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متهيد
يمثــل داء الليشــانيات اجللــدي كياًنــا معقــًدا ومشــكلة كــرى مــن مشــكات الصحــة العموميــة يف إقليــم منظمــة الصحــة 
العامليــة لــرق املتوســط. وهنــاك العديــد مــن اجلوانــب الوبائيــة، والطفيليــة، والرسيريــة )اإلكلينيكيــة( التــي تشــكل حتديــا 
ــداء الليشــانيات اجللــدي يف  ــر العاجــي ل ــل التدب ــاول دلي ــه. ويتن ــداء ومكافحت ــر العاجــي هلــذا ال ــق بالتدب ــا يتعل يف م
ــرض، أال  ــذا امل ــة ه ــة بمكافح ــة املتعلق ــة واحلساس ــب اهلام ــد اجلوان ــط أح ــرق املتوس ــة ل ــة العاملي ــة الصح ــم منظم إقلي
وهــو معاجلــة املــرىض. وعــى الصعيــد العاملــي واإلقليمــي، فقــد تــم التصديــق يف عــام 2007 عــى قراريــن أحدمهــا بشــأن 
ــة املهملــة  ــة )ج ص ع 13-60(، واآلخــر بشــأن األمــراض املداري ــة الصحــة العاملي مكافحــة داء الليشــانيات مــن قبــل مجعي
ــذه  ــت ه ــد دع ــا )ش م/ ل إ 54/ق3(. وق ــط يف قراره ــرق املتوس ــة ل ــة العاملي ــة الصح ــة ملنظم ــة اإلقليمي ــل اللجن ــن قب م
ــم  ــاء نظ ــاء يف إنش ــدول األعض ــم ال ــاج، لدع ــة والع ــال الوقاي ــة يف جم ــادية الرضوري ــل اإلرش ــع الدالئ ــرارات إىل وض الق

للرتصــد، ومجــع املعلومــات وحتليلهــا، فضــًا عــن تعزيــز ســبل اكتشــاف حــاالت اإلصابــة هبــذا الــداء ومعاجلتهــا.
وتعــد هــذه املنشــورة خطــوة مهمــة إىل األمــام لرتمجــة مكافحــة داء الليشــانيات )سلســلة التقاريــر الفنيــة ملنظمــة الصحــة 
العامليــة، رقــم 949( إىل أداة ذات ُبعــد عمــيل أكــر، للعاملــني الصحيــني املشــاركني بشــكل مبــارش يف أنشــطة التدبــر العاجي 
حلــاالت اإلصابــة بــداء الليشــانيات اجللــدي. ويف ظــل وجــود هــذا الدليــل، فســوف يتوفــر للبلــدان بروتوكــوالت معياريــة 
، مــن تتبــع التقــدم  للتشــخيص واملعاجلــة، وتعريفــات ومــؤرشات للحــاالت، وذلــك لتمكينهــا مــن القيــام، عــى نحــو ميــرسَّ
املحــرز يف جمــال التدبــر العاجــي حلــاالت اإلصابــة بــداء الليشــانيات اجللــدي يف خمتلــف أنحــاء اإلقليــم. ومــن شــأن هــذا 
الدليــل أن يقــدم الدعــم للمهنيــني املعنيــني بــداء الليشــانيات اجللــدي، حتــى يمكــن التخفيــف مــن معانــاة الفئات الســكانية 

املتــرضرة مــن هــذا املــرض املــداري املهمــل املخيــف الــذي يســبب التشــوهات ويــؤدي إىل الشــعور بالوصــم.

الدكتور عالء العلوان
املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية

لرق املتوسط
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دليل التدبر العاجي حلاالت اإلصابة بداء الليشانيات

شكر وتقدير
أعــد هــذا الدليــل كل مــن بيــر بوفيــت، وغلوريــا موريــزوت مــن معهــد باســتر يف فرنســا، واملشــاورة المــا جلعــوك، مــن 
اجلمهوريــة العربيــة الســورية، واملشــاور مــراد موكنــي، مــن تونــس. وقــام كل مــن بــدر الديــن النجــار، مــن وزارة الصحــة 
مــا ماحظاهتــا  يف ليبيــا، ورضــا شــرزادي، مــن وزارة الصحــة يف مجهوريــة إيــران اإلســامية، بمراجعــة هــذه الوثيقــة وقدَّ
وآرائهــا املســتبرة بشــأهنا. كذلــك قــدم خوزيــه أ. رويــز- بوســتيغو، وريــاض بــن إســاعيل، مــن مكتــب منظمــة الصحــة 
م دانيــل أرغــاو، وجــورج  اإلقليمــي لــرق املتوســط، بالقاهــرة، إســهامها وماحظاهتــا التقنيــة عــى هــذا الدليــل، كــا قــدَّ

ألفــار، مــن املقــر الرئيــي ملنظمــة الصحــة العامليــة، يف جنيــف، ماحظاهتــا وآرائهــا املســتبرة حولــه.
ــس،  ــانويف - أفنتي ــة ورشكــة س ــة الصحــة العاملي ــني منظم ــع ب ــل يف إطــار اتفــاق الراكــة املوق ــذا الدلي ــداد ه ــم إع ــد ت وق

ــدي1. ــانيات اجلل ــا داء الليش ــا فيه ــاالً، ب ــر إمه ــة األكث ــراض املداري ــن األم ــدد م ــة ع ملكافح

  http://www.who.int/neglected_diseases/WHO_sanofi_partnership_2011/en/  1
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املقدمة

املقدمة

داء الليشامنيات الجلدي: مشكلة صحية مهمة

داء الليشــانيات اجللــدي مــرض يمكــن أن يكــون وخيــًا ومســبًبا للتشــوهات، واألشــخاص املصابــون هبــذا الــداء يعانــون 
ــد، وال يصحبهــا عــادة ارتفــاع يف درجــة احلــرارة، أو ظهــور أعــراض  ــة أو عــدة آفــات يطــول أمــد وجودهــا عــى اجلل آف
عامــة. ويعــد تأثــر داء الليشــانيات اجللــدي عــى نــر الفقــر أمــًرا مهــا، حيــث تكــون املعاجلــة مكلِّفــة، وهــي، لذلــك، قــد 
ال تكــون ميســورة أو أهنــا تنطــوي عــى خســارة كبــرة يف األجــور. وتتطلــب تكلفــة املعاجلــة وتنفيــذ اســرتاتيجيات الوقايــة 

اســتثاًرا كبــًرا يف املــوارد املاليــة والبريــة.
ويمثــل داء الليشــانيات اجللــدي مشــكلة كــرى مــن مشــكات الصحــة العموميــة الكبــرة يف إقليــم منظمــة الصحــة العامليــة 
لــرق املتوســط. فهنــاك حــاالت جديــدة تظهــر يف مناطــق كانــت خاليــة مــن قبــل مــن هــذا املــرض. وتقــوم بلــدان يف هــذا 
ــرات  ــر أن تقدي ا، غ ــنويًّ ــدي س ــانيات اجلل ــن داء الليش ــدة م ــة جدي ــن 000 100 حال ــر م ــن أكث ــة ع ــاغ املنظم ــم بإب اإلقلي
ــًدا إىل  ــعون أب ــرىض ال يس ــن امل ــًرا م ــًرا ألن كث ــاف، نظ ــة أضع ــة إىل مخس ــدد بثاث ــذا الع ــى ه ــد ع ــة تزي ــات الفعلي الوقوع
تلقــي العنايــة الطبيــة، كــا أنــه ال يتــم إبــاغ الســلطات الصحيــة عــن مجيــع املــرىض الذيــن ُتشــخص حاالهتــم باإلصابــة 

بــداء الليشــانيات اجللــدي.

الغرض من هذه الوثيقة 
ــن  ــرن العري ــال الق ــدي خ ــانيات اجلل ــن داء الليش ــر ع ــت الكث ــة تعلم ــة والطبي ــاط العلمي ــن أن األوس ــم م ــى الرغ ع
ــة صعبــة. ويقــدم  وأوائــل القــرن احلــادي والعريــن، فــإن التدبــر العاجــي هلــذا الــداء ومكافحتــه ال يــزاالن يمثــان مهمَّ
ــول إىل  ــة الوص ــاره، وكيفي ــه وانتش ــة انتقال ــرض، وطريق ــذا امل ــبب هل ــيل املس ــن الطفي ــية ع ــات أساس ــل معلوم ــذا الدلي ه
التشــخيص، وكيفيــة معاجلــة املــرىض. ويقــدم امللحــق )1( تعاريــف للحــاالت، كــا تقــدم املاحــق )2-5( إجــراءات العمــل 
املعياريــة اخلاصــة بالتشــخيص القائــم عــى الفحــص املختــري للطفيليــات واملعاجلــات املختلفــة. أمــا امللحــق )6( فيقــدم 
نموذًجــا خاًصــا بملــف املريــض لتســجيل مجيــع املعلومــات الوبائيــة، والتشــخيصية، والعاجيــة الرضوريــة. ويقــدم امللحــق 

)7( نــاذج التقاريــر الشــهرية اخلاصــة بأنشــطة التشــخيص والعــاج.
وُتظهر معظم اآلفات املسببة لداء الليشانيات اجللدي املامح التالية )الشكل 1(:

• يكون هناك ارتشاح باجللد بدرجة ما )يبدو اجللد املوجود عى اآلفة أو حوهلا أكثر ساكة من املعتاد، ويظهر ذلك عند 	
النظر إليه أو عند ملسه(؛

• يكون التطور بطيًئا، بمعنى أن األمر يستغرق ما يزيد عى أسبوع حتى تصل اآلفة إىل حجمها النهائي؛	
• تتخذ اآلفة بصفة عامة الشكل القريص أو الشكل البيضاوي؛	
• يكون لون اجللد عى اآلفة وعى حدودها غر طبيعي )يكون يف غالب األحيان أمحًرا أو ذا لون داكن(.	
• عادة ما تكون حواف اآلفة حمددة بشكل جيد )باستثناء تلك اآلفات التي يكون هبا العديد من احلطاطات الطرفية 	

.)peripheral papules
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)ج()ب()أ(

الشكل 1. آفات جلدية لدى مرىض مصابني بداء الليشامنيات الجلدي: )أ( عقيدة قرشية متقرِّحة؛ )ب( آفة متقرحة؛ )ج( آفة ثؤلولية.
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الوضع الوبائي

الوضع الوبايئ

داء الليشامنيات الجلدي يف العامل

ــًدا يف العــامل  ــًدا يف خمتلــف أنحــاء العــامل. وهــذا املــرض موجــود يف 20 بل ــا يف 87 بل يتوطــن داء الليشــانيات اجللــدي حاليًّ
ــيا  ــط، وآس ــرق األوس ــا، وال ــا، وأفريقي ــم )أوروب ــامل القدي ــًدا يف الع ــطى(، ويف 67 بل ــة والوس ــكا اجلنوبي ــد )أمري اجلدي
ا،  ــنويًّ ــع س ــدة تق ــة جدي ــني 000 500 و000 1000 حال ــا ب ــرات إىل أن م ــر التقدي ــة(. وتش ــارة اهلندي ــبه الق ــطى، وش الوس
غــر أن جــزًءا صغــًرا فقــط مــن هــذه احلــاالت، 19 % - 37 %، هــو الــذي جيــري بالفعــل تبليــغ الســلطات الصحيــة بــه. 
ــات الســكانية الفقــرة. ومــن املمكــن أن حتــُدث الفاشــيات يف  ــر بشــكل أســايس، عــى الفئ وداء الليشــانيات اجللــدي يؤث
أي مــكان، ســواء األماكــن احلرضيــة أو الريفيــة، كــا يظهــر أحياًنــا يف خميــات الاجئــني أو بــني الســكان املرديــن داخليًّــا.

