
 

 

 در شايع انگلی هايبيماري از يکی ليشمانيوز مقدمه: 

 و بوده جهان گرمسيري نيمه و گرمسيري مناطق

 يکی. شـود می محسوب عمومی سالمت براي تهديدي

. باشد می( سالک) جلدي ليشمانيوز ليشمانيوزها، انواع از

 .کند می بروز پوستی ضايعات بصورت بيماري اين

 و(  شهري)  خشک اصلی شکل دو به جلدي نوع  

 جهانی سازمان. شود می مشاهده( روستايی) مرطوب

 بيماري شش رديف در را ليشمانيوز بيماري بهداشت

. است کرده معرفی دنيا گرمسيري مناطق انگلی مهم

 مشترک پوستی هايبيماري مهمترين از يکی سالک

 به خاکی پشه گزش توسط که است حيوان و انسان بين

 .شود می منتقل انسان

 

 :باشد می مرحله 4 داراي بيماري فرم اين:  خشک فرم

 بهبودي، بهبودي شروع، دلمه و زخم مرحله ،درد بی پاپول 

 گذشت از پس (.زخم جاي)  جوشگاه ماندن جاي به  و کامل

 می ظاهر رنگی سرخ پاپول پشه گزش محل در کمون دوره

 .شود

 می ترشح سروزي مايع و شود می نرم دانه اين سطح بتدريج

 زخم. آيد می در باز زخمی بصورت ضايعه باالخره و کند

 که دارد برجسته و نامنظم ايحاشيه و مشخص ايمحدوده

 .است پوشانده رنگ ايقهوه و کثيف اي دلمه را آن روي

 :مرطوب فرم

 می خشک سالک مرحله چهار همان داراي نيز شکل اين  

. دارند زير شرح به هايیتفاوت آن بالينی تظاهرات ولی باشد

 ضايعه(  ماه چند تا هفته چند)  کمون دوره طی از پس

 دو از پس. شود می ظاهر حاد التهابی با همراه جوش بصورت

 می خون پر آن دور و بزرگ به سرعت که شده زخمی هفته

 زياد چرک داراي زخم لبه و است خالی زخم لبه زير. شود

 می اتفاق همزمان اطراف و وسط از زخم خوردن جوش. است

 شروع از پس ماه 4 – 6 مدت ظرف زخم معمول بطور و افتد

 عادي هايحالت در ندرت به و شود می خوب کلی به آن

 .کشد می طول ماه 8 از بيش

 

 شهري)خشک( روستايی)مرطوب( ←نوع

گونه 

 انگل

Leishmania 

major 
L. tropica 

 انسان و سگ جوندگان مخزن

دوره 

 کمون

 چند تا هفته چند

 ماه

 و ماه 8 تا 2

 بيشتر گاهی

ناقل 

 اصلی

Phlebotomus 

papatasi 
Ph.sergenti 

 

 :جلدي ليشمانيوز کنترل و پيشگيري هايروش

 پاسيو و اکتيو بصورت موارد . کشف1

 )در مورد نوع شهري( بيماران موقع به . درمان2

 صحرايی جوندگان با . مبارزه3

 و بند پشه از استفاده با شخصی هاي. محافظت4

 بلند آستين هايلباس پوشيدن و بافت ريز هايتوري

 .بلند شلوارهاي يا و

 بخصوص و ها زباله آوري جمع و محيط . بهسازي5

 براي مناسب هايمحل که ساختمانی مصالح

 .است ها خاکی پشه استراحت

 



 

 

 

 شود: می توصيه زير موارد در سالک بيماري درمان

 دارند. سانتيمتر 3 از بزرگتر زخم ضايعات کسانيکه .1

 .دارند اولسراتيو متعدد ضايعات کسانيکه .2

 پشت صورت،)  باشد بدن باز مناطق در ضايعات اگر .3

 هر با شهري سالک نوع در بخصوص(  پا پشت دست،

 انجام درمان بايد اپيدمی از جلوگيري براي فرم و تعداد

 .شود

 گزش معرض در و بوده پوشيده ناحيه يک در زخم اگر

 ،باشد اولسراتيو غير منفرد و نگرفته قرار پشه مجدد

 صورت درمان است بهتر روستايی نوع در بخصوص

 در است. کافی استريل گاز يک با آن پانسمان و نگيرد

 و بوده عدد 2 – 3 به محدود ضايعات تعداد صورتيکه

 بهتر نباشد بدن حياتی اعضاي نزديکی در ضايعات اين

 صورت در .گيرد صورت گلوکانتيم موضعی تزريق است

 هايبيوتيک آنتی از بايست می ثانويه عفونت وجود

 از شود می توصيه همچنين شود. استفاده سيستميک

 .شود خودداري اکيداً زخم دستکاري

 

 :های پیشگیری و مبارزه با بیماریروش

بهسازي و ترميم شکاف  مساعدکننده: عوامل ( حذفالف

، ديوارها در مناطق مسکونی و نگهداري دام و طيور

هاي روباز، دفع صحيح فاضالب و نخاله هاي بهسازي کانال

جمع آوري و دفع صحيح و به موقع زباله هاي ، ساختمانی

مبارزه با  (،)استفاده از سطل زباله درب دار خانگی

 .همخروبه و متروک تخريب و تسطيح اماکن ،جوندگان

  

صب توري ريز بر پشه خاکی: ن نيش برابر در ( محافظتب

ستفاده از پشه بند ا ،هاي وروديروي پنجره ها و درب

معمولی و ترجيحاً آغشته به حشره کش که براي مدت 

استفاده از پمادها و مواد  .طوالنی اثر آن باقی می ماند

مناطق دورکننده حشرات هنگام استراحت و خواب در 

 ازهاي سالکی به منظور جلوگيري پوشانيدن زخم ،آلوده

انتشار بيماري به  آلوده شدن پشه خاکی هاي جديد و

 .ديگران

 

 : سمپاشی

ها به مناطق مجاور و سمپاشی موجب مهاجرت پشه معموالً

شدن انواع مقاوم ناقل می شود و بهترين راه براي از  پيدا

 .بهسازي محيط است ،بين بردن رشد و تکثير پشه خاکی

 

 هب انم خدا هب 

 

 دانشکده بهداشت

 "حشره شناسی پزشکیدانشجویی انجمن علمی "

 "روز جهانی دوباالن "

  

 

 

 

 

 

 

دانشجوی  ،امین حسین پورگردآورنده: 

و  شناسی پزشکیکارشناسی ارشد حشره

 مبارزه با ناقلین

 سالک

Cutaneous 

Leishmaniasis 

 


