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 وعائلة المثقبيات  الليشمانيايسببه وحيد خلية سوطي من جنس •

في الجلد  البطانيطفيليات مجبرة تتطفل داخل الجهاز الشبكي •

نقي , كبد و طحال)واألغشية المخاطية أو في االعضاء الداخلية 

 (عظم

تختلف لكن شكلها وزرعها وحلقة تطورها تتشابه األنواع في ◄ •

 كثيرا في اإلصابات السريرية وتوزعها الجغرافي 

 الفاصدة  أنثىتنتقل كلها بحشرة •



 شكل العامل الممرض

 :  له شكلين•

1-  الليشمانيأو  الالسوطيالشكل  : 

 مجبر التطفل داخل خلوي يدخل البالعم  •

 وحيدة النوى ويتكاثر فيها باالنشطار الثنائي 

 ميكرون  4-2يقيس •

 قربها, نواة ضخمة مركزية حمراء:  بغيمزابالتلوين •

 الجسيم القاعدي بلون أحمر قاتم يتوضعمن األمام   

وجانبه منشأ الحركة بلون أحمر المع ويالحظ خيط محوري ينتهي  
 زرقاء شاحبة  والسيتوبالسماعند الحدود الداخلية للغشاء الخلوي 



 شكل العامل الممرض

2-  الشكل أمامي السوط 

 الشكل خارج الخلوي •

 أو في أوساط الزرع  الفواصديتطور في معي •

 ميكرون  25-15يقيس •

 من نهايته األمامية يخرج سوط وحيد •

نواة مركزية ومنشأ الحركة في نهايته  السيتوبالسماتحتوي •

 األمامية يخرج منها السوط



 األشكال السريرية

 :  اشكال سريرية 3سريريا تقسم إلى •

 الحشوي اليشمانياداء  -1•

 الجلدي الليشمانياداء  -2 •

 الجلدي المخاطي  الليشمانياداء  -3 •



 التوزع الجغرافي 

 انتشار عالمي واسع •

 بلد  88متوطنة في •

٪من حاالت الداء الحشوي في الهند والبرازيل وبنغالديش 90•

 والسودان

٪من الداء الجلدي ففي أفغانستان وإيران والسعودية 75•

في العالم )وفي البرازيل والبيرو ( في العالم القديم)وسوريا 

 (الحديث



 العامل الناقل
من الحيوان أو  الليشمانياأو ذبابة الرمل تنقل أنثى الفاصدة •

 اإلنسان المصاب إلى اإلنسان السليم

 :  مستودع الطفيلي أو الخازن •

كثير من الحيوانات األهلية والبرية حسب المنطقة الجغرافية ونوع •

   الليشمانيا

 اإلنسان مستودع رئيسي لبعض •

 األنواع    





 دورة الحياة 



 دورة الحياة 
 والفقاريات ( الناقل الحيوي)أنثى الفاصدة : طفيليات ثنائية الثوي ◄•

فتدخل األشكال ثوي مصاب من اآلفة الجلدية أو من الدم تأخذ أنثى الفاصدة وجبتها الدموية من •
 إلى أمعاء الفاصدة  الليشمانية

 ساعة 72تفرز الخاليا المبطنة للمعي غشاء حولها يحفظها •

 تتكاثر باالنشطار الثنائي← األشكال أمامية السوط ← 

 تهاجر نحو األمام  إلى المعي المتوسط ← الطولي     

 تصبح هنا ← ثم المري واألجزاء الفموية       

 األشكال السوطية معدية         

 (==  ال تغزو مطلقا الغدد اللعابية= )     

 في اليوم السابع تتراكم الطفيليات في بلعوم←     

 الفاصدة مشكلة حاجزا يعيق امتصاص الدم       

 الفاصدة  بقيئالخمجة  الليشمانياتخرج ◄ : في لحظة اللدغ •

 وتدخل مكان اللدغة     

 . يوم 27-6معدية طيلة مدة حياتها المقدرة بين  الفواصدتبقى •



 دورة الحياة
← في ج ش ب  البالعاتتبتلع من ← الجلد  الليشمانياتخترق •

تتكاثر باالنشطار الثنائي ضمن ←  الليشمانيةلألشكال تتحول 

← بسبب زيادة عدد الطفيليات تنفجر البالعة ←  البالعات
 جديدة تخمج بالعات جديدة ليشمانيةتحرر عناصر 

