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 مقدمة
 

األطفال هم أكثر عرضة للمرض عن غيرهم، خاصة األمراض كلنا يعرف أن 
المعدية التي قد تصيبهم ، والتي تشكو األمهات من إصابة أطفالهن ، 
والتي تنتقل عن طريق اختالطهم بزمالئهم في الفصول، ونتيجة تبادل 

او نتيجة االهمال وخاصة في ظل الظروف الراهنة األدوات الدراسية بينهم،
ونقص المؤهالت النفسية والصحية والمالية التي  من حروب وتشريد

يعيشها مجتمعنا في الوقت الحاضرزوالن اطفلنا هم اكثر عرضة لمسببات 
االمراض من خالل ضعف المناعة والجهل باالمور الصحية واالهمال من 

االهل،توجب ان اتطرق الى احد المسببات المرضية الوبائية اللتي 
هدف هذه الشريحة اكثر من غيرها في بلدنا لطالمااستوطنت والزالت تست

العزيز اال وهي طفيلي مرض اللشمانيا واللشمانيا الجلدية خاصة.لما 
تسببه من تاثيرات نفسية وجسدية تستمر على المدى البعيد طيلة حياة 
االنسان وتترك اثرا ال يزول باالضافة الى المعاناة للطفل والهله خالل فترة 

 االصابة.
ريف القارىء الكريم بتاريخ اكتشاف هذا الطفيلي وانواعه مستهال بتع

ومدى انتشارة في العالم ولقاء الضوء على كيفية انتقاله وكيف تتم دورة 
الحياة والمضيف الوسطي الذي يساعد على هذا االنتشار وكيفية تفاديه 
والقضاء عليه للحيلولة عن تقليل انتشاره وللحد من االصابات.واخيرا طرق 

ج للمصابين مع الطرق الوقائية اللتي يجب اتباعها للقضاء على انتشار العال
 . هذ المرض..........وهللا الموفق والمستعان

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

للتعرف على مرض اللشمانيا الجلدية من الضروري طرح التساؤالت  
 االتية:
 

 ما هو مرض اللشمانيا الجلدية؟

اللشمانيا الجلدية؟ما مسببات مرض   
 

ن؟اللشمانيا على الجلدية فى اإلنساأين تتركز إصابات   
 

 ة؟كيف تتعرف على شكل اإلصابة بمرض اللشمانيا الجلدي

 ة؟هل مرض اللشمانيا الجلدية يسبب الوفا

 كم يستغرق عالج مرض اللشمانيا الجلدية؟

 كيف تنقل الذبابة مرض اللشمانيا الجلدية لإلنسان؟
 مكافحة القوارض والذباب المسبب للشمانيا؟كيف تجرى 

 ا؟كيف يتم مكافحة اللشمانيا فى مناطق انتشاره
 

 اكتشاف وللجابة على هذه التساؤالت يجب القاء نضرة علمية على تاريخ
 المسبب المرضي:

 



 

 

 الفصل االول 

 تاريخ اكتشاف المرض
 مقاطع من آفات جلدية فيم في أول شخص رأى الطفيلي كان الطبيب البريطاني كانينغها-1

 دقيق ، وكان تفسيره للمشاهدات غيرتالفطريا ، وقد اعتبره من5188 عام
الذي اكتشفه في  بيوتر بوروفسكي أول وصف دقيق للطفيلي قدمه الطبيب العسكري الروسي-2 

 1903 عام وفي األوالي إلى، وقد نسبه بشكل صحيح 1898في  طشقند اآلفات الجلدية في
وصف الطبيب البريطاني رايت مسبب داء الليشمانيات الجلدي بشكل صحيح دون أن يعرف 

 حول اكتشاف بوروفسكي،
مالحظاته حول طفيليات مماثلة من لطاخات طحال مريض  ليشمان وفي السنة نفسها نشر-3

التشابه بين أوصاف مسبب  1904عامفي   مينيل والحظ داء الليشمانيات الحشوي منتوفي 
 . الجلدي والداء الحشوي اللشمانياداء

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3_%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3_%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1


 الفصل الثاني

 جنس وأنواع اللشمانيا

  
 :Phylum) ينتمي جنس اللشمانيا إلى شعبة اللحميات المسوطة

Sarcomastigophora) تحت شعبة السوطيات (Subphylum: 

Mastigophora)  مثل المثقبات ويحوي جنس اللشمانيا على ثالث انواع تصيب االنسان

وهي التي تسبب مرض اللشمانيا  (Leishmania Tropica) هي اللشمانيا المدارية

والتي  (Leishmania Braziliensis) الجلدية )حبة بغداد( واللشمانيا البرازيلينسيسة

 تسبب مرض اللشمانيا المخاطية الجلدية )داء اللشمانيا االمريكية( ولشمانيا دنوفاني

(Leishmania Donovani) والتي تسبب داء اللشمانيا الحشوي الكالزار 

(Kalazar). 

 

 

 شكل)1-2(

 

 

 

ويعد مرض اللشمانيا من ضمن االمراض الطفيلية الحيوانية المصدر، يصاب بها االنسان عن 

طريق لدغ انثى نوع من البعوض تسمى حشرة الرمل، وهذه الحشرة صغيرة الحجم، وليس 

لها صوت عند طيرانها اثناء المساء، على ارتفاع منخفض من سطح االرض، وتعيش في 

الجو الحار الرطب، لذلك فان نشاطها يزداد في فصل الصيف، وتتغذى على دم االنسان أو 

 .الحيوان

  

وعندما تمتص دم انسان او حيوان مصاب مثل )الكالب او الثعالب( ستكون هذه الحيوانات 

مستودعاً لطفيل المرض، ويكون هذا الدم محمالً بطفيل مرض اللشمانيا، الذي يتكاثر في معدة 

الحشرة ثم يصل الى لعابها، وعند لدغها انساناً او حيواناً سليماً فانها تحقن هذه الطفيليات في 

 .جسمه مسببة له المرض

وتنقل حشرة الرمل طفيليات مرض اللشمانيا اما من شخص الى اخر او من حيوان الى اخر 

انسان، وهناك نوع من اللشمانيا يسمى )الكالزار الهندية(، قد ينتقل من انسان الى انسان، 

، عن حدوث المرض نتيجة نقل (Sundar, 2007) واثبتت الدراسات الحديثة التي اجرها

  .الدم من اشخاص حاملين لهذا المرض

ويمكن تقسيم المرض من ناحية اعراضه الى ثالثة انواع متميزة: اللشمانيا الحشوية، 

 .اللشمانيا الجلدية ولشمانيا االغشية المخاطية



 
 
 
 ية من وحيدات الخلية المجهرية وينتمي إلى جنس الليشمانيةطفيلي الليشمانتصنيف الطفيلي -1

Leishmania .  و طفيلي الليشمانية من السوطيات الدموية التي تنتمي إلى عائلة المثقبيات
Trypanosomatide و رتبة ذوات منشأ الحركة، Kinetoplasti  و صف السوائط ،

،و شعبة  Mastigophora ،و تحت شعبة السوائط Zoomastigophoraالحيوانية 
 واليال،و تحت مملكة وحيدات الخلية ا Sarcomastigophoraالسوائط اللحمية 

Protozoa  1(.،و المملكة( Kingdom Animaliaالحيوانية يضم جنس الليشمانية 
Leishmania تحت جنسين هما الليشمانية Leishmania  والفيانيةviannia. L . يتواجد

في العالم القديم والجديد ويشمل الطفيليات التي تتحول إلى الطور أمامي تحت جنس الليشمانية 
 : السوط في المعي األمامي أو الوسطي للمضيف الناقل. يضم جنس الليشمانية المعقدات التالية

في العالم القديم والذي يحوي نوع الليشمانية  complex major. L معقد الليشمانية الكبرى -أ
  .major. L الكبرى

في العالم القديم الذي يحوي نوعي  complex tropica. L معقد الليشمانية المدارية-ب
 ،والليشمانية الكيليكية tropica.L الليشمانية المدارية

 killicki. L. معقد الليشمانية الدونوفانية-ت complex donovani. L  الذي يحوي نوع
 donovani. Lديد، الليشمانية الدونوفانيةفي العالم الج chagasi. L الليشمانية الشاغاسية

في العالم القديم. وما زال نوع الليشمانية الشاغاسية  infantum. L والليشمانية الطفلية
chagasi. L في العالم الجديد تحت المناقشة باعتباره نوع الليشمانية الطفلية نفسه.  

