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مقدمه

گونه انگل ۲۰: لشمانیوز

تک یاخته: انگل لشمانیا(flagellated protozoans)انتقال توسط /اینتراسلوالرfemale 

sandflies< genera phlebotomus,lutzomyia

اشکال لشمانیوز:

Cutaneous : سالک/ اغلب در دنیای قدیم /شایع ترین

mucocutaneous :اغلب در دنیای جدید/ پوست و مخاط

Diffuse cutaneous :دنیای جدید

Visceral : درگیری سیستمmononuclear phagocyte(liver, spleen)



اپیدمیولوژی

۲ میلیون نوع پوستی۱/۵«« میلیون نفر در هرسال در دنیا

۹۰٪ایران،افغانستان،عراق،سوریه و عربستان سعودی : سالک دنیای قدیم

 سالک نوعzoonotic  » استان ایران ۱۵اندمیک در

...اصفهان،خوزستان،فارس،گلستان،خراسان،ایالم،سمنان،کرمان،بوشهر،قم و«

گونه  ۴:نمخزن در ایرا/ جوندگان صحرایی  : مخزن سالک روستایی/ فلبوتوموس پاپاتاسی: ناقل اصلی

رومبومیس اپیموس،مرینوس لیبیکوس،مریونس هوریانه و تاترا ایندیکا

  سالک نوع/anthroponoticشهرهای مشهد،تهران،شیراز،کرمان،نیشابور،یزد،بم و...  »

فلبوتوموس سرژنتی: ناقل اصلی



اتیولوژی

 ( : جنوب اروپا،آسیا و آفریقا)عامل سالک در دنیای قدیمL.major,L.tropica,L.aethiopica

L.infantumو بندرت 

L.tropica :anthroponotic»» تصادفی:آلودگی سگ / انسان: میزبان اصلی

L.major,L.aethiopica,L.infantum :zoonotic »» جوندگان )حیوانات: میزبان اصلی

انسان در انتقال بدون نقش ( / کوچک وحشی تا سگ سانان



اشکال زندگی انگل لشمانیا:

۱ )تاژک دار به نام پروماستیگوت: در بدن پشه ناقل و محیط کشت انگل

۲ )بدون تاژک به نام آماستیگوت: در بدن میزبان مهره دار

های چسبیدن انگل توسط مولکول«« انگل پروماستیگوت به بدن میزبان ۱۰۰۰-۱۰۰ورود ««با گزش

با ورود تبدیل به شکل ««« به سطح سلول های خانواده ماکروفاژهای میزبان ( gp63)سطحی خود 

آماستیگوت





ایمونولوژی

وابسته بودن عالیم بالینی بیماری لشمانیوزیس  :

۱)سویه انگل بیماری زا

۲) کنترل نوع و نحوه واکنش ایمنی پاسخ ایمنی سلولی و هومورال« زمینه ژنتیکی میزبان

واکنش ایمنی در لشمانیوز انسانی:

ایجاد واکنش ایمنی سلولی و هومورال

 توسط ایمنی سلولی«««مصونیت در سالک

 یباال بودن تیتر آنتی بادی ضد لشمانیا و منفی بودن تست لشمانین پوست: در فرم کاالآزار(واکنشDHT)

پایین بودن تیتر آنتی بادی و مثبت بودن تست لشمانین پوستی: در سالک



 سالک»»self limited »بعد از بهبودی ایمنی طوالنی مدت

 پاسخ ایمنیTH1 »» ایجادIL2وINF-δ»»افزایش سرعت بهبود

 فقدانTH1 و یا شیفت به پاسخTH2»» ایجادIL-4 ,IL-10 »»پیشرفت بیماری



:عالیم بالینی

سالک= لشمانیوز جلدی

تقسیم بندی متفاوت سالک براساس:

۱)عامل ایجاد کننده عفونت(L.major,L.tropica,…)