 



 اآللية اإلمراضية والمناعة

 غير واضحة •

 :تقاوم آليتي الدفاع •

 تعاكسه وجود فعالية بروتينية   : المصل العادي يقتل الطفيلي بتفعيل المتممة  -1

 في مكان اللدغة وتثبط     البالعاتتزيد من سرعة تجمع  الفواصدمميزة في لعاب    

 تثبيط المتممة الحالة للطفيلي← فعاليتها القاتلة للطفيلي    

 تقاومه بالتحول السريع   : على قتل الطفيلي أمامي السوط  البالعاتمقاومة قدرة  -2

 بعد البلعمة  الليشمانيللشكل    

 المتطفلة  الليشمانياتختلف اآللية حسب أنواع ◄ 

 األنواع التي تحتاج درجة حرارة باردة تتطفل على بالعات الجلد واألغشية
 المخاطية 

 التي تحتاج درجة حرارة أعلى تتطفل على بالعات الكبد والطحال ونقي العظم 

 الشفاء من الخمج األولي يكسب مناعة طويلة االمد •

ظهور فرط )لها الدور الرئيس  التائيةبالخاليا اللمفاوية  المتواسطةالمناعة •
 ( متاخرحساسية جلدي 

 الحشوي  الليشمانيوالخلوية في الداء  الخلطيةتتدخل المناعة •



 التظاهرات السريرية

 الحشوي الليشمانياداء 

 – ساهيبداء  – سركاريداء  -(الداء األسود) كاالآزاريسمى •
 .   بوردوانحمى  – دومحمى دوم 

   الشاغاسية –الطفلية  – الدونوفانية الليشمانياتسببه •

 تصيب ال ج ش ب لألحشاء كالكبد والطحال ونقي العظام •

ينتشر في الهند والصين والبحر األبيض المتوسط وشرق •

 واألمريكيتين الجنوبية والوسطى  –ووسط أفريقيا 



 الحشوي الليشمانياداء 

 : له نمطان : سريريا 

 
:  نمط البحر األبيض المتوسط -1•

في الصين وأمريكا ومحيط 
 البحر األبيض المتوسط  

 ال يوجد إصابات جلدية •

الطفلية  الليشمانياتسببه •
   والشاغاسية

 الكالب هي الخازن االساسي•

 

شرق ووسط : النمط الهندي  -2•
أفريقيا والدول اآلسيوية السيما 

 الهند

هناك آفات جلدية وجلدية •
 لن ندرسه – وحشويةمخاطية 

   الدونوفانية الليشمانياتسببه •

 متصبغةاآلفات الجلدية تكون •
سمي بالداء )بأصبغة بنية 

 (األسود



 نمط البحر األبيض المتوسط -الداء الحشوي
 سنة  –أيام  10الحضانة من  •

 :  أعراض وصفية أساسية 3•

 ثم  –منتظمة ومرتفعة : حمى متموجة غير منتظمة ومزمنة
 عشوائية = تتموج بشكل غير منتظمة ومزمنة 

 صلبة غير مؤلمة –كبيرة وهامة ضخامة شديدة في الطحال 

 نقص + هيئة مصفرة مخضرة قذرة  -فقر الدم شحوب شديد
 إسهال + سعال + فقدان وزن وهزال شديد + شهية 

 قد يرافقها ضخامة كبدية خفيفة والتهاب عقد لمفاوية•

 بسيط        

 قد ال تترافق كلها معا •

 ذا لم يعالج يتطور للوفاة خالل أشهرإ•



 نمط البحر األبيض المتوسط -الداء الحشوي
 :  التشخيص•

 :  الخلطيةاالختبارات •

 سرعة التثفل ↑-

دل /غ10-5المناعية في المصل  الغلوبولينات↑: الرحالن الكهربائي لبروتينات المصل -
(γ63-30 غلوبولين٪ + )↓ 1˃ غلوبولين: انقالب  بنسبة االلبومين = األلبومين 

 تطاول زمن النزف+ غير المباشر  البيليروبين+ خمائر الكبد ↑= اضطراب وظائف الكبد -

 :  االختبارات الدموية•

 (ل/غ 7-5الخضاب + 3مم/مليون  1.5˃ك ح : )فقر دم سوي الصباغ -

 (على حساب العدالت وقد تنعدم)3مم/  4000˃ك بيضاء ↓-

 نزف قد يكون خطير= 3مم/ ألف 100-50: الصفيحات ↓-

 للتحري عن األضداد : االختبارات المناعية •

 الالمباشرالتراص الدموي -

 اختبار التألق المناعي -

-ELISA   

 االستشراب المناعي -

 