  .العالم القديمفي  complex aethiopica. L معقد الليشمانية االثيوبية-ث
في العالم الجديد الذي يحوي  Complex mexicana. L معقد الليشمانية المكسيكية -ج

، و الليشمانية األمازونية  mexicana. L األنواع التقليدية مثل الليشمانية المكسيكية
amazonensis.L و الليشمانية الفنزويلية، venzuelensis.L و الليشمانية البيفانو ية، 

 
الليشمانة  Amastigote .تملك الطفيليات شكلين: الليشمانات والمشيقات أشكال االطفيليات2-

نسان و الحيوانات الخازنة المتحرك يتواجد داخل خاليا جسم ا سوطي غيرشكل ال 2شكل
البطاني ضمن للطفيلي مثل الكالب والقوارض، حيث يعيش فقط في خاليا الجهاز الشبكي 

  .الجلد في النسيج البلغمي الجلديوفي أدمة  الوحيدات،(
ميكر ومتر، تمتلك نواة مدورة تتلون باللون  5-2الليشمانات أشكال بيضوية أبعادها بين 

البنفسجي الغامق عند تلوينها بملون غيمزا، ومنشأ حركة عصوي الشكل يتلون بلون أغمق من 
 صعبة الرؤية ( النواة مع بادئة جذرية

إلى ليشمانة النموذجية التي  تلوينها بملون غيمزا. عم بعدالات في البلشكل النموذجي لليشمان: ا
 تاز بوجود النواة ومنشأ الحركة (تم

.) Promastigots  مكرو  5.3-5.1أشكال سوطية متحركة يتراوح عرضها بين   المشيقة
 مكرو متر. تجتمع 28-15وله بين مكرو متر ر وحيدا يتراوح ط 20-15متر وطولها بين 

 ( .تمتلك سوطا ح ا لتأخذ الشكل الوردي وتتم رؤيتها بعد التلوين بملون غيمزاوال الهرمة شكاال
ي بعد البنية التفصيلية للمشيقات (أ) و الشكل النموذجي أللشكال المتحركة في مستنبت زرع 

يوجد هذا الشكل عند حشرة ذبابة الرمل. المشيقات أشكال بيضوية   تلوينها بملون غيمزا (
ة تتطور داخل القناة ثنائيا في معدة الحشرة وتزداد أعدادها في القناة الهضمية الهضمية متطاول

يوما من حصول الحشرة على األمامية و األجزاء  5لذبابة الرمل، حيث تنقسم الدراسة النظرية 
 وجبة الدم  20-5رة معدية بعد الفموية للحشرة. تصبح الحش



 
 

 مصبوغة تبين الطور اللشمني.والطور المسوطصورة لطفيلي اللشماتيا لمسحات 
  

  )Leishmania Tropica( اللشمانيا المدارية -أ
  

تحت تستوطن اللشمانيا المدارية اسيا الصغرى واواسط وجنوب وغرب اسيا ودول البحر 
تعيش   االبيض المتوسط وجنوب ووسط امريكا ومنطقة البحر الميت ودول شمال افريقا والهند.

 )Endothelial -Reticuleاللشمانيا المدارية متطفلة في الجلد وفي خاليا الجهاز الشبكي
) Cellsكالخاليا البلعمية الكبيرة) Macrophages( والتي تكثر الجلد. 

  
وتمر دورة الحياة في عائلين احدهما فقاري وهو االنسان واالخر الفقاري وهي ذبابة الرمل من 

 د الطفيلي في شكلين اثناء دورة الحياة االول الشكل اللشمانيويوج )Phlebotomus (جنس
) Leishmania Form(( ميكرومتر وتحتوي على 2-5وهي اجسام بيضاوية او دائرية )

نواة كبيرة واضحة وجسم حركي واخر قاعدي وخيط محوري قصير )سوط( والشكــــل 
وهو مغزلي الشكل  )ptomonalLe  Form (االخـــــر هــو الشكــــل الليـــبوتومـــونال

ومزود بنواة في وسط الجسم ويقع الجسم الحركي والقاعدي امام النواة في مقدمة الجسم ويمتد 
 .السوط الى الخارج وال يوجد غشاء متموج

  
ذبابة الرمل االنسان والثانية عندما يتصل انثى تتم إصابة االنسان بطريقتين احداهما عندما تلدغ 

تصاب ذبابة الرمل عندما تتغذى على دم   اتصاالً مباشراً بجلد انسان اخر مصاب.جلد االنسان 
انسان مصاب فتسحب الدم المصاب بالطفيلي في الطور اللشماني الذي يدخل مع الدم المعي 

يتكاثر الطور اللشماني ويتحول الى الطور الليبتومونال عند نهاية اليوم الثاني   المتوسط للذبابة.
ويستمر الطفيلي في التكاثر وعند اليوم السابع يهاجر الطور الليبتومونال الى االمام لالصابة؛ 

من خالل المرْي الى البلعوم ثم الى التجويف الفمي وعند ذلك يصبح الطور الليبتومونال )الطور 
عندما تلدغ الذبابة جسم االنسان فانها تحقن في مكان اللدغ )عبارة   المعوي( جاهزاً لالصابة.

عن جرج صغير بالجلد( االطوار المعدية التي ماتلبث ان تهاجم وتغزو خاليا الجهاز الشبكي 
ويمكن للخاليا البلعمية الكبيرة ان تدمر الطفيلي؛   الموجودة بالجلد وتتحول الى الطور اللشماني.

ع ولكن قد ينجح الطفيلي في التكاثر حتى تنفجر الخاليا البلعمية وتظهر قرح صغيرة في موق
 .االصابة

  
وبالحقيقة، ينحسر المرض في االنسجة الجلدية واحياناً االغشية المخاطية وتتضخم االدمة في 



المناطق المصابة حيث يالحظ ارتشاح خلوي لطبقات الجلد يعقبها تحلل لبعض االنسجة وتكوين 
جه، الخدود، وتظهر االصابات عادًة في المناطق المكشوفة من الجسم كالو  عقد تتقرح فيما بعد.

ويطلق على القرحة اسماء محلية فتسمى حبة بغداد او   االنف، الشفاه، الذقن، الرقبة والذراعين.
وتظهر على شكل حبة تتقرح ثم تشفي بالعالج  )Oriental Sore (حلب او البثرة الشرقية

 .تاركة ندبة منخفضة
صها مجهرياً للتاكد من وجود وأخيراً، يتم التشخيص باخذ مواد من الحافة القوية للقرحة وفح

الطفيلي ) الطور اللشماني والطور الليبتومونال(، وتشمل الوقاية معالجة االشخاص المصابين 
 .والسيطرة على ذباب الرمل وعلى بعض الخازنة للطفيلي كالكالب

  

  )Leishmania Donovani(لشمانيا دونوفاني -ب

وتحدث  )Visceral Leishmaniasis (وييتطفل في االنسان ويسبب مرض اللشمانيا الحش
في الطحال والكبد بصورة رئيسية اال ان الطفيلي قد يصيب مواقع اخرى كنخاع   االصابة

اي  ))Kalazar العظام وخمالت االمعاء ويطلق على المرض الذي يسببه اسم الكالزار
وسط وجنوب روسيا وان الطفيلي واسع االنتشار فهو يوجد في بالد البحر المت  المرض االسود.

