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  العبء العالمي للدغ الثعابين
  
  

  العامتقرير من المدير 
  

  
فـي جـدول األعمـال خـالل دورة المجلـس األربعـين بعـد رح إدراج بنـد عـن العـبء العـالمي للـدغ الثعـابين اقتُ   -١

البنـد تلـك الـدورة علـى إرجـاء النظـر فـي انعقـاد أعضـاء مكتـب المجلـس قبـل : اتفـق ٢٠١٧المائة المعقـودة فـي عـام 
  ٢٠١٨.١إلى دورة المجلس في كانون الثاني/ يناير 

  
حقـن خلـيط مـن المـواد عن  وينجم عادةً هو مرض يحتمل أن يهدد الحياة  التسمم الناجم عن لدغ الثعابينو   -٢

 شـخصبـّخ عـين عـن أيضـًا ويمكن أن ينجم التسـمم . ساملدغة ثعبان التعرض ل جراءمن السامة المختلفة ("السم") 
التسـمم الثعـابين لـدغات . وال تسبب جميـع دفاعللعلى بصق السم كوسيلة ذات القدرة بسم أنواع معينة من الثعابين 

وتســبب نســبة ألن بعــض الثعــابين هــي ثعــابين غيــر ســامة وألن الثعــابين الســامة ال تحقــن دومــًا الســم عنــد اللــدغ. 
المــواد الســامة هــي خلــيط معقــد مــن وســموم الثعــابين مــن جميــع لــدغات الثعــابين التســمم.  ٪٥٥و ٥٠متراوحــة بــين 

المــواد الســامة تكــون و . نفســهتختلــف مــن نــوع إلــى نــوع آخــر مــن الثعــابين وحتــى ضــمن النــوع و والببتيديــة البروتينيــة 
الكائنـات الحيـة طائفـة كبيـرة مـن األهـداف الخلويـة فـي تفاعل مع للتطور بفعل الفة مكيّ سموم الثعابين في الموجودة 

(حسـب  متعـددة أجهـزة عضـويةلـدى اإلنسـان والحيـوان يصـيب  النـاجم عـن لـدغ الثعـابينالتسمم و التي تتعرض لها. 
النــزف مــا يلــي: المعــين وفئــات المــواد الســامة الموجــودة فــي الســم) ويمكــن أن يســبب فــي جملــة أمــور  ثعبــاننــوع ال

وتسـمم القلـب تـنكس العضـل) والشـلل العصـبي العضـلي ونخـر األنسـجة وتحلـل العضـل (والتعطيل المطول لإلرقاء 
  الدم. نقص حجموالخثار وصدمة وٕاصابة كلوية حادة 

  
  لتسمم الناجم عن لدغ الثعابينا بسببالمراضة والعجز والوفيات معدالت 

  
بســبب التســمم النــاجم عــن لــدغ الثعــابين علــى الصــعيد تقــدير معــدالت المراضــة والعجــز والوفيــات  طــرحي  -٣

وتشــمل أســباب ذلــك مــا يلــي: . المنــاطق المداريــة المهملــةأخــرى مــن أمــراض أمــراض العــالمي مشــكلة كمــا فــي حــال 
فــراد فــي المجتمعــات الفقيــرة المعتمــدة علــى الزراعــة والرعــي فــي البلــدان ذات الــدخل األانتشــار المــرض فــي صــفوف 

وقــد تتبــع ســلوكيات لطلــب الحصــول علــى الرعايــة الصــحية خيــارات محــدودة  الهــتُتــاح الــذين المــنخفض والمتوســط 
النـاجم عـن لـدغ الثعـابين عـن التسـمم وعدم جمع البيانـات الحصول على هذه الرعاية؛  ركيكة في مجال السعي إلى

ُعرقلــت المنظمــة فــي محاولتهــا البدائيــة لتحديــد معــدالت الوفيــات العالميــة قــد و . بصــورة منهجيــة فــي وزارات الصــحة
أنهــا توصــلت إلــى تقــدير نتيجــة لســوء جــودة البيانــات غيــر  ١٩٥٤بســبب التســمم النــاجم عــن لــدغ الثعــابين فــي عــام 

