
داء اللیشمانیات 
Leishmaniasis

Leishmaniaینتمي لجنس اللیشمانیة وحید خلیةیسببھ 
Trypanosomidaeوإلى عائلة المثقبیات 



لھ شكالن:
- اللیشماني (الشكل عدیم السوط(

Amastigote          

- الشكل أمامي السوط
Promastigote 

شكل العامل الممرض



Amastigoteالشكل عدیم السوط اللیشماني 

مكروناً )٥-۲( مستدیر أو بیضوي غیر متحرك
زرقاء فاتحةسیتوبالسما : بعد التلوین

األحمرالبنفسجيونواة دائریة كبیرة تتلون باللون 
)أومنشأ الحركة(ھو باألحمروجسماً یتلون 

 باإلنشطار الثنائيیتكاثر ھذا الشكل ضمن الخالیا

الجلد (الخالیا البالعةداخلمجبرة التطفل-
الجملة الشبكیة الباطنیة -األنسجة المخاطیة 

)الكبد، الطحال، نقي العظام(



Promastigoteالشكل أمامي السوط 

الممشوق أو الُمشیقة

  مكرون۲۰-۱٥(مغزلي ، متحرك  (
یخرج من منشأ الحركة في مقدمتھ سوط

حر

یشاھد في:
 ھاولیس في لعابمعي الفاصدة وبلعومھا
و في األوساط الزرعیة



یةاألشكال السریریة لمرض اللیشمان

:ھناك ثالثة أشكال سریریة لداء اللیشمانیة
الحشوي

الجلدي

 المخاطي -الجلدي



خازن الطفیلي 

:والمخاط�ةالجلد�ةالل�شمان�ة
اإلنسان-
البر�ةالقوارض-

:الحشو�ةالل�شمان�ة
اإلنسان-
الثعلبو)البري –اآلهلالحیوان(الكلب-
.آوى وابنالذئبو

صدقائمة كلب تغطیھا الفوا



الدورة يف اإلنسان

الدورة يف الفاصدة الناقلة

)الكلب او القارض (الدورة يف العائل اخلازن 

ة دورة حیاة طفیلیات اللیشمانی

أمامي السوط

اللیشماني

اللیشماني

اللشمانیة ثنائیة الثوي



Pathogenesis of  Cutaneous Leishmania



داء اللیشمانیات الحشوي 

  یوجد في العالم خمسة مراكز وبائیة:
-منطقة البحر المتوسط–الصین -شرق ووسط افریقیا–الھند 

أمریكا الجنوبیة والوسطى 

:حسب مناطق ظھوره الجغرافیة یسمى 
الداء األسود Kala Azarالكاالآزار

Sirkari diseaseداء سیركاري
Sahib diseaseو داء ساھیب

dum-dum feverدوم-وحمى دوم
.  Burdowan feverو حمى بوردوان



النمط الھندي نمط البحر المتوسط

یصنف  داء اللیشمانیات الحشوي من الوجھة 
الوبائیة و السریریة الى نمطین 



:نمط البحر األبیض المتوسط-أ
 ط وأقطار المتوس، امریكا،في الصین

)  منھا  سوریة (
 الكالب الخازن الرئیسي ھي  ،

والثعالب

الطفیلي المسبب ھو:
اللیشمانیة الطفلیة والشاغاسیة 

 عدم وجود إصابات جلدیة

:النمط الھندي-ب
 الھند ، في وسط وشرق افریقیا

 الكالب الخازن الرئیسي ھي...

الطفیلي المسؤول ھو:
اللیشمانیة الدونوفانیة 

 اآلفات+ آفات جلدیة أو جلدیة مخاطیة
.الحشویة 

ة أصبغة بنیاآلفات الجلدیة على شكل 
وبسببھا دعي المرض كاالآزار اللون

)  الداء األسود (



األعراض السریریة

 الحضانة بین عشرة أیام حتى السنة
قرابة ثالثة أشھروسطیاً 

 ھناك ثالثة أعراض رئیسة وصفیة وھي:
حمى متموجة مزمنة وغیر منتظمة-
ضخامة شدیدة في الطحال -
فقر الدم -