 نمط البحر األبيض المتوسط -الداء الحشوي

 التحري عن الطفيلي= التشخيص المؤكد •

 :  خزعة من مكان وجوده •

 (وأخطرهاأفضلها )بزل الطحال 

  (األكثر أمانا لكن مؤلم)بزل نقي العظم 

 (  كثيرة االختالطات )خزعة الكبد 

 لطاخة الدم المحيطي بعد تكثيفه بطريقة األنابيب الشعرية للحصول
بعد  البالعاتداخل  الليشمانياتشاهد  –على طبقة الكريات البيضاء 

   بغيمزاالتلوين 

 األشكال أمامية السوط =  NNNيمكن زرع الطفيلي على وسط •

 نتائج متأخرة وغير ثابتة : حقن حيوانات المخبر •



 المتوسطنمط البحر األبيض  -الداء الحشوي

 : المعالجة•
 إذا لم يعالج فاإلنذار خطير ويسبب الوفاة خالل أشهر•

 العالج يؤدي للشفاء•

حقن :  والبنتوسام – الغلوكانتيم: خماسي التكافؤ االنتموان:  األنتموانمركبات  -1
ظاهريا بسبب احتباس الطفيلي داخل  الليشمانياقد تقاومها : عضلية أو وريدية 

 الطحال بحيث ال يتأثر بالدواء لكن تزول عند استئصال الطحال 

يوصف بين جرعتي  –حقن عضلي عميق :  البنتاميدين:  الدياميدينمركبات  -2
   الغلوكانتيم

يستخدم بعد اإلخفاق بالمعالجات السابقة وبعد استئصال : ب  – االمفوتربسين -3
 الطحال 

  الحشوية الاليشمانيافعالة على  االيميدازول: مضادات الفطور•

 –يعطى فمويا  –مضاد لألورام وأثبت فعالية كمضاد أوالي :  الميلتيفوسين•
 ٪97نسبة شفاء 



 الجلدية  الليشمانياداء 

المدارية والكبيرة والمكسيكية : عدة أشكال سريرية حسب النوع المسبب •
 وحسب المنطقة الجغرافية التي يتوطن فيها الداء واألثيوبية 

 :  الجلدية في العالم القديم  الليشمانياداء  -1•

 (م  1756في سوريا  –ق م في مصر  2000)أصاب ماليين البشر –مرض قديم •

 منتشر بكثرة في سوريا ومعظم االقطار العربية •

 حبة حلب أو مسمار حلب في سوريا: تسمى حسب المنطقة •

 حبة دلهي وقرحة الهور في الهند •

 حبة جرش في األردن •

 حبة النيل في مصر •

 حبة بغداد فبي العر اق •

 عقيدات السودان في السودان •

 القرحة الخبيثة في أفغانستان •

 حبة الشرق وقرحة الصحراء وحبة السنة •



 األكثر انتشارا  –في مراكز المدن •

 للطفيلياإلنسان هو الخازن الرئيسي  السيرجينيةتنقلها الفاصدة  المدارية  الليشمانياتسببه •

 عدة أشهر ← أسابيع 3-2حضانة •

 يصيب الكبار والصغار •

 (آفة  40-20)آفة وحيدة أو متعددة •

 ←تبدأ بحطاطة صغيرة ملتهبة وحاكة قليال •
 في أعماقها  ارتشاحاتمع  –تتطور ببطء عقيدة غير واضحة الحدود  

 بعد عدة أسابيع تتقرح وتتغطى سريعا← ال تلتصق مع الطبقات المبطنة لها 

 تشبه الدملة الخامدة ← بقشرة سميكة تلتصق بها جيدا سميت مسمار حلب    

 خمجت ثانويا بخمج جرثوميأغير مؤلمة غير ملتهبة ال تترافق بضخامة عقد لمفاوية إال إذا   

 ال تتأثر بالصادات الحيوية      

تنغمس في المناطق الجذور القشرة نشاهد تحتها حفرة في جوانبها استطاالت دقيقة تشبه نزعنا إذا •
المتقرحة وتعطي منظر الرواسب الكلسية في سقوف المغاور تحت القشرة يوجد سائل مصلي 