المســتعينة ببيانــات ذات األحــدث عهــدًا أمــا المحــاوالت حالــة وفــاة فــي الســنة.  ٤٠ ٠٠٠و ٣٠ ٠٠٠تــراوح بــين ي امــ
 ٨١ ٠٠٠تـــراوح بــــين تخـــص مـــا يعامـــة تقـــديرات عالميـــة  تـــيحاكتمالهـــا) فتنة (علـــى الـــرغم مـــن عـــدم جـــودة محّســـ
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مليـون حالـة  ٢,٧و ١,٨بـين  المتراوحـةالنـاجم عـن لـدغ الثعـابين حالة وفاة ناتجة عن حـاالت التسـمم  ١٣٨ ٠٠٠و
عــن  ٢٠١٦وكانــت دراســة عــام  ١لدغــة مــن لــدغات ثعــابين ســامة وغيــر ســامة. مليــون ٥,٤و ٤,٥ومــا يتــراوح بــين 

حالــة وفــاة ســببتها  ٧٩ ٠٠٠عــبء المــرض العــالمي التــي ُنشــرت مــؤخرًا أكثــر تحفظــًا وقــدرت حــدوث مــا مجموعــه 
حــد يشــير إلــى ممــا  ٢حالــة ٨٩ ٤٠٠و ٥٦ ٨٠٠بــين نطــاق عــدم اليقــين بتــراوح  ٢٠١٦حيوانــات ســامة فــي عــام 

 ٣أقصــى لحــاالت الوفــاة الناجمــة عــن لــدغ الثعــابين مشــابه للحــد األدنــى المبلــغ عنــه فــي الدراســة الحديثــة األخــرى.
التنـدب حـاالت و دائم بمـا فيهـا العمـى الـعجـز الشخص فـي السـنة لحـاالت  ٤٠٠ ٠٠٠وتشير التقديرات إلى تعرض 

وال تحظـى اآلثـار النفسـية للتسـمم  ٤والبتر التالي للتسمم الناجم عن لـدغ الثعـابين.والحركة المحدودة ة الممتدوالتقفع 
التســمم النــاجم عــن لــدغ أن تــدل علــى النكــا  مــن ســرينــات النــاجم عــن لــدغ الثعــابين بــاالعتراف الكــافي. وهنــاك بيّ 

اضــــطرابات اإلجهــــاد التــــالي للصــــدمات لــــدى انتشــــار  تالثعــــابين يســــبب عقابيــــل نفســــية طويلــــة األمــــد وأن معــــدال
بمســتويات اضــطرابات اإلجهــاد  هةشــبي تالــذين تعرضــوا لتســمم مجمــوعي نــاجم عــن لــدغ الثعــابين كانــشــخاص األ

حـوادث المـرور أو عقـب  ٢٠٠٤النكـا عـام  اجتاحت سريأمواج التسونامي التي عقب المالحظة  التالي للصدمات
  ٥الكبرى.

  
البلـــدان ويصـــيب التســـمم النـــاجم عـــن لـــدغ الثعـــابين األشـــخاص فـــي المجتمعـــات الريفيـــة الفقيـــرة أساســـًا فـــي   -٤

راسـخ وجـود تـرابط ن وهنـاك مجموعـة كبيـرة مـن المنشـورات التـي تبـيّ المدارية وشبه المدارية في جميع أنحاء العـالم. 
ارتفــاع معــدالت اإلصــابة بالتســمم النــاجم عــن لــدغ الثعــابين تــدني الوضــع االجتمــاعي واالقتصــادي أو الفقــر و بــين 

(المتراوحــة العــاملون العمــال الزراعيــون واألطفــال الريفيــون و  الصــيادون وقــاطفو الثمــارفومعــدالت الوفيــات بســببه. 
ــاح لهــم المقيمــة فــي مســاكن األســر أفــراد و ســنة)  ١٤ســنوات و ١٠أعمــارهم بــين  ســيئة البنــاء واألشــخاص الــذين تُت

بوجـه  معرضون لإلصابة بهـذا المـرضوالرعاية الصحية هم بأسرهم أشخاص فرص محدودة للحصول على التعليم 
 البلــدانمســتوى دخــل شــار التســمم النــاجم عــن لــدغ الثعــابين تناســبًا عكســيًا مــع تويتناســب معــدل ان ٦،٧،٨،٩خــاص.
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ل أعلى معدل انتشار في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط وأدنى معدل انتشار فـي البلـدان المرتفعـة يسجَّ  إذ
علـى األقـل سنويًا يسجَّل فيه بلدًا من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط  ١٦وجد يوفي غرب أفريقيا، الدخل. 

