تعریف بیماری

در ّز هیلی هتز هکؼت خَى) ثیوبری کبالسار را

است تت تب ّفتِ ّب طَل ثکطذ ٍ ّوزاُ ثب سبیز

ثیوبری کبالسار یک ثیوبری ػفًَی اًگلی است کِ

هطزح هی ًوبیذ.

ػالئن هبًٌذ کبّص ٍسى ٍ خستگی ّوزاُ ثبضذ.

تَسط ًیص پطِ خبکی اًتقبل هی یبثذ .ػبهل ایجبد

تطخیع قطؼی تٌْب ثز اسبس هطبّذُ هستقین

درمان

کٌٌذُ ایي ثیوبری تک یبختِ ای اس جٌس لیطوبًیب

اًگل در هَاد حبغل اس آسپیزاسیَى هغش استخَاى ،

استزاحت در ثستز  ،هزاقجتْبی پزستبری اس ًظز

هی ثبضذ ٍثیوبری قبثل اًتقبل ثیي اًسبى ٍ حیَاى

یب غذدلٌفبٍی پس استْیِ گستزش ٍ رٍش رًگ

ثْذاضت  ،رصین غذایی حبٍی پزٍتئیي کبفی ،

است .دٍرُ ًْفتگی ثیوبری چٌذ ّفتِ تب چٌذ هبُ

آهیشی ٍ ّوچٌیي استفبدُ اس هحیط کطت هخػَظ

ٍیتبهیٌْبی ضزٍری اس هسبئل ػوذُ در درهبى یک

است ٍ در ایزاى غبلجب ثیوبری در اطفبل سیز 10سبل

ٍیب تستْبی سزٍلَصیک اختػبغی اهکبى پذیز هی

ثیوبر هجتال ثِ کبالسار است .اس اًَاع دارٍ ّبی ضذ

ثخػَظ کَدکبى  6هبِّ تب  2سبلِ دیذُ هی ضَد ٍ

ثبضذ.

اًگل ًیش در درهبى ایي ثیوبری استفبدُ هی ضَد .در

ثشرگسبالى ثخػَظ تبسُ ٍاردیي ثِ هٌبطق آلَدُ

عالئم

غَرت درهبى ثِ هَقغ ،ثیوبر ثْجَد هی یبثذ ٍ ثِ

هوکي است هجتال گزدًذ.

در ایزاى ثیوبری ثِ دٍ فزم حبد ٍ هشهي ثزٍس هی

دچبر آسیت ّبی جذی ًوی ضَد .تؼذادی اس

مخزن بیماری

کٌذ.

ثیوبراى هوکي است هجتال ثِ سبیز ػَارؼ هبًٌذ

در ایزاى هخشى اغلی ثیوبری گَضتخَاراى ٍحطی

ضکل حبد ثیوبری ثب ضزٍع ًبگْبًی تت ضذیذ،

اًَاع ػفًَتِ ّب ضًَذ ٍ حتی هوکي است هٌجز ثِ

(رٍثبُ –ضغبل) ٍ سگ ّبی حبًگی هی ثبضٌذ ٍ

گبّی استفزاؽ ٍ لزس است.در ػزؼ یک تب دٍّفتِ

هزگ گزدد.

اًسبى ثطَر تػبدفی هجتال هی گزدد.

تت دائن ٍیب هٌقطغ  ،ثشرگی طحبل ٍ کجذ  ،تَرم

پیشگیری

روشهای تشخیص

غذد لٌفبٍی ٍ خًَزیشیْبی سیز جلذی دیذُ هی

هزاقجتْبی پیطگیزی کٌٌذُ فزدی هبًٌذ:

در هٌبطق ثَهی ،ثیوبری ثز اسبس ػالئن تطخیع

ضَد .در ثؼضی هَارد ثیوبراى ػالیوی ضجیِ ثیوبری

دادُ هی ضَد .در هؼبیٌِ فزد ثشرگی کجذ ،طحبل ٍ

حػجِ دارًذ کِ ّوزاُ ثب ضؼف ػوَهی ٍ تت ثبال

غذد لٌفبٍی هطبّذُ هی ضَد ّوچٌیي

کبّص

گلجَلْبی سفیذ خَى (کوتز اس  4000گلجَل سفیذ

رًٍذُ تب  40درجِ سبًتی گزاد هی ثبضذ

 .هوکي

 استفبدُ اس لجبس ٍ پَضبًذى هٌبطق ثبس ثذى
(ثخػَظ در سبػبت غزٍة)
 هػزف پوبدّبی دٍر کٌٌذُ حطزات
 استفبدُ اس پطِ ثٌذ در ٌّگبم استزاحت

 استفبدُ اس تَری ثزای پٌجزُ ّب
 اطالع اس هٌبطق ثَهی ایي ثیوبری
مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

انتشار بیماری در ایران

کاالزار

ثیوبری کبالسار در ایزاى در استبى اردثیل در
ضْزستبى هطکیي ضْز  ،در جٌَة فبرس در
ضْزستبى جْزم ٍ رٍستبّبی اطزاف ثِ ضکل ثَهی
ٍجَد دارد.

منابع :
Croft SL, Buffet PA. Leishmaniasis. In:
Goldman L, Ausiello D, eds. Goldman's
Cecil Medicine. 24th ed. Philadelphia, PA:
Saunders Elsevier; 2011:chap 356.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhe
alth
http://fa.pasteur.ac.ir

PT-HO-139

گردآورنذه :فاطمه آزادیکارشناس ارشذ پرستاری
بازبینی :اشرف معماریساده کارشناس ارشذNICU




استاد علمی :دکتر غالمرضاپوالدفر فوق تخصص عفونی کودکان
1395