۲) وجود میزبان جانوری(zoonotic, anthroponotic)

۳) (مرطوب/خشک) مورفولوژی ضایعه

۴)( دنیای جدید/دنیای قدیم)محل جغرافیایی ابتال به عفونت

محل درگیری:

 نواحیexposedبه گزش مانند صورت،اندام فوقانی،اندام تحتانی



سالک دنیای قدیم

سالک نوع شهری=شکل معمول سالک خشک حاد(urban=) سالکanthroponotic

عامل:L.tropica

پاپول یا ««(ماه۸گاها )ماه۲: دوره کمون««ضایعه اولیه در محل گزش پشه خاکی آلوده: تظاهر بالینی

به رنگ پوست تا قرمزرنگ بدون درد( indoration)ندول سفت

گاها ««ندول یا پالک ««چندماه بعدulcer»»crust

۸-۱۲ضایعات سالک خشک حتی بدون درمان٪۶۰بهبود خودبخودی بیش از ««ماه بعد



سالک نوع روستایی=شکل معمول سالک مرطوب حاد(rural=) سالکzoonotic

عامل :L.major

تظاهر بالینی:

ضایعه اولیه پاپول قرمزرنگ ایندوره بدون درد ««ماه بعد از گزش پشه خاکی۲هفته ـ ۲: دوره کمون»

ماه بعد بزرگتر شدن زخم و ۳-۲««هفته ایجاد زخم در مرکز۲بعد از ««شبیه به فرونکل 

ماه حتی بدون درمان۶تا۲بهبود ضایعه طی ««سانتی متر۶-۳رسیدن به سایز ««ضایعه

سرعت رشد بیشتر از سالک نوع خشک

عمق زخم بیشتر از سالک خشک

احتمال ایجاد اسکار««در صورت اولسر









اشکال خاص سالک حاد دنیای قدیم

 سالکeczematoid:

،ضایعات همراه با خارشpustular و گاهیbulla

 سالکsporotrichoid:

گسترش ضایعات در امتداد رگ های لنفاوی به صورت ندول های زیرجلدی و گاها زخمی

 سالکwarty:

 پاپول بدون درد به رنگ پوست شبیهwart

 سالکimpetiginized

 سالکerysipeloid

 سالکpsoriasiform

موارد٪۳۵: شیوع اشکال خاص







(.chronic cutaneous L)سالک مزمن

باقی ماندن پالک قرمز رنگ گاها همراه با «««عدم بهبود ضایعات اولیه سالک حادscale در سطح

 عدم زخمی شدن

گاها وجود پاپول های حاشیه ی ضایعات





لشمانیوز لوپویید(L.lupoid=)لشمانیوز رسیدیوانس(L.recidivans:)

 مدتی بعد از بهبود ضایعات سالک حاد ناشی ازL.tropica»»» ایجاد پاپول های زرد رنگ یا قرمز

ایجاد نمای ( جلدیTB)نمایی شبیه لوپوس وولگاریس«««مایل به قهوه ای در حاشیه یا روی اسکار

apple jelly







سالک منتشر(diffuse cutaneous L.:)

عامل :L.aethiopica(دنیای قدیم / )L.amazoniansis(دنیای جدید)

ضایعات متعدد سالک در دو ناحیه غیرمجاور بدن

بدلیل انتشار یا گسترش بیماریست نه گزش های متعدد

 ایجاد ندول های جلدی بدونulcer

عدم درگیری احشا و محدود بودن به پوست



سالک دنیای جدید

 در مواردlocalized : ندول««ایجاد پاپول»»ulcer »»crustبا روند مشابه سالک دنیای قدیم