والصين والهند والبنجالديش وشرق افريقيا ووسط وجنوب امريكا الشمالية والعراق والجزيرة 
 .العربية

وان دورة حياة اللشمانيا دنوفاني تشبه دورة حياة اللشمانيا المدارية غير ان الطفيلي يعيش داخل 
بد والعقد اللمفاوية للمساريقا الجهاز الشبكي الطالئي لالحشاء والتي تشتمل على الطحال والك

ويوجد الطور اللشماني في كل انسجة وسوائل الجسم وتقوم ذبابة الرمل   وايضا نخاع العظام.
 . بنقل الطفيلي من انسان مصاب الى اخر سليم )Phelbotomus (من جنس

  
وأخيراً، تبدأ االعراض المرضية بارتفاع درجة حرارة المريض )حمى( وقد تظهر عليه 

اعراض القشعريرة واسهال وتقرحات في موضع لدغة الذبابة وتسبب تضخم في الكبد والطحال 
 .وحدوث فقر الدم )انيميا( نتيجة لتغير وقلة اعداد كريات الدم

  

  Muco Cutaneous Leishmaniasisلشمانيا االغشية المخاطية  -ت

رة الرمل الحاملة لطفيلي اللشمانيا، أن االصابة بهذا النوع من اللشمانيا يكون سببها لدغة من حش
المسمى اللشمانيا البرازيلية، وسميت بهذا االسم نتيجة الكتشاف هذا الطفيل في منطقة حوض 

نهر االمازون في امريكا الجنوبية، وحاالت االصابة بهذا النوع من المرض قليلة جدا في منطقة 
ة اصابة ثانوية كالصابة بتقرحات الشرق االوسط، وغالباً ماتكون اصابة االغشية المخاطي

جلدية، وان بداية ظهور اعراض االصابة بهذا النوع من المرض تعقب االصابة الجلدية ببضعة 
 .اسابيع او شهور، وقد تتاخر الى عدة سنوات

  
واألجزاء االولى من الجسم التي تظهر فيها االصابة هي منطقة الخيشوم، ويكون الرعاف 

االنفية اول بدية اعراض ظهور المرض، وتبدا االصابة بحجم راس عود واالحتقان في الجيوب 
  الكبريت، ثم تكبر وتتقرح االغشية، مسببة تشوهات واضحة في منطقة الحاجز الداخلي لالنف.
واحياناً ينتشر المرض الى االغشية المخاطية المجاورة للفم، وظهور امراض في الجهاز 

 ن، وغالباً ما تكون امراض الجهاز التنفسي الشديدة سبباً في وفاة التنفسي، بما فيها التهاب الرئتي
 
 



 
 .المصابين بهذا المرض

  
( هي من البلدان المتطورة 16( بلداً بحيث ان )88نواع اللشمانية تعتبر عنصراً وبائياً في )الا 

اوربا، ( هي من البلدان غير المتطورة وموزعة على خمس قارات هي: افريقيا، اسيا، 72و )
امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية، وان الوزيع الجغرافي للشمانيا محصوراً بالتوزيع الجغرافي 

 .للذبابة الرمل
  

 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 

 ما هو مرض اللشمانيا الجلدية؟
 

 

 

 داء الليشمانيات الجلدي

Cutaneous leishmaniasis 

  (Leishmania Tropica) اللشمانيا المدارية

  

ينحسر المرض في االنسجة الجلدية واحياناً االغشية المخاطية وتتضخم االدمة في المناطق 
المصابة حيث يالحظ ارتشاح خلوي لطبقات الجلد يعقبها تحلل لبعض االنسجة وتكوين عقد 
تتقرح فيما بعد.  وتظهر االصابات عادًة في المناطق المكشوفة من الجسم كالوجه، الخدود، 

االنف، الشفاه، الذقن، الرقبة والذراعين.  ويطلق على القرحة اسماء محلية فتسمى حبة بغداد او 
وتظهر على شكل حبة تتقرح ثم تشفي بالعالج  (Oriental Sore) حلب او البثرة الشرقية

 .تاركة ندبة منخفضة
وأخيراً، يتم التشخيص باخذ مواد من الحافة القوية للقرحة وفحصها مجهرياً  للتاكد من وجود 

 الطفيلي

 
 

 



 
 
 
 

 االنتشار الوبائي للمرض

 
 

 20يعتبر داء الليشمانيا الجلدي من األمراض المستوطنة في أجزاء عديدة من العالم. لحوالي 
الليشمانيا نوًعا من أنواع المختلفة القدرة على إصابة اإلنسان بالعدوى. ويرتبط انتشار داء  

بالتوزيع الجغرافي؛ حيث يمكن أن تنتشر اإلصابة بداء الليشمانيا الليشمانيا الجلدي ارتباًطا وثيًقا 
ميالً  15الجلدي بين المناطق الجغرافية المختلفة بمعدالت مختلفة لتمتد لقرى تبعد حتى بمقدار 

 .عن مركز اإلصابة

 

 العائديناالمريكيين ولقد كانت هناك حاالت إصابة بداء الليشمانيا الجلدي منتشرة بين الجنود 
   من افغانستان

 
 

 

 

 

 

 .داء الليشمانيات اجللدي عند طفل من الشرق األوسط قرحة
 
 

اللشماني والطور الليبتومونال(، وتشمل الوقاية معالجة االشخاص المصابين والسيطرة على ذباب الرمل وعلى بعض الخازنة 
 .للطفيلي كالكالب

 الفصل الرابع :العامل المسبب

  

والتي يوجد منها أكثر من )20( صنفاً منتشرة وموزعة جغرافياً على مناطق مختلفة من الكرة )
االرضية ويسبب امراض وعالمات اصابة مختلفة تبدا من اصابة بسيطة وتنتقل الى تقرحات 
جلدية ومن ثم الى اصابة عضوية )اي ينتقل الى االحشاء الداخلية للجسم( كما هو الحال عند 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Cutaneous_leishmaniasis2.jpg


 االصابة باللشمانيا االحشائية والتي تتحول إلى مرض مهدد للحياة وسببه طفيلي
(Leishmania Donovani). 

  
تستوطن اللشمانيا المدارية اسيا الصغرى واواسط وجنوب وغرب اسيا ودول البحر االبيض 

المتوسط وجنوب ووسط امريكا ومنطقة البحر الميت ودول شمال افريقا والهند.  تعيش اللشمانيا 
 (Reticule-Endothelial Cells) المدارية متطفلة في الجلد وفي خاليا الجهاز الشبكي

 .والتي تكثر تحت الجلد (Macrophages) كالخاليا البلعمية الكبيرة
  

وتمر دورة الحياة في عائلين احدهما فقاري وهو االنسان واالخر الفقاري وهي ذبابة الرمل من 
 ويوجد الطفيلي في شكلين اثناء دورة الحياة االول الشكل اللشماني (Phlebotomus) جنس
(Leishmania Form)  وهي اجسام بيضاوية او دائرية )5-2( ميكرومتر وتحتوي على
نواة كبيرة واضحة وجسم حركي واخر قاعدي وخيط محوري قصير )سوط( والشكــــل 
وهو مغزلي الشكل  (Form  Leptomonal) االخـــــر هــو الشكــــل الليـــبوتومـــونال

ومزود بنواة في وسط الجسم ويقع الجسم الحركي والقاعدي امام النواة في مقدمة الجسم ويمتد 
 السوط الى الخارج وال يوجد غشاء متموج

 
 

 التسميات المحلية
التسميات المحلية لداء الليشمانيات الجلدي عديدة حسب مناطق توطن المرض، منها قرحة 
بغداد، واألخت في شبه الجزيرة  وقرحة بسكرة][ وحبة السنة2[وحبة حلب]1[ الشرق وحّبة
 .العالم الجديد أو إسبونديا في األنديز[ ، ومرض(العالم القديم في العربية

 
أطلق على هذا الداء تسميات محلية وفقا للمنطقة التي ينتشر فيها فسمي بدمل الشرق، أو حبة 

حبة دلهي، أو حبة جرش. و يتراوح عدد حلب، أو حبة السنة، أو حبة بغداد، أو حبة النيل، أو 
مليون في العالم. و ينتشر هذا الداء في حوض  5.1 – 1الحاالت الجديدة المسجلة سنويا بين 

البحر المتوسط مثل سورية، وكذلك في المناطق اإلفريقية، والشرق أوسطية منه، وكذلك في 
الجسم كالوجه واليدين  .(تتوضع اآلفات على المناطق المكشوفة من 2أوروبا الشرقية (

 ها بتقاليد اللباس في كل منطقةوالساعدين والساقين والقدمين، ويرتبط توضع
. 