 ممزوج بالدم 

مع تفاعل التهابي  المخموجة البالعاتقد تشاهد عقيدات تحت جلدية قريبة من القرحة مكونة من •
 مرافق

 (سميت حبة السنة)تتطور نحو الشفاء التلقائي خالل مدة طويلة أقصاها سنة •

 تترك مكانها ندبة مشوهة •

 الجلدية في العالم القديم الليشمانياداء 

 الشكل الجاف أو المديني 



 الجلدية في العالم القديم  الليشمانياداء 

 الشكل الرطب أو القروي
 في األماكن الريفية •

 جنوب الهند وباكستان وإيران وأفغانستان•

 وتركية وسوريا       

 تتطفل علىالكبرى  الليشمانياتسببه •

 القوارض الوحشية         

 إصابة اإلنسان صدفة •

تتقرح بشكل سريع ويصيبها التهاب شديد  –فترة الحضانة قصيرة •
 يترافق أحيانا مع ضخامة عقد لمفاوية مجاورة 

يزيد من تقرحها الخمج الثانوي العفوي أو بعد المعالجة الخاطئة •
 بمركبات الكورتيزون مما يسبب للمريض األلم الشديد

 أشهر وتلتئم لتترك ندبة كبيرة مشوهة  5-3تتطور للشفاء الذاتي خالل •



 الجلدي  الليشمانياأشكال سريرية خاصة من داء 
تنجم عن عودة تفعيل إلصابة جلدية بعد شفاء القرحة األصلية :  الناكسةاألشكال المزمنة •

 ويسمى النمط الناكس 

 المدارية  الليشمانياغالبا تسببه  –حطاطات غير متقرحة في مركز الندبة الشافية أو حولها  -     

 : الشكل المتقطع المنتشر •

 اإلثيوبية  الليشمانياينتج عن  –يشاهد في أفريقيا واثيوبيا  -

 ثخانة الجلد في مواقع متناثرة واسعة بشكل لويحات أو حطاطات -

 بكثرة  الليشمانياأو عقيدات متعددة تحوي بداخلها       

 تشبه مرض الجذام الجذامي  –تشاهد على الوجه والجوانب الخارجية لألطراف   -

 سنوات  3-1تتطور ببطء وتندمل خالل    -

   الليشمانياينجم عن التعطل المناعي المجهول السبب تجاه مستضدات -

 ويتطور للموت-

 :   للكاالآزارالجلدية التالية  الليشمانيا•

 شكل جلدي يشاهد بعد معالجة الداء الحشوي •

 منتشرة وأفات حول الفم واألنف  حطاطيةآفة جلدية •



 التشخيص

قرحة جلدية من مدة شهر , وجود المريض في منطقة توطن الداء•
 ونصف على األقل ال تشفى بالمعالجات الكالسيكية 

 تاريخ تنقالت المريض في األشهر األربعة األخيرة  •

التحري المباشر عن الطفيلي بأخذ بعض الخاليا المتقرحة من محيط •
   رايتأو  بغيمزااآلفة بعد نزع القشرة الرئيسية وتلوينها 

   البالعاتداخل وخارج  الليشمانيةتشاهد األشكال •

تكون غزيرة في جدا في اآلفات الفتية ومنخفضة الكثافة في اآلفات التي •
 أشهر  7مضى عليها أكثر من 

 خزعة نسيجية من القرحة الجلدية ودراستها نسيجيا بعد التلوين •

   الزرعيةتزرع على األوساط : في العينات السلبية والمشكوك بها •

 ال تبدالت ملحوظة : الفحوصات الدموية والمصلية •



   مونتنغروأو  الليشمانيناختبار 

 تحت الجلد يكشف فرط التحسس الليشمانينحقن •

 الجلدي المتأخر المتشكل بآلية مناعية خلوية ناتجة إما  

 الجلدي الليشمانياعن إصابة سابقة أو عن إصابة حالية بداء 

 أو الجلدي المخاطي الفعال    

 يكون إيجابي عند أشخاص أصحاء سريريا في •

 مناطق توطن الداء مما يشير إلصابات تحت سريرية  

   بالليشمانيا     

 تفاعالت متصالبة مع المثقبيات  –ليس نوعيا للنوع •

 للكاالآزارالجلدي التالي  الليشمانياسلبي في داء •

 (من أقل من شهر)والداء الجلدي المنتشر والداء الجلدي الحديث  

٪ 5عند  إيجابيته)يستخدم بالدراسات الوبائية لمعرفة مدى انتشار المرض •
 (مشعر لتوطن الداء فيها= من سكان منطقة ما 



