




 قانون جمله از ايران قديم كتب در
 نام به شده ياد زخمي از سينا ابوعلي
 و داشته دوام مدتها كه خيرونيه
 داروهاي برابر در و مشكل درمانش
 نشانه با و است بوده مقاوم گوناگون

 شده ذكر زخم اين از كه عاليمي و ها
 .باشد سالك زخم كه رود مي تصور



1.5 million new 
cases cutaneous 

every year 

500,000 new 
cases visceral 

per year 

12 million people 
infected 

350 million at 
risk 



 جهانی بهداشت سازمان گزارش اساس بر
 بومي ليشمانيوز بيماری کشور 98 در

 معرض در نفر ميليون 350 از بيش و است
 به مبتاليان تعداد هستند، ابتال خطر

 زده تخمين نفر ميليون 12 حدود ليشمانيا
  .است شده

 ليشمانيوز جدید مورد ميليون 2 ساالنه
 نفر ميليون 0 /5 حدود كه افتد می اتفاق

 ميليون 1 /5 و كاالآزار به مبتاليان آنها
 زده تخمين جلدي ليشمانيوز به مبتاليان

 .است شده



 افغانستان، در جلدي ليشمانيوز روستايي كانونهاي
 فلسطين، مراكش، ليبي، اردن، عراق، ايران، مصر،

 وجود يمن و سوريه سعودي، عربستان پاكستان،
   .دارد

 ايران، افغانستان، كشورهاي در شهري نوع سالك
 سعودي، عربستان پاكستان، مراكش، عراق،

 .خورد مي چشم به يمن و سوريه،

  هند قاره شبه در جهان در کاالآزار %90 از بيش
 رخ برزیل و اتيوپی سودان، ،(نپال بنگالدش، هند،)

 .دهد می



  وضعيت بيماري سالك  در ايران





عوامل مدیریتی و اجرایی 

عدم كفايت آموزش بهداشت و آگاهی جامعه 

عوامل مربوط به ناقل 

عوامل محيطی 

عوامل مربوط به مخزن، درمان، حفاظت فردی 









 و اصفهان مشهد، شيراز، هاي شهر 1390 سال در
 يزد، ايالم، خوزستان، كرمان، گلستان، هاي استان

 خراسان قم، سمنان، بلوچستان، و سيستان
 ليشمانيوز آلودگي موارد بيشترين بوشهر و شمالي

  .اند داشته را جلدی

 مي روستايي نوع كشور سالك موارد % 80 بر بالغ
 .باشد

 ایران در کاالآزار مورد (106)صدوشش 1391 سال در
 .است شده گزارش



جمله از ايران شهرهاي اكثر در شهری نوع سالک 
 نيشابور، کرمان، شيراز، تهران، مشهد، شهرهای

 در سالک به مبتال موارد اغلب و دارد وجود ...و یزد
 .باشد می نوع این از بم شهر

شرقی شمال و شمال در روستایی نوع سالک 
 در که درصورتی بوده هيپراندميک صورت به اصفهان
 خوزستان، استان مانند دیگر مناطق از بسياری
 صورت به ...و بوشهر خراسان، گلستان، فارس،

 .دارند وجود کمتر اندميسيته با کانونهای

 

 



در كشور کاال آزاركانونهاي   
 

oاردبيل 

oشرقی آذربایجان 

oفارس 

oشمالی خراسان 



a. Cutaneous 

b. Mucocutaneous 

c. Visceral 



  عامل بيماري

 است ليشمانيا جنس از اي ياخته تك انگل
 . دارد مختلفي انواع كه

 سالك) شهري جلدي ليشمانيوز   عامل    ·
  : ( ACL خشك يا شهري جلدي

 تروپيكا لشيشمانيا

 روستايي جلدي ليشمانيوز   عامل    ·
 : (  ZCL مرطوب يا روستايي جلدي سالك)

 ماژور ليشمانيا

  :  (VL) احشايي ليشمانيوز   عامل    ·

 اينفانتوم يا دونوواني ليشمانيا



 سيكل زندگي انگل سالك

 

عبارتند كه  است زندگي مرحله دو داراي انگل 

 :از

1-    سلولهاي داخل در كه ليشمانيايي مرحله 
 . دارد وجود  پستانداران ماكروفاژ

2-    پشه گوارش دستگاه در كه لپتومونايي مرحله 
 . شود مي ديده كشت محيط در همچنين و خاكي

3-    در انگلها استقرار محل احشايي نوع در 
 مغز كبد، طحال، بافت خوار، بيگانه سلولهاي
 در است ممكن و باشد می لنفاوي غدد و استخوان
 . شود ديده نيز خون هاي منوسيت