 ایجاد اسکار««سیر چند ماه تا چند ساله««بر اساس گونه انگل



Mucocutaneous Leishmaniosis

 اغلب در دنیای جدید

درگیری مخاط یا پوست و مخاط

درگیری مخاطی در ایران به شکل درگیری ملتحمه







Post kala-Azar dermal leishmaniasis

درگیری پوست بعد از لشمانیوز احشایی

و کمتر آفریقا ایران/ شایع در بیماران هندی

 سال بعد از بهبود لشمانیوز احشایی۲-۱ایجاد ضایعات در دوران نقاهت بیماران  و

تقسیم بندی درگیری پوستی بعد از لشمانیوز احشایی:

۱)و ««ماکول های هیپوپیگمانتهpatchدرگیری سینه،پشت،سطح قدامی /های با حاشیه نامنظم

ران،بازو و گردن

۲)ماکول های قرمز رنگبا نمای :مرحله دومmalar rash  برروی صورت بررویpatch های

هایپوپیگمانته

۳) ندول های نرم،بدون درد،بدون زخم و به رنگ زرد مایل به قهوه ای برروی ضایعات قبلی یا به

صورت،تنه و ژنیتال: محل شایع/ صورت خودبخودی 





:HIVلشمانیا و 

Progressionبرابر۲۰۰۰-۱۰۰: لشمانیا بخصوص فرم احشایی

تظاهر بالینی آتیپیک



تشخیص افتراقی

نکات کمک کننده در تشخیص سالک از سایر موارد:

سابقه اقامت یا سفر به مناطق اندمیک سالک طی چند هفته یا چند ماه

سابقه فالیت های در معرض خطر گزش پشه خاکی مانند خوابیدن در فضای باز

ابتال همزمان یک یا چند عضو دیگر خانواده

 در «« «افتراق از ضایعات عفونی باکتریایی حاد مانند فرونکل«««بدون درد بودن ضایعات سالک

احتمال دردناک بودن ضایعه««صورت ایجاد عفونت ثانویه باکتریاای در زخم سالک 

افتراق از عفونت های باکتریایی و ویروسی،پسوریازیس و ««وجود ایندوراسیون یا سفتیDisciod

lupus erythmatous برخی،malignancy: کارسینوم سلول بازال



ولگاریس قرار گرفتن پاپول های فعال بیماری در محیط در مقایسه با مرکزی بودن پاپول ها در لوپوس و

ر سیر تخریب کمتر پوست د/ نرم بودن پاپول های سالک لوپویید در مقایسه با لوپوس وولگاریس / 

بیماری و ایجاد اسکار کمتر در مقایسه با لوپوس وولگاریس

افتراق از لپر لپروماتو««« درگیر نبودن اعصاب محیطی در سالک منتشر



تشخیص

مشاهده مستقیم انگل:

درجه ۷۰تمیز کردن ضایعه با الکل ««« دیدن آماستیگوت های انگل : قدیمی ترین و معمول ترین روش

ا فیکس کردن ب««« گسترش نازک ترشحات برروی الم ««« ایجاد برش ظریف اطزاف ضایعه««« 

:دیدن آماستیگوت ها به صورت آزاد و داخل ماکروفاژها««« رنگ آمیزی گیمسا 

 برداشت۳-۲درصد بعد از ۹۵روش مطمین در مناطق اندمیک تا

کشت:

 محیط دوفازیNNN»»» ۲۶ـ+۱انتقال ترشحات ضایعات به محیط کشت و نگهداری در حرارت

در صورت مثبت بودن دیدن پروماستیگوت های متحرک« روز ۷-۵بعد از ««« درجه





روش های مولکولی:

PCRبرای تشخیص و تعیین گونه های لشمانیا جهت انتخاب روش درمانی مناسب

سایر روش ها:

ی و غیر تیتر پایین آنتی باد««« ساده ترین و عملی ترین در کاالآزار اما در سالک:روش های سرولوژی

قابل اندازه گیری

ایجاد «««میلیمتر لشمانیای کشته۰/۱تزریق زیر جلدی «««شبیه توبرکولین:تست پوستی لیشمانین