داء الليشامنيات الجلدي يف اإلقليم
ــن داء  ــأرسه. ويتوط ــامل ب ــرض يف الع ــذا امل ــبء ه ــن ع ــم 57 % م ــذا اإلقلي ــانيات يف ه ــداء الليش ــريض ل ــبء امل ــكل الع يش
ــي:  ــم وه ــذا اإلقلي ــة يف ه ــرة، يف 18 بلًدا/منطق ــانية الكب ــة، والليش ــانية املداري ــن الليش ــم ع ــدي الناج ــانيات اجلل الليش
أفغانســتان، ومــر، والعــراق، ومجهوريــة إيــران اإلســامية، واألردن، والكويــت، وليبيــا، واملغــرب، وُعــان، وباكســتان، 
واململكــة العربيــة الســعودية، والســودان، واجلمهوريــة العربيــة الســورية، وتونــس، والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، واليمــن. 
وبالنســبة جليبــويت فــإن أنــواع الطفيليــات املســببة لــداء الليشــانيات اجللــدي هبــا غــر معروفــة، أمــا يف لبنــان فــإن حــاالت 

اإلصابــة بالليشــانيا اجللديــة النامجــة عــن الليشــانية الطفليــة هــي فقــط مــا يــرد يف تقاريــر التبليــغ.
وقــد تكــون هنــاك، يف كل بلــد، بعــض املناطــق اخلاليــة مــن الليشــانيا اجللديــة، بينــا تكــون اإلصابــة هبــذا املــرض متكــررة 
احلــدوث، بشــكل كبــر، يف مناطــق أخــرى، وتظهــر بــؤر جديــدة باإلضافــة إىل مناطــق معروفــة جيــًدا برسايــة املــرض فيهــا.
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الطفيليات

الطفييل
ــاك شــكان  ــه اســم الليشــانية. وهن ــة ُيطلــق علي ــد اخللي ــيل وحي ــداء الليشــانيات اجللــدي هــو طفي إن العامــل املســبب ل
ــاري،  ــف فق ــا مضي ــش يف خاي ــانات( يعي ــادئ )ليش ــدور وه ــر، وم ــكل صغ ــانية: ش ــات الليش ــا طفيلي ــد عليه توج
وشــكل ممــدود )ُمشــيِّقات amastigotes( والــذي يتحــرك بفضــل الســوط ويعيــش يف احلــرة التــي تنقــل املــرض. وتتكاثــر 
ــي  ــيِّقات amastigotes يف مع ــر املش ــايس. وتتكاث ــكل أس ــم macrophages بش ــف، يف الباع ــا املضي ــانات يف خاي الليش

ــتنبتات. ــط املس ــل ويف وس ــة الرم ذباب
ــر. ويف  ــدى الب ــرض ل ــذا امل ــبب ه ــن أن تس ــي يمك ــانية والت ــات الليش ــن طفيلي ــا م ــا خمتلًف ــن 20 نوًع ــر م ــاك أكث وهن
ــرة،  ــانية الكب ــبب الليش ــني تس ــأ، يف ح ــري املنش ــدي الب ــانيات اجلل ــة داء الليش ــانية املداري ــبب الليش ــم، تس ــذا اإلقلي ه

ــدر. ــواين املص ــدي احلي ــانيات اجلل ــداء الليش ــة  ب ــا، اإلصاب ــل حدوًث ــكل أق ــة، بش ــانية الطفلي والليش

الناقل
تتنقــل طفيليــات الليشــانية مــن مضيــف فقــاري إىل مضيــف فقــاري آخــر بواســطة ناقــل حــري دقيــق طولــه نحــو 3-2 
ملــم، وهــو ذبابــة الرمــل الفواصيديــة. وإنــاث ذبابــة الرمــل فقــط هــي التــي تقــوم بلــدغ الفقاريــات وهــي التــي يمكنهــا، 

بالتــايل، أن تنقــل الطفيــيل.

املستودعات
ــا بالليشــانية وبأنــاط تتســم بــإرصار متميــز. وتنــدرج الليشــانيات حتــت  قــد يكــون عــدد مــن الفقاريــات املختلفــة مصاًب
ــر  ــان آخ ــان إىل إنس ــن إنس ــات م ــل الطفيلي ــة األوىل تنتق ــي الفئ ــه. فف ــيل وبقائ ــات الطفي ــر يف ثب ــدور الب ــا ل ــني وفًق فئت
ــات  ــن للطفيلي ــال، يمك ــق االنتق ــل لتحقي ــة رم ــاك ذباب ــون هن ــا ال تك ــأ(. وعندم ــري املنش ــدي الب ــانيات اجلل )داء الليش
االســتمرار لفــرتات أطــول لــدى البــر، الذيــن يكونــون، وفًقــا لذلــك، هــم “املســتودع” لطفيــل الليشــانية. ويف حــاالت 
يــة، مــن القــوارض بشــكل أســايس )داء الليشــانيات اجللــدي  أخــرى، تكــون املضيفــات املســتودعات عبــارة عــن كائنــات برِّ

احليــواين املصــدر(.

رساية داء الليشامنيات
ــا  ــرض، فإهن ــا بامل ــًدا مصاًب ــل جل ــة الرم ــدغ ذباب ــا تل ــل. فعندم ــة الرم ــاث ذباب ــات إن ــطة لدغ ــانيات بواس ــل داء الليش يتنق
ــدش  ــار، خت ــنان املنش ــبيهة بأس ــة ش ــواف قاطع ــا ح ــد هب ــي توج ــا، الت ــة لدهي ــزاء الفموي ــتخدام األج ــة. وباس ــع برك تصن
ــانات،  ــوءة بالليش ــون ممل ــي تك ــم macrophages الت ــن الباع ــد م ــى العدي ــوي ع ــي حتت ــد الت ــجة اجلل ــات أنس ــذه الذباب ه
ــل متتــص أيًضــا األنســجة  ــدم فقــط، ب ــدم. ولــدى امتصاصهــا للــدم مــن هــذه الــرك، فإهنــا ال متتــص ال وختلطهــا مــع ال

ــانات. ــا ليش ــم macrophages هب ــى باع ــوي ع ــي حتت ــد، الت ــن اجلل ــة م التالف
وتتحــول الليشــانات يف املعــي األوســط لذبابــة الرمــل إىل مشــيِّقات amastigotes هلــا ســياط وتتكاثــر باالنشــطار الثنائــي. 
ــا لدرجــة حــرارة البيئــة املحيطــة، حتــى تــكاد متــأ املشــيِّقات amastigotes املعــي  ويســتغرق األمــر مــن 5 إىل 7 أيــام، وفًق
ــي  ــن املع ــي م ــزء األمام ــل إىل اجل ــث تنتق ــداء metacyclic(، حي ــور اإلع ــي )ط ــكل العدوائ ــول إىل الش ــط وتتح األوس
واخلرطــوم. وتكــون ذبابــة الرمــل يف هــذه املرحلــة معديــة، وعندمــا تلــدغ مــن أجــل احلصــول عــى الغــذاء تقــوم أوالً بــزرق 
بعــض مــن لعاهبــا )ملنــع جتلــط الــدم( وتــزرق مــع اللعــاب املشــيِّقات amastigotes املوجــودة يف األجــزاء الفمويــة لدهيــا، 
إىل داخــل جلــد املضيــف اجلديــد. وتتحــول املشــيِّقات amastigotes التــي ُتــزرق بفعــل هــذه اللدغــة إىل ليشــانات تبتلعهــا 

الباعــم macrophages املوجــودة يف اجللــد، وهــي اخلايــا التــي تعيــش فيهــا وتتكاثــر.
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ويســتغرق األمــر، يف حــاالت اإلصابــة بــداء الليشــمانيات اجللــدي، عــدة أســابيع، ورمبــا شــهور، حــى تصبــح اآلفــة، يف 
موقــع اللــدغ، ظاهــرة.

العوامل املؤثرة عىل رساية املرض

حركة السكان

نــني إىل مناطــق يكــون  ترتبــط أوبئــة داء الليشــانيات اجللــدي، يف غالــب األحيــان، باهلجــرة ودخــول أشــخاص غــر حمصَّ
ا. ويعتمــد التنبــؤ بمثــل هــذه الفاشــيات عــى مــدى توافــر املعلومــات البيئيــة، وعــى تقييــم مناطــق  فيهــا هــذا املــرض ســاريًّ

التنميــة قبــل تنفيــذ املروعــات، أو حتــركات الســكان.

العوامل االجتامعية واالقتصادية

ــر  ــة غ ــروف الصحي ــرديء، والظ ــكن ال ــاع الس ــرق. فأوض ــدة ط ــانيات بع ــداء الليش ــة ب ــر اإلصاب ــن خماط ــر م ــد الفق ُيزي
املائمــة )كغيــاب ســبل إدارة النفايــات والــرف الصحــي املفتــوح( قــد ُتزيــد مــن أعــداد ذبابــة الرمــل، وكذلــك وصوهلــا 
إىل البــر. كــا أن حــر عــدد كبــر مــن النــاس يف أماكــن حمــدودة املســاحة، يمكــن أن جيــذب ذبابــة الرمــل. كذلــك، فقــد 

نــني إىل مناطــق يــرسي فيهــا هــذا الــداء. تفــي اهلجــرة ذات الدوافــع االقتصاديــة إىل دخــول أشــخاص غــر حمصَّ

عوامل الخطر البيئية

ــد العمــران إىل أراض مل تكــن  ــداء الليشــانيات اجللــدي عندمــا يمت ــني ب ــر مــن املــرىض املصاب ــم اإلبــاغ عــن عــدد كب يت
مأهولــة مــن قبــل وتتواجــد فيهــا القــوارض بكثافــة عاليــة. ومــن املمكــن، يف بعــض بــؤر داء الليشــانيات البــري املنشــأ، 
ــدوث  ــرة ح ــن وت ــي، م ــيئة يف الضواح ــكن س ــاع س ــا أوض ــد تكتنفه ــي ق ــرض، والت ــف إىل احل ــن الري ــرة م ــد اهلج أن تزي
املــرض. كــا يمكــن، يف بعــض احلــاالت الوبائيــة، أن حتــد عمليــة إزالــة الغابــات وتدمــر املوائــل الطبيعيــة، مــن رسايــة داء 
الليشــانيات اجللــدي. غــر أنــه يبــدو، يف بعــض احلــاالت، أن إزالــة الغابــات تــؤدي إىل زيــادة العــدوى البريــة بــدالً مــن 
ــز املنــاخ” الــذي يتأثــر بشــدة بالتغــرات التــي  تقليلهــا. وداء الليشــانيات اجللــدي مــرض يتأثــر باملنــاخ ويتخــذ ســمة “حيِّ

تطــرأ عــى ســقوط األمطــار، ودرجــة احلــرارة والرطوبــة يف الغــاف اجلــوي.

موجز لدورة الرساية

تنتقــل الطفيليــات املســببة لــداء الليشــانيات اجللــدي عــن طريــق ذبابــة الرمــل )حــرات صغــرة( مــن احليــوان إىل احليوان، 
ومــن اإلنســان إىل اإلنســان أو مــن احليــوان إىل اإلنســان )الشــكل 2(.

الطفيليات
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الشــكل 2. دورة رسايــة داء الليشــامنيات الجلــدي، بالنســبة لــداء الليشــامنيات الجلــدي الحيــواين املصــدر )الليشــانية الكبــرة(، حيــث تكــون القــوارض هــي 

املضيــف املســتودع، وبالنســبة لــداء الليشــامنيات الجلــدي البــرشي املنشــأ )الليشــانية املداريــة(، حيــث يكــون اإلنســان هــو املســتودع. وتنقــل ذبابــة الرمــل 

الطفيــيل مــن الحيــوان القــارض إىل اإلنســان ومــن شــخص إىل آخــر.

حيوان قارض مستودع

أنثى ذبابة الرمل

طفييل
)مشيِّقات(

طفييل
)ليشامنات(

شخص غري مصاب بالعدوىشخص مصاب بالعدوى
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الفحص الرسيري

الفحص الرسيري للتعرف عىل اآلفات الجلدية املوحية 

باإلصابة بداء الليشامنيات الجلدي

آفات منطية: التاريخ األويل والعالمات الثابتة
ــداء الليشــانيات اجللــدي بظهــور  ــة ب يتســم التاريــخ الرسيــري املوحــي باإلصاب
ــد الوجــه،  آفــة أو أكثــر، بشــكل نمطــي عــى األجــزاء املكشــوفة مــن اجلســم، ويعُّ
والعنــق، والذراعــان، والســاقان، األماكــن األكثــر شــيوًعا لظهــور تلــك اآلفــات 

عليهــا.
ففــي اإلصابــة بــداء الليشــانيات اجللــدي املوضعــي، تبــدأ آفــة نمطيــة يف الظهــور 
عــى شــكل حطاطــة papule مرتفعــة يف موضــع اللــدغ. وتكــر اآلفــة عــى مــدى 
ــون  ــم تتك ــة، ث ــدة أو لوحي ــي لعقي ــم النهائ ــل إىل احلج ــى تص ــابيع حت ــدة أس ع
قــرة يف مركــز اآلفــة تغطــي قرحــة تكــون ذات حافــة مرتفعــة وتصلــب متغايــر 

يف حميطهــا )الشــكل 3(.
ــى  ــا ع ــام تدرجييًّ ــذ يف االلتئ ــا تأخ ــاج، فإهن ــات دون ع ــذه اآلف ــت ه وإذا ُترك
ــائع  ــن الش ــا أن م ــرة. ك ــة غائ ــرتك ندب ــا ت ــادة م ــنوات، وع ــهور أو س ــدى ش م
 satellite papules حــدوث انتشــار موضعــي النطــاق وســطحي حلطاطــات تابعــة
عــى حافــة اآلفــة، وذلــك مــع بعــض األنــواع )الليشــانية الكبــرة( )الشــكل 4(. 

