
 

 
ثبت أن العالج المركب األفضل واألقصر لألشخاص المصابین بداء اللیشمانیا الحشوي فعال في شرق  

 إفریقیا 
 

 ویقلل عدد الحقن الیومیة السامة ووقت االستشفاء  أمانًا،العالج الجدید لھذا المرض المھمل للغایة أكثر 
 
 

ي  ويب ي  –  2022سبتم�ب  29 -  كين�ا  ،ن�ي
ق إف��ق�ا من قبل منظمة األبحاث الطب�ة غ�ي ال��ح�ة أثبتت دراسة أج��ت �ف مبادرة األدو�ة   - �ث

كا DNDiلألمراض المهملة ( ف بداء الل�شمان�ا الحشوي فعال -ها ؤ ) و �ث تم ��ث  . و أن العالج األق� واألقل سم�ة لألشخاص المصابني
ي 

 المعد�ة ال����ة األمراض مجلة . النتائج اليوم �ف
 

  ، الدواء الفموي الوح�د المتاح لعالج داء الل�شمان�ات وهو  (MF) يتكون العالج الجد�د من م��ــــج من عقار�ن، الم�لت�فوز�ن 
ف   .عن ط��ق الحقنيؤخذ  مضاد حيوي  هو  (PM) والباروموم�سني

 
وف�سور أحمد مو� قال  ي جامعة الخرطوم وال ،ال�ب

ي السودان   باحثنائب رئ�س الجامعة �ف
ي أج��ت �ف ي التجارب ال����ة الئت

الرئ��ي �ف
ي المنطقة �عت�ب هذا العالج الجد�د نبأ سارا� آلالف المر�ف "

ف بداء الل�شمان�ا الحشوي. و  �ف محل العالج الحا�ي الذي  وسف �حل المصابني
ا للمالو   ةمؤلمالحقن �عتمد ع� ال  ". سامة، و�التا�ي فهو أ��� أمان�  ر�ف

 
 

إذا تُرك دون عالج.  فتًكا داء اللیشمانیا الحشوي أشد أشكالھ   ویعدبعد المالریا.  الممیتةأكثر األمراض الطفیلیة من یعتبر داء اللیشمانیا 
كبر من الحاالت المبلغ عنھا في جمیع أنحاء العالم في  األویتركز العدد  ،حالة إصابة جدیدة بالمرض سنویًا 90,000إلى   50,000ھناك 

في األماكن محدودة   بشردول شرق إفریقیا: إریتریا وإثیوبیا وكینیا والصومال وجنوب السودان والسودان وأوغندا. یصیب المرض ال
ة. داء اللیشمانیا ھو أیًضا مرض  م من األطفال دون سن الخامسة عشرالمصابین ھ والمناطق القاحلة وشبھ القاحلة. نصف ،الموارد

 .إذا لم یتم التصدي لھ، فإن الفئات األكثر ضعفا ستستمر في المعاناة ، . لذلكبسبب المناخ  حساس للمناخ، وقد یزداد تأثیره سوًءا
 

وھو مضاد حیوي عن طریق الحقن یستخدم مع   ، (PM) یتكون عالج الخط األول الحالي في شرق إفریقیا من البارومومیسین
، حیث  مطلوبدون المستوى التزال النتائج أو عن طریق الورید. ال العضلي إما عن طریق الحقن  ، (SSG) ستیبوجلوكونات الصودیوم 

من الصعب  و .SSG رتبط بـلمامثل السمیة القلبیة والسمیة الكبدیة والتھاب البنكریاس   ،ةشدیدیعاني المرضى من آثار جانبیة نادرة ولكنھا 
 .یوًما 17حقنتین مؤلمتین كل یوم لمدة  العالج ب أیًضا إدارة العالج ألن المرضى یجب أن یتحملوا 

 
 

لفترات   بات حیث یضطر المرضى إلى البقاء في المستشف ةكبیر ة واقتصادی  ةاجتماعی  آثار العالج الحالي لھ "قال البروفیسور موسى و
 ."مع العالج الجدید سیقضي المرضى وقتًا أقل في المستشفىولكن طویلة ویتعین علیھم التغیب عن العمل أو المدرسة.  

