــر المؤلمــة وٕالــى  -٧
المرض وأسبابه، وندرة المرافق الطبية والصحية في المناطق التي يحدث فيها، يحضر العديد من المرضى بجهل ال

العـالج الوحيـد المتـاح. وُتعـد هـو بتـر في وقت متأخر عندما تصـبح إصـابتهم بالعـدوى فـي طـور متقـدم وقـد يكـون ال
اإلصابة بالعدوى الجرثومية الثانوية شائعة، وقد تسبب اآلفات األلم والعجز وفي حال عدم عالجها قد تسبب أيضًا 

  اإلنتان الدموي المميت. 
  
ويمكن الكشف عن الكائنات الحية المسببة للمرض من خـالل فحـص إفـرازات الجـروح أو الخـزع النسـيجية  -٨
راحية. وُيفيد الفحص البصري والفحص المجهري في توجيه التشخيص، حيـث يمّكنـا مـن الكشـف عـن الحبيبـات الج

المميــزة. ويمكــن زراعــة الحبيبــات أو إخضــاعها للفحــص الهيســتوباثولوجي مــن أجــل تحديــد الكــائن المســبب للمــرض 
يص المصــلي وتحديــد المتواليــات بمزيــد مــن الدقــة. وتشــمل تقنيــات تشــخيص الــورم الفطــري المفيــدة األخــرى التشــخ

الجينية للحمض الريبي النووي المنزوع األوكسـجين. ويمكـن أن تسـاعد تقنيـات التصـوير الشـعاعي فـي تحديـد حجـم 
  اآلفات. وعادة ما ال يتوافر أي اختبار من هذه االختبارات في المناطق التي يحدث فيها المرض.

  
ي توصية األشخاص المقيمين في المناطق التـي يتوطنهـا ومن الصعب الوقاية من العدوى، ومع ذلك ينبغ -٩

المـــرض أو المســـافرين إليهـــا بعـــدم المشـــي حفـــاة إذ يمكـــن الوقايـــة مـــن الجـــروح الوخزيـــة بانتعـــال األحذيـــة وارتـــداء 
المالبس. وتعتمد خيارات العالج علـى الكائنـات الحيـة المسـببة للمـرض. فعـالج اإلصـابة بـالورم الفطـري الجرثـومي 

م بالشُّعّيات) يتطلب عالجًا طويل األجل باستخدام توليفة من المضادات الحيوية مصممة لتالئم نوع الجـراثيم (التورّ 
                                                           

١   van de Sande WWJ. Global burden of human mycetoma: a systematic review and meta-analysis. PLoS Negl 

Trop Dis. 2013;7(11):e2550. doi:10.1371/journal.pntd.0002550.                                                                                  
٢   Mohamed HT, Fahal A, van de Sande WWJ. Mycetoma: epidemiology, treatment challenges and progress. 

Res Rep Trop Med. 2015;6:31–6.                                                                                                                                 
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المسـببة للعـدوى. أمـا عـالج الـنمط الفطـري للمـرض (الـورم الفطـري بالفطريـات الحقيقيـة) فيقـوم علـى إعطـاء عوامــل 
ستئصـــال الجراحـــي لآلفـــات. وفـــي حـــين أن التـــوّرم مضـــادة للفطريـــات لفتـــرات طويلـــة، عـــادة مـــا يســـبقها أو يليهـــا اال

بالشُّعّيات يستجيب بدرجة كبيرة للعالج الطبي المبكر، فإن عالج الورم الفطري بالفطريـات الحقيقيـة كثيـرًا مـا يكـون 
غيـــر مـــرٍض، وينطـــوي علـــى آثـــار جانبيـــة عديـــدة، وترتفـــع تكاليفـــه، وال يتـــوفر بســـهولة فـــي المنـــاطق التـــي يتوطنهـــا 

  بالتالي فإن معدالت عودة ظهور المرض مرتفعة.المرض. و 
  

  استجابة منظمة الصحة العالمية للورم الفطري
  

تـــأتي اســـتجابة المنظمـــة فـــي إطـــار جهودهـــا األوســـع نطاقـــًا التـــي ترمـــي إلـــى التغلـــب علـــى األثـــر العـــالمي  -١٠
ألمراض المناطق المدارية المهملة، وهي مجموعـة متنوعـة مـن األمـراض السـارية التـي تنتشـر فـي المقـام األول فـي 