 





  مخزن انگل

oسگ یگاه و انسان خشك يا شهري نوع در 

 . است

o هعمد بطور مرطوب يا روستايي نوع در 
 . است (موش) جوندگان

oمتفاوت آن نوع به بسته احشايي نوع در 
 هندي نوع در مثال عنوان به بود خواهد
 ايران جمله از اي مديترانه نوع در و انسان
 بيماري اصلي مخزن سانان سگ و سگ

 .هستند







  ناقل بيماري

 يا خاكي پشه بنام است ريزي پشه بيماري ناقل
 بدن و متر ميلي 3 تا 1/5 آن اندازه كه فلبوتوموس

 خاكي پشه .باشد می زرد رنگ به و مو از پر آن
 از بعضي و انسان بدن از و است خونخوار ماده

 . كند مي تغذيه حيوانات

 . است ماه يك حدود بالغ خاكي پشه عمر طول

 



 و خورد می خون مکرر و متناوب طور به ماده خاكی پشه
  الی 4 حدود از پس و شود می آلوده خوردن خون درموقع

 آب شرایط و خاکی پشه گونه و انگل نوع حسب بر روز 18
 دیگر دار مهره ميزبان به را آلودگی تواند می هوایی، و

 آفتاب غروب از معموال خاكی پشه خونخواری .كند منتقل
 نيمه در آن فعاليت اکثر دارد، ادامه شب طول در و شروع

 تا مناطق از خيلی در گرما فصل در ولی است شب اول
 و تاریك جای در را روزها خاکی پشه .دارد ادامه صبح

 شكاف كمدها، پشت ها، تخت زیر خصوص به مرطوب
 های قسمت سایر و زمين زیر دیوارها، گوشه و دیوارها

 های النه شامل حيوانی یا انسانی اماكن دار سایه
 .كند می استراحت ها سنگ تخته زیر و جوندگان پرندگان،

 1 /5 حدود مناسب شرایط در ماده خاكی پشه عمر طول
 می گذاری تخم بار چند یا یک مدت این در كه است ماه
 .كند



 از پس و شوند می باز مناسب حرارت درجه در ها تخم
 گردند می (پوپ) شفيره به تبدیل الروی مرحله چهار طی

 زمان از .شود می خارج آن از بالغ پشه سپس و
 می طول روز 40 الی 20 بالغ حشره خروج تا تخمگذاری

 .کشد

  است کوتاه آن پرواز طول و منقطع خاکی پشه پرواز
 ما کشور در خاکی پشه ارتفاع حداکثر .(متر 500 حداکثر)

 .باشد می متر 20 حدود مناسب هوایی و آب شرایط در

 ها، زباله فساد، حال در آلی مواد روی ماده خاکی پشه
 مخروبه، اماکن پرندگان، های النه مرطوب، های ک خا

 .کند می تخمگذاری ...و حيوانی اماکن

 تشخيص خاکی پشه گونه 56 از بيش ما کشور در تاکنون
 شده ثابت ليشمانيا به آنها از برخی آلودگی و شده داده

 .است







  دوره كمون يا نهفتگي بيماري

 

هفته 4 تا 1  :مرطوب يا روستايي نوع در 

   بيشتر گاهي و ماه 8 تا 2  :خشك يا شهري نوعدر 

   سال يك گاهي و ماه چند تا هفته چند از :احشايي نوع در 

 



م باليني یعال
 بيماري



 ليشمانيوز جلدی شهری

بهبودي شروع زخم، درد، بي پاپول :است مرحله 4 داراي 
 كامل بهبودي و

سرخ پاپول پشه گزش محل در كمون دوره طي از پس 
 نيز فشار اثر در و است درد بدون كه شود مي ظاهر رنگي
 از پس و  دارد مختصر خارش گاهي و شود نمي محو

 اطراف و شده بزرگتر هضايع ماه چند تا هفته چند گذشت
 3 تا 2 گذشت از پس و گيرد مي رنگي قرمز هاله را آن

 و صاف سطحي با برجسته و سرخ دانه بصورت پاپول ماه
 به رفتگي فرو آن روي در و آيد مي در نرم قوامي و شفاف
  مي ديده است پوسته پوسته آن ته كه ميليمتر يك عمق
 كه آيد مي در باز زخمي بصورت ضايعه باالخره كه شود
  .دارد برجسته و نامنظم اي حاشيه و حدود