 
 

السودان وأوغندا من قبل  في كینیا وإثیوبیا و  2017رب سریریة بدأت في عام  اتج جاءت بناًء على النتائج التي تم اإلعالن عنھا الیوم 
تولیفة جدیدة من عقارین   بین  قارنت الدراسة .(EDCTP) والبلدان النامیة في أوروبابتمویل من شراكة التجارب السریریة  أفریكادیا اتحاد
 .یوًما 17مدة  ستیبوجلوكونات الصودیوم والبارومومیسین ل العالج القیاسيیوًما، مع  14، میلتیفوزین وبارومومیسین، تعطى لمدة ھما

 
ي عالج داء الل�شمان�ا الحشوي. 91فعال بنسبة ت��د عن  MF + PM أظهرت النتائج أن عالج 

ف أن هذا العالج فعال مثل  و٪ �ف ي حني
�ف

ة   ،العالج الحا�ي  ف ا  18تقل�ل وقت االستشفاء بنسبة  هامة �ي  إال أنه يتمتع بم�ي بروتوكول العالج  ٪ و�زالة حقنة واحدة مؤلمة يوم��
ي تهدد الح�اة�التا�ي تقل�ل و  .  مر�ف ستيبوجلوكونات الصوديوم. لذلك ف�ي أ��� مالءمة للباستخدام المرتبطة ، و السم�ة المحتملة الئت

https://academic.oup.com/cid/article-lookup/doi/10.1093/cid/ciac643


 

ا لهذا العالج الجد�د وس�ستف�دون منه   ،الحشويالذين �شكلون غالب�ة مر�ف داء الل�شمان�ا  ، أظهر األطفالوقد  استجابة ج�دة جد�
ا من خطر حدوث وهو أحد المضاعفات الشائعة لداء   -  (PKDL)ي التا�ي لل�الزاردالل�شماِن�ا الجل داء  �شكل خاص. �قلل العالج أ�ض�

ي السودان و�ثي���ا 
 SSG ٪ إذا تم عالجه بواسطة20.9أي أقل من   ، ٪4إ�  -الل�شمان�ا الحشوي الذي �ظهر بعد العالج �شكل رئ��ي �ف

+ PM.  هذا مهم ألن مر�ف PKDL  ي تنقلها عدوى الهم مصدر س�قلل من انتقال   PKDL ذبابة الرمل، و�التا�ي فإن تقل�ل حاالتالئت
   .العدوى

 
لعالج  ا" :كینیا ،نیروبي - شرق أفریقیا ) في DNDi(  األدو�ة لألمراض المهملة مبادرة ل قالت الدكتورة مونیك واسونا، المدیر اإلقلیمي

بعد عدة عقود، قمنا أخیًرا بتضمین  وخطوة تاریخیة إلى األمام لمجموعات المرضى الذین تم إھمالھم بشكل مخیف.   یمثلالمركب الجدید 
العبء على النظم الصحیة بفضل تقلیل  قلل أیًضا اآلثار الجانبیة الشدیدة و من كثیًرا ، مما قلل العالجي العالج عن طریق الفم في النظام

 .وقت االستشفاء "
 

ي المنطقة لتسه�ل اعتماد  األطراف المعن�ةبدأت جهود مشاركة نتائج الدراسة مع وقد  
، حئت يتمكن  الم��ــــج الجد�د من العالج �ف

ا ع صول  حالمر�ف من ال   .� العالج ق��ب�

 
ھذا   رب السریریة، إن انحن سعداء بالنتائج اإلیجابیة لھذه التج"أموث، المدیر العام للصحة في وزارة الصحة في كینیا  قال الدكتور باتریك

  وأضاف:  ، ".2025٪ بحلول عام  60ھم في تحقیق ھدفنا االستراتیجي المتمثل في تقلیل معدالت اإلصابة بداء اللیشمانیا بنسبة اسیس العالج
وتقدیم توصیات بشأن    ) DNDi(   األدو�ة لألمراض المهملة  مبادرة مجموعتي االستشاریة الفنیة مراجعة األدلة المقدمة من"لقد طلبت من  

 ".اعتماد العالج الجدید
وشركاؤھا من أجل إیجاد عالجات أفضل من شأنھا أن تلغي تماًما الحاجة إلى الحقن    )DNDi(  األدو�ة لألمراض المهملة مبادرة تعمل