مالمح متغايرة وأشكال غري اعتيادية
قــد ُتظهــر آفــات جلديــة ذات منشــأ خمتلــف مامــح مشــاهبة لتلــك املصاحبــة لداء 
الليشــانيات اجللــدي، كــا أن هنــاك أشــكاالً غــر اعتياديــة حلــاالت اإلصابــة هبذا 
الــداء. وعــى جانــب آخــر، فــإن العديــد مــن مامــح داء الليشــانيات اجللــدي 
ختتلــف اختاًفــا كبــًرا، مثــل عــدد اآلفــات و مواضعهــا، واملنظــر األويل )القرحــة 

أوالعقيــدة أو اللوحيــة(، وحجمهــا.
ويف بعــض احلــاالت، وغالًبــا لــدى مــرىض كبــت املناعــة، دون أن يكــون حمصــوًرا 
فيهــم، يتســم داء الليشــانيات اجللــدي بوجــود أكثــر مــن 10 آفــات. وغالًبــا مــا 
تكــون معاجلــة هــذه األشــكال املتعــددة اآلفــات صعبــة وتتطلــب مشــورة طبيــة 

متخصصــة.
األنواع العدوائية للطفييل يمكن أن تؤثر عى منظر اآلفة

داء الليشــانيات اجللــدي الــذي تســببه الليشــانية املداريــة )املعــروف ســابًقا باســم 
داء الليشــانيات اجللــدي البــري، أو البــري احلــرضي املنشــأ(، كثــًرا مــا يظهــر 

ــي  ــكل تلقائ ــم بش ــا تلتئ ــادة م ــي ع ــد، والت ــى اجلل ــة ع ــات جاف ــكل قرح ــى ش ع
هة.  خــال نحــو ســنة واحــدة أو أكثــر، وغالًبــا مــا تــؤدي إىل حــدوث نــدوب مشــوِّ

ــهر. ــني 2 و8 أش ــا ب ــادة، م ــة، ع ــرتة احلضان ــرتاوح ف وت

)أ(

)ب(

الشكل 3. آفة منطية إلصابة بداء 

الليشامنيات الجلدي

الشكل 4. عقيدة )أ( ولويحة )ب( مع 

وجود حطاطات تابعة.
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• داء الليشانيات اجللدي الذي تسببه الليشانية الكبرة )املعروف سابًقا باسم داء الليشانيات اجللدي احليواين، أو احليواين 	
ح شديد باجللد، والذي عادة ما يلتئم تلقائيًّا يف غضون 8-2  الريفي املصدر( كثًرا ما يظهر عى شكل التهاب وخيم وتقرُّ

نني، والتي يمكن أن تؤدي إىل حدوث ندوب  أشهر. وقد تكون هناك آفات متعددة، والسيا لدى املرىض غر املحصَّ
هة، وغالًبا ما تقل فرتة احلضانة عن 4 أشهر. مشوِّ

• داء الليشانيات اجللدي الذي تسببه الليشانية الطفيلية يسبب، عى نحو نمطي، آفة عقيديه واحدة يف الوجه )بمعنى أنه 	
ال تكون هناك قرة وال قرحة. وباستثناء التصلب واللون، فإن مساحة اجللد املوجود فوق اآلفة تبدو طبيعية تقريًبا(. 

ورغم أن الليشانية الطفيلية تسبب أيًضا داء الليشانيات احلشوي، فإن اآلفات اجللدية، يف أغلب األحيان، تتكون دون 
أي تدخل حشوي.

أشكال نادرة

داء الليشامنيات الجلدي املصحوب بالتهاب األوعية اللمفية العقيدي

يعــد داء الليشــانيات اجللــدي املصحــوب بالتهــاب األوعيــة اللمفيــة العقيــدي أحــد األشــكال النــادرة هلــذا املــرض. وعــادة 
مــا تكــون العقيــدات حتــت اجللــد غــر واضحــة، وغــر مؤملــة وتكــون أقــرب إىل اآلفــات اجللديــة األوليــة. وعندمــا تكــون 

متعــددة، فإهنــا غالًبــا مــا تظهــر بشــكل خطــي )الشــكل 5(.

داء الليشامنيات الناكس

ــى  ــا، ع ــون مرتبًط ــل، يك ــبيه الس ــكل أو ش ــي الش ــانيات الذئب ــم داء الليش ــا باس ــروف أيًض ــس، املع ــانيات الناك داء الليش
نحــو حــري تقريًبــا، بعــدوى الليشــانية املداريــة L.tropica. ويمكــن أن تظهــر معــه آفــات حطاطيــة papular lesions نوعيــة 
ىف ندبــة اآلفــة امللتئمــة أو حوهلــا وذلــك بعــد مــرور فــرتة متتــد مــن شــهور إىل ســنوات بعــد الشــفاء الرسيــري. وقــد تظــل 

اإلصابــة بــداء الليشــانيات الناكــس موجــودة لعــدة ســنوات )الشــكل 6(.

الشكل 5. داء الليشامنيات الجلدي املصحوب بالتهاب األوعية اللمفية العقيدي.

الشكل 6. داء الليشامنيات الناكس
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التشخيص القائم عىل الفحص املختربي للطفيليات 
ًدا متاًمــا لتشــخيص اإلصابــة بــداء الليشــانيات اجللــدي.  يمكــن أن يكــون املنظــر الرسيــري موحيًّــا للغايــة، لكنــه ليــس حمــدِّ
والبــد أن يتضمــن التشــخيص التفريقــي احلــاالت امُلعديــة وغــر املعديــة )الشــكل 7(. ولذلــك، فــإن احلصــول عــى تأكيــد 
ــا.  للتشــخيص قبــل الدخــول يف معاجلــة جهازيــة مضــادة لليشــانيات، والتــي قــد تكــون شــديدة الســمية، يعــد أمــًرا إلزاميًّ

وُينصــح بإتبــاع نفــس اإلجــراء قبــل الــروع يف املعاجلــة املوضعيــة.

Impetigoقوباء
Paronychia

Venous leg ulcer

Verruca

Neuropathic ulcer
Zona

Verruca
Psoriasis

Sarcoidosis

Blastomycosis

ChromoblastomycosisCutaneous tuberculosis

الشكل 7. التشخيص التفريقي لداء الليشامنيات الجلدي.

التشخيص القائم
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أخذ العينات الجلدية
تعــد جــودة أخــذ العينــات أمــًرا أساســيًّا. ومــن شــأن التخديــر املوضعــي أن يقلــل األمل أثنــاء القيــام هبــذا اإلجــراء، األمــر 
الــذي جيعــل مــن عمليــة أخــذ العينــات إجــراًء ســهًا وعــايل اجلــودة. ويمكــن اســتخدام عقــار زايلوكايــني مــع األدرينالــني، 
إال يف األطــراف )حيــث قــد يســبب َحْقــن األدرينالــني النخــر(. ويســاعد األدرينالــني عــى احلصــول عــى مــادة مكشــوطة 
بــدون وجــود دم. ويف ظــل وجــود عــدد أقــل مــن خايــا الــدم عــى الرحيــة، فــإن البحــث عــن الطفيليــات حتــت املجهــر 

يكــون أرسع وأيــرس.
وكإجــراء بديــل، يمكــن َقــْرص اآلفــة بشــدة أثنــاء عمليــة الكشــط )انظــر امللحــق 2، الشــكل أ2. 1(. ويتضمــن هــذا اإلجــراء 
اجتثــاث دقيــق جلــزء مــن القــرة وكشــط حمكــم عــى كل مــن حافــة التقــرح وقاعدتــه، باســتخدام مبضــع منحنــي الشــفرة 
ــر   ــة )انظ ــف رشحي ــة نص ــي لتغطي ــادة تكف ــدي م ــط اجلل ــة الكش ــر عملي ــد أن توف ــكل أ2. 2(. والب ــق 2، الش ــر امللح )انظ
امللحــق 2، الشــكل أ2. 3(. وإن وضــع الُلطاخــة يف شــكل رشائــط بالطــول مــن شــأنه أن ييــرس عمليــة التنظــر املجهــري، كــا 

أن إعــداد وقــراءة ثــاث رشائــح )بــدالً مــن رشحيــة واحــدة فقــط( يزيــد مــن احلساســية. 
ــادة احلساســية  ــا، وذلــك لزي ــا كان ذلــك ممكن وينبغــي عمــل مزرعــة، أو إجــراء تفاعــل البلمــرة املتسلســل، أو كليهــا كل
وإتاحــة التعــرف عــى األنــواع وحتديدهــا. وإن الرشــف باســتخدام إبــرة رفيعــة جيعــل مــن هــذه العمليــة جمــرد إجــراء باضــع 
ا، ويتيــح أخــذ العينــات والنقــل مــن خــال نظــام مغلــق. ويمكــن أيًضــا اســتخدام شــفرة ثاقبــة بطــول 2-4 مــم  بســيط جــدًّ
ألخــذ خزعــة وهــو مــا ســوف يوفــر عينــة نســيجية أكــر، وهــذا أمــر يفيــد يف اآلفــات التــي يقــل فيهــا عــدد الطفيليــات 
)اآلفــات املزمنــة، أو اآلفــات التــي جــاءت نتائــج البحــوث الســابقة فيهــا ســلبية(. ويســمح هــذا األســلوب أيًضــا بعمــل 
ــة  ــات الباثولوجي ــراء التحلي ــادرة(، وإج ــا الن ــات، والبكرتي ــرات، والفطري ــرى )كاملتفط ــة األخ ــات الدقيق ــزارع للكائن م

الترحييــة ألغــراض التشــخيص التفريقــي للحــاالت غــر املعديــة.
ــدُّ  ــرة تع ــفات باإلب ــاث رش ــدة إىل ث ــفة واح ــات، ورش ــاث ُلطاخ ــدة إىل ث ــة واح ــة، أن ُلطاخ ــال املارس ــن خ ــني م ويتب
كافيــة، بصفــة عامــة، لتأكيــد حــاالت اإلصابــة بــداء الليشــانيات اجللــدي. فــإذا جــاءت نتائــج هــذه السلســلة األوىل مــن 
ــداء  ــة ب ــم، لإلصاب ــكل مائ ــر، بش ــرض للمخاط ــل التع ــة، وعوام ــب الرسيري ــر اجلوان ــلبية، أو إذا مل ت ــارات س االختب

ــة. ــذ خزع ــذ أخ ــي عندئ ــانيات، فينبغ الليش

تصوُّر الطفيليات أو مكوناتها
ــرض  ــاوي بع ــكل بيض ــانيات ذات ش ــون الليش ــا Giemsa. وتك ــة جيمس ــا بصبغ ــم صبغه ــن ث ــح وم ــت الرائ ــم تثبي يت
ــا  ــاء البازم ــة، وغش ــأ احلرك ــواة، ومنش ــة الن ــا رؤي ــمي عليه ــرف الرس ــب التع ــرون. ويتطل ــول 3-5 ميك ــرون وبط 1.5 ميك

ــرون،  ــا 10-20 ميك ــة، طوهل ــدة اخللي ــدودة، ووحي ة amastigotes مم ــيقِّ ــون املش ــة فتك ــا يف املزرع ــني. أم ــكلني منفصل يف ش
ــرون. ــوطي 10-20 ميك ــول الس ــون ط ــة، ويك ــى احلرك ــادرة ع ــون ق ــرون، وتك ــا 2-3 ميك وعرضه

تحديد نوع الليشامنية
ــة  ــوع الطفيــيل. وقــد أنشــئت عاق ــا للتعــرف عــل ن يعــد الرحــان الكهــريب للنظــر اإلنزيمــي األســلوب املرجعــي حالًي
مــا بــني األشــكال الرسيريــة )اإلكلينيكيــة( وأنــاط النظــر اإلنزيمــي )zymodemes( بالنســبة لبعــض األنــواع. وقــد تصبــح 
ــنًا وســهولة يف االســتخدام، هــي األســاليب التــي ستســود  تقنيــات األمحــاض النوويــة )nucleic acid(، التــي توفــر أداًء حمسَّ

يف املســتقبل.