 المعالجة

 :  الكيماوية  -1•

 نفس أدوية الداء الحشوي لكن االستجابة أقل •

بالحقن الموضعي في محيط اآلفة تعجل الشفاء وتحد من  االنتموانمركبات •
 انتشارها 

و  واالتراكونازول واأللوبيرينول والبنتاميدين الميترونيدازول•
 والصادات الحيوية  الفلوكونازولو   الكيتوكونازول

 :  الفيزيائية -2•

 للحرارة المرتفعة أو المنخفضة  الليشمانياتعتمد على حساسية •

 درجة باألشعة تحت الحمراء 55-45رفع درجة حرارة منطقة اآلفة •

 195-درجة أو اآلزوت السائل  80-بالفحم الثلجي : المعالجة بالبرودة •
 وتطبق مباشرة بالضغط أو بخ منطقة اإلصابة 



الجلدية والجلدية المخاطية في العالم  الليشمانياداء 

 الجديد 

 في المناطق األمريكية جنوب تكساس وحتى األرجنتين • 

حيوانية تتطفل على الحيوانات الوحشية خاصة  ليشمانيات•

 القوارض 

   والبيروفيةالمكسيكية والبرازيلية تتضمن •

تشاهد لدى القرويين وجامعي الصموغ واألشخاص العاملين •

 في الغابات 

 



 األعراض السريرية 
 تشبه  حبة الشرق بشكليها الجاف والرطب : آفات جلدية •

آفات تصل للطبقة المخاطية ابتداء من آفة جافة في الوجه : قرحة أوتا •
تسببها  –تصيب األطفال غالبا  –تؤدي لبتر شديد لألعضاء المصابة  –

   البيروفية الليشمانيا

 تصيب صيوان األذن وتسبب تخريب كبير: شيكلروقرحة •

 المكسيكية  الليشمانيا تسببها,منفردة غالبا,المجاورةباألعضاء  

 آفات تنتشر في الوجه نحو:  اسبوندياقرحة •

 العمق وتتقرح وتصل للحنك وتغزو المجاري   

 –التنفسية العلوية ويرافقها أخماج ثانوية   
 تسبب صعوبة بالتنفس وفي التغذية   -

 آفات منتشرة : كونفيتمرض •



 التشخيص

صعب لتشابهها السريري مع أمراض أخرى كداء اللولبيات •

وداء الفطور  الظهاريوالقرحة المدارية والجذام والورم 

 لجنوب امريكا  البرعمية

صعب : بالفحص المباشر أو بالزرع  الليشمانياالتحري عن •

 باألخماجلكبر اآلفات وبتر األعضاء في مكانها وإصابتها 

 الثانوية وتحول شكلها 

يجب  –إيجابية : الجلدي وكشف األضداد  مونتنغروتفاعل •

 االنتباه للتفاعالت المتصالبة 



 العالج

 الكيميائية : 

 لإلصابات الجلدية المعزولة  االنتموانمشتقات •

ب  – باالمفوتربسيننعالج = اإلصابات المخاطية تكزن مقاومة عادة •
والصادات  والنيريدازولومضادات البرداء التركيبية  والميترونيدازول

 الحيوية 

 الجراحية   : 

 تجريف اآلفة أو استئصالها جراحيا وترميم الندبات المشوهة •

 المعالجة المناعية والجينية: 

 بمستضدات طفيلية ميتة  االنترفيرونوإنتاج  التائيةتحريض الخاليا  •

 فعال حتى اآلن  اللقاح◄•



 الوقاية 

كشف اإلصابات ومعالجتها لدى  الليشمانياالسيطرة على مستودعات •

 البشر 

اإلصابة إليها وكشف  الفواصدتغطية اإلصابات الجلدية لمنع وصول •

 الكالب األليفة ومعالجتها ومكافحة الكالب الشاردة عند 

 مكافحة القوارض وتدمير جحورها حول األماكن السكنية •

استعمال الناموسيات دقيقة الثقوب أثناء النوم والشبك الناعم على •

 لإلنسان  الفواصدمنافذ المنازل لمنع وصول 