 :التمييز بين شكلين لهذا الداء يمكن
 

 
يعد الشكل الكالسيكي وتسببه الليشمانية المدارية ويلعب اإلنسان على  لشكل الجاف أو المدينيا1-

الصعيد الوبائي دور األكثر شيوعا في معظم مناطق البحر المتوسط. الخازن للطفيلي. ويعد هذا 
الشكل تتجاوز فترة الحضانة الشهرين ويمكن أن تصل حتى سنتين. و عادة ال يتجاو ز قطر 

ة الشرائح العمرية (االطفال والكبار). تكون اإلصابة عادة وحيدة سم، ويصيب كاف 2 –1اآلفة 
عند المريض نفسه، كما شخصت  40أو  30أو  20رغم وجود حاالت بلغ فيها عدد اآلفات 

آفة، و تتمركز اآلفات على المناطق المكشوفة  151حاالت نادرة في حلب بلغ عدد اآلفات فيها 
التهابية حاكة قليال تظهر في موقع نقطة لدغ الفاصدة.  تبدأ اإلصابة بظهور حطاطة .من الجسم

تتطور اإلصابة ببطء خالل عدة أشهر لتتشكل عقيدة تترافق مع ارتشاح عميق ولكن ال تلتصق 
بالنسج الواقعة تحتها. ثم تتقرح العقيدة نتيجة انقطاع التروية الدموية عنها، نتيجة األذية المخربة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%AF%D9%8A#cite_note-Canaan1929-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%AF%D9%8A#cite_note-Hoare1938-3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%AF%D9%8A#cite_note-WHO2004-5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF


نوعا ما تلتصق بشكل جيد باآلفة. تتميز اآلفة بكونها غير  للطفيلي، وتتغطى بقشرة سميكة
مؤلمة، وال تترافق بضخامة عقد لمفية، و ال تستجيب ألي نوع من المضادات الحيوية. عند 
نزع القشرة يظهر سطحها السفلي وجود استطاالت دقيقة تنغمس في المنطقة المتقرحة، وال 

وا يوجد سائل مصلي مدمى. تشفى هذه اآلفات يظهر نزعها وجود أي مادة قيحية نما تحتها 
شهر ا" عادة، لكن يمكن أن يتأخر الشفاء حتى سنتين أحيانا. يترافق الشفاء  12 – 8عفويا بعد 

الدراسة  .مع سقوط القشرة كما يترك ندبة دائمة يمكن أن تكون في بعض األحيان واضحة للعيان
  10النظرية 

المناطق الريفية شبه الصحراوية، و شرق البحر  ينتشر في الشكل الرطب أو الريفي-2
المتوسط، وأوروبا الشرقية، وآسيا الوسطى، فريقيا وا . تنجم اإلصابة بالليشمانية الكبرى التي 
تتطفل أساسا على القوارض البرية التي تشكل الخازن الرئيسي للطفيلي، حيث يصاب اإلنسان 

وح بين أسبوع واحد و شهرين. تتشكل بشكل عارض. تكون فترة الحضانة قصير ة، تترا
تكون العالمات االلتهابية شديدة تترافق أحيانا  .سم 6بسرعة قرحة كبير ة يصل قطرها حوالي 

ا تترك ندبة كبيرة. ويعد وجود بالتهاب أوعية لمفية وضخامة عقد لمفية، تتطور ولكنها غالب
  .أشهر 5 – 3لفة نحو الشفاء العفوي خالل فات االا

 
 

 األعراض المرضية

  
 Systematic) من األعراض المرضية لهذا المرض ظهور عالمات منتظمة

Marks) كالحمى، الكئابة، فقدان الوزن، فقر الدم، تضخم في الطحال والكبد والعقد اللمفاوية؛
 وتحدث هذه االعراض نتيجة لوجود ضعف  في الجهاز المناعي للمصاب 

  
 Cutaneous Leishmania  يعتبر هذا النوع من االشكال االكثر شيوعاً وتتراوح نسبة
االصابة بها مابين )1-200( اصابة جلدية بسيطة والتي تعالج ذاتياً خالل فترة اشهر قليلة؛ 
او البثرة  (Baghdad Boil) ولكن تترك اثاراً ليست بسيطة ويسمى المرض بحبة بغداد

 Major) ويتسبب هذا النوع من اللشمانيا الرئيسية Oriental Sore)) الشرقية
Leishmania) و (L-Tropica, Ethiopica) وتنتشر في معظم انحاء العالم؛ 

 أعراض داء الليشمانيات الجلدي  

في ظهور جروح متقرحة يصل قطر    هو مرض جلدي، تتجسد   الجلدي: داء الليشمانيات
الواحد منها إلى بضعة سنتيمترات، وتدوم ألشهر طويلة على الرغم من العالجات المختلفة 
بظهور كتلة صغيرة حمراء اللون في الجلد، وذلك خالل فترة تتراوح بين أسبوعين وأربعة 
بر حجم الكتلة بشكل في مناطق الجلد المكشوفة. يك ( أسابيع بعد التعرض للسعة )دور الحضانة
بطيء خالل بضعة أسابيع وأحياناً تصبح الكتلة متقرحة. قد تظهر أحياناً مجموعة من اآلفات 
الناجمة عن سلسلة من اللسعات. قد يختلف دور الحضانة من آفة إلى أخرى، مما يؤدي إلى 

لد لفترة ظهور آفات جديدة بعد مرور أسابيع من ظهور اآلفات األولى. تدوم اآلفات في الج
شهراً وتتماثل للشفاء بشكل تلقائي مخلّفة وراءها ندوبا 18أشهر و 6تتراوح بين  . 

  
  
  

 sand fllyذبابة الرمل



  

تنتقل الطفيليات في العالم القديم بواسطة أنثى ذبابة الرمل من جنس الفاصدة 
Phelebotomusتصنف هذه الحشرة ضمن رتبة ثنائيات األجنحة Dipteria  وعائلة ،

Phlebotomidae وتحت عائلة، Phlebotominae . جناس أالتضم تحت العائلة السابقة. 
Broumtomyia  ،وSergentomyia ،وChinius ،و: Phlebotomus 

 
 

تعتبر ذبابة الرمل المضيف الناقل لطفيلي اللشمانيا وان هذه الحشرة موسمية في ظهورها في 
أي أن فصل التكاثر   وتظهر البالغات في فصل الصيف فقط.المناطق المعتدلة من العالم، 

ينحصر في فصل الصيف في المناطق االستوائية وتبدو بعض االنواع منها ثابتة تقريباً على 
مدار السنة إال أنه قد توجد في انواع اخرى تغيرات ملحوظة الى حد يعد بالنسبة الى مجموعة 

وبالحقيقة اليوجد دليل على تفقس البيوض في   طبة.البالغات خصوصاً في الفصول الجافة والر
الطبيعة وان ما يقدم هو مجرد حدس مبني على تواجد البالغات وإذا استندنا على المختبر فان 

( ايام في 7( ايام من وضعه في فصل الصيف وقد تزداد المدة الى )3-4البيض يفقس في )
ل مدة حياتها وتوجد اليرقة في نفس ( بيضة طوا30-40فصل الشتاء بحيث تضع االنثى من )