موجز
ال ريــب أن اإلجــراء املســتخدم للبحــث عــن الطفيليــات يف اآلفــات يعــد إجــراًء مهــًا حتــى يمكــن تقليــل الشــعور بعــدم 
الراحــة وتعزيــز احتــال تأكيــد التشــخيص. ورغــم أن طــرق الصبــغ املســتخدمة للتعــرف عــى الطفيليــات حتــت املجهــر هــي 

طــرق بســيطة نســبيا، فإهنــا تتطلــب خــرة يف هــذا املجــال.
وتتيح الطرق األكثر تعقيًدا، املتوافرة يف املراكز املتخصصة، التحديد الدقيق للطفيليات املعنية.
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ــل  ــة )مث ــة، والفيزيائي ــة، واجلهازي ــات املوضعي ــمل املعاجل ــا يف يش ــة، ب ــة املختلف ــات العاجي ــن التدخ ــد م ــاك العدي هن
العــاج بالتريــد، والعــاج احلــراري( قــد تــم اســتخدامها واختبارهــا يف عــاج داء الليشــانيات اجللــدي. وتؤثــر األنــواع 
ــة داء الليشــانيات  ــة املعاجلــات. ففــي إصاب ــة للمريــض، عــى فعالي ــة املناعي ــة، واحلال ــة، واملنطقــة اجلغرافي املســببة لإلصاب
ــًرا مهــًا  ــة أم ــة )داء الليشــانيات اجللــدي البــري املنشــأ(، تكــون املعاجلــة الفوري اجللــدي النامجــة عــن الليشــانية املداري
لتحســني صحــة املريــض وكذلــك للحــد مــن انتقــال الطفيــيل. ويف ضــوء االجتــاه الغالــب النتقــال طفيــيل الليشــانية املداريــة 

مــن اإلنســان إىل اإلنســان، فيبــدو أن هنــاك خطــًرا أعــى لانتقــاء وانتشــار طفيليــات مقاومــة لأدويــة مــن هــذا النــوع.
دة للحيــاة، كــا أن حــدوث مضاعفــات وخيمــة هــو أمــر  واإلصابــة بــداء الليشــانيات اجللــدي ال متثــل حالــة مرضيــة مهــدِّ
قليــل الوقــوع. ومــع ذلــك، ففــي ظــل إمكانيــة حــدوث مضاعفــات اإلصابــة بالليشــانيا اجللديــة املتقرحــة جــراء عــدوى 
ثانويــة ســطحية، فيكــون مــن املهــم تنظيــف اآلفــات. وترتبــط إصابــات داء الليشــانيات اجللــدي الناجــم عــن الليشــانية 
الكبــرة بمعــدل شــفاء ذايت تتجــاوز نســبته 50 % - 75 %، خــال 4-6 أشــهر. وال ينبغــي للــدواء املــوىص بــه أو األســلوب 
ــز حــدوث مضاعفــات هتــدد احليــاة، غــر أنــه، يف احلــاالت  العاجــي املقــرتح إلصابــات داء الليشــانيات اجللــدي أن حيفِّ

الوخيمــة، تكــون نســبة املخاطــر- املنافــع خمتلفــة.
ويعتمــد قــرار املعاجلــة يف املقــاوم األول عــى نســبة املخاطــر – املنافــع للتدخــل املقــرتح لــكل مريــض )ملعرفــة األســلوب 
ــراءات  ــق 3-5 إج ــدم املاح ــكل 9(. وتق ــر الش ــة، انظ ــر ماءم ــي األكث ــار العاج ــار اخلي ــه الختي ــوىص ب ــي امل التدرجي

ــور. ــة بالص ــة وموضح ــة دقيق عاجي
ومن املهم، لتحديد املعاجلة األكثر ماءمة، مجع املعلومات الرسيرية اخلاصة باجلوانب اخلمسة التالية:

حجم اآلفة: احلطاطة )< 1 سم(، العقيدة )< 4 سم( أو اللوحية )� 4 سم( )الشكل 8(؛
• عدد اآلفات؛	
• موضع اآلفات عى اجلسم.	

الشكل 8. )أ( حطاطة )ب( عقيدة )ج( لويحة

)ج()ب()أ(

املعاجلة
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* انظر احلالة 1 يف النص

تظهر اآلفات ذاتية الشفاء تسطًحا أو انخفاًضا يف سطح التقرح و/ أو التصلب.. 1
غسل اآلفة، وتضميد اجلرح، واملتابعة تتم يف مجيع احلاالت.. 2
ال يؤثــر االنتشــار اللمفــي يف حــد ذاتــه عــى قــرار املعاجلــة. غــر أنــه عندمــا ُيزيــد مــن عــدد اآلفــات التــي تتطلــب املعاجلــة، فــإن ذلــك قــد يــرر اســتخدام . 3

عــاج جهــازي.
معظــم آفــات األطــراف، واجلــذع، واخلــد، وأعــى اخلــد، والذقــن، واجلبهــة، يمكــن حقنهــا، بــا يف ذلــك تلــك القريبــة مــن املفاصــل الكبــرة. وعــادة مــا يكــون . 4

ا. ويمكــن يف بعــض األحيــان إجــراء احلقــن يف اآلفــات املوجــودة يف اجلفــون، واألنــف، والشــفاه مــن  احلقــن يف األذن، واألصابــع، وأصابــع القــدم مؤمًلــا جــدًّ
ل هــذا اإلجــراء. ا. وبالنســبة لأطفــال، فــإن متهيــد التخديــر يســهِّ قبــل مقدمــي رعايــة صحيــة ذوي خــرة جيــدة جــدًّ

انظر امللحق )3( وامللحق )5( للحصول عى معلومات حول الرتكيبات املختلفة واجلانب العميل إلعطاء العاج.. 5
إن خماطــر وقــوع أحــداث ســلبية وخيمــة ذات صلــة بالعــاج اجلهــازي باألنتيمــون قــد تكــون أعــى لــدى املــرىض الذيــن تزيــد أعارهــم عــى مخســني عاًمــا، . 6

ا. منهــا لــدى املــرىض األصغــر ســنًا، األمــر الــذي يــرر احلصــول عــى مشــورة متخصصــة، وإجــراء متابعــة وثيقــة جــدًّ
انظر امللحق )5( للحصول عى معلومات حول الرتكيبات املختلفة واجلانب العميل إلعطاء العاج واملتابعة.. 7
عقــار فلوكونــازول هــو عــاج مقــرتح لــداء الليشــانيات اجللــدي الــذي تســببه الليشــانية الكبــرة، غــر أن فعاليتــه متغايــرة. وقــد اختــر عقــار إيرتاكونــازول يف . 8

عــاج داء الليشــانيات اجللــدي الــذي تســببه الليشــانية املداريــة. وحيثــا يكــون متوافــًرا، فيمكــن اســتخدام عقــار بارومومايســني موضعيًّــا يف وقــت واحــد عــى 
عــدد كبــر مــن اآلفــات. ويتــم اســتخدام عقــاري ميلتيفوزيــن وليبوســومال أمفوتريســني يب عــن طريــق الفــم، وذلــك يف مراكــز الرعايــة الثالثيــة )التخصصيــة(.

البد، يف احلاالت املعقدة، مناقشة القرار لكل مريض عى حدة.. 9

الشكل 9. خوارزمية متدرجة ملعالجة داء الليشامنيات الجلدي

قرار املعاجلة التدرجيية يف إصابات داء الليشامنيات اجللدي الناجم عن الليشامنية الكبرية أو الليشامنية 
املدارية أو الليشامنية الطفلية

آفة نشطة بحجم 4 سم أو أكثر )لوحية(آفة )آفات( أقل من 4 سم )حطاطة، عقيدة، أو عقيدة متقرحة(

احلالة 3احلالة 2احلالة 1
ــة  ــرة أو آف ــانية الكب ــن الليش ــة ع ــات نامج آف
أن  احتــال  ال   .)1( الــذايت  للشــفاء  قابلــة 
ــه، أو  ــًزا )يف الوج ــوًها أو عج ــة تش ــبب اآلف تس

األصابــع، أو أصابــع القــدم،...(
ال يوجد نقص مناعة أو سكري 

املريض ملتزم هبذا اخليار

آفــات بحجــم < 4 ســم يســعى املريــض 
لتلقــي عــاج هلــا )3(

ال يوجد نقص مناعة*
موضع اآلفات يتاشى مع الطريقة )4(

ال توجــد أمــراض قلبيــة أو أمــراض مهمــة أخــرى 
)يف الكبــد أو الــكى(

ال يوجد محل )6(

ــع املعايــر املذكــورة أعــاه  هــل مجي
ــرة متواف

هــل مجيــع املعايــر املذكــورة أعــاه 
متوافــرة

ــاه  ــورة أع ــر املذك ــع املعاي ــل مجي ه
ــرة متواف

ال

نعمنعمنعم

الال

مرفق متخصص

اغســل اآلفــة، وضمــد اجلــرح وأكــد عــى 
رضورة املتابعــة )2(

مرفق طريف

العــاج بالتريــد + َحْقــن أنتيمــون داخــل اآلفــة )5( 
إذا كان متوافــًرا

بارومومايسني موضعيًّا )الليشانية الكبرة(

ــراء  ــع إج ــون م ــازي باألنتيم ــاج جه ع
ــبة )7( ــة املناس املتابع

َحْقــن أنتيمــون داخــل اآلفــة وحــده أو عــاج 
متوافــًرا كان  إذا  حــراري 

بارومومايسني موضعيًّا )الليشانية الكبرة(

أو  متخصــص  مرفــق  إىل  اإلحالــة 
اســتخدام معاجلــة موضعيــة أو فمويــة )8(

شفاء؟شفاء؟شفاء؟

نعمنعمنعم

الالال

مشورة متخصصة )9(
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• تطور اآلفات: املدة، التفاقم )اآلفة النشطة(، التحسن )الشفاء الذايت(؛	
• احلالة املناعية والصحية العامة للمريض: هل املريض منقوص املناعة أم ال، هل هو مصاب بالسكري أو يعاين من متاعب 	

بالقلب، أو الكبد، أو الكى.
وينبغــي، بالنســبة لــكل املــرىض، أن يتــم غســل اآلفــات باملــاء النظيــف والصابــون، ومــن ثــم تغطيــة اآلفــة بضــادة )شــاش 
ورشيــط( وتغيــر الضــادة ثــاث أو أربــع مــرات أســبوعيًّا، حيــث ييــرس ذلــك عمليــة االلتئــام ويمنــع تكــون قــرة لزجــة.
يف مــا يتعلــق بالعــدوى البكتريــة اإلضافيــة، فهــي مــن املضاعفــات النــادرة احلــدوث يف إصابــات داء الليشــانيات اجللــدي، 
غــر أنــه إذا أبــدت اآلفــات عامــات واضحــة لعــدوى بكتريــة إضافيــة ذات أمهيــة رسيريــة )إكلينيكيــة(، بمعنــى وجــود 
ــدى  ــها )إح ــانيا نفس ــة الليش ــاردة آلف ــاح الب ــدود االرتش ــد ح ــا بع ــد إىل م ــها، متت ــد ملس ــة عن ــة ومؤمل ــراء متورم ــة مح منطق
املضاعفــات التــي نــادًرا مــا يصحبهــا ارتفــاع يف درجــة احلــرارة(، فيكــون ذلــك مــرًرا لبــدء تنــاول مضــادات حيويــة عــن 
طريــق الفــم تكــون فعالــة ضــد العقديــات واملكــورات العنقوديــة الشــائعة، مثــل الكلوكساســيللني، أو الريستيناميســني، أو 

األموكسيســيللني، عــى ســبيل املثــال، باإلضافــة إىل محــض الكافوالنيــك.
وإذا ظهــرت عــدوى بكتريــة إضافيــة يف حــاالت تعالــج بَحْقــن األنتيمونــات داخــل اآلفــة، فيتعــني تأجيــل احلَْقــن، ووصف 
مضــادات حيويــة جهازيــة. ويمكــن، بعــد معاجلــة العــدوى اإلضافيــة، اســتئناف عمليــة َحْقــن األنتيمونــات داخــل اآلفــة 