حالــة وفــاة  ١,٢أي مــا يعــادل بســبب التســمم النــاجم عــن لــدغ الثعــابين حالــة وفــاة  ٥٣٥٠و ٣٥٠٠مــا يتــراوح بــين 
 وعــــولج ١الســــنة. فــــي) ١٠٠ ٠٠٠كــــل  ١,٤و ٠,٩أي مــــا بــــين  ٪٩٥ يبلــــغ نطــــاق الثقــــة(نســــمة  ١٠٠ ٠٠٠ كــــل

 بـاالقتران مـع تسـجيل) ٢٠١٠-٢٠٠٩مصابًا بالتسمم الناجم عن لدغ الثعابين علـى مـدى عـامين ( شخصاً  ٥٣٦٧
ـــــط ٨٢ ـــــاة فـــــي مستشـــــفى نيجيـــــري واحـــــد فق ـــــة وف ـــــ ٢حال ـــــى مـــــدى خمســـــة  ١١٤ ١٢٦عـــــن غ وُبلِّ ـــــان عل لدغـــــة ثعب

أشــــارت التقــــديرات إلــــى وعلــــى الــــرغم مــــن عــــدم اكتمــــال البيانــــات،  ٣و.صــــفا ) فــــي بوركينــــا٢٠١٤-٢٠١٠( أعــــوام
الصــــحراء الكبــــرى معــــدالت الوفيــــات بســــبب التســــمم النــــاجم عــــن لــــدغ الثعــــابين علــــى نطــــاق أفريقيــــا جنــــوب  تــــراوح
دراسـة  التقديرات الـواردة فـيأما  ٢٠١٠.٤و ١٩٧٠حالة في السنة في الفترة بين عامي  ٣٢ ٠٠٠و ٢٠ ٠٠٠ بين

مليون لدغة ثعبان في السنة  ٢,٨و ١,٤ما يتراوح بين ل التعرضفأفادت ب ٢٠٠٣و ٢٠٠١أجريت بين عامي بارزة ٍ 
جريـــــت وأشـــــارت التقـــــديرات الـــــواردة فـــــي دراســـــة وطنيـــــة أُ  ٥حالـــــة وفـــــاة علـــــى األقـــــل. ٤٦ ٠٠٠ســـــببت فـــــي الهنـــــد 

 حالــة وفــاة ٦٠٤١لدغــة ثعبــان ســببت  ٥٨٩ ٩١٩ يســاويالتعــرض لمــا إلــى فــي بــنغالديش المجــاورة  ٢٠٠٩ عــام
 سنوات العمر المصححة باحتساب مدد العجزأعداد كبيرة من إلى يؤدي التسمم الناجم عن لدغ الثعابين و  ٦.سنوياً 

ـــا  ـــنظم الصـــحية والعوامـــل البيئيـــة والثعـــابين وكثافتهـــا  ســـكانبعوامـــل مثـــل حجـــم فئـــات التتـــأثر فـــي أفريقي وفعاليـــة ال
لســنوات العمــر المصــححة باحتســاب مــدد العجــز بســبب التســمم النــاجم عــن لــدغ الثعــابين فــي العــدد الســنوي  (بلــغ
واستنادًا إلى تحليل للبيانات الصادرة على التوالي على سبيل المثال).  ١٢٤ ٤٨٤و ١٥٥٠بيساو ونيجيريا  -غينيا

العمــر المصــححة باحتســاب مــدد ســنة مــن ســنوات  ٣١٩ ٨٧٤تشــير التقــديرات إلــى ، ٢٠١٠و ١٩٧٦بــين عــامي 
عــن عــبء  ٢٠١٦دراســة عــام وتتضــمن  ١بســبب التســمم النــاجم عــن لــدغ الثعــابين ســنويًا فــي غــرب أفريقيــا. العجــز

بسـبب  إجمالي سنوات العمر المصححة باحتساب مـدد العجـزتخص  بعيدمماثلة إلى حد  تقديراتالمرض العالمي 
نطــاق ســنة ( ٣٣٠ ٠٠٠إذ يبلــغ هــذا العــدد اإلجمــالي  ٢٠١٦فــي عــام اعتــداءات حيوانــات ســامة فــي غــرب أفريقيــا 

  ٧).٣٩٨ ٠٠٠-٢٤٧ ٠٠٠ عدم اليقين:
                                                           

١            Habib AG, Kuznik A, Hamza M, Abdullahi MI, Chedi BA, Chippaux JP, et al. Snakebite is under 
appreciated: appraisal of burden from West Africa. PLoS Negl Trop Dis. 2015;9(9):e0004088. doi: 
10.1371/journal.pntd.0004088.  

٢              Ademola-Majekodunmi FO, Oyediran FO, Abubakar SB. Incidence of snakebites in Kaltungo, 
Gombe State and the efficacy of a new highly purified monovalent antivenom in treating snakebite patients 
from January 2009 to December 2010. Bull Soc Pathol Exot. 2012;105(3):175-8. doi: 10.1007/s13149-012-
0232-2.  