 .  االماكن التي وضعت فيها البيض وتتغذى على نفس المواد
 

وان مدة  

اليرقة اسبوعان في الصيف وقد تزداد المدة في فصل الشتاء أو تنقص، وفي هذا الدور تمر 
اليرقة بثالثة انسالخات ولها أربعة أطوار. وتزداد اعداد الحشرات في العراق في فصلين: 

الربيع تبدا االعداد باالزدياد من نهاية شهر اذار وتزداد اكثر في شهر نيسان ومايس وكذلك في 
االول من حزيران ثم يبدا عددها بالتناقص وتبقى كمياتها منخفضة في بقية شهر  النصف



حزيران وتموز والنصف االول من شهر اب، وثم يبدا العدد بالتزايد بحيث يصل الى حد كبير 
وعالي جداً في اواخر ايلول واوائل تشرين االول فيبدا العدد بعدها باالنخفاض حتى تخصب 

  ي اواخر تشرين الثاني وعلى طول اشهر: كانون االول والثاني وشباط.الحشرات او تتكاثر ف
والتبدا في االماكن العامة والبيوت والمدن اثناء الشتاء وليس ذلك باالمر الغريب وانما تاتي الى 

البيوت لتوفر ظروف الدف وتغادر االناث البيوت قبل الغروب وثم تعود وتدخلها بحوالي 
 .ساءً الساعة الحادية عشرة م

  
وتنتشر حشرة الرمل في المناطق االستوائية إال انها التتواجد في المناطق المغمورة والباردة 

( درجة شماالً وفي امريكا 40( درجة جنوباً و )4وينحصر تواجدها بين درجات عرض )
( شماالً وان خط التواجد الجنوبي غير 95درجة )  واوربا واجزاء من اسيا يصل تواجدها الى

 .  وفمعر
أما في العراق فانها موجودة في جميع المحافظات إال انها قليلة في محافظة البصرة مما يدل 

( نوعاً من الحشرة بالرغم من ان 16على ان رطوبة التربة اثرت على تكاثرها هناك، ويوجد )
 .الدرسات الحديثة قد كشفت انواعاً عديدة منها

  
الفقري أثناء تغذيها عليه حيث يلتهم من قبل الخاليا ويخلط مع لعاب الحشرة في داخل المضيف 

ويبدا بالتكاثر داخل الخاليا البلعمية  )Amastigote (البلعمية الكبيرة ويتحول داخلها الى
وهكذا   الكبيرة وبعدها تنشطر هذه الخاليا وتتحرر الطفيليات لتلتهم من قبل خاليا بلعمية اخرى.

ا البلعمية الكبيرة داخل جسم المضيف الفقري وتنتقل أعداد من يستمر التكاثر عند انشطار الخالي
الطفيليات خالل العقد اللمفية والسوائل الجسمية الى االحشاء الداخلية مثل: الكبد والطحال والعقد 

  )Nandan, 2000اللمفية والتي تسبب فيما بعد تضخم هذه االعضاء
 

  

 

 كيفية حدوث االصابة بالمرض - طرق انتقال الطفيلي
 

يصاب االنسان عن طريق لسعة ذبابة الرمل التي تتغذى على الدم والسؤال النسيجية ولونها 
يشبه لون الرمل، وتتكاثر وتتواجد تلك الذبابات في المناطق الصحراوية، الكهوف او االراضي 

شكال وان اغلب ا  المحروثة التي تخلف بقايا متفسخة صغيرة من الحيوانات االليفة والوحشية.
اللشمانيا هي عبارة عن اصابات بكائنات صغيرة تلعب دوراً رئيسياً في احداث االمراض 

 الوبائية واالصابة بمرض اللشمانيا تنتقل بصورة عامة عن طريق ذبابة الرمل من جنس
)Phleptomus( واما االسلوب غير الشائع في انتقال هذا المرض هو عن طريق نقل الدم ،

 .ين به وحقنه داخل دم الشخص السليممن االشخاص المصاب
وبالحقيقة، ينتقل المرض بصورة مباشرة من مكان لسعة الحشرة الناقلة الى داخل الجسم 

المصاب ويصل بالذات الى خاليا الجهاز الشبكي الباطني والذي يتكون من الكبد والطحال 
نخاع العظم يسبب تضخم  والعقد اللمفاوية ونخاع العظم ووصول الطفيلي الى الكبد والطحال او

 هذه االعضاء و تتزايد الخاليا الشبكية بصورة واضحة وتظهر حاوية على الطفيلي بطور
) Amastigote(التوجد ادلة على) Fibrosis(في الكبد لخاليا  ).Kupffer(  وفي الكبد

ومن االمراض التي يسببها هذا  )Forms Amastigote (تتزايد في الحجم والعدد وتسبب
اء هي االصابة بتوقف الكبد ونزيف بطبقة االنسجة التي توجد في العين اذا لم تعالج تسبب الد

الوفاة خالل سنتين؛ وغالبا ما تسبب عن طريق االصابة بالسل الرئوي نتيجة ضعف الجهاز 
وحدوث االسهال الدموي ونزيف داخلي  )Septicemia (المناعي للجسم المصاب وتسمم الدم

 .ة عليهمن الصعب السيطر



  
تتم إصابة االنسان بطريقتين احداهما عندما تلدغ ذبابة الرمل االنسان والثانية عندما يتصل جلد 

االنسان اتصاالً مباشراً بجلد انسان اخر مصاب.  تصاب ذبابة الرمل عندما تتغذى على دم 
انسان مصاب فتسحب الدم المصاب بالطفيلي في الطور اللشماني الذي يدخل مع الدم المعي 

المتوسط للذبابة.  يتكاثر الطور اللشماني ويتحول الى الطور الليبتومونال عند نهاية اليوم الثاني 
لالصابة؛ ويستمر الطفيلي في التكاثر وعند اليوم السابع يهاجر الطور الليبتومونال الى االمام 

من خالل المرْي الى البلعوم ثم الى التجويف الفمي وعند ذلك يصبح الطور الليبتومونال )الطور 
المعوي( جاهزاً لالصابة.  عندما تلدغ الذبابة جسم االنسان فانها تحقن في مكان اللدغ )عبارة 
عن جرج صغير بالجلد( االطوار المعدية التي ماتلبث ان تهاجم وتغزو خاليا الجهاز الشبكي 

الموجودة بالجلد وتتحول الى الطور اللشماني.  ويمكن للخاليا البلعمية الكبيرة ان تدمر الطفيلي؛ 
ولكن قد ينجح الطفيلي في التكاثر حتى تنفجر الخاليا البلعمية وتظهر قرح صغيرة في موقع 

 االصابة
تنتقل اللشمانيا إلى االنسان عن طريق ذبابة الرمل وان هذه الطفيليات تتواجد داخل الخاليا 

ر المرض في المناطق الدافئة من والتي تسمى أحادية النواة وينتش ))Macrophage البلعمية
بلدان الشرق االوسط وأواسط آسيا ومناطق حوض البحر األبيض المتوسط وقارة افريقا حيث 

( بلداً موزعة على أربعة قارات، وأن نسبة اإلصابات الجلدية هي أكثر 88لوحظ انتشاره في )
البرازيل وبيرو واكثر من  %( تنتشر في البلدان التالية: ايران، افغانستان، السعودية،90من )

%( من اللشمانيا االحشائية والتي تتواجد في: بنغالدش البرازيل، الهند والسودان يضاف 90)
اليها إنتشار المرض في مناطق الشرق االوسط وحوض البحر األبيض المتوسط ومناطق 

ة التي تشهد انتشاراً الجزيرة العربية والقارة األوربية، باإلضافة لتواجده في قارة أمريكا الجنوبي
 .واسعاً لمرض اللشمانيا الجلدية المخاطية وخاصة مناطق المكسيك، البرازيل وبيرو

  
أن هذا المرض يعتبر مشكلة حقيقة وقد أصيبت القوات العسكرية المتمركزة في الشرق االوسط 

( 1000) ( حالة لكل مجموعة سكانية تحتوي على1.93خالل الحرب العالمية الثانية بداللة )
( من تلك التي 3-2%شخص وكذلك اصبحت مشكلة خالل حرب الخليج والتي كانت بحوالي )

ان االرتفاع الملحوظ في نسبة االصابة بمرض اللشمانيا   حدثت خالل الحرب العالمية االولى.
هو بسبب ما يحمله االنسان من تغيرات بيئية والتي بدورها تزيد من تعرض االنسان الى 

ناقلة للمرض )ذبابة الرمل( وسوء التغذية يلعب دوراً رئيسياً في التعرض المتزايد الحشرة ال
وعلى سبيل المثال، قطع االشجار الكبيرة، بناء السدود، توسع االراضي   لالصابة بهذا المرض.