مــن جديــد.
وإذا ظهــرت عــدوى بكتريــة إضافيــة يف حــاالت تعالــج بأنتيمونــات جهازيــة، فينبغــي مواصلــة املعاجلــة هبــا، مــع رضورة 

إضافــة مضــاد حيــوي جهــازي إليهــا.
ويتــم تنظيــم معاجلــة داء الليشــانيات اجللــدي كعمليــة تدرجييــة تتــم خطــوة خطــوة، وذلــك عــى النحــو املبــني يف اخلوارزمية 

.)9 )الشكل 

الحالة 1
املريض:

لديه آفات ذات حجم حمدود )حطاطات، أو عقيدات، أو عقيدات تقرحية، مجيعها بحجم < 4 سم(؛ و
لديه اقل من أربع آفات؛ و. 1
لديه آفات ال حيتمل أن تسبب تشوهات أو عجًزا )بمعنى أهنا ال توجد عى الوجه، أو األصابع، أو أصابع القدم(؛ و. 2
ا بالفعل(؛ و. 3 اإلصابة سببها الليشانية الكبرة )أو أن اآلفة ُتشفى ذاتيًّ
ليس لديه نقص يف املناعة1 وليس لديه سكري ال متوازن.. 4

1            من بني املرىض منقويص املناعة: مرىض اإليدز؛ املرىض الذين يتلقون أدوية مثبطة للمناعة )الكورتيكوسترويدات(؛ األدوية املثبطة للمناعة املتعلقة بزرع األعضاء مثل 
السيكلوسبورين، التاكروليموس، السروليموس، امليكوفينوليت موفيتيل، وامليتوكسانرتون؛ عوامل العاج الكيميائي للرسطان مثل العوامل املؤلكلة، مضادات املستقلبات، 

وغرها؛ وحارصات عوامل نخر األورام مثل إيتانرسيبت، وريتوكسياب، وأداليموماب، وإنفليكسياب؛ واملرىض املصابني برسطان الدم الليمفاوي املزمن، ومرىض زرع 
األعضاء؛ واملرىض الذين لدهيم اضطرابات نقص املناعة الوراثية.
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وإن مــا ينصــح بــه، يف هــذه احلالــة، هــو غســل اآلفــات ووضــع ضــادة عــى اآلفــة بــدون عــاج حمــدد مضــاد لليشــانيات. 
ــن  ــرى م ــواع أخ ــن أن ــث ع ــوم بالبح ــوم/ تق ــد يق ــه ق ــار، وإال فإن ــذا اخلي ــزم هب ــض يلت ــن أن املري ــد م ــم التأك ــن امله وم

التدخــات، ومــن ثــم يفقــد الثقــة.
ومن املهم كذلك، تقديم رشح واضح ملزايا هذا األسلوب، وعدم وجود خماطر له:

• داء الليشانيات اجللدي ال حيفز خماطر لإلصابة بأمراض عامة، وال توجد خماطر النتقال املرض ألفراد األرسة؛	
• هناك احتال كبر بشكل معقول للشفاء يف غضون األشهر القليلة التالية؛	
• هذا األسلوب يتايف اإلزعاج الذي تسببه املعاجلة النوعية املضادة لليشانيات.	

ــارة  ــام بزي ــع القي ــا، م ــد 14 و30 و45 يوًم ــة بع ــارات املتابع ــون زي ــه، لتك ــض ب ــاغ املري ــة وإب ــدول للمتابع ــع ج ــم وض يت
ــدد  ــاج حم ــي ع ــض لتلق ــود املري ــاالً ألن يع ــاك احت ــوح أن هن ــر بوض ــم أن ُيذك ــن امله ــا. وم ــي 180 يوًم ــد م ــرة بع أخ

ــا. مضــاد لليشــانيات، إذا مل يكــن تقــدم العــاج مرضيًّ

الحالة 2
املريــض: لديــه مجيــع الســات املحــددة يف احلالــة 1، إال أنــه مل يشــف عــى الرغــم مــن الرعايــة املقدمــة عــى النحــو املوصــوف 

يف احلالــة 1.
أو أن:
• لديه آفات<4 سم؛ و	
• لديه أقل من أربع آفات وهو أو هي تطلب املعاجلة منها، و	
• لديه آفة )آفات( موجودة يف مواضع تتايش مع املعاجلة املوضعية )انظر الشكل 9(؛ و	
• لديه آفة نشطة أو أكثر نامجة عن عدوى بالليشانية املدارية أو الليشانية الطفلية؛ و	
• ليس منقوص املناعة، وليس لديه سكري ال متوازن.	

يمكن، يف هذه احلالة استخدام واحد من اخليارات العاجية التالية:
• ا ملدة 20 يوًما )إذا كان سبب العدوى هي الليشانية الكبرة(؛ 	 ا مرتني يوميًّ استخدام مرهم بارومومايسني موضعيًّ
• العاج بالتريد )نرتوجني سائل - 195 درجة مئوية( باإلضافة إىل َحْقن األنتيمون مخايس التكافؤ داخل اآلفة )امللحق 3(؛	
• العاج احلراري )امللحق 4(؛	
• ا ملدة 3-4 أسابيع حتى متام الشفاء.	 َحْقن األنتيمون وحده داخلة اآلفة: 1-5 مل، مرتني أسبوعيًّ
• ينصح بإتباع نفس جدول املتابعة كا هو موضح يف احلالة 1.	

الحالة 3
• املريض: لديه مجيع السات املحددة يف احلالة 1 أو احلالة 2، إال أنه مل يشف عى الرغم من الرعاية املقدمة عى النحو 	

املوصوف يف احلالة 1 واحلالة 2.
أو أن:
• لدية آفة � 4 سم )لوحية(؛ أو	
• ا؛ أو	 لديه أربع آفات أو أكثر تتطلب عاًجا فوريًّ
• لديه آفات موجودة يف مواضع ال تتاشى مع املعاجلة املوضعية؛ أو	
• املريض منقوص املناعة أو لديه سكري ال متوازن.	
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تكــون املعاجلــة التــي ُينصــح هبــا يف هــذه احلالــة هــي املعاجلــة اجلهازيــة باألنتيمونــات مخاســية التكافــؤ مــع التخلــص عــى 
نحــو مائــم مــن موانــع االســتعال وإجــراء املتابعــة املناســبة )امللحــق 5(.

يف احلــاالت املعقــدة )عــى خــاف احلــاالت 1-3 املحــددة أعــاه(، البــد مــن مناقشــة القــرار عــى أســاس كل حالــة عــى 
حــدة. ويمكــن اســتعراض املعاجلــات التاليــة:

ــا، عــن طريــق الفــم، ملــدة 4-6 أســابيع، لعــاج داء الليشــانيات  يقــرتح إعطــاء عقــار فلوكونــازول 200-600 ملغــم/ يوميًّ
ــة هــذا العــاج متغايــرة. اجللــدي الناجــم عــن الليشــانية الكبــرة، غــر أن فعالي

• جرى اختبار عقار إيرتاكونازول يف عاج داء الليشانيات اجللدي الناجم عن الليشانية املدارية لدى البالغني.	
ــن  ــر م ــدد كب ــى ع ــا، ع ــا كان متاًح ــا، كل ــدة 20-28 يوًم ــا مل ــرة يوميًّ ــا 1-2 م ــني موضعيًّ ــتعال بارومومايس ــن اس يمك

ــت. ــس الوق ــات يف نف اآلف
جيــري يف مراكــز الرعايــة الثالثيــة )التخصصيــة( اســتعال عقــار ميلتيفوزيــن عــن طريــق الفــم )2-2.5 ملغــم/ كغــم بالفــم 
ملــدة 28 يوًمــا( وعقــار ليبوســومال أمفوتريســني يب )20 ملغــم/ كغــم بجرعــة تراكميــة يف 4-7 ترسيبــات بطيئــة. وال ينبغــي 
اســتعال عقــار ميلتيفوزيــن ملعاجلــة النســاء يف ســن اإلنجــاب مــا مل يكــنَّ يســتخدمن إحــدى وســائل منــع احلمــل املعتمــدة 

خــال فــرتة املعاجلــة، وملــدة ال تقــل عــن 6 أشــهر بعــد املعاجلــة.
ومــن املهــم أيًضــا األخــذ يف االعتبــار أنــه يمكــن أن يظهــر تفاعــل أرجــي لــدى اســتعال أي مــن األدويــة أو املــواد املختلفــة 

أثنــاء املعاجلــة مــن داء الليشــانيات اجللــدي.

الحساسية املحتملة وكيفية التعامل معها

األنتيمونات

تعتمد املعاجلة عى مدى وخامة حالة احلساسية واالستجابة االلتهابية التي حتدث.

األعراض الخفيفة إىل املعتدلة

إذا كانــت األعــراض خفيفــة إىل معتدلــة )محامــي، أو وذمــة، أو بثــور، والتــي قــد تكــون نزفيــة، أو حكــة ملحوظــة، وغــر 
ــي  ــت إىل أن ختتف ــكل مؤق ــات بش ــاف األنتيمون ــي إيق ــية. وينبغ ــادة للحساس ــة مض ــة جهازي ــة أدوي ــي إضاف ــك(، فينبغ ذل
أعــراض احلساســية، ويمكــن أن تســتأنف بحــذر بعــد ذلــك )ينبغــي أن يبقــى املريــض حتــت إرشاف طبــي مبــارش( عــى أن 

ُتعطــى مضــادات احلساســية طاملــا بقيــت املعاجلــة.

األعراض الوخيمة

ــة  ــاف املعاجل ــي إيق ــك( فينبغ ــر ذل ــة، أو غ ــم، أو صدم ــي اجلس ــام يغط ــح ع ــة )رشى، أو طف ــراض وخيم ــت األع إذا كان
ــية. ــن احلساس ــفاء م ــد الش ــذر بع ــة بح ــة بديل ــاء أدوي ــا وإعط ــا تاًم ــات إيقاًف باألنتيمون

الليدوكايني )يف الحقن العضيل فقط(

ــا  ــوع احلساســية جتاهــه انخفاًض ــع انخفــاض نســبة وق ــع، وم ــني يســتعمل عــى نطــاق واس ــن أن الليدوكاي عــى الرغــم م
كبــًرا، فقــد تكــون هنــاك ســوابق حلــاالت حساســية حدثــت جتــاه الليدوكايــني أو امليبيفاكايــني، األمــر الــذي ينبغــي أخــذه 
بعــني االعتبــار. فــإذا مل تكــن هنــاك ســوابق حساســية لليدوكايــني، ولكــن كانــت هنــاك عامــات حلساســية موضعيــة تظهــر 

يف موضــع احلَْقــن، أثنــاء املعاجلــة باحلَْقــن العضــيل، فينبغــي اســتبعاد هــذا العقــار متاًمــا مــن نظــام املعاجلــة.
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املضادات الحيوية

ــروح  ــاء اجل ــروح إلبق ــة باجل ــة الروتيني ــتخدمة للعناي ــة املس ــادات احليوي ــم املض ــية ملراه ــات حساس ــدوث تفاع ــن ح يمك
ــن  ــم م ــى الرغ ــني. وع ــني أو الباسيرتاس ــية للنيومايس ــية متاس ــان، حساس ــب األحي ــض، يف غال ــدى املري ــون ل ــة. ويك رطب
ظهــور محامــي ذي لــون أمحــر زاٍه، غــر حمــدد احلــواف بشــكل جيــد، يف املوضــع احلــادث فيــه التفاعــل األرجــي جتــاه املضــاد 

احليــوي، فــإن التشــخيص يكــون عــادة واضًحــا، ألن املريــض ســيبلغ عــن وجــود حكــة ملحوظــة.