نمط البحر المتوسط

نمط البحر المتوسط



مشابھة للحرارة التیفیة إذ تبدأ منتظمةالحرارةتظھر •
ومرتفعة 

ة ثم تخضع لتموجات غیر منتظمة لتصبح  حرارة عشوائی•
تقاس كل ثالث ساعات•



بالغة األھمیة ضخامة الطحال
إذ تصل بسرعة حتى الحفرة الحرقفیة•
صلبة وغیر مؤلمة•





-ةشحوب شدید مع ھیئة مصفرفقر الدمیبدو
)  لون الشمع القدیم(مخضرة 

ً ۱٫٥عدد الكریات الحمراء أقل من • ملیونا

ضنقص في الصفیحات الدمویة والكریات البی•

نقص شھیة وھزال شدید وفقد الوزن •
وسعال وإسھال•



إضافة إلى ھذه األعراض الرئیسیة الثالث  
:نشاھد

ضخامة كبدیة خفیفة •
التھاباً في الغدد اللمفاویة •
غیرالبالغینممكن أن تكون األعراض عند •

كاملة

وفاة یؤدي تطور المرض إذا لم یشخص إلى 
المریض خالل أشھر

ضخامة كبدیة وطحالیة



۱س/ملم۱۰۰تتسارع سرعة التثفل  .�
ارتفاع في الغلوبولینات و انخفاض في األلبومین  .�
زفویتطاول زمن الن، والبیلیروبین غیر المباشر ، ALTترتفع خمائر .�

التشخیص

ملم / ملیون۱٫٥دون عدد الحمر:سوي الصباغفقر دم .�
ملم / آالف كریة ٤دون : الكریات البیضاءفي نقص.�
زیادة نسبة وحیدات النوى .�
ملم/ ألف صفیحة ۱۰۰-٥۰: الصفیحات الدمویةنقص.�

:تغیرات دمویة 



:                   وأفضلھا بالترتیب، یتم بأخذ عینات من مناطق وجود الطفیلي 
 ثم ،) القص أو الحرقفة (بزل نقي العظامثم ، )خطر(بزل الطحال

)  وھي قلیلة االستطباب (خزعة الكبد 
یة للحصول بعد تكثیفھ بطریقة األنابیب الشعر: ولطاخة الدم المحیطي

) بالعات حیث تشاھد اللیشمانیات داخل ال(على طبقة الكریات البیض 

حث عن یجب اإلشارة إلى الب( تلون اللطاخات بغیمزا ثم تقرأ بعنایة 
) اللیشمانیة في طلب التحلیل 

أوساط العینات المأخوذة سابقاً علىبزرعیمكن البحث عن الطفیلي
فتظھر األشكال أمامیة السوط N.N.Nخاصة كوسط 

یةالمرحلة الطفیل



أشكال عدیمة السوط





المناعیة

:منها، األضدادطرق غیر م�اشرة تهدف للتحري عن 

Indirect haemagglutinationاخت�ار التراص الدموي الالم�اشر * 

Immunofluorescenceاخت�ار التألق المناعي * 

 Enzyme Linkedمقا�سة الممتز المناعي المرت�ط �اإلنز�م •
Immuno Sorbent Assay

 Immunochromatographicاخت�ار شر�ط االستشراب المناعي •
strip-test



ةمعالجة اللیشمانیة الحشوی
مركبات األنتیموان :Glucantim , Pentostam حقن

ویفید استئصال الطحال في حال المقاومة 
للعالج 

مركبات الدیامیدین :Pentamidine حقن عضلي عمیق بین
جرعتي غلوكانتیم

 في حال فشل المعالجات االخرى:ب–األمفوتریسین

مضاد فطري : جربت مركبات اإلیمیدازول
وعقار المیلتي فوسینMiltefocine : مضاد للألورام و

ً ( لألوالي  )  فمویا



داء اللیشمانیات الجلدي
مرض قدیم
 أصاب المالیین
عاً لھ عدة أشكال سریریة تب

لنوع الطفیلي المسبب

غیر خطرةإصاباتھ عادة
وتشفى ً تلقائیا
مشوھةندبةإال أنھا تترك



التوزع الجغرافي ألدواء الل�شمان�ة

)الجلدي والجلدي المخاطي (ب )الجلدي(أ  

المتوزع داء الل�شمان�ات الجلدي والجلدي المخاطي في الع



داء الیشمانیات الجلدي في العالم القدیم 

 حبة حلب في سوریا
حبة دلھي أو قرحة الھور في الھند
حبة بغداد في العراق
 عقیدات السودان
 حبة جرش في األردن
حبة النیل في مصر
 القرحة الخبیثة في أفغانستان
ة حبة الشرق وقرحة الصحراء وحبة السن

إلخ  .... 

