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• هناك ثالثة �أ�سكال رئي�سية لد�ء �للي�سمانيات هي: د�ء �للي�سمانيات �حل�سوي )غالبًا ما يعرف با�سم كاالز�ر وهو �أكرث 	

�أ�سكال �ملر�ض خطورة( و د�ء �للي�سمانيات �جللدي )وهو �ل�سكل �الأكرث �سيوعًا( و د�ء �للي�سمانيات �ملخاطي �جللدي. 

• ينجم د�ء �للي�سمانيات عن طفيليات �للي�سمانية �الأو�لية �لتي ت�سري عن طريق لدغ ذباب �لرمل �مل�ساب بالعدوى.	

• ي�سيب �ملر�ض �أفقر �لنا�ض على هذ� �لكوكب، ويرت�فق مع �سوء �لتغذية و�لنزوح �ل�سكاين و�مل�ساكن �لرديئة و�سعف �لنظام 	

�ملناعي ونق�ض �ملو�رد.

• يرتبط د�ء �للي�سمانيات بالتغري�ت �لبيئية؛ مثل �لت�سحر وبناء �ل�سدود و�سبكات �لري و�لتح�سر.	

• يحدث �سنويًا ما يقدر بنحو 137 492 حالة جديدة يف �إقليم �سرق �ملتو�سط  )بيانات عام 2012(.	

ينجم د�ء �للي�سمانيات عن طفيلي �أحادية �خللية، وهو و�حد من بني �أكرث من 20 نوعًا من �أنو�ع  �للي�سمانية، وي�سري �إىل 

�الإن�سان عن طريق لدغة �أنثى ذباب �لرمل �لفا�سد �مل�سابة  بالعدوى. وهناك ثالثة �أ�سكال رئي�سية للمر�ض �سائعة يف �الإقليم 

هي:

• داء اللي�شمانيات احل�شوي, ويعرف �أي�سًا با�سم كاالز�ر، وهو مميت �إذ� ترك دون معاجلة. ويتميز بنوبات غري منتظمة من 	

�حلمى وبفقد �لوزن وت�سخم �لطحال و�لكبد وفقر �لدم. وقد حدث ما يقدر بنحو 4924 حالة جديدة من د�ء �للي�سمانيات 

�حل�سوي يف �الإقليم يف عام 2012. و�إن �أكرث من 90% من �حلاالت �جلديدة حتدث يف �ستة بلد�ن و�أحدها هو �ل�سود�ن.

• داء اللي�شمانيات اجللدي وهو �أكرث �أ�سكال د�ء �للي�سمانيات �سيوعًا، وي�سبب قرحات يف �الأجز�ء �ملك�سوفة من �جل�سم، 	

ترتك ندبات تبقى مدى �حلياة وعجزً� خطريً�. �إن حو�يل 95% من حاالت د�ء �للي�سمانيات �جللدي حتدث يف �الأمريكتني 

وحو�ض �لبحر �الأبي�ض �ملتو�سط و�ل�سرق �الأو�سط و�آ�سيا �لو�سطى. و�أكرث من ثلثي حاالت د�ء �للي�سمانيات �جللدي �جلديدة 

حتدث يف �ستة بلد�ن، ومنها �أفغان�ستان و�جلز�ئر و�لرب�زيل وكولومبيا وجمهورية �إير�ن �الإ�سالمية و�جلمهورية �لعربية 

�ل�سورية. وقد قدر عدد �حلاالت �لتي وقعت يف �الإقليم عام 2012  بنحو 132 568 حالة.

الحقائق الرئيسية

سراية المرض

ي�سري د�ء �للي�سمانيات عن طريق ل�سعات �إناث ذباب �لرمل �لفا�سد �مل�سابة بالعدوى. وتتوقف وبائيات د�ء �للي�سمانيات على 

خ�سائ�ض �الأنو�ع �لطفيلية، و�خل�سائ�ض �لبيئية �ملحلية ملو�قع �ل�سريان، وتعر�ض �لتجمعات �ل�سكانية �لب�سرية �حلايل و�ل�سابق 

للطفيلي، و�ل�سلوك �لب�سري.
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داء الليشمانياتصفحة 2 من 4

العدوى المشتركة بالليشمانية وفيروس العوز المناعي البشري

�إن �الأ�سخا�ض �مل�سابني بعدوى م�سرتكة باللي�سمانية وفريو�ض �لعوز �ملناعي �لب�سري لديهم فر�سة كبرية لالإ�سابة �ل�سريرية 

�لفعلية باملر�ض، ومبعدالت �نتكا�ض ووفيات عالية. و�ملعاجلة �مل�سادة للفريو�سات �لقهقرية تقلل من تطور �ملر�ض، وتوؤخر 

�النتكا�ض، وتزيد من بقاء �ملر�سى �مل�سابني بعدوى م�سرتكة على قيد �حلياة.