املطَّهرات

ا متاسيًّا، فينبغي استعاله بحذر. نظًرا إلمكانية أن يسبب األيودين التهاًبا جلديًّ

الضامدات

ــادر  ــر ن ــو أم ــور ه ــا وميكروب ــوع تلف ــن ن ــة م ــة الورقي ــل األرشط ــادات مث ــواد الض ــية مل ــات حساس ــدوث تفاع إن ح
ــة. ــدوث للغاي احل
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الرصد والتقييم

الرصد والتقييم
يعــدُّ الرصــد والتقييــم خطــوة حاســمة، ليــس فقــط مــن منظــور تقييــم جــودة تقديــم اخلدمــة إىل فــرادى املــرىض، بــل أيًضــا 
مــن منظــور الصحــة العموميــة. فجمــع البيانــات وحتليلهــا وإعــداد التقاريــر اخلاصــة هبــا، كلهــا عنــارص تســهم يف قيــاس أداء 

التدخــل الصحــي عــى خمتلــف مســتويات النظــام الصحــي.
ــدي،  ــانيات اجلل ــداء الليش ــة ب ــاالت اإلصاب ــي حل ــر العاج ــية للتدب ــارص أساس ــة عن ــؤرشات التالي ــاذج وامل ــر الن وتعت

ــم: ــة والتقيي ــوات املتابع وخط
• نموذج خاص بالتاريخ الرسيري )اإلكلينيكي( )امللحق 6(؛	
• ناذج خاصة بالتقارير الشهرية )امللحق 7(؛	
• مؤرشات: هناك 10 مؤرشات تعتر أساسية يف تقييم التدبر العاجي حلاالت اإلصابة بداء الليشانيات اجللدي )اإلطار 	

.)1

اإلطار 1. املؤرشات املستخدمة يف تقييم التدبري العالجي حلاالت اإلصابة بداء الليشامنيات اجللدي

6. معدل الشفاء1. حجم اآلفة
عدد املرىض الذين ُأعلن شفاؤهم )امللحق 1(عدد املرىض الذين لدهيم آفات بحجم ≥ 4 سم

إمجايل عدد املرىض املعاجلنيإمجايل عدد املرىض

7. معدل االمتثال )لكل نوع من أنواع املعاجلة(2. عدد اآلفات
عدد املرىض الذين عوجلوا وفًقا للروتوكول )انظر الشكل 9(عدد املرىض الذين لدهيم أربع آفات أو أكثر

عدد املرىض ممن هلم حق املعاجلةإمجايل عدد املرىض

8. معدل فشل املعاجلة )لكل نوع من أنواع املعاجلة(3. موضع اآلفات
عدد املرىض الذين فشلت معاجلتهم )امللحق 1(عدد املرىض الذين لدهيم آفات عى الوجه أو األذنني 

عدد املرىض املعاجلنيإمجايل عدد املرىض
4. عدد الشهور منذ بدء ظهور األعراض وحتى التشخيص 

9. معدل االنتكاس )لكل نوع من أنواع داء الليشامنيات اجللدي()الوسطى بدالً من املتوسط(

عدد املرىض الذين انتكست حاالهتمعدد املرىض بني تاريخ ظهور األعراض والتشخيص
عدد املرىض املعاجلنيإمجايل عدد املرىض

10. التأكيد املختربي للفحص الطفييل 5. وخامة املرض
اعدد املرىض الذين خيضعون ملعاجلة جهازية عدد املرىض الذين تم تأكيد الطفيليات لدهيم خمتريًّ
إمجايل عدد املرىضإمجايل عدد املرىض الذين شخصت حاالهتم
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امللحق 1

امللحق 1.

تعاريف منظمة الصحة العاملية للحاالت

داء الليشامنيات الجلدي

الوصف الرسيري )اإلكلينييك(

ــق، والذراعــان،  ــر، عــى نحــو نمطــي، عــى األجــزاء املكشــوفة مــن اجلســم. ويعــدُّ الوجــه، والعن ــة أو أكث هــو ظهــور آف
والســاقان، أكثــر مواضــع ظهــور هــذه اآلفــات شــيوًعا. وتظهــر حطاطــة يف املوضــع الــذي تكــون اللدغــة قــد حدثــت فيــه، 
حــة غــر مؤملــة. وتظــل القرحــة باقيــة يف هــذه املرحلــة لفــرتة  وقــد تكــر هــذه احلطاطــة حتــى تصبــح عقيــدة أو لوحيــة متقرِّ
قــد تطــول وقــد تقــر، قبــل أن تلتئــم، وتــرتك، عــى نحــو نمطــي، ندبــة غائــرة. وقــد حتــدث أشــكال أخــرى، غــر نمطيــة، 
ينــة، وتســبب آفــات خماطيــة. وتؤثــر هــذه املضاعفــات عــى  مــن اآلفــات. وقــد تنتــر، لــدى بعــض األفــراد، ســاالت معَّ

أنســجة األنــف والبلعــوم، ويمكــن أن تســبب تشــوًها.

املعايري املختربية للتشخيص

• اجيابية الفحص املختري للطفيليات )ُلطاخة ملونة أو مزرعة من اآلفة(.	
• الليشانيات اجللدية املخاطية فقط: اجيابية الفحص املصيل )اختبار التألق املناعي غر املبارش لأضداد، ومقايسة املمتز 	

املناعي املرتبط باإلنزيم(.
• تفاعل البلمرة املتسلسل )أكثر حساسية من الفحص املجهري(.	

تصنيف الحاالت بحسب التعريف اإلجرايئ ملنظمة الصحة العاملية

• حالة حمتملة: احلالة املحتملة لإلصابة بداء الليشانيات اجللدي هي وجود شخص يبدي العامات الرسيرية )آفات جلدية 	
أو خماطية( دون وجود تأكيد خمتري للتشخيص )اجيابية اللطاخة أو املزرعة( و/ أو، تشخيص من خال الفحص املصيل، 

بالنسبة لليشانيات اجللدية املخاطية فقط.
• حالة مؤكدة: احلالة املؤكدة لإلصابة بداء الليشانيات اجللدي هي وجود شخص يبدي العامات الرسيرية )آفات جلدية 	

أو خماطية( مع وجود تأكيد خمتري للتشخيص من خال الفحص الطفييل )اجيابية اُللطاخة أو املزرعة(.
• حالة شفاء: عودة التظهرن )تكون اخلايا الظهارية( التام قبل اليوم اخلامس واألربعني.	
• ح بعد الشفاء. التأكيد املختري من خال الفحص الطفييل فقط يف 	 حالة منتكسة: عودة ظهور العقيدة أو اللوحية أو التقرُّ

احلاالت املعقدة.
• فشل املعاجلة: زيادة الُعقيدة، أو اللوحية، أو التقرح، خال 14 يوًما من املعاجلة، أو عدم التظهرن )االندمال بتشُكل النسيج 	

الظهارية( الكامل يف غضون 45 يوًما من بدء املعاجلة.
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امللحق 2.

إجراء العمل املعياري للتشخيص القائم عىل الفحص الطفييل 

أخذ العينات
قم بتنظيف اآلفة وحدودها بالكامل باستخدام حملول كحويل بنسبة 70 % . 1

قبل حقن املخدر بثاث دقائق عى األقل.
احقن 10 – 50 مل من عقار ليدوكايني مع أدرينالني، باستخدام إبرة . 1

ا ختدير اآلفة  قصرة مقاس 23، حمدًثا بذلك منطقة ابيضاض. وليس رضوريًّ
كلها. وبالنسبة لآلفات املوجودة عى األصابع أو أصابع القدم، استخدم 

الليدوكايني بدون األدرينالني )خماطر النخر(.
قم بقرص اآلفة بقوة كإجراء إضايف ملنع النزف )الشكل أ 1-2(.. 1
قم بإزالة القرة، وإزالة الدم باستخدام الشاش، ومن ثم اخلدش بقوة . 1

)باستخدام مرط معقم ذي شفرة منحنية بزاوية قصرة( عى حواف ومركز 
اآلفة حتى تصبح مادة النسيج مرئية عى الشفرة )الشكل أ 2-2(

حرك الشفرة برفق عى سطح رشحية لوضع طبقة رقيقة من املادة املكشوطة . 1
عليها. كرر هذا اإلجراء عى أجزاء خمتلفة من املنطقة التي تم ختديرها إىل أن 
تتم تغطية ما ال يقل عن نصف سطح كل رشحية من الرائح الثاث، باملادة 

)الشكل أ 3-2(.
جفف الرائح الثاث يف درجة حرارة الغرفة )> 3 دقائق(.. 1
ثبت الرائح وقم بتلوينها بصبغة جيمسا وفًقا لإلجراءات املعتمدة )انظر . 2

أدناه(.

)أ 1-2(

)أ 2-2(

)أ 3-2(
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امللحق 2

 Giemsa التلوين بصبغة جيمسا

املـواد

كواشف:

• صبغة جيمسا	
• حملول عازل لصبغة جيمسا	

مستلزمات:
• رشائح زجاجية، مغسولة بالكحول	
• حمدد عامات عى الزجاج	

معدات:
• جمهر، ثنائي العينية ومزود برف ميكانيكي، ذو عدسة بإمكانية انخفاض )×10( وعدسة بإمكانية ارتفاع جاف )×40(، 	

وعدسة بإمكانية غمر بالزيت )×100(.

اإلجراء

ثبت الرائح التي جفت بفعل اهلواء يف ميثانول وذلك بغمسها لفرتة وجيزة )غمستان( يف وعاء حيتوي عى امليثانول.. 1
أخرجها واتركها لتجف يف اهلواء.. 2

• لوهنا بصبغة جيسا املخففة )برتكيز20:1( ملدة 20 دقيقة. لعمل حملول خمفف بنسبة 20:1، أضف 2 مل من خمزون صبغة 	
د يف وعاء. جيمسا إىل 40 مل من املاء املخمِّ

د )غمسة واحدة أو اثنتني(.. 3 أغسل الرائح بغمسها يف وعاء به ماء خممِّ
اتركها لتجف يف اهلواء.. 4

• افحص الرائح حتت املجهر )بعدسة ذات إمكانية غمر بالزيت ×100(.	
• قم بقراءة اللطاخات ملدة ال تقل عن 20 دقيقة )1000 جمال( بقوة تكبر مقدارها ×400 أو ×1000.	

تعتر اللطاخة اجيابية عند ماحظة وجود 2 ليشانة عى األقل )الشكل أ 2-4(. وألغراض التحديد املصدوق، البد أن . 5
ُيظهر شكل الليشانة النواة، ومنشأ احلركة، وغشاء البازما.

)أ 4-2(
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امللحق 3.

إجراء العمل املعياري للعالج بالتربيد وَحْقن األنتيمون داخل 

اآلفة
قــم بمســح اآلفــة باملطهــرات لعــدة دقائــق قبــل الــروع يف اإلجــراء. وكــرر هــذا اإلجــراء مــرة واحــدة كل أســبوع، إىل أن 

تلتئــم اآلفــات التئاًمــا تاًمــا. وبصفــة عامــة، فــإن ثــاث إىل مخــس جلســات تكــون كافيــة لشــفاء معظــم اآلفــات.

العالج بالتربيد
ــة(  ــة مئوي ــائل )195- درج ــني الس ــع النيرتوج ــم بوض ق
عــى اآلفــة )الشــكل أ 3-1(، وحتــى 2 مــم خــارج 
ــى  ــك، ع ــل ذل ــن عم ــكل أ3-2(، ويمك ــا )الش حدوده
ــن  ــدالً م ــن ب ــة، ويمك ــتخدام مرشَّ ــل، باس ــو األمث النح
ــم  ــي، إىل أن يت ــاق ذي رأس قطن ــتخدام مطب ــك، اس ذل

ــوان. ــر ث ــاض لع ــى ابيض ــول ع احلص
ــون  ــن األنتيم ــل َحْق ــد قب ــاج بالتري ــراء الع ــد إج عن
ــوان  ــر ث ــدة ع ــًدا مل ــا واح ــإن ابيضاًض ــة، ف ــل اآلف داخ
ــده،  ــد وح ــاج بالتري ــراء الع ــد إج ــا. وعن ــون كافيًّ يك
يتــم تكــرار هــذا اإلجــراء مرتــني أو ثــاث مــرات 
بفاصــل قصــر فيــا بينهــا، بــا جيعــل إمجــايل الوقــت 30 

ــة.  ثاني

الَحْقن داخل اآلفة
• قم بسحب املنتج، يف جو معقم، مبارشة من 	

أمبول األنتيمون بحسب الرتكيبة املجهزة إلعطاء 
املستحرض حقنا، من قبل الركة الصانعة )الشكل 

أ3-3(.

)أ 1-3(

)أ 2-3(

)أ 3-3(



29

• قم بَحقْن األنتيمون داخل اآلفة )فوًرا بعد وضع النرتوجني 	
السائل( )الشكل أ3-4( مع استحثاث ابيضاض حواف اآلفة 

)الشكل أ3-5 السهام(، إىل أن تنتفخ اآلفة بالكامل. 
• املنظر قبل اإلجراء )الشكل أ3-6(، واملنظر يف هناية اإلجراء 	

)الشكل أ7-3(.