٣                   Gampini S, Nassouri S, Chippaux JP, Semde R. Retrospective study on the incidence of 
envenomation and accessibility to antivenom in Burkina Faso. J Venom Anim Toxins Incl Trop Dis. 
2016;22:10. doi: 10.1186/s40409-016-0066-7. 

٤                      Gutiérrez JM, Calvete JJ, Habib AG, Harrison RA, Williams DJ, Warrell DA. Snakebite 
envenoming. Nat Rev Dis Primers. 2017;3:17063. doi: 10.1038/nrdp.2017.63.3.  

٥                  Mohapatra B, Warrell DA, Suraweera W, Bhatia P, Dhingra N, Jotkar RM, et al. Snakebite 
mortality in India: a nationally representative mortality survey. PLoS Negl Trop Dis. 2011;5(4):e1018. doi: 
10.1371/journal.pntd.0001018. 

٦        Rahman R, Faiz MA, Selim S, Rahman B, Basher A, Jones A, et al. Annual incidence of snake bite 
in rural Bangladesh. PLoS Negl Trop Dis. 2010;4(10):e860. doi: 10.1371/journal.pntd.0000860.  

٧       Global Burden of Disease Collaborative Network. Global Burden of Disease study 2016 (GBD 2016) 
results. Seattle, WA: Institute for Health Metrics and Evaluation; 2017 (http://ghdx.healthdata.org/gbd-
results-tool, accessed28 November 2017).  
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ويزيد هذا التسمم مصابين به وعلى أسرهم. على األفراد اللدغ الثعابين عواقب متعددة وللتسمم الناجم عن   -٥
وفــي واالقتــراض القســري. وفقــدان الــدخل نتيجــة الرتفــاع تكــاليف العــالج معانــاة الفقــراء مــن الفقــر فــي عــدة حــاالت 

ــــة المضــــادة ل ــــرى تراوحــــت قيمــــة التكــــاليف المباشــــرة لألدوي ــــوب الصــــحراء الكب ــــا جن ــــين لأفريقي  ٥٥ســــموم وحــــدها ب
لحصــــول علــــى عــــالج نــــاجع باســــتخدام الجرعــــات الموصــــى بهــــا وبلــــغ متوســــط التكــــاليف ل دوالرًا أمريكيــــاً  ٦٤٠و

تكـــــاليف العـــــالج األولـــــي فـــــي ارتفـــــاع غ عـــــن وفـــــي الهنـــــد ُبلِّـــــ ٢٠١١.١و ٢٠١٠عـــــامي  فـــــيدوالرًا أمريكيـــــًا  ١٢٤
د تكّبـو  ٢أمريكيـًا.دوالرًا  ٥٨٩٠وُسـجلت تكـاليف إضـافية طويلـة األمـد قـدرها دوالرًا أمريكيـًا  ٥١٥٠إلـى  ٢٠١٠ عام

بينمـا سـنوات  ٣,٦المصابين بالتسمم الناجم عـن لـدغ الثعـابين خسـائر ماليـة تعـادل قيمـة الـدخل لمـدة بعض األفراد 
وقــف تعلــيم األطفــال لــى عبعــض األســر  ُأرغمــتو ســنة.  ١٤تســاوي قيمــة الــدخل لمــدة  بــاع بعضــهم اآلخــر أراض

ت حــاالت ُأجبــر فيهــا األطفــال علــى تــرك لالثعــابين بينمــا ُســجِّ اجم عــن لــدغ بســبب فقــدان الــدخل نتيجــة للتســمم النــ
شخص مصاب بالعجز بسبب التسـمم المدرسة للعمل بهدف مساعدة األسرة على تحمل تكاليف المعيشة أو لرعاية 

 ١٩٨٠فــي الفتــرة بــين عــامي متوســط التكــاليف  بلــغدراســة أجريــت فــي زمبــابوي ووفقــًا لالنــاجم عــن لــدغ الثعــابين. 
دوالرًا أمريكيـًا  ٢٢٥فقـط لمـريض مصـاب بالتسـمم النـاجم عـن لـدغ الثعـابين فـي المستشـفى  لتوفير الرعاية ١٩٨٩و

مــن  ٪٧٥نســبة تنــاهز  بــأن ٢٠٠٦وفــي بــنغالديش أفــادت دراســة لعــام  ٣الحصــول علــى أي عــالج.فــي اليــوم قبــل 
مـنهم  ٪٦٠وأن أكثـر مـن علـى العـالج المحققـة ا وفوراتهـ تاألفراد المصابين بالتسـمم النـاجم عـن لـدغ الثعـابين أنفقـ

  ٤اقترض المال لتغطية التكاليف.
  