 .أكثر مالءمة للظروف المحلیة كونبحیث ت و
 

وشركاؤھا تجارب سریریة لعالجات جدیدة واعدة عن طریق الفم   ) DNDi( األدو�ة لألمراض المهملة  مبادرة الرحلة لم تنتھ بعد. ستبدأ"
مدیر مجموعة أمراض المناطق المداریة المھملة واللیشمانیات والورم   ،ھذا ما قالتھ الدكتورة فابیانا ألفیس، لداء اللیشمانیات قریبًا "

 ھدفنا ھو إحداث تحول جذري في عالجات داء اللیشمانیا الحشوي من  " وأضافت   .)DNDi(  األدو�ة لألمراض المهملة مبادرة الفطري في 
 ".للمرضى في جمیع المناطقخالل تطویر عالجات فمویة صدیقة للمرضى وبأسعار معقولة وآمنة وفعالة 

 
 

 التواصل اإلعالمي 
 media@dndi.org 
 

 نیروبي)  ،DNDiلینیت أوتینو (
Latieno@dndi.org 

+254 705 639 909   
 

   ني��ورك)  ،DNDi(  موسإ�الن 
imoss@dndi.org   

+1 646 266 5216 
 

 
 أفریكادیا  حول اتحاد 

عاًما   12تشخیصیة محسنة لداء اللیشمانیا الحشوي في شرق إفریقیا. على مدار الـ  ھو اتحاد تم إنشاؤه إلیجاد عالجات وأدوات  أفریكادیا
كانت  التجارب في منطقة شرق إفریقیا. العدید من ھذه یشمانیا الحشویة لعالج التجارب مبتكرة ل أفریكادیا اتحاد أجرى شركاء ،الماضیة

mailto:media@dndi.org
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حدة من شرق إفریقیا باإلضافة إلى أربع مؤسسات بحثیة أوروبیة رائدة  من ثالث جامعات رائدة ومؤسسة بحثیة وا تحاد مشتركة. یتألف اال
تتمتع بسجل حافل في البحث المیداني واثنتین من شراكات تطویر المنتجات غیر الھادفة للربح المرموقة والمتخصصة في البحث  

 . ألمراض المھملةا في مجال   والتطویر
( التجارب السریریة للبلدان األوروبیة والنامیة من قبل شراكة  أفریكادیا اتحاد یتم تمویل EDCTP   ھذا المشروع ھو جزء من برنامج . ) 

EDCTP2 2020 أفق  برنامج یدعمھ االتحاد األوروبي في إطار الذي  .، وھو البرنامج اإلطاري للبحث واالبتكار  
 

   (DNDi) األدو�ة لألمراض المهملة مبادرة  حول 

على تقدیم عالجات جدیدة للمرضى   (DNDi) مبادرة األدو�ة لألمراض المهملة تعمل ،ھادفة للربحمنظمة بحث وتطویر غیر ھي 
والورم   ،وداء اللیشمانیا، وااللتھابات الفیالریة  ،ومرض النوم (داء المثقبیات األفریقي البشري) ،اسجوالمصابین بمرض شا ،المھملین
السریریة إلیجاد   أنتیكوف رب اقوم أیًضا بتنسیق تجت  سي. يالكبد  لتھاباالو ،وفیروس نقص المناعة البشریة لدى األطفال ، الفطري

 مبادرة األدو�ة لألمراض المهملة تقدم  ، 2003في عام   امنذ إنشائھوالخفیفة إلى المتوسطة في إفریقیا.   19  -كوفید  عالجات لحاالت 
(DNDi) ذات الجرعاتواثنین من مضادات المالریا  ،بما في ذلك تركیبات دوائیة جدیدة للكاالزار ،اثني عشر عالًجا جدیًدا حتى اآلن  

تمت   ،فیكسینیدازول  ھوو ،(DNDi) مبادرة األدو�ة لألمراض المهملة  بواسطة كیمیائي جدید تم تطویره بنجاح مركب وأول  ،ثابتةال
 لعالج كال المرحلتین من مرض النوم   2018الموافقة علیھ في عام 

  .dndi.org 