امللحق 3

)أ 4-3(

)أ 6-3(

)أ 7-3(

)أ 5-3(
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امللحق 4.

إجراء العمل املعياري للعالج الحراري
ــا عــى موضــع  العــاج احلــراري أســلوب متوافــر ملعاجلــة مــرىض داء الليشــانيات اجللــدي ويتــم بتســليط حــرارة موضعيًّ
ــد جمــال كهربائــي موضعــي مــن خــال الــرتددات الراديويــة، حممــول ويعمــل بالبطاريــات )ثرموميــد  اآلفــة عــن طريــق مولِّ

1-8؛ تكنولوجيــات اجلراحــة احلراريــة(.

دواعي االستعامل
• احلطاطات، أو العقيدات، أو القرح < 4 سم.	
• عدد اآلفات < 4 سم.	
• موضع اآلفات ال يكون قريًبا من العينني أو األنف أو الشفاه.	

الطريقة
ــة،  ــدة 30 ثاني ــة مل ــة مئوي ــدار 50 درج ــة بمق ــرارة املوضعي ــر للح ــد أو أكث ــق واح ــراري )تطبي ــاج احل ــدة بالع ــة وحي معاجل
ــدة  ــراء ع ــر إج ــب األم ــد يتطل ــك فق ــم2، ولذل ــي 49-73 م ــاب تغط ــني األقط ــا ب ــاحة م ــة(. املس ــم اآلف ــى حج ــاًدا ع اعت

ــا. ــة كله ــة اآلف ــن تغطي ــى يمك ــراري حت ــاج احل ــات للع تطبيق

اإلجراء
قــم بتطهــر اآلفــة باإلضافــة إىل مســاحة 2 ســم مــن اجللــد الســليم حــول موضــع اآلفــة، باســتخدام مطهــر )مثــل حملــول 

ثــاين أكســيد الكلــور برتكيــز 0.1 %(.
قم بتخدير اآلفة باستخدام ليدوكايني هيدروكلوريد 1 %.

• قم برتطيب اآلفة بمحلول ملحي معقم.	
سلِّط احلرارة موضعيًّا ملدة 30 ثانية.

• ضع هام ثاين أكسيد الكلور عى اآلفات ومن ثم قم بتغطيتها بعد املعاجلة.	

متابعة حالة املريض
ينبغــي، حتــى يمكــن تقييــم نتائــج العــاج احلــراري، حتديــد جــدول ملتابعــة حالــة املريــض بعــد اكتــال املعاجلــة، لتكــون 
بعــد 14 و30 و45 و180 يوًمــا. ومــن املهــم إفهــام املــرىض أنــه ينبغــي عليهــم العــودة إىل املرفــق الصحــي يف أي وقــت، يف 

حالــة عــدم حتســن اآلفــة.
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امللحق 5

امللحق 5.

املعالجة الجهازية لداء الليشامنيات الجلدي باألنتيمونات 

) Sb5+( خامسية التكافؤ

الجرعة واالحتياطات الخاصة بستيبوغلوكونات الصوديوم

الجرعة 

20 ملغم أنتيمون مخايس التكافؤ/ كغم/ يوم × 21 يوًما.

الشكل 

حملول للَحْقن، قنينة 30 مل.
حتتــوي عــى 33 % )=99 غــم/ 30 مــل( ســتيبوغلوكونات الصوديــوم املــوازي لـــ 10 % أنتيمــون مخــايس التكافــؤ، أي 100 

ــل. ــؤ/ 30 م ــايس التكاف ــون مخ ــم أنتيم ــل أو 3000 ملغ ــؤ/ 1 م ــايس التكاف ــون مخ ــم أنتيم ملغ
ــك.  ــا لذل ــاب وفًق ــم احلس ــم، فيت ــض > 75كغ ــوم. وإذا كان وزن املري ــتيبوغلوكونات الصودي ــى لس ــد أع ــاك ح ــس هن لي
ويظهــر اجلــدول أ1 كميــة احلَْقــن مــن ســتيبوغلوكونات الصوديــوم التــي تعطــي 20 ملغــم أنتيمــون مخــايس التكافــؤ/ كغــم/ 

يــوم.

موانع االستعامل

ا يف عاج داء الليشانيات اجللدي: يف ما ييل موانع استعال األنتيمونات جهازيًّ
عمر املريض > 50 عاًما

• وجود أي أمراض هامة يف القلب، أو الكبد، أو الكى	
• احلمل.	

قــد تكــون خماطــر وقــوع أحــداث ســلبية وخيمــة مــع اســتخدام هــذا العــاج أعــى لــدى املــرىض مــن كبــار الســن منهــا 
ا. لــدى املــرىض األصغــر عمــًرا، األمــر الــذي يــرر التــاس املشــورة املتخصصــة واملتابعــة الوثيقــة جــدًّ
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ية واآلثار الجانبية السمِّ

اآلثار الجانبية الطفيفة

• ا يف 	 األعراض: الغثيان، وفقدان الشهية، وآالم املفاصل، وآالم يف العضات، وآالم يف موضع احَلْقن )تكون قليلة جدًّ
بعض املرىض لكن ليس كلهم، بحسب بطء وعمق عملية احلقن، واستعال الليدوكايني((2(، والتعب، وآالم يف البطن

2          عادة ما ترتاوح جرعة الليدوكايني للمعاجلة اجلهازية باألنتيمون بني 0.5 مل لأطفال و1 مل للبالغني. وينبغي إضافته إىل املحقن بعد أن يكون قد امتأ باألنتيمون حتى 
يمكن حقنه يف النسيج قبل حقن الدواء، مما يقلل األمل إىل احلد األدنى.

اجلدول أ1 كمية احَلْقن بستيبوغلوكونات الصوديوم بحسب وزن اجلسم بام يعطي 20 ملغم أنتيمون مخايس التكافؤ/ كغم/ يوم

الوزن
)كغم(

ستيبوغلوكونات الصوديوم
اجلرعة )مل(

الوزن
)كغم(

ستيبوغلوكونات الصوديوم
اجلرعة )مل(

الوزن
)كغم(

ستيبوغلوكونات الصوديوم
اجلرعة )مل(

12265.25110.2

22275.45210.4

32285.65310.6

42295.85410.8

523065511

62316.25611.2

72326.45711.4

82336.65811.6

92346.85911.8

1023576012

112.2367.26112.2

122.4377.46212.4

132.6387.66312.6

142.8397.86412.8

1534086513

163.2418.26613.2

173.4428.46713.4

183.6438.66813.6

193.8448.86913.8

2044597014

214.2469.27114.2

224.4479.47214.4

234.6489.67314.6

244.8499.87414.8

25550107515
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• ية املخترية: ارتفاع إنزيم األمياز )التهاب البنكرياس الكيميائي احليوي(، وارتفاع إنزيات الكبد )التهاب الكبد 	 السمِّ
الكيميائي احليوي(، وقلة الكريات البيض/ فقر الدم/ قلة الصفيحات، ويف بعض األحيان حيدث فشل كلوي

• 	)T وموجة ST تغرات يف ختطيط كهربية القلب )قطعة
• ان من املشاكل الكبرة حيث يكون املرىض يعانون من األصل من سوء التغذية، واجلفاف. 	 الغثيان، وفقدان الشهية: يعدَّ

وينحرس الغثيان وفقدان الشهية بعض اليشء يف األسابيع الاحقة من املعاجلة.

السمية الخطرية

القــيء الشــديد وآالم البطــن )التــي يمكــن أن تكــون نامجــة عــن التهــاب البنكريــاس( يمكــن معاجلتهــا باألدويــة املضــادة 
للقــيء، وينبغــي، عنــد فشــل املعاجلــة بمضــادات القــيء، ايقــاف املعاجلــة باألنتيمــون مخــايس التكافــؤ.

• ويف حالة تأكيد اإلصابة بالتهاب البنكرياس من خال ارتفاع إنزيم األمياز و/ أو الليباز يف املصل، فينبغي أيًضا إيقاف 	
املعاجلة باألنتيمون مخايس التكافؤ عندما يتجاوز األمياز مخسة أضعاف حده األعى، و/ أو عندما يصل مستوى الليباز 

إىل 12 ضعًفا من احلد األعى للمستوى الطبيعي.

الجرعة وطريقة إعطائها واالحتياطات الواجبة عند املعالجة بأنتيومينات امليغلومني

الجرعة

أنتيومينــات امليغلومــني وســيتبوغلوكونات الصوديــوم عبــارة عــن مركبــات أنتيمونيــة مخاســية التكافــؤ تســتخدم لعــاج داء 
الليشــانيات.

• وتقوم رشكة سانويف – أفينتوس بتسويق مستحرض أنتيومينات امليغلومني كمحلول للحقن يف شكل أمبوالت 5 مل 	
)غلوكانتيم(، حتتوي عى 405 ملغم من األنتيمون مخايس التكافؤ، أي 81 ملغم من األنتيمون مخايس التكافؤ/ 1 مل. 

وتعتمد جرعة أنتيومينات امليغلومني عى كمية األنتيمون اخلايس التكافؤ.
• اجلرعة: 20 ملغم أنتيمون مخايس التكافؤ/ كغم/ يوم x 20 يوًما.	
• يبني اجلدول أ 2. كمية احَلْقن بمحلول أنتيومينات امليغلومني التي تعطي 20 ملغم أنتيمون مخايس التكافؤ/ كغم/ يوم.	

امللحق 5
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مسار إعطاء العالج

يكون مسار إعطاء العاج عر الوريد أو عر العضل.
تعــد احلرائــك الدوائيــة لأنتيمــون مخــايس التكافــؤ متطابقــة تقريًبــا ســواء متــت عــر الوريــد أو عــر العضــل. ويعتمــد اختيار 

املســار الوريــدي أو العضــيل عــى املــكان )املرفــق الصحي(:

اجلدول أ2. كمية احَلْقن بأنتيومينات امليغلومني بحسب وزن اجلسم بام يعطي 20 ملغم أنتيمون مخايس التكافؤ/ كغم/ يوم
الوزن
)كغم(

أنتيومينات امليغلومني
اجلرعة )مل(

الوزن
)كغم(

أنتيومينات امليغلومني
اجلرعة )مل(

الوزن
)كغم(

أنتيومينات امليغلومني
اجلرعة )مل(

41307.45613.8

51.2317.65714.0

61.5328.05814.4

71.8338.25914.6

82348.46014.8

92.2358.66115.0

102.6369.06215.4

112.8379.26315.6

123.0389.46415.8

133.2399.66516.0

143.4409.86616.2

153.84110.26716.6

164.04210.46816.8

174.24310.66917.0

184.44410.87017.2

194.84511.27117.6

205.04611.47217.8

215.24711.67318.0

225.44811.87418.2

235.84912.27518.6

246.05012.47618.8

256.25112.67719.0

266.45212.87819.4

276.65313.07919.6

287.05413.48019.8

297.25513.680>20.0
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• زة جتهيًزا مناسًبا، ويمكن إعطاء العقار عن طريق 	 يكون املسار العضيل هو املسار األكثر منطقية يف األماكن النائية غر املجهَّ
احلقن العضيل العميق. وإذا جتاوزت كمية حملول احلقن 10 مل، فينبغي تقسيمها إىل جرعتني: واحدة يف كل ألية أو فخذ.

• السبيل الوريدي أقل إياًما بكثر. وبالنسبة للبالغني، ينبغي إعطاء الدواء خمفًفا يف 50-200 مل من حملول الغلوكوز 5 %، 	
وعى مدى 30-60 دقيقة.

موانع االستعامل

ا يف حاالت اإلصابة بداء الليشانيات اجللدي، إذا كان املريض: هناك موانع الستعال األنتيمونات جهازيًّ
• عمره > 50 عاًما	
• يعاين من أي أمراض هامة يف القلب، أو الكبد، أو الكى	
• كانت املريضة حامًا.	