ختلف علـى الصـعيد الـوطني واإلقليمـي الظروف المدارية ودون المدارية. وعلى الرغم من أن أهمية هذه األمراض ت
في المجموعات السكانية الفقيرة وتلك التي يصـعب الوصـول إليهـا.  هو تاثيرهاوالعالمي، فإن السمة المشتركة بينها 

، هيأت األمانة قدرة تقنيـة مخصصـة علـى االسـتجابة مـن أجـل مكافحـة أمـراض المنـاطق المداريـة ٢٠٠٥ وفي عام
، تحول محور تركيز العمليات من فرادى األمراض أو الحاالت المرضـية إلـى التـدخالت. المهملة. ومنذ ذلك الحين

ومن ثـم فـإن العمـل لمكافحـة أي مـرض محـدد باسـتخدام أنسـب مجموعـة مـن التـدخالت فـي أي مكـان معـين، يسترشـد 
ض والكشـــف عنـــه لوقايـــة مـــن المـــر ل المالئمـــة تـــدابيرالوبتـــوافر  ،الخصـــائص الوبائيـــة للمـــرض عـــنبالمعـــارف الكافيـــة 

  ومكافحته التي يمكن أن تُتخذ بنجاح حتى في ظروف شح الموارد.
  

وتقر المنظمة بأن هناك عددًا من األمراض أو الحـاالت المرضـية المداريـة المرتبطـة بـالفقر، التـي مازالـت  -١١
االت مهملـــة، بمـــا فـــي ذلـــك الـــورم الفطـــري. وهنـــاك فـــرص ســـانحة لتقـــدم المعـــارف الخاصـــة بهـــذه األمـــراض أو الحـــ

المرضــية مــن أجــل مــا يلــي: تيســير الــدعوة دعمــًا للتوعيــة؛ والحــث علــى توليــد المزيــد مــن المعــارف؛ والتشــجيع علــى 
وضــع أدوات المكافحــة واســتراتيجياتها لضــمها إلــى حافظــة المنظمــة الخاصــة بــأمراض المنــاطق المداريــة المهملــة. 

فــي مجــال أمــراض المنــاطق المداريــة المشــترك بــين  ودعمــًا لهــذه الجهــود، يــدير البرنــامج الخــاص للبحــث والتــدريب
اليونيسيف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالميـة الـذي يعمـل مـن خـالل المكاتـب 

التـي تصـيب  مـراض المعديـةاألاإلقليمية للمنظمـة، خططـًا تنافسـية لتقـديم المـنح الصـغيرة لتنفيـذ البحـوث فـي مجـال 
، من خالل دعوة سنوية إلى تقديم المقترحات. كما يقدم البرنامج الدعم التدريبي لطلبة الدراسات العليا (على الفقراء

والماجستير) في مجال البحـوث ذات الصـلة، ويقـدم الـدعم إلـى البلـدان فـي تحديـد أولويـات  همستوى درجتي الدكتورا
البحــوث باالســتناد إلــى البيِّنــات. ويمكــن اســتخدام هــذه الخطــط التنافســية فــي بحــث األمــراض المرتبطــة بــالفقر التــي 

  مازالت مهملة.
  

فطـــري ومكافحتـــه ســـيتطلب توجيـــه وال شـــك أن وضـــع اســـتراتيجية الصـــحة العموميـــة للوقايـــة مـــن الـــورم ال -١٢
اســتثمارات كبيــرة إلــى البحــث وتطــوير المنتجــات، حتــى يمكــن تنفيــذ الممارســات العاليــة المــردود فــي مجــال الوقايــة 
والتشخيص والعالج المبكر والتدبير العالجي للحاالت، في ظروف شح الموارد. وقد بدأت بعض الشراكات المعنية 

