
  

  يتعال بسمه

   

  . شود يم miss اغلب كه Leprosy مورد در ينكات و اخبار

 يماريب ابتدائاً كه "پرا وميكوباكتريما" از يناش Scales يمعنا به Lepi يوناني كلمه از Leprosy كلمه
 دارد يطوالن قدمت و كند يم ريدرگ را URT مخاط و Testis -ها چشم - پوست ،يطيمح اعصاب گرانولوتوز

 M.Leprae Gerhard بنام يدانشمند 1873 سال در يول بوده آن از يشواهد هم شيپ سال هزار نيچند

Armauer Hansen يماريب نام به و كرد كشف را Hansens نيا از ييها ناشناخته هنوز يول. شد ينامگذار 
 شود يم دهيد Subtropics و Tropics در مرطوب و گرم يهوا و آب در شتريب دارد وجود انسان در يماريب

 نظر از. شوند مبتال توانند يم زين ها موش و ها خرگوش -ها مونيم - armadillos جمله از جانوران ريسا
% 12 باًيتقر و بودند يلريباس يمولت% 47 كه شدند مشخص ديجد مورد هزار 41 حدود 2004 سال در يآمار
 موارد% WHO 70 آمار نيآخر طبق. شدند ناتوان دائم بطور مردم از نفر ونيليم 1-2 حدود. بودند مبتال ها بچه
 Bihar التيا در همه از شتريب. دهد يم ليكتش را موارد تعداد نيشتريب هندوستان با ايآس يشرق جنوب در

 ‐Ieprahealthinaction.org/Children  2012/05/07 خيتار خبر طبق كه شود يم دهيد هندوستان

of…….. در شده گزارش يلپروس مورد 3184 فقط گذشته سال Bihar .2007 تا 2002 از مركز نيا آمار 
 . باشد يم% 17 هنوز ها بچه در ديجد واردم نسبت متاسفانه يول داشته %22 حدود يواضح افت

 و نداشت Skin patch چون بود نشده داده صيتشخ يمدت هندوستان از منطقه نيا از Sunil نام به يپسر
 يلريباس يمولت نوع يپوست رياسم در تينها در بود داده دست از را ابروها و مژه و داشت چانه يرو ندول فقط
  . باشد يم يمسر يليخ كه شد داده صيتشخ يو يبرا

  Madvid  (2 Ridley fjoplin  (3 Indian  (4 WHO  1): است نوع چند يماريب ونيكاسيفينظركلس از
(5 Field Worker`s   

 اضافه فرم كي Indian يبند طبقه در شوند يم ظاهر يماريب آخر مراحل در يپوست عاتيضا است مسلم آنچه
 بدون دهند يم نشان را يعصب يريدرگ و هستند يمنف كيولوژياكترب نظر از كه Neuritic type نام به هست

      Medindia.net/…/Leprosy…. (R .يپوست عاتيضا هرگونه



 دست از بهمراه گمانتهيپوپيه يپوست عاتيضا كنار در بودن يماريب نيا بفكر  ص،يتشخ غامض مسائل جمله از
 نلسون -ليز كيتكن با و انجام يپوست Scraping ديسالا يرو عهيضا كنار از. باشد يم ها، اندام در حس دادن
 يم Lymrhnode puncture و شده ميضخ اعصاب و ندوالر عاتيضا از يوپسيب گريد راه. شود يم يزيرنگام
 CMI (Cell Mediated immunity) شتريب Lepromin Skin Test. * دهد يم نشان را ليباس كه باشد
 حدود كه است يسنت و تميار هياول واكنش و گردد يم قيتزر A نيپروح A.g فرد به كه كند يم يبررس را فرد

 است هفته 4 در آن كيپ و گردد يم جاديا بعد هفته 1-2 ررسيد واكنش . شودينم ادتريز و ماند يم روز 3- 5
 يوسلپر دز و مثبت ديتوبركلوئ پيت موارد در تست نيا. گردد يم اولسره بعد و شود يم جاديا يپوست ندول كه

 . گردد يم يمنف لپروماتوز

Antibody detection* : باشد يم صيتشخ ياختصاص و ديمف اريبس تست كه .  

Mouse foot pad in oculation test* : بافت در لپرا ليباس نييتع يبرا باشد يم يحساس يليخ تست 
  . دارد كاربرد يقيتحق مطالعات و يداروئ مقاومت موارد در پس. ستين مناسب نيروت صيتشخ يبرا يول

Advanced Molecular  Testing* :هيبرپا يمتدها PCR يبرا Confirm يپروس در صيتشخ كردن 
 به مقاوم يها هيسو نييتع يبرا نيهمچن. باشد يم دارد، وجود ليباس يكم تعداد كه يلريس با يپاس

rifampicin/dapsone باشد يم ديمف  .  

 شده يا مطالعه هندوستان در دهيرس چاپ به Apr 2012 در كه يماريب نيا يدرمان مقوله در ديجد رخداد* 
 و باشد يم Halophilaspp از كه است يالتهاب ضد ماده و يعيطب دانياكس يآنت كي Seagrass كه دنديد و

  .                باشد يم موثر اريبس يلپروس هياول مراحل در استيماالر ضد يقو يدارو

R      Sea grass as a potential source of natural antioxidant and anti‐inflammatory 

agents. 
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