  لتسمم الناجم عن لدغ الثعابينبا المتعلقانالعالج والتأهيل 
  
ــــل   -٦ ــــاعيمّث ــــى  مستحضــــراتباســــتخدام  العــــالج المن مضــــادة للســــموم مشــــتقة مــــن الحيوانــــات ومحتويــــة عل

العـالج الرئيسـي للتسـمم النـاجم  )Fabأو  F(ab)2التجزيئية (على مشتقاته من المنتجات أو  Gالغلوبولين المناعي 
منتجـات شـديدة النجاعـة عنـدما األدويـة المضـادة للسـموم تكـون و سـنة.  ١٢٠عن لدغ الثعابين على مدى أكثر من 

فـي المرحلـة السـابقة لظهـور األعـراض الصـارم باالمتثال لممارسات التصنيع الجيـدة الحاليـة وتخضـع للتقيـيم تصنع 
بجرعات كافية بعـد التعـرض قبل التسجيل وخصوصًا إذا ُأعطيت في أسرع وقت ممكن  والمرحلة السريرية السريرية

وتعاني عدة أقاليم في الوقت الحالي مـن قلـة تـوافر منتجـات مضـمونة الجـودة ومصـنعة علـى النحـو  ٥للدغة ثعبان.
 ٦نظيمهــا.تحضــرات المضــادة لســموم الثعــابين و مستويعــزى هــذا الوضــع جزئيــًا إلــى ســوء مراقبــة الالمالئــم وٕاتاحتهــا. 

                                                           
١    Brown NI. Consequences of neglect: analysis of the sub-Saharan African snake antivenom market and 

the global context. PLoS Negl Trop Dis. 2012;6(6): e1670. doi: 10.1371/journal.pntd.0001670.  
٢   Vaiyapuri S, Vaiyapuri R, Ashokan R, Ramasamy K, Nattamaisundar K, Jeyaraj A, et al. Snakebite and 

its socio-economic impact on the rural population of Tamil Nadu, India. PLoS One. 2013;8(11):e80090. doi: 
10.1371/journal.pone.0080090.  

٣          Kasilo OM, Nhachi CF.A retrospective study of poisoning due to snake venom in Zimbabwe. Hum Exp 
Toxicol. 1993;12(1):15-8.  

٤   Hasan SM, Basher A, Molla AA, Sultana NK, Faiz MA. The impact of snake bite on household economy 
in Bangladesh. Trop Doct. 2012;42(1):41-3. doi: 10.1258/td.2011.110137.  

٥   Gutiérrez JM, Burnouf T, Harrison RA, Calvete JJ, Kuch U, et al. A multicomponent strategy to improve 
the availability of antivenom for treating snakebite envenoming. Bull World Health Organ. 2014;92(7): 526-
32. doi: 10.2471/BLT.13.132431.  

 .٢٠١٢منظمــــة الصــــحة العالميــــة؛  ء المعنيــــة بالمعــــايرة البيولوجيــــة: التقريــــر التاســــع والخمســــون. جنيــــف:الخبــــرالجنــــة    ٦
علــــــــــــــى الموقــــــــــــــع اإللكترونــــــــــــــي التــــــــــــــالي:  ٩٦٤التقــــــــــــــارير التقنيــــــــــــــة لمنظمــــــــــــــة الصــــــــــــــحة العالميــــــــــــــة، رقــــــــــــــم  سلســــــــــــــلة(

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75167/1/WHO_TRS_964.pdf،  تشــــــــــرين الثــــــــــاني/  ٦تــــــــــم االطــــــــــالع فــــــــــي
  ).٢٠١٧ نوفمبر
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توجد مواصفات دنيا للمنتجات خاصة بفاعلية المنتجات المضادة للسموم أو نجاعتهـا أو جرعاتهـا أو مأمونيتهـا  وال
هــا منتجــات غيــر ظل تــدخل فــيطــر التنظيميــة بيئــات ويهيــئ ضــعف الــنظم الصــحية وضــعف األفــي عــدة ســياقات. 

والمرحلة السريرية  في المرحلة السابقة لظهور األعراض السريريةتقييم أي دون إجراء مأمونة وغير ناجعة األسواق 
والسـيما فـي واسـعة االنتشـار متدنيـة المنتجـات ال تصـبحأومن بين عواقـب هـذه الـنظم الهشـة أن  ١،٢.قبل التسجيل

اإلقـالع عـن جبـر الجهـات المنافسـة فـي البيئـات المحكمـة التنظـيم علـى أأفريقيا جنوب الصـحراء الكبـرى وآسـيا ممـا 
وخصوصًا فيما يتصل بتحسين العالجات  ،ويعرقل ضعف األسواق أيضًا االستثمار في البحث والتطوير ٣اإلنتاج.