:عددة اآلفات منتشرة في قطرنا بكثرة وفي معظم األقطار األخرى وقد أخذت  أسماء مت



 داء اللیشمانیة الجلدیة في العالم القدیم:

الشكل الجاف أو المدیني . ۱
الشكل الرطب أو القروي . ۲
األشكال المزمنة الناكسة من الداء الجلدي . أ: أشكال خاصة . ۳

الشكل المتقطع المنتشر . ب
)PKDL(اللیشمانیة الجلدیة التالیة للكاالآزار . ج

۲۷

األشكال السریریة 
یملداء اللیشمانیات الجلدي في العالم القد



 ًاألكثر انتشارا
 اللیشمانیة المداریةیسببھ طفیلیاتL. Tropica 

ھو الخازن الرئیسي للطفیلي اإلنسان
فترة حضانة من أسابیع وحتى أشھر

أو  سنوات 
 تشاھد عند الكبار والصغار

الشكل الجاف أو الشكل المدیني

)۱٥۱( ٤۰-۲۰من عدة آفات قد یالحظ 

من الجلد المناطق المكشوفةعلى 
دي تبعاً لعادات الشعوب في لباسھا التقلی



 طة لدغ صغیرة حاكة قلیالً ، ھي نقبحطاطةتبدأ اآلفة
الفاصدة

 دود مع غیر واضحة الحعقیدةتتطور ببطء لتصبح
ات وجود ارتشاحات في أعماقھا ال تلتصق مع الطبق

المبطنة لھا 

كة تلتصق سمیبقشرةبعد عدة أسابیع وتتغطى تتقرح
)مسمار(بھا جیداً 

بت تتمیز بأنھا غیر مؤلمة وغیر ملتھبة إال إذا أصی
ورةبخمج ثانوي كأنھا خامدة ولكنھا في الحقیقة متط

 التتأثر بأي صاد حیوي

الوصف السریري



طاالت إذا نزعنا القشرة نشاھد تحتھا حفرة یصدر من جوانبھا است
مظھر دقیقة تشبھ الجذور تنغمس في المنطقة المتقرحة وتعطي

الرواسب الكلسیة 
 دمسائل مصلي ممزوج بالوال یوجد تحت ھذه القشرة قیح إنما
 ٥-۳ل  وذلك خالالشفاء الذاتيتتطور اآلفة بشكل طبیعي نحو

كبیرة غالباً ما تكونندبةأشھر حیث تلتئم وتترك في مكانھا 
مشوھة 



 األماكن القرویةیستوطن في
 اللیشمانیة الكبرىالعامل المسبب ھو

L.t.major                    
 القوارض الوحشیةتتطفل بشكل طبیعي على

 بشكل إذ تبدأ اآلفة بالتقرحقصیرةفترة الحضانة
سریع 

 بعض یترافق فيشدیدالتھابكثیراً ما یصیبھا
ورة المجاوتضخم العقد اللمفاویةاألحیان بالتھاب 

غالباً آفة وحیدة

الشكل الرطب أو الشكل القروي





۳۳





أشكال سر�ر�ة خاصة من داء الل�شمان�ة

الجلديالداءمنالناكسةالمزمنةألشكال*

النمط�و�عرفاألصل�ةالقرحةشفاء�عدجلد�ةإلصا�ةتفعیلعودة
الناكسالنمطأوالمعاودالمزمن

حولهاوأالشاف�ةالند�ةمر�زفيمتقرحةغیرحطاطات�شكلو�تظاهر
المدار�ةالل�شمان�ةفيو�شاهد،



الشكل المتقطع المنتشر

 أثیوبیا(یشاھد في أفریقیا الشرقیة  (
 اللیشمانیا األثیوبیة وینتج عن
ات لویحات أو حطاط( ثخانة الجلد في مواقع متناثرة

 تحوي بداخلھا على اللیشمانیات بكثرة

ویشبھ مرض الجذام الجذامي
 یحدث بسبب تعطل مناعي المجھول

السبب
تفاعل مونتنغرو الجلدي سلبي
 ال تتأثر اآلفات بالمعالجة
نحو موت المریضویتطور المرض



