
 تعریف بیماری

که  انگلی است عفونی  بیماری کاالزار یک بیماری

ایجاد عامل توسط نیش پشه خاکی انتقال می یابد. 

تک یاخته ای از جنس لیشمانیا  کننده این بیماری 

بیماری قابل انتقال بین انسان و حیوان  می باشد و

. دوره نهفتگی بیماری چند هفته تا چند ماه است

سال  10غالبا بیماری در اطفال زیر است و در ایران 

ساله دیده می شود و  2ماهه تا  6بخصوص کودکان 

بزرگساالن بخصوص تازه واردین به مناطق آلوده 

 ممکن است مبتال گردند.

 مخزن بیماری

در ایران مخزن اصلی بیماری گوشتخواران وحشی  

شغال( و سگ های حانگی می باشند و  –)روباه 

 مبتال می گردد.انسان بطور تصادفی 

  روشهای تشخیص

در مناطق بومی، بیماری بر اساس عالئم تشخیص 

داده می شود. در معاینه فرد بزرگی کبد، طحال و 

کاهش  غدد لنفاوی مشاهده می شود همچنین

گلبول سفید  4000گلبولهای سفید خون )کمتر از 

را  در هر میلی متر مکعب خون( بیماری کاالزار

 می نماید. مطرح 

تشخیص قطعی تنها بر اساس مشاهده مستقیم 

انگل در مواد حاصل از آسپیراسیون مغز استخوان ، 

یا غددلنفاوی پس ازتهیه گسترش و روش رنگ 

آمیزی و همچنین استفاده از محیط کشت مخصوص 

ویا تستهای سرولوژیک اختصاصی امکان پذیر می 

 باشد.

 عالئم

روز می در ایران بیماری به دو فرم حاد و مزمن ب

 کند.

شکل حاد بیماری با شروع ناگهانی تب شدید، 

گاهی استفراغ و لرز است.در عرض یک تا دوهفته 

تب دائم ویا منقطع ، بزرگی طحال و کبد ، تورم 

غدد لنفاوی و خونریزیهای زیر جلدی  دیده می 

شود. در بعضی موارد بیماران عالیمی شبیه بیماری 

ومی و تب باال حصبه دارند که همراه با ضعف عم

. ممکن درجه سانتی گراد می باشد 40رونده تا 

است تب تا هفته ها طول بکشد و همراه با سایر 

 عالئم مانند کاهش وزن و خستگی همراه باشد.

 درمان

استراحت در بستر ، مراقبتهای پرستاری از نظر 

بهداشت  ، رژیم غذایی حاوی پروتئین کافی ، 

عمده در درمان یک ویتامینهای ضروری از مسائل 

از انواع دارو های ضد  بیمار مبتال به کاالزار است.

انگل نیز در درمان این بیماری استفاده می شود. در 

صورت درمان به موقع، بیمار بهبود می یابد و به 

دچار آسیب های جدی نمی شود. تعدادی از 

بیماران ممکن است مبتال به سایر عوارض مانند 

انواع عفونته ها شوند و حتی ممکن است منجر به 

 مرگ گردد.

 پیشگیری

 مانند:مراقبتهای پیشگیری کننده فردی 

  استفاده از لباس و پوشاندن مناطق باز بدن

 )بخصوص در ساعات غروب( 

  مصرف پمادهای دور کننده حشرات 

  استفاده از پشه بند در هنگام استراحت 

 استفاده از توری برای پنجره ها 

 اطالع از مناطق بومی این بیماری 



 

 انتشار بیماری در ایران

بیماری کاالزار در ایران در استان اردبیل در 

شهرستان مشکین شهر  ، در جنوب فارس در 

شهرستان جهرم و روستاهای اطراف به شکل بومی 

 .وجود 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 

 

 
 نمازيمركزآموزشي درماني 

 واحد آموزش ضمن خدمت

 زارکاال

                                                                                              
PT-HO-139 

 پرستاری کارشناس ارشد  فاطمه آزادی گردآورنده:

 NICUبازبینی:اشرف معماریزاده کارشناس ارشد 

غالمرضاپوالدفر فوق تخصص عفونی استاد علمی: دکتر 

 کودکان

1397 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth
http://fa.pasteur.ac.ir/