المأمونية وتعزيز بهدف الحد من التكاليف وتحسين  المنتجات العالجية البيولوجيةالحالية وتطوير الجيل القادم من 
  .النجاعة

  
أن المرضــــى العــــالج المنــــاعي أهميــــة محوريــــة لعــــالج التســــمم النــــاجم عــــن لــــدغ الثعــــابين غيــــر ويكتســــي   -٧

الــدواء المضــاد للســموم مفعــول مكونــات الســموم التــي ويبطــل يحتــاجون عــادة إلــى مجموعــة مــن الخــدمات الصــحية. 
ة العضــوية نتيجــة للتعــرض لهــذه المــواد الســامة. ز يلحــق بــاألجهالــذي الضــرر  بطــليأنــه ال  إاليمكــن الوصــول إليهــا 

ــا هــابعــد احتجاز بعــض المــواد الســامة للغلوبــولين المنــاعي المضــاد للســموم الوصــول إلــى يمكــن  الفــ . داخــل الخالي
تـدخالت طبيـة تكميليـة مثـل مـا يلـي: تـوفير وينطوي العالج الناجع على إعطـاء الـدواء المضـاد للسـموم إلـى جانـب 

أو إنعاش السوائل؛ وتنبيب المسلك الهوائي؛ والتهوية الميكانيكية؛ وغسل الدم؛ وٕانضـار  اإلنعاش القلبي التنفسي و/
ويستلزم تحسـين حصـائل المرضـى وبلـوغ الجرح والجراحة االستبنائية؛ والعالج الطبيعي؛ وخدمات التأهيل األخرى. 

لتسمم الناجم عن لدغ الثعابين والوفيات المرتبطة به مـا يلـي: باالفعالة للحد من معدالت اإلصابة  المكافحةأهداف 
وبــذل الجهــود الراميــة إلــى وتحســين إتاحــة األدويــة األساســية مثــل األدويــة المضــادة للســموم؛ الــنظم الصــحية؛  دعيمتــ

وااللتـزام بتعزيـز إلمـام العـاملين إزالة األدوية المضادة للسموم المتدنية النوعية وغيرها من األدويـة المتدنيـة النوعيـة؛ 
القـــدرة علـــى تنظـــيم المنتجـــات واالرتقـــاء بالصـــحيين بوســـائل تشـــخيص التســـمم النـــاجم عـــن لـــدغ الثعـــابين وعالجـــه؛ 

  ورصد استخدامها ومأمونيتها.والتوزيع الفعال لألدوية المضادة للسموم؛ المضادة للسموم؛ 
  

  ينللتسمم الناجم عن لدغ الثعاباستجابة المنظمة 
  
فريـق الخبـراء االستشـاري االسـتراتيجي والتقنـي التـابع أوصت لجنة فرعيـة تابعـة ل، ٢٠١٧في آذار/ مارس   -٨

بضـرورة إدراج التسـمم النـاجم عـن لـدغ خالل اجتماعه العاشر  للمنظمة والمعني بأمراض المناطق المدارية المهملة
المداريـــة المهملـــة بوصـــفه مرضـــًا مـــن أمـــراض المنـــاطق الثعـــابين فـــي حافظـــة المنظمـــة الخاصـــة بـــأمراض المنـــاطق 

وأدرجـت المنظمـة  ٢٠١٧ووافق المـدير العـام علـى هـذه التوصـية فـي أيـار/ مـايو  ٤المدارية المهملة من الفئة ألف.
  .٢٠١٧في حزيران/ يونيو التسمم الناجم عن لدغ الثعابين في قائمة أمراض المناطق المدارية المهملة 

                                                           
١    Visser LE, Kyei-Faried S, Belcher DW, Geelhoed DW, van Leeuwen JS, van Roosmalen J. Failure of a 

new antivenom to treat Echis ocellatus snake bite in rural Ghana: the importance of quality surveillance. 
Trans R Soc Trop Med Hyg. 2008;102(5):445-50. doi: 10.1016/j.trstmh.2007.11.006.  

٢           Warrell DA. Unscrupulous marketing of snake bite antivenoms in Africa and Papua New Guinea: 
choosing the right product – “what's in a name?”. Trans R Soc Trop Med Hyg. 2008;102(5): 397-9. doi: 
10.1016/j.trstmh.2007.12.005.  