وقــد تكــون خماطــر وقــوع أحــداث ســلبية وخيمــة مــع اســتخدام هــذا العــاج أعــى لــدى املــرىض مــن كبــار الســن منهــا 
ا. لــدى املــرىض األصغــر عمــًرا، األمــر الــذي يــرر التــاس املشــورة املتخصصــة واملتابعــة الوثيقــة جــدًّ

االحتياطات

ترتفــع خماطــر حــدوث ســمية خطــرة، بــل قــد تكــون مميتــة، لأنتيمــون مخــايس التكافــؤ لــدى املــرىض الذيــن تكــون لدهيــم، 
يف ذات الوقــت، احلــاالت اآلتيــة:

• 	arrhythmia أمراض القلب، وبخاصة اضطراب النظم
• فشل كلوي أو مرض كبدي	
• سوء تغذية وخيم/ حالة ضعف عام شديد	
• عدوى متقدمة بفروس العوز املناعي البري	
• احلمل	

وال ينبغي، يف أي من هذه احلاالت، استعال هذا الدواء، ومن ثم اقرتاح عاج بديل له.

رصد حالة املرىض )بالنسبة لستيبوغلوكونات الصوديوم وأنتيومينات امليغلومني(
• ا أثناءها.	 ينبغي عمل عد كامل خلايا الدم قبل املعاجلة، وأسبوعيًّ
• قد يكون مطلوًبا إجراء اختبارات وظائف الكبد: للوقوف عى كفاءة وظائف الكبد، با يشمل ناقلة أمني األالنني يف 	

املصل )ناقلة أمني الغلوتاميك للبروفيك يف املصل(، ناقلة األمني القلوي يف املصل، وناقلة أمني االسبارتات يف املصل 
ا أثناءها. فإذا  )ويطلق عليه أيًضا ناقلة أمني الغلوتاميك لأكسالوأسيتيك يف املصل(، وذلك قبل املعاجلة، وأسبوعيًّ

وصلت قيمة إحدى ناقات األمينات )اإلنزيات( يف املصل إىل ثاثة أو أربعة أضعاف احلد األعى للمستوى الطبيعي، 
فينبغي عندئذ وقف العاج باألنتيمون.

• ا أثناءها. فإذا جتاوزت قيمة األمياز يف املصل 	 ينبغي رصد مستوى األمياز والليباز يف املصل قبل املعاجلة، وأسبوعيًّ
أربعة أضعاف احلد األعى للمستوى الطبيعي، أو إذا جتاوزت قيمة الليباز يف املصل 15 ضعًفا من احلد األعى للمستوى 

الطبيعي، وإذا حدثت هذه االرتفاعات يف مستويات اإلنزيم برسعة، أو إذا كانت مصحوبة بآالم يف البطن، وغثيان، 
وقيء، فينبغي حينئذ وقف العاج باألنتيمون بصفة مؤقتة.

• قد يكون مطلوًبا إجراء اختبارات وظائف الكى، للوقوف عى مدى أداء الكى لوظائفها، با يشمل قياس مستوى 	
ا أثناءها. نرتوجني اليوريا يف الدم، والكرياتينني يف املصل، وذلك قبل املعاجلة، وأسبوعيًّ
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• ا. ويف حال حدوث متازمة ستوكس – آدمز)3(، 	 ُيوىص برصد خمطط كهربية القلب، وإجراء ذلك بمعدل مرتني أسبوعيًّ
وحدث  قصور قلبي مفاجئ، فينبغي إيقاف األنتيمون والبدء يف إعطاء األتروبني، والذي ينبغي إعطاؤه عن طريق الوريد 

بجرعة 05 – 15/ ملغم، ثم إعطاء 05 – 1 ملغم يف العضل كل ثاث ساعات. فإذا مل تنجح املعاجلة باألتروبني، فينبغي 
.atrial pacing النظر يف إمكانية إعطاء املريض عقار األيزوبرينالني أو عمل إنظام أذيني

ف متازمة ستوكس – آدمز Stokes-Adams بأهنا فقدان مفاجئ وعابر للوعي بسبب انخفاض مفاجئ لكنه واضح يف النتاج القلبي، يسببه تغر مفاجئ يف معدل  3           تعرَّ
رضبات القلب أو َنْظمه. وال يشمل هذا التعريف الغشى املبهمي الوعائي vasovagal syncope أو الرع، رغم أن املرىض الذين لدهيم غشى ستوكس – آدمز قد حتدث هلم 

.cerebral ischaemia  إغاءات خال فرتة اإلقفار الدماغي
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الملحق 6
السجل الطبي ملريض الليشامنيات

)ملف املريض(
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متى الحظ املري
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صابع ]       [     أ

ف السفى ]       [     األ
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ص الطفييل 
ص القائم عىل الفح
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رض آخر زيارة متابعة بعد اكتامل املعاجلة 
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ص واملعاجلة(
رشي املنشأ )التشخي

ت اجللدي الب
صابة بداء الليشامنيا

ت اإل
صد حاال

تر

القطر:
السنة:

كانون 
الثاين/ 

يناير

شباط/ 
فرباير

آذار/ 
س

مار
نيسان/ 

أبريل
حزيران/ 

يونيو
متوز/ 
يوليو

ب/ 
آ

س
أغسط

أيلول/ 
سبتمرب

رشين 
ت

األول/ 
أكتوبر

رشين 
ت

الثاين/ 
نوفمرب

كانون 
األول/ 
ديسمرب

اإلمجايل

ت 
صابــا

ت مــن اإل
ص

ت التــي شــخ
عــدد احلــاال

ري املنشــأ
ت اجللــدي الب

بــداء الليشــانيا

ت اجلديــدة الوخيمــة التــي 
عــدد احلــاال

ت 
ت بــداء الليشــانيا

صابــا
ت مــن اإل

ص
شــخ

ري املنشــأ
اجللــدي البــ

ًّــا  ت خمتري
ت اجلديــدة  التــي تأكــد

عــدد احلــاال
ت بــداء 

صابــا
ص الطفيــيل مــن اإل

بالفحــ
ري املنشــأ 

ت اجللــدي البــ
الليشــانيا

ت الذئبية الشكل )الناكسة(
عدد احلاال

ت مــن 
ت اجلديــدة التــي عوجلــ

عــدد احلــاال
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ت اجللــدي البــ
ت بــداء الليشــانيا

صابــا
اإل

املنشــأ 
ت فشل املعاجلة 

عدد حاال

ت االنقطاع بعد املعاجلة 
عدد حاال

ت املعاجلة 
إمجايل عدد احلاال

ت 
ًّا باألنتيمونا ت جهازي

ت التي عوجل
عدد احلاال
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ت مــن 
ت اجلديــدة التــي عوجلــ

عــدد احلــاال
ري 

ت اجللــدي البــ
ت بــداء الليشــانيا

صابــا
اإل

املنشــأ
ت اخلروج )شفاء مبدئي(

عدد حاال

ت انقطاع بعد املعاجلة 
حاال

فشل املعاجلة 

ث 
ت هلــم أحــدا

ىض الذيــن وقعــ
عــدد املــر

ســلبية خطــرة جــراء املعاجلــة 
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رشي املنشأ
ت اجللدي الب

ت بداء الليشامنيا
صابا

ت من اإل
ص

ت اجلديدة التي شخ
ص ديمغرافية، احلاال

صائ
خ

كانون الثاين/ 
يناير

شباط/ فرباير
س

آذار/ مار
نيسان/ 

أبريل
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يونيو
متوز/ 
يوليو
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س
أغسط

أيلول/ 
سبتمرب

رشين 
ت

األول/ 
أكتوبر

رشين 
ت

الثاين/ 
نوفمرب

كانون 
األول/ 
ديسمرب

اإلمجايل

س 
نوع اجلن

ذكر
أنثى 

الفئة العمرية 
ت 

< 5 سنوا
14-5 سنة 
� 15 سنة 

اإلمجايل 

رشي املنشأ )رسم اخلرائط(
ت اجللدي الب

صابة بداء الليشامنيا
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صد حاال
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القطر:
السنة:

ري املنشأ(:
ت اجللدي الب

ت بداء الليشانيا
صابا

ت اجلديدة من اإل
ىض )احلاال

املنشأ اجلغرايف للمر
ث العدوى )إذا كان معروًفا(:

مكان حدو
املقاطعة والقطر

كانون الثاين/ 
يناير
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ديسمرب

اإلمجايل
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ص واملعاجلة(
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أبريل
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كانون 
األول/ 
ديسمرب

اإلمجايل

ت مــن 
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كانون 
الثاين/ 

يناير

شباط/ 
فرباير

آذار/ 
س

مار
نيسان/ 

أبريل
حزيران/ 

يونيو
متوز/ 
يوليو

ب/ 
آ

س
أغسط

أيلول/ 
سبتمرب

رشين 
ت

األول/ 
أكتوبر

رشين 
ت

الثاين/ 
نوفمرب

كانون 
األول/ 
ديسمرب

اإلمجايل

ت مــن 
ت اجلديــدة التــي عوجلــ

عــدد احلــاال
ت اجللــدي احليــواين 

ت بــداء الليشــانيا
صابــا

اإل
صــدر 

امل
ت اخلروج )شفاء مبدئي(

عدد حاال

ت انقطاع بعد املعاجلة 
حاال

فشل املعاجلة 

ث ســلبية 
ت هلــم أحــدا

ىض الذيــن وقعــ
عــدد املــر

خطــرة جــراء املعاجلــة 
ت

ت الفشل التي عوجل
عدد حاال

ت اخلروج )شفاء مبدئي(
عدد حاال

انقطاع بعد املعاجلة 

فشل املعاجلة 

ث خطــرة 
ت هلــم أحــدا

ىض الذيــن وقعــ
عــدد املــر

جــراء املعاجلــة 
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صدر 
ت اجللدي احليواين امل

ت بداء الليشامنيا
صابا

ت من اإل
ص

ت اجلديدة التي شخ
ص ديمغرافية، احلاال

صائ
خ

كانون 
الثاين/ يناير

شباط/ 
فرباير

آذار/ 
س

مار
نيسان/ 

أبريل
حزيران/ 

يونيو
متوز/ 
يوليو

ب/ 
آ

س
أغسط

أيلول/ 
سبتمرب

رشين 
ت

األول/ 
أكتوبر

رشين 
ت

الثاين/ 
نوفمرب

كانون 
األول/ 
ديسمرب

اإلمجايل

س 
نوع اجلن

ذكر

أنثى 

الفئة العمرية 

ت 
< 5 سنوا

14-5 سنة 

� 15 سنة 

اإلمجايل 

صدر )رسم اخلرائط(
ت اجللدي احليواين امل

صابة بداء الليشامنيا
ت اإل

صد حاال
تر

القطر:
السنة:

صدر(:
ت اجللدي احليواين امل

ت بداء الليشامنيا
صابا

ت اجلديدة من اإل
ىض )احلاال

املنشأ اجلغرايف للمر
ث العدوى )إذا كان معروًفا(:

مكان حدو
املقاطعة والقطر

كانون الثاين/ 
يناير

شباط/ 
فرباير

آذار/ 
س

مار
نيسان/ 

أبريل
حزيران/ 

يونيو
متوز/ 
يوليو

ب/ 
آ

س
أغسط

أيلول/ 
سبتمرب

رشين 
ت

األول/ 
أكتوبر

رشين 
ت

الثاين/ 
نوفمرب

كانون األول/ 
ديسمرب

اإلمجايل
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الليشامنيات  بداء  اإلصابة  حلاالت  العالجي  للتدبري  معياري  أسلوب  انتهاج  حول  توصيات  الدليل  هذا  يقدم 
ا يسرتشد به العاملون الصحيون ممن  اجللدي يف شتى أرجاء إقليم رشق املتوسط. وقد صمم ليكون دلياًل عمليًّ
يتعاملون مع ما قد يعرتي تشخيص ومعاجلة داء الليشامنيات اجللدي من التباس وتشابك. ويوفر هذا الدليل 
خوارزمية متدرجة تتم خطوة بخطوة حول اختاذ القرارات اخلاصة بمعاجلة داء الليشامنيات اجللدي، مع األخذ 
يف االعتبار سالالت الليشامنية املوجودة يف اإلقليم. وتتضمن مالحق هذا الدليل إجراءات عمل معيارية تفصيلية 
خاصة بالتشخيص، واخليارات العالجية املختلفة. ويؤكد الدليل أيًضا عىل أمهية إجراءات الرصد والتقييم وذلك 
لضامن تواصل تقييم مدى فعالية األسلوب املستخدم يف التدبري العالجي للحاالت. ويقدم الدليل جمموعة من 
بأنشطة  املتعلقة  التقارير  وإعداد  البيانات  جلمع  نامذج  اإلضافية  املالحق  توفر  كام  بالتقييم،  اخلاصة  املؤرشات 

الرتصد.