 و كوچكتر ها زخم اندازه باشد بيشتر ضايعات تعداد هرچه
 ماه 12 تا 6 از پس كامل بهبودي و است سريعتر بهبودي

 . دهد مي رخ

 وجود مشخصی فصلی توزیع بيماری شکل این در
 .شود می دیده سال فصول همه در بيماری و ندارد



 طي از پس كه است مرحله 4 داراي نيز شكل اين
 بصورت ضايعه ماه چند تا هفته چند كمون دوره

 از پس و شود مي ظاهر حاد التهاب با همراه جوش
 و شده بزرگ بسرعت و شده زخمي هفته دو

 و وسط از زخم بهبودي  شود مي پرخون آن اطراف
 معمول بطور  .افتد مي اتفاق همزمان بطور اطراف

   . شود مي خوب ماه 6 تا 4 مدت ظرف زخم

 ضایعه 200 از بيش حتی بيماران در متعدد ضايعات
 شامل دیگر متنوع اشكال .است شده مشاهده نيز

 ... و شكل زگيلی شاخی، شونده، پوسته پوسته
 . است شده گزارش نيز

 

 



 مشاهده شدید فصلی اختالف بيماری شکل این در
 ماه طی موارد اعظم قسمت که طوری به شود می

 .گردد می ظاهر آذر و آبان های





















 produces disfiguring lesions which destroy 

the mucous membranes of the nose, mouth, 

and throat 



 و مخفيانه معموالا  بيماري استقرار
 مي صورت مشخص عالئم بدون
 مي پيشرفت كندي به و گيرد

 تب با معموالا  بيماري عالئم .كند
 ناحيه درد بيقراري، نامنظم،

 وزن، شدن كم و سرفه طحال
 خوني، كم كبد، و طحال بزرگي

 ديده صورت و پاها و اه دست ورم
 سلول رفتن بين از. شود مي

 باعث بدن خوار بيگانه هاي
 سبب و بدن دفاعي قواي كاهش
 ساير پذيرش براي بيمار آمادگي
 و تشخيص اگر و شده عفونتها

 موجب نگيرد انجام موقع به درمان
 .گردد مي بيمار مرگ

 

 

“Black fever” 











بيماري   endemicity تعاريف مربوط به اندميسيته 

 جلديليشمانيوز 

به ابتال % 85 كه هايي كانون :هيپراندميك 
 سال 6 تا صفر سني گروه به و جديد سالك،

 هاي بچه به آن % 25 حداقل و دارد اختصاص
 .است مربوط سال يك زير

از % 20 حداقل كه هايي كانون :هيپواندميك 
 مربوط سال 15 از باالتر سنين به جديد موارد
 .است

بين در بيماري جديد موارد ميزان :مزواندميك 
 .(هيپواندميك و هيپراندميک) فوق درجات





 

وجود پاپول یا هر نوع ضایعه پوستی منطبق با عالئم 
روز  14بالينی به خصوص در نقاط باز بدن كه بيش از 

 .طول كشيده باشد



 

مورد مشكوك به همراه وجود سابقه اپيدميولوژ یكی 
در منطقه، یا سابقه ابتال به سالك در همان محل و 

 .احتمال عود آن



 پوستی ضایعه از شده تهيه اسمير در انگل دیدن •

 آزمایشات مثبت نتيجه یا انگل مثبت كشت •
 آزمایشگاه در كه (....و PCR مانند) دیگر تخصصی

 .شود می انجام (رفرانس) تخصصی های



مورد مشکوک 

 است ممکن که هفته دو از بيشتر تب با بيمار
 رنگ خونی، کم طحال، و کبد بزرگی نظير عالیمی
 .باشد همراه وزن کاهش و اشتهایی بی پریدگی،

محتمل مورد 

 شامل مثبت اپيدميولوژیک سابقه با مشکوک مورد
 سابقه یا بيماری بومی های کانون در زندگی

 .آنجا به مسافرت

قطعی مورد 

 مثبت آزمایش همراه به محتمل یا مشکوک بيمار
 از شده تهيه گسترش در انگل دیدن یا و سرولوژیک

 .کشت از پس انگل کردن جدا یا بافتها

 





 آیا از طریق تماس فيزیکی 

 قابل انتقال است؟

 

 

 

 

   خير    
 

 
 