م إلجراء البحث والتطوير؛ فسـتتولى مبـادرة أدويـة األمـراض المهملـة اختبـار عـالج بتطوير المنتجات في تقديم الدع
علـى سـبيل المثـال. وسـيكون مـن  ٢٠٢٣،١-٢٠١٥جديد واعد للورم الفطـري، كجـزء مـن خطـة األعمـال فـي الفتـرة 

طـري ضـمن الضروري تعبئـة المـوارد اإلضـافية مـن أجـل تيسـير إدراج تـدخالت الصـحة العموميـة لمكافحـة الـورم الف

                                                           
١   http://www.dndi.org/images/stories/pdf_publications/DNDi_Business_Plan_2015-2023.pdf تــــــــــــم االطــــــــــــالع فــــــــــــي ،
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ـــة. وفـــي الوقـــت  ١التـــدخالت التـــي تشـــملها دعـــوة المنظمـــة للعمـــل علـــى مكافحـــة أمـــراض المنـــاطق المداريـــة المهمل
الحاضر، ُيعد التشـخيص المبكـر والعـالج باسـتخدام األدوات المتاحـة حاليـًا الـنهج األنسـب للحـد مـن عـبء المـرض 

  الذي يسببه الورم الفطري.
  

رنــامج الخــاص للبحــث والتــدريب فــي مجــال أمــراض المنــاطق المداريــة وســوف تقــوم األمانــة مــن خــالل الب -١٣
ـــدولي ومنظمـــة الصـــحة العالميـــة، والمكاتـــب  المشـــترك بـــين اليونيســـيف وبرنـــامج األمـــم المتحـــدة اإلنمـــائي والبنـــك ال
مــا اإلقليميــة التابعــة للمنظمــة، بتكثيــف جهودهــا المبذولــة فــي الــدعوة إلــى تحســين ترصــد الــورم الفطــري ومكافحتــه. ك

ـــ ـــدعم المرّك ـــديم المســـاعدة التقنيـــة إلـــى المركـــز ستواصـــل التمـــاس ال ـــدوليين وتق ز مـــن الجهـــات المانحـــة والشـــركاء ال
الـــدول المتعـــاون مـــع المنظمـــة بشـــأن الـــورم الفطـــري فـــي الخرطـــوم وٕالـــى وزارات الصـــحة فـــي الســـودان وغيرهـــا مـــن 

ر الذي يسمح بوضع اسـتراتيجيات مكافحتـه المتضررة، حتى يمكن زيادة المعارف الخاصة بالمرض بالقد األعضاء
واألدوات المالئمة لالستخدام في الظروف كافة، بما في ذلك ظروف شـح المـوارد. وفـي هـذا الصـدد، سـيكون الـورم 

 مهملــة الفطــري بمثابــة نمــوذج إلحــراز التقــدم فــي البــرامج الخاصــة بســائر األمــراض المرتبطــة بــالفقر التــي مازالــت
  حاليًا.

  
  

  جمعية الصحةمطلوب من اإلجراء ال
  

المجلـــس التنفيــــذي بموجــــب  َبــــلقِ اعتمــــاد مشـــروع القــــرار الموصــــى بـــه مــــن إلــــى  ةمـــدعو  جمعيـــة الصــــحة   -١٤
  .١ق١٣٨ت  م القرار
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 توصي منظمة الصحة العالمية بخمسة تدخالت للصحة العمومية من أجـل تسـريع خطـى الوقايـة مـن أمـراض المنـاطق    ١

الكيميـائي  التـدبير العالجـي االبتكـاري والمكثـَّف؛ والعـالج: والـتخلص منهـا واستئصـالها، أال وهـي المداريـة المهملـة ومكافحتهـا
واإلصحاح والنظافـة  المأمونة الوقائي؛ وٕايكولوجيا النواقل وٕادارتها؛ وخدمات الصحة العمومية البيطرية؛ وتوفير خدمات المياه

  :  انظر. (الشخصية
Investing to overcome the global impact of neglected tropical diseases: third WHO report on neglected diseases 2015.  ،  

 .٢٠١٥جنيف، منظمة الصحة العالمية، 
)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/152781/1/9789241564861_eng.pdf?ua=1،  األولتشرين  ١٦تم االطالع في /
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