٣                    Williams DJ. Snake bite: a global failure to act costs thousands of lives each year. BMJ. 
2015;351:h5378. doi: 10.1136/bmj.h5378. 

٤   Report of the tenth meeting of the WHO Strategic and Technical Advisory Group for Neglected Tropical 
Diseases, 29–30 March 2017, WHO Geneva. Geneva: World Health Organization; 2017 
(http://www.who.int/neglected_diseases/NTD_STAG_report_2017.pdf?ua=1, accessed 15 November 2017).  
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جهودهــا األوســع نطاقــًا الراميــة إلــى التغلــب درجــت المنظمــة التســمم النــاجم عــن لــدغ الثعــابين فــي إطــار أو   -٩
والحيوانيــة مــن األمــراض الســارية  متنوعــة مجموعــةوهــي مــراض المنــاطق المداريــة المهملــة العــالمي ألثــر األعلــى 

وتختلـف أهميـة هـذه األمـراض علـى ظـروف المنـاطق المداريـة وشـبه المداريـة. ظـل أساسًا في  تنتشرالمصدر التي 
وتلـك أنهـا تصـيب الفئـات السـكانية الفقيـرة هـي بينهـا لمشـتركة ا السـمةالمستوى الوطني واإلقليمي والعالمي غيـر أن 

لالســتجابة مــن أجــل مكافحــة ة تقنيــة مخصصــة قــدر األمانــة  هيــأت، ٢٠٠٥وفــي عــام التــي يصــعب الوصــول إليهــا. 
األمــراض الفرديــة إلــى ل محــور التركيــز التشــغيلي مــن ومنــذ ذلــك الحــين، تحــوّ أمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة. 

أي مــرض محــدد باســتخدام أنســب مجموعــة مــن التــدخالت فــي أي مكــان العمــل الرامــي إلــى مكافحــة ف. التــدخالت
 المـرض مالئمة للوقايـة مـنالتدابير الومدى توافر الخصائص الوبائية للمرض  يسترشد بالمعارف الكافية عن معين

  التي يمكن تنفيذها بنجاح وخصوصًا في السياقات القليلة الموارد.والكشف عنه ومكافحته 
  

الغلوبـــــولين المنـــــاعي المضـــــاد لســـــموم الثعـــــابين مستحضـــــرات جـــــودة وتســـــلم المنظمـــــة بضـــــرورة تحســـــين   -١٠
 ٢٠٠٧اعترفــت األمانــة فــي عــام قــد و المســتخدمة لعــالج التســمم النــاجم عــن لــدغ الثعــابين ومأمونيتهــا وتنظيمهــا. 

 ُنقحـت ٢٠١٠ن هذا الموضوع مما أدى إلى نشر مبادئ توجيهيـة تقنيـة فـي عـام عوضع إرشادات محددة بضرورة 
إعــداد أداة إلكترونيــة للمســاعدة علــى اختيــار الــدواء المضــاد للســموم المالئــم ٕالــى و  ٢٠١٧١وُحــدثت الحقــًا فــي عــام 

عملية للتقييم التقنـي للمنتجـات المضـادة للسـموم  ٢٠١٥األمانة في عام  رستوأ ٢على توزيع الثعابين السامة. بناءً 
  عضاء.التمكن من تقديم توصيات مسندة بالبّينات إلى الدول األبهدف قة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المسوّ 

  
وتعتـرف المنظمــة بوجــود عــدد مــازال مهمــًال مــن أمــراض المنــاطق المداريــة وشــبه المداريــة المتصــلة بــالفقر   -١١

فــرص لالرتقــاء بالمعــارف عــن هــذه األمــراض مــن أجــل تيســير ال وتتــوافربمــا فيهــا التســمم النــاجم عــن لــدغ الثعــابين. 
الدعوة لدعم التوعية؛ وحفز تكوين معارف إضافية؛ وتشجيع إعداد أدوات واسـتراتيجيات مالئمـة للمكافحـة إلدراجهـا 

أنشـأت األمانـة فريقـًا عـامًال ودعمـًا لهـذه الجهـود، في حافظة المنظمة الخاصة بأمراض المناطق المداريـة المهملـة. 
معنيًا بالتسمم الناجم عن لدغ الثعابين للمساعدة على وضع خطـة اسـتراتيجية بشـأن المـرض. وسـتحدد هـذه الخطـة 
المناطق الرئيسية التـي ال بـد مـن تـوفير الـدعم والمسـاعدة فيهـا مـن أجـل الحـد مـن التسـمم النـاجم عـن لـدغ الثعـابين 

الســـتهالل تـــدخالت محـــددة وتنفيــــذها وتعبئتهـــا  ومكافحتـــه علـــى نحـــو فعـــال وتســـاعد األمانـــة علـــى تحديـــد المـــوارد
  وتقييمها.