عوامل الخطر الرئيسية

الظروف االجتماعية االقت�شادية

�إن �لفقر يزيد من خماطر �الإ�سابة بد�ء �للي�سمانيات. فامل�ساكن �لرديئة وظروف �الإ�سحاح �ملنزيل �ل�سيئة )مثل: عدم معاجلة 

�لنفايات، �ملجاري �ملك�سوفة( قد تزيد من �أماكن تكاثر ذبابة �لرمل و�إيو�ئها، ف�ساًل عن �إتاحة و�سولها �إىل �لب�سر. و�إن ذباب 

�لرمل ينجذب �إىل �مل�ساكن �ملزدحمة، الأنها توفر له م�سدر جيدً� لوجبات �لدم. و�ل�سلوك �لب�سري - مثل �لنوم يف �لهو�ء �لطلق 

�أو على �الأر�ض - قد يزيد من خماطر �لتعر�ض لالإ�سابة. كما �أن ��ستخد�م �لنامو�سيات �ملعاجلة مببيد�ت �حل�سر�ت يقلل من 

هذه �ملخاطر.

�شوء التغذية

�إن �لنظم �لغذ�ئية �لتي تفتقر �إىل �لربوتني و�لطاقة و�إىل �حلديد و�لفيتامني �أو �لزنك تزيد من خماطر تطور �لعدوى �إىل 

كاالزار.

تنقل ال�شكان

غالبًا ما ترت�فق �أوبئة كل من �الأ�سكال �لرئي�سية لد�ء �للي�سمانيات مع �لهجرة ومع تنقل �الأ�سخا�ض غري �ملح�سنني �إىل مناطق 

توجد فيها دور�ت �ل�سريان. وال يز�ل �لتعر�ض للمخاطر �ملهنية �إ�سافة �إىل �لت�سحر �لو��سع �لنطاق ي�سكالن عاملني هامني. 

فعلى �سبيل �ملثال، �لنا�ض �لذين ي�ستوطنون يف مناطق كانت تعد غابات قد ينتقلون �إىل قرب مو�طن ذباب �لرمل، وهذ� ميكن 

�أن يوؤدي �إىل زيادة �سريعة يف عدد حاالت.

التغريات البيئية

�إن �لتغري�ت �لبيئية �لتي ميكن �أن توؤثر على وقوع د�ء �للي�سمانيات ت�سمل �لتح�سر، ومتدن دورة �ل�سريان، و�جتياح �ملز�رع 

و�مل�ستوطنات للمناطق �حلر�جية.
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تغري املناخ

�للي�سمانيات هو د�ء يتاأثر باملناخ بالتغري�ت �لتي تطر�أ على هطول �الأمطار ودرجة �حلر�رة و�لرطوبة. و�إن �الحتبا�ض �حلر�ري 

وتدهور  �لرتبة يوؤثر�ن معًا على �خل�سائ�ض �لوبائية �للي�سمانيات فبعدد  من �ل�سور:

• فالتغري�ت �لتي تطر�أ على درجات �حلر�رة و�الأمطار و�لرطوبة ميكن �أن يكون لها تاأثري�ت قوية على �لنو�قل وعلى 	

�مل�ستودعات �مل�سيفة عن طريق تغيري توزعها و�لتاأثري على بقياها وعلى �أحجام �لتجمعات �ل�سكانية،

• قات �للي�سمانية يف ذباب �لرمل، 	 و�لتقلبات �ل�سغرية يف درجة �حلر�رة ميكن �أن يكون لها تاأثري عميق على دورة مناء ُم�َسيِّ

مما ي�سمح ب�سريان �لطفيلي �إىل مناطق مل تكن موطونة بهذ� �ملر�ض،

• ي �إىل نزوح وهجرة �أعد�د �سخمة من �الأ�سخا�ض 	 و�لقحط و�ملجاعة و�لفي�سانات �لتي تنجم عن تغري �ملناخ ميكن �أن توؤدِّ

�إىل مناطق ينت�سر فيها د�ء �للي�سمانيات، و�سوُء �لتغذية ميكن �أن يقو�ض مناعتهم.

يف د�ء �للي�سمانيات �حل�سوي يتم و�سع �لت�سخي�ض عن طريق �جلمع بني �لعالمات �ل�سريرية و�الختبار�ت �لطفيلية �أو 

�ل�سريولوجية )�ختبار�ت �لت�سخي�ض �ل�سريع وغريها(. �أما يف د�ء �للي�سمانيات �جللدي و�ملخاطي �جللدي فاإن قيمة �الختبار�ت 

�ل�سريولوجية حمدودة. ويف د�ء �للي�سمانيات �جللدي فاإن �ملظهر �ل�سريري مع �الختبار�ت �لطفيلية يوؤكد�ن �لت�سخي�ض.

