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مهم ترین اشکال بالینی لیشمانیوز

جلدیلیشمانیوز(CL)

مخاطی–جلدیلیشمانیوز (MCL)

احشاییلیشمانیوز(VL)



ساالنه بیماری در جهانانسیدانس

میلیون نفر 1-1.5



شهرستانجمعیتشهرستاننام

(85سال)
جلدیلیشمانیوزشیوعمیزانبیماریمواردتعداد

%
/967196325033کرمانشاه

/15250040026آباداسالم
/8060812014کنگاور
/527833005پاوه
/3858029075ثالث

/627974006جوانرود
/425984009داالهو
/453244008روانسر

/8494552061ذهابسرپل
/970127007سنقر
/7641410013صحنه

/24383125514شیرینقصر
/6294596153غربگیالن

/9130016017هرسین
18793857270/0387استانکلجمعیت











مورفولوژي 

Amastigote( 4-2)میکرونLeishman(آماستیگوت ) فرم لیشمن 1.

خوار ،ماكروفاژها و تك هسته اي هاي پوست انسان و مخازن هاي بیگانهلدر سلو
(میزبان مهره دار )حیواني 

Cutaneous Leishmaniasis



(دارمهرهمیزباندر)آماستیگوتیالیشمنفرم



مورفولوژي 

(پروماستیگوت)شكل لپتومونادي-2

Leptomonad = Promastigote (10- (میكرون   20

محیط کشت و(  فلبوتوموس و لوتزومیا) در دستگاه  گوارش  پشه خاكي  ناقل





پشه های خاکی ناقل



گونه  12-15گونه  پشه خاکی  داریم  که  54در ایران حدود 

.ناقل  لیشمانیوز اند



سیكل زندگي



:راه هاي فرعي انتقال مانند 

فرورفتن جسم نوك تیز آلوده •

له شدن پشه آلوده روي زخم •

انتقال ترشحات زخم به زخم دیگر•

Cutaneous Leishmaniasis



Cutaneous Leishmaniasis

نوع شهري نوع روستائي

L.tropica L.major عامل بیماری 

ماه6 ماه2-1 دوره كمون

یك سال ماه6 مدت زمان زخم

و زیادكوچك وکمبزرگ انگل هاوتعداداندازه

نواحي شهري نواحي روستائي دامنه انتشار

انسان وگاهي سگ سانان ژربیل ها و جوندگان مانند

Rhombomys opimus

Meriones spp.

Tatera indica

Nesokia indica

مخازن در ایران

ندارد زیاد میزان تمایل به انتشار

خشك مرطوب و پر سروز رطوبت



)جلدیلیشمانیوزشهریفرم L. tropica)

) جلدیلیشمانیوزروستاییفرم L. major)

فرم جلدیلیشمانیوزعود L. tropica) )
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پرسشنامه اپیدمیولوژی سالک 



روش تشخیص آزمایشگاهی سالک 

:  زخم مشکوک به سالک •

ق با وجود پاپول یا هر نوع ضایعه پوستی منطب
یش عالئم بالینی به خصوص در نقاط باز بدن که ب

.روز طول کشیده باشد14از 





نکات مهم در نمونه گیري از زخم سالك

ویهثانهايعفونتدچاراستممکنپوستيضایعاتكهآنجایياز•
راهضایعازمحلياستالزمباشند،شدهقارچيیاوباكتریایي

ونمودهتمیزكامالا ،داردوجودآنازنمونهبرداشتقصدكه
گرددعوضالكلپنبهمرتبهچندینباشدالزماگر

كهاستقسمتيترینمهمضایعهمتورموملتهبهايلبه•
.دارندهمراهبهراهاآماستیگوتتراكمبیشترین

شودبرداشتبافتازبیشترينمونهچههرآنكهمهمنكته•
.استبیشترنمونهدرانگلوجوداحتمال







نمونه برداری از زخم سالک و و رنگ آمیزی

گیرینمونهبارهردردستکشپوشیدن1.

آنرويچركگونههروضایعهرويهايكبرهبرداشت2.

