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 واژگان كليدي :

 DAT، تست ، مورد قطعي مورد مشكوك ، مورد محتمل (  ،  كاال آزار )  احشاييليشمانيوز

 

 كاال آزار تعريف بيماري  .1

انگلي مهمي است كه عموما بوسيله گونه هايي از  پشه خاكي ها  به -كاالآزار )بيماري عفوني يا  احشايي   ليشمانيوز

انسان و بعضي از حيوانات حساس  منتقل مي شود . عامل اصلي بيماري گونه هايي از انگل تك ياخته ايي از جنس 

نسجي طبقه بندي مي گردند. اين انگل ها باعث  -است كه در  گروه تاژكداران خوني  Leishmaniaليشمانيا

مي شوند.     و غدد لنفاوي كبد، مغز استخوانايجاد عفونت در ماكروفاژهاي  سيستم رتيكو اندوتليال شامل  طحال ،

تب، كم خوني و بزرگي طحال  از عالئم بارز ليشمانيوز احشايي در انسان است . از نظر اپيدميولوژي كاالازار ممكن 

است به اشكال  آندميك،اپيدميك يا تك گير ديده شود. كاال آزار بيمارى مهلكى است كه در صورت عدم 

اسب عموما باعث مرگ   بيمار مي شود. دليل مرگ بيمار عوارض خطرناك ناشي از اين تشخيص و درمان نامن

بيماري است كه در اثر ابتالي بيمار  به عفونتهاي فرصت طلب و نيز  خونريزي داخلي كشنده ناشي از اين بيماري 

همراه داشته باشد .اين ومير به مرگ 5۵مي باشد. كاالآزار حتي ممكن است با وجود درمان بيمار نيز  تا حدود 

 بيماري با فقر ارتباط تنگاتنگي داشته و  بيشتر جوامع فقير را تحت تاثير قرار مي دهد.

بر اساس خصوصيات انگل و  راه هاي  انتقال ، كاال آزار به دو نوع : كاال آزار زئونوتيك و كاالآزارآنتروپونتيك 

اي اردبيل، آذربايجان شرقي، فارس و خراسان شمالي به صورت ه. . در حال حاضر  بيماري در استان تقسيم مي شود

 شود. بومي وجود دارد. ولي موارد تك گير )اسپوراديك( آن از ساير نقاط كشور نيز گزارش مي

   

 :مورد مشكوك  

بيمار با تب بيشتر از دو هفته كه ممكن است با عالئمي نظير بزرگي طحال و كبد ، كم خوني ،رنگ پريدگي ، 

 بي اشتهايي ، و كاهش وزن همراه باشد. 

  :مورد محتمل

مورد مشكوك با سابقه اپيدميولوژيك مثبت شامل زندگي در كانون هاي بومي بيماري يا سابقه مسافرت به   

 آنجا 

 :عيمورد  قط

 آزمايش مثبت   بيمار مشكوك يا محتمل به همراه

 

  كاال آزار  اهميت بيماري .2
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  مناسب مرگ و مير قابل توجه در بيماران با اختالل سيستم ايمني  حتي  با انجام  درمان  -

      

 عامل انتقال بيماري .3

در  روزهاشود. حشره بالغ ميليمتر است كه بنام پشه خاكي ناميده مي 2-3اندازه ه حشره ناقل پشه بسيار كوچكي ب

شكافهاي عمقي ديوار، داخل درزهاي سقفهاي  ،پناهگاههاي تاريك، گرم و نسبتاً مرطوب مانند زيرزمين منازل

مانده منازل، اماكن سهاي زباله، كودهاي دامي و ساير انباشتهاي پچوبي و بيرون از منزل در اصطبلها، اطراف توده

،  kandelakii .Pپشه خاكي هاي فلبوتوموس كانداالكئي  متروكه، النه جوندگان و غارها به فراواني وجود دارند.

در مناطق   major     .Pدر شمال غرب كشور  ؛ فلبوتوموس ماژور  perfiliewi  P .فلبوتوموس پرفيلوي 

(در   P.alexandriو فلبوتوموس الكساندري)  keshishiani  .Pفلبوتوموس كشيشياني مركزي و جنوبي ايران؛

 ناقل ليشمانيوز احشايي) كاال آزار (  در ايران هستند.  هاي جنوب كشور  از پشه هاي خاكي

 

 راه هاي انتقال بيماري  .4

 
 راه انتقال كاالآزار دو نوع است:

شود كه عامل بيماري ليشمانيا انسان است و در مناطقي يافت مي –ناقل  –نوع زئونوتيك: راه انتقال، حيوان    

 باشد.اينفانتوم مي

شود كه عامل بيماري ليشمانيا انسان است و در مناطقي يافت مي –ناقل   –نوع آنتروپونتيك: راه انتقال، انسان    

 باشد.دونواني مي

سانان به عنوان ها و سگدر ايران از نوع زئونوتيك و انسان به عنوان ميزبان و حيوانات به خصوص سگ كاال آزار   

  باشدمخزن انگل مي

 سال  پس از ابتال 2موارد مبتال بدون درمان حد اكثر  111۵مرگ  -

 ابتال بيشتر كودكان -

 آندميك بودن بيماري  در برخي نقاط كشور -

 وجود تعداد زياد مخازن حيواني  بدون عالمت  در كشور -

 مشكالت مبارزه با ناقلين بيماري  -

 بروز موارد بيماري در كانون هايي كه عموما  سيستم بهداشتي آشناي با اين بيماري را ندارند -

