
سالک جلدي و احشاییکنیریشهدعوت همگانی براي 
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دیگر وقت آن رسیده که معضل سالک براي همیشه حل شود و براي سرعت بخشیدن به این کار باید شما عزیزان و اساتید گرامی دست رسدمیبه نظر 
،کنممیبیان ،را که امید دارم مفید واقع شودهایمایدهاز ايپارهاینجانب به قصد راه انداختن این جریان .در دست هم دهید و رسالت خود را تمام کنید

که ذهن مرا به هاستسالهاایدهبرخی از این .به امید اینکه مورد التفات اساتید توانمند و گرامی قرار گیرد و این آغازي براي این حرکت بزرگ باشد
در هارويتکرودمیبزرگ و حیاتی است و بیم آن ،این کاري سختواقعاًچراکه بینمنمیرا در خود هاآنخود مشغول کرده ولیکن توان پرداختن به 

ارجمند خواهش دارم به خاطر از اساتید امارسدببه نظر مالحظهقابلاینجانب مبتدي و غیرهايبحثشاید اگرچه،این کار گناهی نابخشودنی باشد
.باشدمالحظهقابلاز آن ايشاید گوشه،بزرگی این امر خطیر به آن توجه ویژه داشته باشند

همکاران گرامی مرحله تشخیص این بیماري را بر ،و محیط کاريهااولویتشود و با توجه به دنبال این بحث باید در همه مراحل چرخه زندگی این انگل 
.بدانندبقیه مراحل مقدم 

هايکیتتوانمیهاآنردگیريکه با کندمیرا در محیط زخم آزاد ییهاپروتئیناین جانب معتقدم انگل سالک

توگرافی ترشحات با کروماتوانمیرا هاپروتئیناین .ابداع کردرا پید براي تشخیص سالک جلدي و حتی احشایی ر

اگرچه امکان تولید ،رپید تولید کردهايکیتهاآنقرار داد و براي وتحلیلتجزیهبه دست آورد و مورد هازخم

و بررسی قرارموردمطالعههاآنارجحیتباید ،سطحی سالک هم ممکن استهايژنآنتیبراي ییهاکیتچنین 

،تشخیصیهايکیتامید است با به ثمر رسیدن چنین .گیرد تا بهترین کیت تشخیصی ممکن تولید شود

رپید چندان کارهايکیتاگرچه ساختن .گرددترسریعشود و روند تشخیص نیز مستندترتشخیص این بیماري 

تالش و دقت نظر بیماري وجود داشته باشد مستلزمدر تمام مراحلوفوربهمناسب براي ردگیري که ژنآنتینیست ولی انتخاب غیرممکنیبزرگ و 
.است

درمان بیماري

چراکه به خاطر در دسترس بودن ضایعه و عدم ،سالک جلديمورد در خصوصاً،کنیمپوشیچشمباديآنتینباید از تولید بیماريدرمان ◌ٔ درزمینه
یتحقیقات وسیعاین کار هرچند.استپذیرامکانو صرفهبهمقروندر همه موارد استفاده از این روش تقریباً،مهاجرت انگل از منطقه محدودي از پوست

مورداستفادهاقل براي موارد مقاوم به درمان ف مدت کوتاهی به نتیجه برسد و الپشتکار این کار در ظرباامید است با تشکیل تیمی کارآمد و طلبدمیرا 
.قرار گیرد

) داخل سلولی(جدیدي براي رشد این انگل به شکل آماستیگوت هايکشتدر مورد تحقیقات براي درمان این بیماري اینجانب معتقدم باید محیط 
شود وارد) موش و انسان(دو گونه مختلف هايسلولوقتی این انگل توانسته در .قرار دادموردبررسیطراحی شود تا بتوان اثر داروهاي مختلف را بهتر 



از چرخه زندگی این انگل به عموماًباشیم که هاسلولی به دنبال این یبته باید در جاال.دیگري نیز وارد شودهايگونههايسلولد در توانمیشکبی
یا در تخم پرندگان و خزندگان یا جفت اندبودهاز نیش پشه خاکی در امان احتماالًپرمویشانیا ضخیمپوست واسطهبهدورند مانند آبزیان یا جانورانی که 

کشف شود ، تا سلول مناسب براي کشتدقرار گیرتفاوتمهايگونهمختلف از هايسلولونباید این انگل درهاسلولبراي کشف این .و جنین حیوانات
.طلبدمیالبته این کار نیز پشتکار زیادي را 

.زیادي وجود دارد و بایستی با جدیت تمام به آن پرداختخأل،ژیکیومبارزه بیولبحثمورداما در 

حساسیت به نور و ثالًم.دقرار گیرموردبررسیتغییرات رفتاري آنان پس از ابتال به انگل تاشوندرفتارشناسیبایدآلودههايپشهوموشدر وهله اول 
صرفاًپشه خاکی و موش که معلوم گردد و مشخص شودو طول عمر و غیرهتولیدمثلعادات غذایی و ،سرعت حرکت و قدرت پرواز،رطوبت و گرما و بو

.گیردقرارموردبررسیو شدت این بیماري کندمیماري یایجاد عارضه یا بهاآندر انگل یا اندبیماريحامل ناقل و

.مقاوم در مقابل انگل شناسایی شوندهايژنحامل هايپشهو هاموشدر میان یک گونه نیز استعداد ابتال به بیماري یکسان نیست و باید شکبی