الزراعية، انشاء انظمة الري الجديدة، انشاء الطرق الطويلة الحديثة، التقدم الهائل لوسائل 
في العالم والتي تعتبر من االسباب الرئيسية لزيادة نسبة انتشار ذبابة الرمل ويوجد التحضر 

 .  هناك عنصر اخر: الحركة السكانية وقابليتها للتاثر من هجرة السكان السباب اقتصادية
( مليون، لوحظ وجود 2ولو أخذنا مدينة كابل في افغانستان التي يبلغ عدد سكانها أقل من )

وأن هذا االرتفاع في نسبة   ،1996( حالة إصابة بالشمانيا الجلدية في سنة 00270.0حوالي )
للذبابة  )Vector (االصابة قد يعود الى وجود ضعف أو خلل في السيطرة على العنصر الناقل

 . الرملية وغياب اللقاح ضد المرض ووجود نقص في العالج الطبي بسبب الكلفة
  

 
 
 



 دورة الحياة 
  

 

 
 
 
 

( 3-5والذي يكون شكله بيضوي وقطره )) :Amastigote (للطفيلي طورين همايوجد 
وكذلك وجود سوط  )Kinztoplast (ميكرومتر ويحتوي على نواة واحدة وفيه بنية حركية

ذات اثر تكون موجودة في الخاليا البلعمية الكبيرة وخاليا الجهاز الشبكي الباطني والذي 
 اللمفاوية بحيث تغني العظام واما شكله الثانييتضمن الكبد، الطحال والعقد 

) Promastigote( يتواجد هذا النوع في الحشرة الناقلة واالوساط الذرعية ويكون شلكه
( ميكرومتر وله سوط واحد في مقدمة الجسم؛ ويحتاج الطفيلي 20-30مغزلي وطوله حوالي )

)ذبابة الرمل( ويتحول الطفيلي خالل فترة حياته إلى مضيفين أحداهما: فقري واألخر الفقري 
وبالحقيقة يتكاثر  )Promastigote (الى )Amastigote (في أمعاء الحشرة من

   .باالنشطـــار الطولي ثم يهــــــــاجر بـــــعد عدة ايــــــــــــــــام
  
 

طي في عندما تلدغ الفاصدة المصابة إنساناً أو حيواناً فإنها تحقن الليشمانيات في طورها السو
الجلد، فتبتلعها البلعميات، فتتحول الليشمانيات بداخلها إلى الشكل الالسوطي وتتكاثر فيها 
وتصيب بلعميات أخرى. وعندما تلدغ فاصدة أخرى إنساناً أو حيواناً مصاباً تبتلع مع وجبة الدم 

وتتكاثر بعض الطفيليات. تتحول هذه الطفيليات إلى الشكل السوطي في المعي المتوسط للحشرة 
هناك، ثم تهاجر إلى بلعومها فتسده، وتنتقل إلى المضيف الفقاري الجديد أثناء تناول وجبة الدم، 
حيث يحدث لدى الحشرة المصابة قلس بسبب انسداد البلعوم، فيعود الدم المبتلع إلى خرطومها 

من دورة  ويحقن في المضيف مع الطفيليات. تشير األسهم الزرقاء في الشكل أدناه إلى الجزء
حياة الطفيلي في الحشرة، واألسهم الخضراء إلى مرحلة التطفل في اإلنسان أو مضيف آخر من 
 .الفقاريات

 
 

 :التشخيص والعالج وطرق الوقايةالفصل الخامس
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Leishmaniasis_life_cycle_diagram_ar.svg


  تشخيص المرض
 

تكون االجراءات التشخيصية للشمانيا االحشائية ذات تاثير كبير اكثر من االمراض االخرى 
اللشمانيا والسبب يكمن في ان االحياء العضوية تتواجد في انسجة الجهاز الشبكي التي تسببها 

البطاني وتقي العظام والعقد اللمفاوية والكبد والطحال، حيث يؤخذ جزء من هذه االعضاء قطعة 
 ))Amastigote لغرض الفحص والتشخيص ويالحظ الطفيلي بطور )Biopsy (نسيجية

وفي الوقت الحاضر هنالك  )Leishmania .(صبغها بصبغةداخل خاليا هذه االعضاء بعد 
لوجود   العديد من البحوث الحديثة حول االختبارات المصلية )االختبارات بالبحث عن اعلى ادلة

األجسام المضادة للشمانيا في مصل الدم المصاب وتكون هذه االختبارات نوعية واخرى كمية 
الكميات الكبيرة والمتنوعة من المضدات  وهي ليست حساسة وال متخصصة )نوعية( بسبب

 )Dillon (الموجودة على سطح الجسم الطفيلي كما ان البحوث الحديثة تستمر بالتطور كما بينه
من دراسات بحثية اضافية في هذا الميدان؛ وهنالك العديد من الطرق  1995ومجموعته عام 

نوع االصابة فعند االصابة  لتشخيص االصابة باللشمانيا. ان طريقة التشخيص تعتمد على
باللشمانيا الجلدية تكون االعراض السريرية واضحة ويكتفي الفاحص بعزل الطفيلي من االفة 
الجلدية بالطرق المختبرية المعروفة حسب السوائل من حول االفة الجلدية وزرعها في الوسط 

اما الطرق  )Promastigote (شبه الصلب( ثم مشاهدة الطفيلي بصورة )nnn) (الزرعي
 :االخرى وخاصة في حاالت االصابة باللشمانيا االحشائية يمعتمد على عدة طرق منها

 
 

 الطرق المختبرية المتضمنة عزل وتشخيص الطفيلي حين لم يتم اخذ جزء من النسيج الحي- 1
) Biopsy( ثم زرع العينة في الوسط الزرعي تشبه الصليب) nnn(  ومن ثم مالحظة الطفيلي

وصبغ   stainLieishmania (بعد صبغ النموذج بصبغة )Promustigote (بطور
داخل  )Amasigote (النموذج مباشرة بواسطة الصبغة المذكورة ومشاهدة الطفيلي بطور

 .الخاليا
  

وغيرها  )ifat,fat,elisa (( وتوجد هناك اختبارات مثلالمصلية) السيرولوجية الفحوص   -2
االجسام المضادة الخاصة لطفيلي اللشمانية في مصل دم شخص  هذه الفحوص تعتمد على وجود

 .المريض او المشكوك باصابته
او  )x (ومن الممكن استعمال طرق اخرى في حالة تطور المرض مثل استعمال االشعة3-     

االمواج فوق الصوتية( للكشف عن حاالت تضخم الكبد والطحال في  )sonar) (الرنين
 . المرضالمراحل المتقدمة من 

 

 تشخيص داء الليشمانيات الجلدي

o  ينشأ االشتباه السريري باإلصابة، عادة، عند ظهور آفات نموذجية مميزة في الجلد بعد

 المكوث في منطقة مصابة.

o  على إجراء الفحص المجهري المباشر لعينة يتم  تشخيص داء الليشمانيات الجلدي يعتمد

أخذ كمية قليلة من الجلد؛ لعمل خزعة من خالل وذلك عن طريق  اخذها من اآلفة في الجلد

إزالة القليل من التقرح، وسيتم البحث في المختبر غالًبا عن الحمض النووي، أو المادة 

الجينية للطفيلي، وذلك باستخدام مجموعة متنوعة من الطرق لتحديد أنواع الطفيليات التي 

 تسبب العدوى.