+««ساعت۷۲-۴۸میلی متر بعد از ۵بیش از ( سفتی)ایندوراسیون

ارزش مند بودن در مطالعات اپیدمیولوژی



پاتولوژی

 ا آماستیگوت ه: رنگ آمیزی گیمسا «««التهاب گرانولومی در درم حاوی سلول های مختلف التهابی

درون ماکروفاژها بصورت آزاد در درم



درمان

 مخزن انسانی««« درمان اختصاصی سالک آنتروپونوتیک

 عدم نیاز به درمان اختصاصی در همه مواردzoonotic »»» رعایت پانسمان زخم جهت پیشگیری از

عفونت ثانویه

اهداف درمان:

بهبود بیماران و پیشگیری از پیشرفت ضایعه

کاهش مخزن بیماری و جلوگیری از گسترش بیماری در نوع سالک شهری

پیشگیری از ایجاد اسکار وسیع بخصوص در صورت

پیشگیری از عوارض بیماری مانند عفونت ثانویه،لنفانژیت و...

پیشگیری از عود و شکست درمان



درمان موضعی

اندیکاسیون درمان سیستمیک:

 (نزدیک چشم،گوش،بینی و دهان)ضایعات صورت

 (و بیشتر۵)ضایعات متعدد

(سانتی متر۳قطر بیش از )ضایعات بزرگ

ضایعات اسپوروتریکویید

ضایعات روی مفصل

بار به تنهایی و یا ۱هفته ۲بار و کرایوتراپی هر ۱تزریق داخل ضایعه گلوکانتیم هفته ای :درمان موضعی
همزمان

ابتدا کرایوتراپی و سپس تزریق

هفته ۴دو بار در روز برای : پماد پارمومایسین



درمان سیستمیک

 هفته از درمان موضعی۱۲عدم امکان درمان موضعی یا عدم بهبودی یا عود بعد از

تزریق موضعی و سیستمیک ) ظرفیتی۵آنتی موان : درمان استاندارد{IM , IV } که داخل وریدی فقط

meglumine«««« ( پنتوستام antimoniate(glucantime), sodium 
stibogluconate( pentosam)

میلی گرم از ۱۵۰۰)میلی گرم آنتی موان خالص۴۰۵میلی لیتر حاوی ۵آمپول تزریقی : گلوکانتیم

(گلوکانتیم

20: دوز mg/kg/day(۱ آمپول در روز۳کیلوگرم وزن بدن و حداکثر ۲۰آمپول به ازا هر)

۲ هفته سالک شهری۳هفته برای سالک روستایی و

 مجددا تکرار با دوز قبل««« هفته۶-۴در صورت عدم پاسخ بعد از

رعایت پانسمان تا بهبود کامل: در سالک شهری



عوارض:

،درد شکمnausia،vomiting ضعف،سردرد،افزایش آنزیم های کبدی،عوارض کلیوی،درد،

عضالنی،درد مفاصل،تب،راش پوستی،سرفه و پنومونیت،افزایش آنزیم های پانکراس

 تغییراتECG : تغییرات موجT,ST طوالنی شدن ،QT

آریتمی بطنی و دهلیزی

 یا مصرف طوالنی مدت سایر دارو۶۰در موارد سابقه بیماری سیستمیک زمینه ای،سن باالی  »»»

CBC,LFT,Renal function test,ECG

کنترااندیکاسیون:

 میوکاردیت،هپاتیت،پانکراتیت یاrenal failure،pregnancy ،lactation



سایر درمان

 200 :فلوکونازول mg/day هفته۶برای

200: ایتراکونازول mg/day۸ هفته در شهری۶هفته در سالک روستایی و





پیشگیری

(:پشه خاکی) کنترل ناقل

 حشره کشDDTدلتامترین ،

لباس پوشیده و پشه بند

کنترل مخزن

واکسن:

لشمانیزاسیون




