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 تعریف بيماري سالك-1

سلولي به نام ليشمانيا ايجاد و توسط گزش  و خونوزواري پشزه    توسط انگل تك سالك يك بيماري پوستي است كه

 3شود و عاليم بيمزاري معمزو     خاكي از حيوانات آلوده )جوندگان و سگ( و يا انسان مبتال به انسان سالم منتقل مي

 گردد.ماه تا يكسال بعد از گش  ظاهر مي

 دو شكل است:  .  بيماري سالك ) ليشمانيوز جلدي( در ايران به

 سالك نوع شهري  -1

كه موشن آن انسان است و سگ موشن تصادفي است. عامل سالك نوع شهري ليشمانياتروپيكا و پشه خاكي  

 باشد.ناقل آن فلبوتوموس سرژنتي مي

 سالك نوع روستایی -2

ن جونزدگان هسزتند. عامزل سزالك نزوع روسزتايي ليشزمانيا مزاژور و پشزه خزاكي ناقزل آ            اصزلي آن كه موزشن   

 باشدفلبوتوموس پاپاتاسي مي

 تعاریف بيماري : 

 مورد مشكوك :

روز   14وجود پاپول يا هر نوع ضايعه پوستي منطبق با عالئم باليني به خصوص در نقاط باز بدن كه بيش از  -

 طول كشيده باشد.

 : مورد محتمل

به سالك درهمان محل و يا سابقه ابتال مورد مشكوك به همراه وجود سابقه اپيدميولوژيك در منطقه،  -

 احتمال عود آن

 مورد قطعی :

 ديدن انگل در اسمير تهيه شده از ضايعه پوستي  -

و.... ( كزه در آزمايشزگاههاي    PCRكشت مثبزت  انگزل يزا نتيجزه مثبزت آزمايشزات توصصزي ديگزر )ماننزد          

 توصصي ) رفرانس ( انجام مي شود. 

 

 

 سالك   اهميت بيماري-2

زشت كه بمدت طو ني در محل باقيمانده )عموما  در نقاط باز بدن و بيشتر در صورت( كه هاي با منظره ايجاد زخم

گذارد و از نظر زيبايي و ايجاد عوارض روحي در بيمار مشكل پس از بهبود نيش اسكار )جاي زخم( از خود باقي مي
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 له گو  و لبها و بيني  ها ونمايد، ضمن اينكه بروز زخم در نقاط حساسي نظير پلك چشماي ايجاد ميعمده

ممكنست به نقص اين اعضاء بيانجامد، آلودگي ثانويه زخم موجب عفونت باكتريايي شده كه نياز به درمان 

بيوتيكي داشته و ممكن است جان بيمار را به خطر بياندازد، همچنين در بعضي از انواع منتشر محتاج درمانهاي آنتي

. زيانهاي اقتصادي ناشي از درمان، عوارض دارويي و تشريقات طو ني طو ني بوده و گاهي عدم بهبودي است

اين بيماري به دليل شيوع فراوان و پراكندگي آن در  افشايد.دردناك از ساير مسائلي است كه به اهميت بيماري مي

و سا نه بالغ   در هر ثانيه يك نفر به بيماري سالك مبتال مي شود نقاط موتلف كشور داراي اهميت فراوان مي باشد

 ميليون نفر در دنيا از اين بيماري رنج مي برند . 11بردو ميليون نفر به اين بيماري مبتال مي شوند در حال حاضر 

      

 عامل انتقال بيماري-3

در  روزهزا شزود. حشزره بزالغ    ميليمتر است كه بنام پشه خاكي ناميده مي 2-3اندازه ه حشره ناقل پشه بسيار كوچكي ب

شزكافهاي عمقزي ديزوار، داخزل درزهزاي سزقفهاي        ،پناهگاههاي تاريك، گرم و نسبتا  مرطوب مانند زيرزمين منازل

مانده منزازل، امزاكن   هاي زباله، كودهاي دامي و ساير انباشتهاي پسچوبي و بيرون از منشل در اصطبلها، اطراف توده

 د.متروكه،  نه جوندگان و غارها به فراواني وجود دارن

 

 راه هاي انتقال بيماري به انسان-4

 %21باشزد و حزدود كمتزر از    نوع روستايي است كه موشن آن موشهاي صزحرايي مزي   سالك  شايعترين نوع سالك،

پزس از خونوزواري پشزه خزاكي از      .باشزند شوند كه موشن آن بيماران مبتال مزي موارد به سالك نوع شهري مبتال مي

 شود.موشن مربوطه، آلوده شده و در خونوواري مجدد موجب انتقال آن به انسان مي

           

 م بيماريئعال -5

مزاه( ظزاهر شزده كزه رفتزه رفتزه        1-2بيماري در محل گش  پشه بصورت جو  كوچكي پس از طي دوره كمون )

يابد و ماه طول كشيده و پس از آن بهبود مي 8-12زخم بسته به نوع آن شود كه اين بشرگتر شده و به زخم تبديل مي

 تر است.(نوع شهري هم دورة كمون و هم طول مدت بيماري طو ني سالكماند. )دربجاي آن اسكار باقي مي

      

 درمان سالك-6
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اطززراف ضززايعه و  تشريزق گلوكززانتيم در شززامل دو نزوع رو  درمززاني وجززود دارد. اكثزر مززوارد بززا درمزان موضززعي    

شود به هر حال يابند. در مواردي نيش فقط گلوكانتيم بصورت عضالني تجويش ميدرماني )كرايوتراپي( بهبود مياسرم

 ماند.پس هر چه زودتر درمان شود جاي زخم كوچكتر مي .ماندجاي زخم باقي مي

 

 روش پيشگيري-7

بنزد  ه خاكي است. كه اينكار با اسزتفاده از تزوري، پشزه   پيشگيري از بيماري در گرو حفاظت فردي از تماس نيش پش

ها جهت كاهش توليزد مثزل پشزه خزاكي و همچنزين      ها و همچنين دفع صحيح زبالهكش، حشرهكشآغشته به حشره

. در نوع روستايي مبارزه با جوندگان و در نوع شهري بيماريابي و درمان بيماران شودانجام ميبهسازي محيط زيست 

 رد.اهميت دا

 

 چه اقداماتی براي فرد مبتال باید انجام داد؟-8

 كشف موارد مشكوك و ارجاع به مركش بهداشتي درماني جهت تشويص قطعي و درمان -1-8

پيگيري درمان و پانسمان زخم و تميش نگهداشتن آن جهت جلوگيري از عفونت ثانويه و كاهش خطر سزرايت   -2-8

 )در نوع شهري(

 ثبت موارد تائيد شده توسط پششك در فرم مراقبت  -3-8

 

 روشهاي كنترل بيماري  -9
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