�إن معاجلة د�ء �للي�سمانيات تتوقف على عدة عو�مل، منها: منط �ملر�ض، و�أنو�ع �لطفيليات، و�ملوقع �جلغر�يف. و�إن د�ء 

�للي�سمانيات مر�ض ميكن معاجلته وقابل لل�سفاء. فجميع �ملر�سى �لذين ي�سخ�ض لديهم د�ء �للي�سمانيات �حل�سوي يحتاجون 

�إىل معاجلة فورية وكاملة. 

�إن �لوقاية من د�ء �للي�سمانيات ومكافحته تتطلبان مزيجًا من ��سرت�تيجيات �لتدخل، الأن �ل�سر�ية حتدث وفق نظام بيولوجي 

معقد ي�ستمل على �مل�سيف �لب�سري، و�لطفيلي، وذباب �لرمل �لناقل، وعلى �مل�ستودع �حليو�ين يف بع�ض �حلاالت. و�إن 

�ال�سرت�تيجيات �لرئي�سية ت�سمل مايلي:

• �لت�سخي�ض �ملبكر و�لتدبري �لعالجي �لفعال للحاالت يقلل من �نت�سار �ملر�ض ويقي من �لعجز و�لوفاة. وهناك - حاليًا - 	

�أدوية م�سادة للي�سمانية فعالة للغاية وماأمونة، خ�سو�سًا بالن�سبة لد�ء �للي�سمانيات �حل�سوي، و�إمكانية �حل�سول على هذه 

�الأدوية �آخذة يف �لتح�سن.

• مكافحة �لناقل ت�ساعد على �حلد من �سريان �ملر�ض �أو وقفه عن طريق مكافحة ذباب �لرمل؛ ال�سيما يف �لظروف �ملنزلية. 	

وطرق �ملكافحة ت�سمل ر�ض �ملبيد�ت �حل�سرية، و��ستخد�م �لنامو�سيات �ملعاجلة مببيد�ت �حل�سر�ت، و�لتدبري �لبيئي، 

و�حلماية �ل�سخ�سية.

داء الليشمانياتصفحة 3 من 4

التشخيص والمعالجة

الوقاية والمكافحة
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• �لرت�سد �لفعال للمر�ض �أمر مهم. فاكت�ساف �حلاالت ومعاجلتها ب�سكل مبكر ي�ساعد يف �حلد من �ل�سريان، وي�ساعد على 	

ر�سد �نت�سار �ملر�ض وعبئه.

• مكافحة �مل�سيف �مل�ستودع �أمر معقد، ويجب �أن يكيَّف مع �لو�سع �ملحلي.	

• �لتعبئة �الجتماعية وتدعيم �ل�سر�كات – تعبئة �ملجتمع وتعليمه تدخالٍت فعالة تتعلق بتغيري �ل�سلوك مع وجود ��سرت�تيجيات 	

تو��سل م�سممة حمليًا. و�إن �ل�سر�كة و�لتعاون مع خمتلف �الأطر�ف �ملعنية ومع �لرب�مج �الأخرى �ملعنية مبكافحة �الأمر��ض 

�ملنقولة بناقل �أمر بالغ �الأهمية على م�ستويات.

داء الليشمانياتصفحة 4 من 4

�إن عمل منظمة �ل�سحة �لعاملية يف جمال مكافحة د�ء �للي�سمانيات ي�ستمل على:

• دعم �لرب�مج �لوطنية ملكافحة د�ء �للي�سمانيات،	

• زيادة �لوعي و�لدعوة ب�ساأن �لعبء �لعاملي لد�ء �للي�سمانيات، وتعزيز �مل�ساو�ة يف فر�ض �حل�سول على �خلدمات �ل�سحية 	

�ملعنية بالوقاية من �ملر�ض وبالتدبري �لعالجي للحاالت،

• و�سع دالئل �إر�سادية و��سرت�تيجيات ومعايري لل�سيا�سات ت�ستند �إىل �لبينات، من �أجل �لوقاية من د�ء �للي�سمانيات 	

ومكافحته، ومر�قبة تنفيذها،

• تقدمي �لدعم �لتقني للدول �الأع�ساء من �أجل بناء نظام تر�سد فعال م�ستد�م، ومن �أجل �لتاأهب لالأوبئة و�لت�سدي لها،	

• تدعيم �لتعاون و�لتن�سيق بني �ل�سركاء و�الأطر�ف �ملعنية و�لهيئات �الأخرى،	

• ر�سد �لو�سع �لعاملي لد�ء �للي�سمانيات و�الجتاهات وقيا�ض �لتقدم �ملحرز يف مكافحة �ملر�ض ومتويل ذلك،	

• �لت�سجيع على �إجر�ء بحوث يف جمال �ملكافحة �لفعالة لد�ء �للي�سمانيات، ت�سمل بحوثًا يف جماالت �إيجاد �أدوية ماأمونة 	

وفعالة وباأ�سعار معقولة، وجماالت �أدو�ت �لت�سخي�ض و�للقاحات، وت�سهيل ن�سر نتائج �لبحوث.

استجابة منظمة الصحة العالمية 
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