خارجیلبهشاملبردارینمونهبرایمناسبمحلانتخاب3.
ازبردارينمونهازاجتنابوضایعهملتهبومتورمقسمت

ضایعهزخميوبازهايمحل





شستشويوكردناستریلبرايدرجه70اتانولازاستفاده.4
.ودشخشكالكلكهكردصبربایدبردارينمونهازقبل:ضایعه

ضایعهمحلدرمركوركوروممانندمواديبردنكاربهاز.5
یاوآماستیگوتمرگباعثاستممكنزیرا.گردداجتناببایستي

رايبداریدتركیباتازاستفادهصورتدر.شودآنهاشكلتغییر
بهيبایستضایعهمحلبردارينمونهازقبل،ضایعهضدعفوني

.شودپاكمادهایناز،الكلبهآغشتهپنبهكمك

شدهگرفتهنظردربردارينمونهبرايكهضایعهازمحلي.6
.شودهگرفتمحكمسبابهوشستانگشتدوتوسطبایستياست



جلدی لیشمانیوزتشخیصروش نمونه گیری برای 



تریلاساسكالپلیكیاواستریلاستیلواكسنوازاستفادهبا.7
باكهايمنطقهدرمیلي لیتریكعمقبهشكافيباریك،نوك

.گرددایجادشدهگرفتهانگشتان

تهشكافمحلعمقازاستیل،واكسیااسكالپلتیزلبهتوسط.8
ارمقدبرداشتبرايخراشچندضایعهمرکزوسطحطرفبهشده

.شوددادهخونابهوبافتمناسب

اسمیر3حداقلآنرويموادازوآوردهبیرونرااسكالپل.9
.شودحكهاالمرويالماسقلمبابیمارمشخصاتوکنیدتهیه

محیطبهنمونهابتداشعلهکناردرکشت،بهنیازصورتدر)
.(شودمنتقلکشت



رنگ آمیزی با گیمسا

ولمحصاین.رسدمیفروشبهغلیظتجارتیمحلولبصورتگیمسارنگ•
قرارآزمایشمورداستفادهازقبلنمونههرلذاباشدمتفاوتکامالتواندمی

.گیرد

د،باشکافیخونقرمزوسفیدهایگلبولپذیریرنگاگرمعمولبطور•
.استمناسبانگلدادننشانبرایرنگکهنمودفرضمیتوان

:استزیرترتیببهآمیزیرنگروش

،اتاقهوايدروشعلهازاستفادهبدونهانمونهتاشوددادهاجازه1.
.شوندخشك

.شودریختهثانیه60تا30مدتبهدرجه70متانولالمرويبرسپس2.

.شودخشکهوادرالم3.

.کنیدآمیزیرنگدادهقرارآمیزيرنگپلرويراهاالم4.



مشاهده میکروسکوپی گسترش رنگ شده 

.وندمیکروسکوپی شبررسی دقیق نمونه های رنگ شده باید 1.

.قسمت های مختلف الم تهیه شده باید دیده شود2.

.زمان کافی برای دیدن هر الم گذاشته شود3.

و غیر میکروسکوپیست باید آشنایی کافی با اشکال تیپیک4.
.تیپیک انگل لیشمانیا را داشته باشد

می تواند ... استفاده از دارو های مختلف محلی و پمادها و 5.
منجر به تغییر شکل انگل شود



(دارمهرهمیزباندر)آماستیگوتیالیشمنفرم







Cutaneous Leishmaniasis





)جلدیلیشمانیوزشهریفرم L. tropica)

) جلدیلیشمانیوزروستاییفرم L. major)

فرم جلدیلیشمانیوزعود L. tropica) )



)جلدیلیشمانیوزشهریفرم L. tropica)

) جلدیلیشمانیوزروستاییفرم L. major)

فرم جلدیلیشمانیوزعود L. tropica) )









لیشمانیوز جلدی تشخیص

مشاهده انگل در نمونه رنگ شده  سروز زخم •

كشت موارد مشكوك در محیط هاي اختصاصي •

تلقیح به حیوان حساس آزمایشگاهي •

  DNA prob،PCRروش هاي مولكولي مانند •



CULTURING

• Biphasic Media (N.N.N + saline)

• Semi Solid Media (Sloppy Evans)

• Monophasic Media (Schneider & 

RPMI 1640 & 10% FCS )



Balb/cموشدمقاعدةبهانگللقیحت





























































پیشگیري و كنترل

(به خصوص در نوع شهري )بیمار یابي و درمان بیماران •

مبارزه با مخازن وكنترل آنها •

بهسازي محیط •

مبارزه با پشه خاكي توسط سم پاشي •

پوشاندن زخم •

لیشمانیزاسیون با عامل نوع روستائي•
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