براي كنترل ليشمانيوز  اتمهمترين اقدام  

بيماريابي 

درمان بيماران 

بيماري زمينه در مردم آموزش 

بين از برای ابقایی های کش حشره با سمپاشي 
 خاکی های پشه بردن

حيوانی، کود و زباله صحيح دفع توری، نصب 
 متروکه اماکن تخریب مسکونی، اماکن نوسازی



 هدف کلی برنامه مبارزه با ليشمانيوز جلدی 

 به خطر معرض در جمعيت % 100 دسترسي .1
 سالك درماني و تشخيصي بهداشتی، تسهيالت

 

 % 100 در پيشگيري اقدامات % 100 انجام .2
 خطر معرض در جمعيت



 موقع به و صحيح ودرمان سالك به ابتال موارد همه سريع تشخيص .1
 .شهري نوع در خصوص به آنها

 به سالك ضایعه محل پوشاندن درخصوص بيماران همه رفتار تغيير .2
 های پرده و ها توری بند، پشه از استفاده و شهری نوع در خصوص
 .حشرات های كننده دور از استفاده و كش حشره به آغشته

 خصوص در (آندميك مناطق) خطر معرض در جامعه رفتار تغيير .3
 به آغشته های پرده و ها توری بند، پشه ها، كش حشره از استفاده

 .حشرات های دوركننده و سم

 وسيله به اندميك غير مناطق به بيماری گسترش از پيشگيری .4
 انجام و مناطق دراین سالك به ابتال موارد موقع به و سريع تشخيص
 .بيماری گسترش از پيشگيری جهت فوری كنترلی اقدامات



 انجام حتی و سالك بيماری موارد بروز زمان در
 وفور بررسی آندميك، درمناطق ای دوره های بررسی

 محل خاكی، پشه فعاليت حداكثر زمان و ناقلين
 طول عمر، طول ها، خاكی پشه آلودگی درصد تكثير،

 با مبارزه به گيری درتصميم آنها فعاليت فصل و پرواز
 در الزم اطالعات كه درصورتی .هستند مهم آنها

 در موجود اطالعات براساس نباشد دسترس
 .گردد می مبارزه به اقدام مجاور های ن شهرستا





 استفاده از  پشه بند و مواد دور كننده حشرات



 در سم به آغشته بند پشه از استفاده اولویت
 آلوده كانونهای در او های همسایه و بيمار خانواده

 خانواده اختيار در الزم تعداد به بایستی كه باشد می
 سوراخ 156 شامل بند پشه مشخصات گيرد قرار ها

 به بند پشه كردن آغشته جهت و مربع اینچ هر در
 متر هر در دلتامترین مایع سم گرم ميلی 25 از سم
 .شود استفاده مربع





 پاپاتاسی فلبوتوموس روستایی، نوع سالك ناقل
 بيماری انتقال اکثراا  و بوده وحشی نيمه كه است
 تأثير سمپاشی لذا .گيرد می صورت منازل از خارج
 بروز زمان در مگر ندارد موارد کاهش در توجهی قابل

 استفاده البته .باشد مؤثر است ممكن كه ها اپيدمی
 کش حشره به آغشته پرده و توری بند، پشه از

 به منجر است ممكن طوالنی ماندگاري با دلتامترین
 ولی شود روستایی سالک در انتقال زنجيره قطع

 طور به پوشش تحت جمعيت آموزش قبالا  بایستی
 .باشد گرفته صورت مناسب



 نوبت یک فصل هر در فعال بيماریابی شامل مخزن كنترل
 بيماران صحيح درمان و سال درطول فعال غير طور به و

 روزانه پانسمان خصوص به و پزشك مستقيم نظارت تحت
 سگ جمعيت كنترل دیگر ازطرف .باشد می ضایعه محل

 مخزن عنوان به كه گيری همه شروع در خصوص به نيز ها
 .باشد می مهم اند، شده شناخته بيماری تصادفی

 



 جلدي ليشمانيوز مخزن صحرایی جوندگان اصوالا 
 هماهنگی به توجه با كه باشند می روستايي نوع

 كشی جونده ها ارگان سایر با گرفته صورت های
 از پس بعد های سال در و اول سال در بار چهار

 ش مو فعاليت شروع هنگام در منطقه از بازدید
 صورت در و (ماه اسفند در معموال) صحرایی های

 تصميم جوندگان فعال های النه تعداد بودن باال
 انجام کشی جونده دفعات تعداد مورد در گيری
 یک فقط ميان در سال یک صورت این غير در .شود
 به ها خاکی پشه فعاليت شروع از قبل نوبت

 در ها خانه آخرین اطراف متری 500 شعاع
 .گيرد می صورت روستاها

 





 بردن بين از شامل جوندگان کنترل دیگر های راه
 و آبگيری زدن، شخم وسيله به جوندگان النه