:اللیشمانیة الجلدیة التالیة للكاالآزار 

 شكل جلدي یصادف بعد معالجة الشكل الحشوي
فم یتظاھر بشكل آفة جلدیة حطاطیة منتشرة وآفات حول ال

۳۷



التشخیص

- ً :الكشف المباشر للطفیلي مجھریا
بعد نزع القشرة السطحیة لآلفة
 بواسطة مشرط معقم بعض محیطھانأخذ من

ة الخالیا المتقرحة ونفرشھا على شریحة نظیف
ونلونھا بغیمزا

عة البالتالحظ العناصر اللیشمانیة داخل الخالیا
الكبیرة 

 یمكن إجراء خزعة نسیجیة من القرحة
الجلدیة

:كشف الطفیلي بالزرع -
  زراعة العینة على األوساط الخاصة
بر في حیوانات المخكشف الطفیلي بحقن -

كالفأر



):تفاعل مونتنغرو (اختبار اللیشمانین 

شف یؤدي حقن اللیشمانین تحت الجلد إلى ك
شكل وجود فرط التحسس الجلدي المتأخر المت

بآلیة مناعیة خلویة

۳۹



المعالجة 

مركبات االنتیموان
حقن موضعیة على محیط اآلفة 

 المترونیدازول والبنتامیدین
واأللوبیرونول 



) :حرارة(المعالجة الفیزیائیة 
۱۹٥-واآلزوت السائل۸۰-الكي بالثلج الفحمي

ْم ٥٥-٤٥لآلفة الى درجة حرارة تدفئةإن 
باألشعة تحت الحمراء

تعجل بالشفاء



دیدالمخاطي للعالم الج-داء اللیشمانیات الجلدي 

تشاھد في جمیع المناطق األمریكیة خاصة الریفیة



 یةلیشمانیة حیوانالطفیلیات المسببة ھي
 البیروفیةمنھاL.Peruviania
 المكسسیكیة وL.mexicana
 البرازیلیةوL.baraseliensis

 اصابة اإلنسان فردیة
 ي و الذین یعملون فالقرویینوتشاھد بخاصة عند

الغابات  وجامعي  الصموغ

Mucocutaneous Leishmaniosis



المخاط�ة-داء الل�شمان�ة الجلد�ة

و تشاهد ةالبیروف�تسببها الل�شمان�ة ) :أنف(Utaقرحة أوتا•
بتر شنیعتسبب في البیرو

وتطلق على إصا�ة : Chiclero ulcerقرحة ش�كلرو•
عي وتحدث عند جامالمكس�ك�ة�الل�شمان�ةاألذنصیوان 
الغا�اتفي الصموغ 

بها تسب) والحنكأنف وفم الوجه،(Espundiaقرحة اسبوند�ا•
البراز�ل�ةالل�شمان�ة

فت آفات منتشرة تشبھ التي وصconvitكونفیتمرض•
آفة أولیةوتظھر اإلصابة إما مباشرة أو بدءاً منفي االثیوبیة 

المخاطي للعالم الجدید-داء اللیشمانیات الجلدي 





شیكلرو



أشكال من اللیشمانیة الجلدیة المخاطیة 

٤۷



التشخیص
 نھا لوجود أمراض كثیرة مشابھة سریریاً  م: صعب في ھذه المناطق

جنوب وداء الفطور البرعمي لوالجذاماللولبیات والقرحة المداریةداء
أمریكا 

یلیات لذلك یجب اإلعتماد في التشخیص على التحقق من وجود الطف
ة لكنھا صعبة لتحول شكل اآلفبالزرعأوالتحري  المباشرفي 

تكون الفحوصات المناعیة في ھذه الحالة إیجابیة
 تفاعل ً مونتنغرو إیجابیا
 اعالت التفاإلختبارات المصلیة مفیدة لكن  یجب الحذر الشدید من

المتصالبة



المعالجة

فعاللقاحیوجدال

 المعالجة الكیماویة:
 مشتقات األنتیموان
 االمفوتریسین ب : في حال المقاومة....
 تجریف اآلفات وترمیم الندبات(المعالجة الجراحیة ...
 انتاج االنترفرون(المعالجة المناعیة والجینیة(



حمالت الرش في سوریة): الفاصدة(للعامل الناقل •المكافحة
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