 
 
  

 طرق العالج

  

االصابة بداء اللشمانيا الجلدية تلقائيا دون أي عالج ويستغرق شفاء هذه التقرحات غالباً ما تشفى 
مدة سنة الى سنتين، واحيانا قد تطول الى اكثر من ذلك، ولكن عندما تترك هذه التقرحات لتشفى 

تلقائياً فانه من المحتمل ان تترك تندبات مشوهة، وبالخصوص في منطقة الوجه، وهذه 
غوب فيها خصوصاً اذا كان المصاب انثى، ولتجنب حدوث ذلك يجب ان التشوهات غير مر

يبدء العالج لالصابة باسرع وقت قبل ان تنتشر التقرحات ويلزم التخلص من االصابة البكترية 
 .الثانوية سريعاً 

وتجدر االشارة الى ان وسائل العالج المتوفرة حالياً عديدة، ففي حالة االصابة باللشمانيا 
اذا لم تكن التقرحات شديدة، فانه يمكن معالجتها بالحرارة او تعريضها لالشعة او الجلدية، 

االشعة تحت الحمراء او بالتبريد او بحقن مركبات االنتي موني الخماسية موضعياً في داخل 
 .التقرح

وقد استخدمت مركبات االنتي موني الخماسية مثل ستيبو جليكونات الصوديوم )البنتوستام( او 
ين انتيمونيت )جلوكنتام( لعالج جميع انواع اللشمانيا، وذلك بحقنها في العضلة او الوريد، ميجمل

اما الحاالت التي ال تستجيب لهذا النوع من المعالجة فيمكن استخدام عقاقير اخرى مثل بنتامدين 
 . ايزثيونيت او امفوتراسين او زرقات الوبيورينول

  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

متوفرة لعالج مرض اللشمانيا االحشائية لكن اثبتت الدراسة بان توجد آالن عدة عالجات 
ولكن لم يعرف فيما اذا كان هذا )Antimonial (المرض صعب العالج وان اول استخدام هو

 العنصر الكيميائي يحمل بصورة مباشرة وذات فعالية مضاد للطفيلي الذي هو فيمرحلة
) Amastigot(ة بتعجيل الخاليا البلعمية الكبيرة وعناصر داخل الخاليا او بصورة غير مباشر

وتوجد هنالك دراسة حديثة اجريت على اللشمانيا االحشائية تقترح بان   اخرى من نظام المناعة.
والذي يؤثر ويجب تقليل  )Cytokines (العمل يجب ان يتم عن طريق تقلل المستويات الحالية
يد من فعاليتها وبصورة معاكسة تؤثر على مستوى هذا االنزيم يزيد من نشاط هذه الخاليا ويز

وظيفة الخاليا البلعمية الكبيرة او ان مرحلة االصابة تنتقل بواسطة الذبابة الرملية وتلعب دور 
طفيليات اللشمانيا تقوم  )Macrophages (النظام التكميلي للحصول على سيطرة بواسطة



 )Pentostam (المزمن نستخدمولعالج مرض اللشمانيا   باضعاف اجزاء الجهاز المناعي.
وباالضافة الى الراحة وتناول   ( ايام من6لمدة ) ) )sodium stibo glnconate والذي هو

 البروتينات والفيتامينات والعناية الجيدة؛ وتوجد هنالك العديد من العالجات الحديثة مثل
 Choline((الى Promastigot(( التي ربما الذي يعتبر الصنف الجديد من المثبطات و

 28% لمدة 97تستخدم لعالج اللشمانيا وهذا العالج فعال بصورة تامة ويعطي نسبة شفاء تقدر 
 .توستامنهذه جرعة الب mgl a day (100يوم )

  
وكان هذا العالج محصلة   وأثبت هذا في دراسات واسعة اجريت في السنوات الخمسة الماضية

وهيئة  )Zentaris (دلة االلمانية المعروفة باسمالتعاون بين الحكومة الهندية وشركة الصي
وبرنامج االغذية العالمي وبرنامج االمم المتحدة وهذا العالج تم تاكيد  ةاالستوائي البحث للمراض

استخدامه في الهند لعالج اللشمانيا االحشائية بالرغم من وجود حاالت اللشمانيا االحشائية في 
 .الهند فان العالج الجديد هذا الذي تم تقديمه من قبل الحكومة الهندية حقق هدفه في تقليل العالج

  
% 20و ؤعراض الجانبية لهذا العالج التبدو حادة حيث ظهرت اعراض عامة مثل التقيأن األ

من االشخاص حدثت لهم حاالت اسهال حديثاً؛ وان االصرار على استخدام االدوية االكثر فعالية 
 .والمكلفة يتطلب انظمة عالج طويلة واصبح هنالك ضرورة تتطلب اكتشاف عالجات حديثة

  
 

 
 
 

وتشمل  لخط األول لعالج داء الليشمانياتسنة ا 60نتموان منذ أالمشتقات ن تعد ونتمالمشتقات ا
 MGA ومركب Stibogluconate Sodium صوديوم ستيبغليكونات SSG مركب

تجاريا بشكل حقن  MGA و يتوفر. antimoniate Meglumineميغلومين أنتمونات 
.)تمتاز   MGA مغ 1500مل منها  5تحتوي كل  Glucantime وريدية وعضلية تحت اسم

مشتقات األنتيموان بضعف امتصاصها من قبل األنبوب المعدي وبالتالي تكون غير فعالة عند 
فة أوعن طريق الحقن النسان، داخل اإعطائها فمويا ، مما يستدعي إعطاءها إما حقنا المعوي إلل

ية، حيث يؤدي استخدامها تستخدم مشتقات األنتيموان لعالج الليشمانية الجلد .العضلي أو الوريدي
%من  04يوما إلى شفاء  20ملغ/كغ/ يوم لمدة  20بجرعة عضلية أو وريدية تساوي 

بمعالجة الليشمانية الجلدية، بحقنة داخل اآلفة الجلدية بجرعة  SSGالمرضى. وسمح استخدام 
 أسبوعا"، بالحصول 12مل من محلول الدواء تعطى مرة أسبوعيا لمدة  5.0ملغ/ 50تساوي 

 .(آالما" أثناء الحقن وبعض التأثيرات الجانبيةهذا و يسبب الحقن للبعضعلى نتائج مشجعة. 
لعالج ملغ/  40تستخدم مشتقات األنتيموان أيضا الليشمانية الحشوية، حيث تعطى بجرعة تساوي 

: طريقة أخذ العالج  7الشكل .يوما عن طريق الحقن العضلي اوالوريدي 28كغ/ يوم لمدة 
ويمكن أن يؤدي العالج بمشتقات األنتموان إلى ظهور عدد من التأثيرات الجانبية  .فةضمن اآل

وعائية، أو اضطرابات كبدية، أو اضطرابات هضمية، أو اضطرابات  -تشمل اضطرابات قلبية
جلدية، أو اضطرابات كلوية. و تتجلى االضطرابات القلبية الوعائية بحدوث تسرع قلب بطيني 

Tachycardia Ventricular وذلك عند حقن MGA  ملغ/كغ 55عضليا بجرعة تساوي. 
لذا  MGA كما تم تسجيل ارتفاع في مستويات ناقالت األمين في المصل خالل المعالجة بـمركب

يجب مراقبة وظائف الكبد خالل المعالجة بمركبات األنتموان. هذا وسجلت بعض الحاالت النادرة 
 Amphotericin B .ثيان واإلقياء والتهاب البنكرياس الحادمن التأثيرات الجانبية األخرى كالغ