تخم پشه خاکی را داشته کردنپیدابعید نیست برخی جانوران توانایی .قرار گیرندموردبررسیژیکی پشه خاکی شناسایی و ودشمنان بیولهمچنین 
بایستی از ،داوريپیشتوانایی انجام این کار را داشته باشند ولی گذشته از این هارتیلانواعی از دانمنمیاینجانب بعید .باشند و از آن تغذیه کنند

با جمعیت پشه خاکی هاآنحشرات و جانورانی گشت که جمعیت به دنبالحشرات و جانوران بومی منطقه هرساله طی چند نوبت آمار گرفت و جمعیت 
و کندمیپشه خاکی کاهش پیدا جمعیت هاآنا افزایش بدر پی افزایش پشه خاکی است و هاآنحشرات و جانورانی که افزایش خصوصاً؛در ارتباط است

.با پشه خاکی نسبت معکوس داردهاآنحشرات و جانورانی که جمعیت ساالنه همچنین

.و مؤثرترندترفراواناغلب حشراتگونهاینکه تنوع غذایی بیشتري دارند وافتداتفاق میییخوارهاحشرهاین حالت در مورد 

و ) استعداد(در کنترل قابلیت هاآنتأثیرقرار گیرد و موردبررسیهاموشانگلی و میکروب و ویروسی شایع در میان جمعیت پشه خاکی و هايبیماري
.جمعیت حاملین و ناقلین بررسی شود

ژیکی باید در ومبارزه بیول.منفی داشته باشندمثبت یا تأثیرممکن است بر استعداد ناقلین و حاملین زابیماريو غیرزابیماريو عوامل هاانگلبعضی از 
بیشتري به تحقیقاتالزم است در مورد مخزن سالک نوع شهري . گسترده انجام شود تا از مقاومت احتمالی پیشگیري شودصورتبهمختلف و هايجبهه

ام در دسترس ناقل باشد و مدصورتبهمخزن بیماري باید با شرایط زندگی امروزيخصوصاً،انسان مورد مناسبی براي مخزن نیستکهچراعمل آید 
از کدامهیچهرچند که ،نیش بزندرا مناطق از قبل آلوده باشدباشد تا پشه مجبور دسترسیقابلمناطق معدودي از پوستش براي پشه خاکی همچنین

.گرددبرطرفشدهمطرحو ابهامات بررسی شودبیشترولی الزم است این مورد کندمیاحتمال مخزن بودن انسان را منتفی نهااین

این انگل هاگونهبعید نیست در بعضی .مختلف جستجو کردهايگونهمقادیر کم این انگل را در میان توانمیبهتر ،تشخیصیهايکیتبا کشف و تولید 
.حامل این بیماري باشندها آن گونهایجاد عارضه و بیماري نکند ولی 

که پاسخش باید روشن شود این است سؤالی.دیگري که در این زمینه مطرح است احتمال انتقال انگل به تخم و شفیره پشه خاکی استمسئله و ابهام 
؟آیا احتمال دارد پشه خاکی از همان بدو تولد ناقل بیماري باشدکه 



را هاشفیرهنشان تحقیقات الزم را به عمل آورد و همچنین تخم و و روي تخم و نوزاداکرده حامل انگل را جدا هايپشهبراي روشن شدن این امر بایستی 
.قرار دادموردمطالعهرا هاآنحامل بودن بیمار ازنظرقرار داد و بعد از تولد یگوتو پروماستیگوتدر معرض هر دو شکل آماست

شود که اندازيراهدور از مراکز جمعیت ییاین تحقیقات الزم است مرکز تحقیقات این بیماري در جادر انجامبه خاطر برخی خطرات احتمالیالبته
نی براي این ومناطق اطراف باتالق گاوخرسدمیبراي مثال به نظر ؛بزرگ براي انجام این کار مناسب استهايبیابانخوشبختانه ایران به خاطر داشتن 

.باشدکار مناسب 

در این زمینه شده ناامیديس و أیات بسیاري صورت گرفته و حصول نتایج ضعیف باعثقتحقیحالتابهتولید واکسن براي این بیماري و اما در مورد
کامالًمعنی است که سیستم ایمنی توانسته این انگل را بدان این ویابدمیالتیام خودخودبهاین عارضه پس از مدت معین هرحالبهیم باید بگو.است

افزایش درنهایتآنچه که ما باید به آن پی ببریم این است که .کنیمنظرصرفی سیستم ایمنی در مبارزه با این انگل ینابود کند پس ما نباید از توانا
، در این انگل را نابود کنددتوانمیحتی در مقادیر کم باديآنتیو یا پدیدار شدن کدام باديآنتیسیستم ایمنی و یا افزایش کدام هايقابلیتاز یککدام

این بیماري علیهشوندنمیکه در بدن هرگز تولید ییهاباديآنتیبعید نیست هرچند.یم واکسن مؤثر در این زمینه را تولید کنیمتوانمیاین صورت ما 
یگوتکه مختص حالت پروماستییهاژنآنتیعلیهدر بدنباديآنتیبعید نیست تولید .مستلزم تحقیقات بسیار وسیعی استهاآنمؤثر باشند ولی یافتن 

.ندهدرا فرصت ورود به سلول به این انگلورود به بدن نابود کند ومحضبهباشد و بتواند انگل را مؤثر،انگل هستند