 در ها موش کشتن برای اگزوز دود از استفاده
 .است گرفته قرار استفاده مورد کشورها برخی



oكه مناطقي از دور به انسان سكونت محل تغيير 
 .هاست خاكي پشه زيستگاه

oجوندگان النه تخريب 

oمناطق و روستاها اطراف در ها جنگل بردن بين از 
 مسكوني

oخاكي پشه تكثير براي مناسب هاي مكان تخريب 
 طريق از نخاله و زباله تجمع هاي مكان جمله از ها

   شهري مناطق در بهداشتي هاي برنامه انجام

oكاره نيمه هاي ساختمان کوبی الیه و تسطيح 



 : فاكتورهايي كه مي توانند تأثيرگذار باشند

 

o (احياي جنگل)تغيير در محل زندگي وكتور 

o (  مهاجرت فصلي و جنگ)مهاجرت گسترده مردم 

o (سوء تغذيه)ايمني تضعيف شده 



 افزايش علت به اندميك نواحي در بيماري طغيان
 موارد متوسط از بيش ميزان به بيماري موارد

 در ميانگين معموالا ) اخير هاي سال در بيماري
 نواحي در و (شود مي محاسبه اخير سال 5 طي
 منطقه آن در بيمار يك ابتالي حتي اندميك غير
 .باشد مي طغيان نشانه نيز



 و كودكان در اندميك نواحي در سالك طغيان
 ميزان) كردند مهاجرت ناحيه آن به كه بزرگساالني

 كند مي بروز (مهاجر بزرگساالن و كودكان در باال بروز
 رخ سنين تمامي در سالك اندميك غير نواحي در اما

 بيشتر بزرگساالن در است ممكن حتي و دهد مي
 با و است بيشتر آنها جمعيت زيرا شود مشاهده

 .اند بوده مواجه بيشتر بيماري





oبيماری انتقال های راه 

oبسته یقه و بلند آستين با هایی س لبا از استفاده 
 بلند شلوار و

oآلوده مناطق به آمد و رفت شدن محدود به توصيه 
 آفتاب غروب هنگام در

oجنس از ها پرده و ها توری بندها، پشه از استفاده 
 دلتامترین کش حشره به آغشته استر پلی

oدر ساعت 2 مدت به حداقل ها پنجره و در بستن 
 به TEED پماد از استفاده و آفتاب غروب هنگام

 غروب هنگام در حشرات های دوركننده عنوان
 .شب طول در و آفتاب



بيماریابی و اقدامات ارجاع موارد مشكوك نيز الزامی 
 .است

ضمن آموزش خانواده و همسایگان بيمار توصيه می 
گردد در صورت بروز بيماری مشابه بالفاصله مراجعه 
نمایند، همچنين سمپاشی صورت می گيرد و پشه 

 .بند آغشته به سم توزیع می شود





سالك بيماری اهميت مورد در مسئولين توجيه 
 .آن شدن گير همه خطر خصوص به

دهنده ارائه كاركنان آموزش به بيشتر توجه 
 و دولتی دربخش درمانی بهداشتی خدمات

 از اعم) دولتی های سازمان سایر و خصوصی
 بهداشتی کارکنان های رده سایر و پزشک
 (درمانی

عامل به توجه با پوستی ليشمانيوز نوع تعيين 
 در اپيدميولوژیک خصوصيات مطالعه و بيماریزا

 .است الزم بار یک سال 5 هر هرکانون

با مخازن و ناقلين كنترل های برنامه اجرای 
 مناسب سازی بستر



ها سازمان سایر همكاری جلب 

درمناطق خصوص به جامعه آموزش به توجه 
 آندميک

نوبت یک فصل هر در خانه به خانه فعال بيماریابی   

سال كل برای فعال غير بيماریابی 

یک فصل هر در مدارس در فعال بيماریابی و آموزش 
 اندميک مناطق در نوبت

و نظارت برای دهی گزارش و ثبت نظام برقراری 
 ارزشيابی



به ها آن خانواده و بيماران چهره به چهره آموزش 
 و ضایعه پانسمان و درمان اهميت درمورد خصوص
 حشرات های کننده دور از استفاده

شهری نوع در مستقيم نظارت تحت درمان انجام  
ACL  

اند داشته درمان از غيبت كه مواردی فعال پيگيری 
 ACL شهری نوع در خصوص به

آلوده غير درمناطق كاركنان آموزش گسترش 

سالک بيماری اهميت به توجه   

و جامع تحقيقات انجام برای محققين تشویق 
 كاربردی





 

 خسته نباشيد