م، الدواء ذو الخيار الثاني لمعالجة 1960هو مضاد حيوي يعد منذ عام  11-2األمفوتريسين 
 داء الليشمانيات. يؤثر هذا المركب بشكل انتقائي على الفطور، والليشمانية والمثقبيات الكروزية

cruzi. T .قائي لهذا الدواء إلى ألفته العالية إللرغوستيرول، الذي يشكل و يعزى التأثير االنت



أهم الستيروالت في األحياء الدقيقة السابقة، وال يوجد في خاليا الثدييات، حيث يعد الكوليستيرول 
أهم الستيروالت في خاليا الثدييات. و تختلف حساسية أنواع الليشمانية لهذا المركب ويعود ذلك 

يستخدم  ).45لستيروالت ونسبها عند األنواع المختلفة لليشمانية )الختالف نمط هذه ا
 Liposomal– بأشكال دوائية مختلفة كالحقن الوريدية أو الليبوزومات B األمفوتريسين

AMB .و تبين الدراسات أن الليشمانية الدونوفانية donovani. L  أكثر حساسية من
و سجلت الدراسات وجود اختالف في نتائج  لهذا الدواء. infantum. L الليشمانية الطفلية

و  load Parasite المعالجة بهذا الدواء ويمكن أن يعود ذلك إلى اختالف الحمولة الطفيلية
اختالف الحالة المناعية للمضيف أكثر من ارتباطه باختالف حساسية األنواع السابقة لليشمانية 

وهو . B أيام. أللمفوتريسين 3ى كل ملغ/كغ/ يوم تعط 2عطى وريديا للمصابين بجرعة تساوي
مع ظهور بعض اآلثار الجانبية، حيث يمكن أن يعاني  B ي ويترافق العالج باألمفوتريسين

  .المعالجين من مشاكل قلبية، وكلوية وارتفاع الضغط الشرياني، وفقر الدم
 
 Pentamidine  لمعالجة عاما الدواء ذا الخيار الثاني  40يعد منذ  11-3البنتاميدين

الليشمانية الجلدية والليشمانية الحشوية. وعلى الرغم من المحاوالت السريرية الستخدامه في عام 
لمعالجة الليشمانية الجلدية في العالم الجديد، فإن هذا الدواء لم يحظ بانتشار واسع كدواء  1000

قاومة له عند معالجة مضاد لليشمانية. ويعود االستخدام المحدود لهذا الدواء إلمكانية ظهور م
حاالت الليشمانية الحشوية، حيث انخفض مؤشر االستجابة لهذا الدواء في الهند من معدل شفاء 

%خالل العقد  50%في بداية الثمانينيات من القرن العشرين إلى معدل شفاء أقل من  05تجاوز 
تعتمد آلية تأثير  .لديةاألخير، بينما لم تظهر أي مقاومة عند استخدامه لمعالجة الليشمانية الج

 biosynthesisالبنتاميدين كمضاد لليشمانية على تثبيط اصطناع عديدات األمين 
Polyamine لللى كمون الغشاء الداخلي من جهة وعلى تأثيره ع Mitochondria  من

ملغ/ كغ/ يوم، مرة كل ثالثة أيام لمدة  4-2يعطى هذا الدواء، بجرعة تعادل  .جهة أخرى
ترافق استعماله مع ظهور عدد من اآلثار جانبية كارتفاع الضغط. هذا وال يعطى شهرين. وي

أدوية أخرى كما استخدمت مجموعة من األدوية  4-11 ).44البنتاميدين لمرضى الصرع )
األخرى مثل البارومومايسين الذي استخدم كمرهم لعالج اإلصابات الجلدية، أو الملتيفوزين، أو 

الت، أو األللوبورينول. في الحقيقة ولم تستطع أن تحل مكان مركبات السيتاماكين، أو اآلزو
 ج .االنتيموان أو بقي االستخدام السريري أللدوية السابقة محدودا األمفوتيريسين أو البنتاميدين

 

 الـوقـايــة
 

 DDT لتقليل انتشار المرض والحد من تواجد وتكاثر الحشرة الناقلة للمرض نستخدم مركبات
واالن تستخدم مركبات الفسور العضوية كمبيدات حشرية واستخدام النوافذ المحكمة وبناء سابقاً 

 )Pentavalent Antimonial (المنازل على الطراز الحديث، وكذلك استخدام مركبات
( اسابيع لعالج المرضى المصابين 3-4وهي ادوية عالجية تستخدم كاسلوب اولي لمدة )

ولذلك،   %.10كون االستجابة االمناعية بنسبة مقاومة تتزايد عن بمرض اللشمانيا االحشائية وت
يجب التاكيد على التشخيص الدقيق قبل القيام بعملية المعالجة واتباع الخطوط المكتوبة في نشرة 
 العالج، ويمكن تجنب االصابة عن طريق االبتعاد عن لسعة ذبابة الرمل من خالل استخدام مبيد

 DDT(و)Insecticides  ، وان اجراءات للسيطرة على الحشرة الناقلة والمضيف الوسطي
تتطلب بيئة نظيفة والتركيز بالدرجة االولى على وسائل الرش بالمبيدات المؤثرة في االماكن 

 . التي يتواجد فيها الوسيط الناقل الى المرض
وال بد من توفر ثالثة عناصر رئيسية في المناطق التي يستوطن فيها المرض وهي: 

ستاودعات الطفل في الحيوان، وحشرة الرمل الناقلة للمرض واالنسان المصاب؛ ولمكافحة هذا م



المرض يمكن اللجوء الى القضاء على مخازن طفيل اللشمانيا )الكالب، الثعالب او الجرابيع( او 
التخلص من حشرة الرمل، وذلك برشها بالمبيدات الحشرية، اما بالنسبة لالنسان فيمكن حمايته 

ما برش المنازل بالمبيدات الحشرية او تغطية نوافذ الغرف في المنزل بالسلك، او باستعمال ا
الناموسية التي ال تسمح بدخول الحشرة من خاللها، ومن المعروف ان الشخص اذا اصيب 

باللشمانيا فانها تعطية مناعة دائمة ضد المرض، فقد تم حديثاً التفكير في تطوير نوع من اللقاح 
وستشهد السنوات   ستخدم في تطعيم االشخاص الذين يعيشون في المناطق الموبوءة.لكي ي

 .المقبلة تقدماً ملموساً في طرق الوقاية من دواء اللشمانيا في هذا االتجاه

 اسباب وعوامل خطر داء الليشمانيات الجلدي

ن جراء لسعة ذبابة تعود الختراق طفيليات أحادية الخلية من نوع الليشمانيات إلى الجلد، وذلك م
. لذلك، تتركز الجروح، غالباً، في المناطق المكشوفة في الجسم،   .مثل منطقة الوجه واألطراف 

يستطيع  ( الطفيل المسبب للمرض هو طفيل أحادي الخلية من نوع الليشمانيات )أوالي حيواني
البالعمان يغزو – العيش والتكاثر في داخل خاليا جهاز   (Macrophages)  التابعة لجسم

لمضيف، كما أن بإمكانه العيش والتكاثر في أمعاء ذبابة الرمل، أيضالالكائن الثديي   المناعي.

 

. 

من أجل تأكيد التشخيص يمكن إجراء زرع استنبات، كما يمكن اللجوء في أحيان أخرى إلى 
  (Polymerase chain reaction - PCR) "فحص "تفاعل البوليميراز المتسلسل

 . 

 الوقاية من داء الليشمانيات الجلدي

باإلمكان القضاء على مجموعات فئران الرمال في المناطق المجاورة للمناطق السكنية، لكن  .
الطريقة األفضل هي تفادي التعرض للسع. ذبابة الرمل هي عبارة عن حشرة صغيرة وضعيفة، 

لسع، عادة، في ساعات ما بعد ال تقوى على الطيران عندما تكون هناك رياح شديدة، كما أنها ت
 .الظهر وفي المساء. يوصى بتغطية مناطق الجلد المكشوفة واستخدام طاردات للحشرات
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