 ناكافي بودن آگاهي پزشكان در مورد اشكال مختلف باليني كاالآزار  در مناطق غير بومي   -

 سيستم ايمني   بروز اشكال شديد بيماري و عود بيماري در بيماران با اختالل -

 در بيماراني كه مكررا دچار عود شده اندبخصوص عوارض داروئي و هزينه درمان  ،مشكالت درمان  -
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 م بيماريئعال .5

دوره كمون از هفته ها تا ماههامتفاوت  مي باشد.عالئم مشخصه بيماري شامل : تب هاي  نامنظم طوالني و خفيف ، 

لكوپني و ترومبوسيتوپني  –حال  و كبد ) خصوصا بزرگي طحال (، پان سيتوپني ) كم خوني كاهش وزن ، بزرگي ط

 .(ميباشند

سال  2-3، بزرگي طحال و كبد ادامه يافته و در نهايت پس از  كاهش وزنبيماري باتب و بيقراري شروع شده و با  

ماه  6-12موجب مرگ مي شود در بعضي از موارد كه بيماري بصورت حاد است با تب باال و لرز و در نهايت در 

علت مرگ معموال در اثر عفونت هاي ثانويه  و خونريزي هاي داخلي ايجاد مي شود. بعضي  . موجب مرگ ميگردد

  .ونت ها ي خفيف  هم خود بخود بهبود ي مي ياينداز عف

،كاهش آلبومين خون   ESRدر مبتاليان به كاالآزار عموما مونوسيتوز،لنفوسيتوز ،افزايش آنزيم هاي كبدي،افزايش 

 ديده مي شود.  ي سرم و افزايش گاماگلوبولين ها

      

 كاال آزار درمان  .6

    

آنتي از استفادهدر ايران  به سزايي دارد. درمان استاندارد پيشگيري از مرگ و مير بيماري نقش  در درمان به موقع 

.بيمارانيكه به درمان با آنتيموان در دوره اول جواب مناسب درماني نمي مي باشد ( گلوكانتيم موان پنج ظرفيتي )

عود بيماري)به شكل تب،كاهش وزن ، دهند ممكنست در دوره دوم يا حتي دوره سوم پاسخ مناسبي بدهند. اگر 

افزايش اندازه طحال ( با تاييد آزمايشگاهي  اتفاق افتد بيماران بايد نخست با تركيبات آنتيموان تحت درمان 

، بخصوص نوع     Bآمفوتريسين ي خوراكي ميلتفوسينها مي توان ازدارو قرارگيرند ودر صورت عود مجدد

 استفاده كرد ليپوزومال آن  

. 

 پيشگيري روش .7

بنتد  پيشگيري از بيماري در گرو حفاظت فردي از تماس نيش پشه خاكي است. كه اينكار با استتفاده از تتوري، پشته   

ها جهت كاهش توليتد مثتل پشته ختاكي و همچنتين      ها و همچنين دفع صحيح زبالهكش، حشرهكشآغشته به حشره

 .شودانجام ميبهسازي محيط زيست 

 

 مبتال بايد انجام داد؟چه اقداماتي براي فرد  .8

شناسايي افراد مشكوك و تهيه نمونه خون توسط بهورزان در خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درمتاني   -
 ( و در ساير مناطق ارجاع موارد مشكوك به بيمارستان در مناطق آندميك شهري و روستايي ) 
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در خانه بهداشت و ارسال آن  به مركز  تهيه نمونه خون از موارد مشكوك ) طبق تعريف ( توسط بهورزان    -
بهداشت شهرستان در مناطق آندميك ،  ارجاع  موارد مشكوك ) توسط فرمهاي ارجاع بيماري  ( به مركتز  

 بهداشت شهرستان جهت تشخيص قطعي و درمان به موقع) در مناطق غير آندميك  (

 بررسي اطرافيان موارد مشكوك از نظر وجود موارد مشابه  -

 موارد بيماران كاالآزارثبت  -

 

 روشهاي كنترل بيماري 9- 

 

كنترل ناقلين ) مبارزه با پشه خاكي ها و جلوگيري از زاد و ولد آنها ،و سمپاشي براي از بين بردن پشه خاكي هاي 

 بالغ(

، ايمنسازي سگها ،  آلوده  صاحب داركنترل جمعيت سگهاي ولگرد و اتالف سگ هاي  كنترل مخزن   -

 (  درمان سگها

 ( جهت تشخيص و   درمان به موقع  بيماران DATبيماريابي فعال و غير فعال )با استفاده از روش -

 و اتالف سگهاي آلوده  DATآلوده به روش  صاحب دار شناسايي سگهاي -

استفاده از قالده هاي آغشته به سم دلتامترين  در سگها ي خانگي  ) اين سم به مرور وارد بافت چربي  -

 شود و تا چندين ماه اثر دور كنندگي  خود را حفظ مي كند .پوست سگ مي 

 درماني شبكه بهداشت و درمان -آموزش پزشكان ؛ بهورزان و كادر بهداشتي  -

 تقويت و گسترش هماهنگي بين بخشي.    -

 تقويت سيستم گزارش دهي و اطالع رساني درمورد شيوع بيماري در انسان و حيوان.    -

 مورد راهها ي انتقال، عالئم باليني و پيشگيري بيماري .آموزش جامعه در    -

بهسازي محيط به منظور محدود كردن محلهاي تجمع سگهاي ولگرد،از بين بردن شكافها و درزهاي طبقات    -

 اوليه ساختمان كه محل زندگي پشه ها مي باشد.

 نصب توري مناسب در منازل  -

«  


