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سپید از مشاهده موارد جدید سالک در کشور گزارش میدهد

سالک درایران؛ بیماری جدید یا بومی؟
امیری رئیس اداره بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت:
ساالنه  14هزار مورد ابتال به سالک در کشور گزارش میشود

یاسر مختاری

درروزهایگذشتهرئیسمرکزمدیریتبیماریهای
واگیر وزارت بهداشت از مشاهده مواردی از بیماری
سالک و شیوع آن در برخی از روستاهای اطراف
تهرانخبرداد.اینموضوعموجبنگرانیهایزیادی
شد .با این حال به گفته برخی مقامات بهداشتی
سالک بیماری جدیدی در ایران و جهان نیست و در
طول تاریخ بوده است تنها در برخی از زمانها و در
برخی از نقاط موارد مشاهده آن افزایش پیدا میکند.
سازمان پزشکان بدون مرز ،بیماری سالک را یکی
از خطرناکترین بیماریهای گرمسیری میداند که
فراموش شده است .این سازمان همچنین اظهار
داشته که این بیماری پس از ماالریا در علل مرگ
با بیماری انگلی ،در ردهی دوم قرار دارد.
سالک و انواع آن
سالکچیستوچهانواعیدارد؟سالکیالیشمانیاز
یکبیماریانگلیاستکهبراثرانگللیشمانیاایجاد
میشود .این انگل معموالً در پشههای خاکی آلوده
زندگی میکند و بیماری سالک از طریق نیش پشه
خاکی آلوده به انگل به انسان منتقل خواهد شد.
پشه حامل این انگل معموالً در مناطق گرمسیری و

نیمه گرمسیری زندگی کرده و موجب اپیدمیهای
مرگباری از بیماری سالک در مناطقی از آسیا ،شرق
آفریقا و آمریکای جنوبی شده است.
سه نوع اصلی از بیماری سالک وجود دارد که شامل

امیری :در تهران مورد
جدید شناسایی شدهای از
سالک که نگران کننده تلقی
شود نداشتیم ،اما همچنان
این بیماری به عنوان یکی
از معضالت سالمت در
کشور مطرح است چرا که
نوع کنترل و پیشگیری این
بیماری بسیار دشوار است
سالک احشایی(کاال -آزار) ،سالک پوستی(( CLو
سالک لیشمانیوز موکوس (سالک مخاط جلدی)
است .سالک احشایی در صورت عدم درمان در
بیش از  95درصد موارد کشنده بوده و معموالً دو
تا هشتماه پس از نیش پش ه خاکی رخ میدهد.
نشانههای سالک احشایی حمالت نامنظم تب،
کاهش وزن ،بزرگ شدن طحال و کبد و کمخونی
بوده و از طریق آسیب رساندن به این اندامها ،بر
روی مغز استخوان و همچنین سیستم ایمنی بدن
شما تأثیر میگذارد .بر اساس اعالم سازمان جهانی
بهداشت ،ساالنه تخمین زده میشود ساالنه  50تا
 90هزار مورد جدید این بیماری انگلی در جهان
رخ دهد که تنها  25تا  45رصد آن به این سازمان

گزارشمیشود.عمدهموارداینگونهمرگبارسالک
در برزیل ،آفریقای شرقی و هند اتفاق میافتد .در
سال  ، 2018بیش از  95درصد موارد جدید گزارش
شده به  WHOدر  10کشور برزیل ،چین ،اتیوپی،
هند ،عراق ،کنیا ،نپال ،سومالی ،سودان جنوبی و
سودان رخ داده است.
سالکپوستیرایجترینشکلازبیماریسالکاست
و به صورت عمده در قسمتهای قابل مشاهده بدن
موجب ایجاد زخمهای مادامالعمر میشود .در این
گونه از سالک پس از بهبودی نیز اثر زخمها باقی
میماند .بر اساس اعالم سازمان جهانی بهداشت
ساالنهبین600هزارتایکمیلیونموردسالکپوستی
در جهان مشاهده میشود .بیش از 95درصد از موارد
سالک پوستی در آمریکا ،خاورمیانه و آسیای میانه
رخ میدهد .کشورهای افغانستان ،الجزایز ،بولیوی،

جعفری :باید توجه داشت که
در کشور ما با توجه به شرایط
موجود ریشهکن کردن سالک
در حال حاضر امکان پذیر
نیست و همه اقدامات برای
کنترل این بیماری و پیشگیری
از ابتال انجام میشود

برزیل،کلمبیا،ایران،عراق،پاکستان،سوریه،وتونس
از جمله کشورهایی هستند که موارد سالک پوستی
در آنها مشاهده شده است.
لیشمانیوز موکوس یا سالک مخاط جلدی ،نوع نادر
این بیماری بوده و ناشی از فرم جدی انگلی آن
است .با این نوع بیماری سالک ،انگلها به بینی،
گلو و دهان گسترش پیدا میکنند و موجب تخریب
جزئی یا کامل غشاهای مخاطی در آن محیط باشند.
این نوع سالک به طور معمول زیرمجموعه سالک
پوستی قلمداد میشود ،اما جدیتر بوده و به خودی
خود بهبود پیدا نمیکند و همیشه نیاز به درمان دارد.
آمار سالک در ایران
برپایه برخی از آمارها در ایران ساالنه ۱۴هزار تا ۲۵
هزار از موارد مبتال به این بیماری در  ۱۹استان کشور
به ویژه خراسان ،کرمان و اصفهان ثبت میشود.
بهگفتهبهزادامیریرئیسادارهمدیریتبیماریهای
قابل انتقال بین انسان و حیوان ،سالک بیماری
جدیدی در ایران نیست و به درازای تاریخ در این
سرزمین وجود داشته است .امیری در گفتوگو
با سپید ،اظهار کرد« :سالک پوستی و جلدی در
ایران داریم که خود به دو نوع خشک و شهری
و نوع دیگر روستایی و مرطوب تقسیم میشود.
حدود  80تا  90درصد موارد را سالک روستایی
و مرطوب تشکیل میدهد».
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