  
وسيتطلب وضع استراتيجية للصحة العمومية بشأن الوقاية من التسمم الناجم عـن لـدغ الثعـابين ومكافحتـه   -١٢

تنفيــذ حتــى يتســنى اســتثمارات ال يســتهان بهــا فــي اســتراتيجية متعــددة المحــاور للحــد مــن المــرض ومكافحتــه توظيــف 
لة من حيث التكاليف للوقاية والتشخيص والعالج المبكر والتدبير العالجي للحاالت في السـياقات القليلـة أنشطة فعا
التسـمم بغيـة تيسـير إدراج تـدخالت الصـحة العموميـة لمكافحـة  يةفوسيكون مـن األساسـي تعبئـة مـوارد إضـاالموارد. 

التي تدعو المنظمة إلى تنفيذها لمكافحة أمراض أخرى من أمراض المناطق في التدخالت الناجم عن لدغ الثعابين 
التشـخيص  فـيالتسـمم النـاجم عـن لـدغ الثعـابين  بسـببنهـج لتقليـل عـبء المـرض يتمثـل أنسـب و المدارية المهملـة. 

لنهـوض بتـدابير وسيتيح تكثيف الجهود المجتمعية الرامية إلى االمبكر والعالج والتأهيل باستخدام األدوات المتاحة. 
                                                           

١       Guidelines for the production, control and regulation of snake antivenom immunoglobulins. Annex 5. 
Replacement of Annex 2 of WHO Technical Report Series, No. 964. Geneva: World Health Organization; 
2017. (http://www.who.int/entity/bloodproducts/AntivenomGLrevWHO_TRS_1004_web_Annex_5.pdf?ua=1, 
accessed 15 November 2017).  

٢    Venomous snakes distribution and species risk categories. Snake and antivenoms database. Geneva: 
World Health Organization (http://apps.who.int/bloodproducts/snakeantivenoms/database/, accessed 15 
November 2017).  
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بتـدعيم الـنظم الصـحية  مقترنـاً ن لطلـب الحصـول علـى الرعايـة الصـحية الوقاية واإلسـعافات األوليـة والسـلوك المحّسـ
يقتضـي و للحد من معدالت اإلصابة بالتسمم الناجم عن لدغ الثعـابين وتعزيـز إتاحـة العـالج النـاجع.  فرصًا إضافية

الـــُنهج االبتكاريـــة لتشـــخيص التســـمم النـــاجم عـــن لـــدغ الثعـــابين وعالجـــه ي فـــالتصـــدي لمشـــكلة االســـتثمار المحـــدود 
  ولويات ومجاالت التركيز الخاصة.ومكافحته أيضًا تعبئة الموارد من مصادر متنوعة وتحديد األ

  
وستكثف األمانة في المقـر الرئيسـي والمكاتـب اإلقليميـة الجهـود الداعيـة إلـى تحسـين ترصـد التسـمم النـاجم   -١٣

وسـتظل تلـتمس الـدعم المركـز مـن الجهـات المانحـة والشـريكة الدوليـة وتقـدم المسـاعدة لثعـابين ومكافحتـه. عن لدغ ا
االرتقـــاء بالمعـــارف الكافيـــة عـــن  تـــيحيينبغـــي أن ممـــا  التقنيـــة إلـــى وزارات الصـــحة فـــي الـــدول األعضـــاء المتضـــررة

مكافحـــة تكـــون مالئمـــة لتنفيـــذها فـــي جميـــع الظـــروف والســـيما فـــي للللســـماح بوضـــع اســـتراتيجيات وأدوات المـــرض 
أمراض أخـرى بـ الخـاص ببرنامج العمـلوهذا أمر سيستند إلى الخبرة المكتسبة في االرتقاء السياقات القليلة الموارد. 

لقـدرة علـى امن أمراض المناطق المدارية وشبه المدارية المتصلة بالفقر التي التزال مهملة في الوقت الحالي ويزيـد 
تتنـــاول جميـــع جوانـــب هـــذه األمـــراض مـــراض التصـــدي لهـــذه األمـــراض مـــن خـــالل بـــرامج ابتكاريـــة ومكثفـــة إلدارة األ

  حد من معدالت المراضة والعجز والوفيات.بغرض الفيها الجانب اإليكولوجي على نحو متكامل  بما
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

 .تقديم المزيد من اإلرشادو  بهذا التقريراإلحاطة علمًا المجلس مدعو إلى   -١٤
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