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Случаи на кожна лайшманиоза
Резюме
Ëàéøìàíèîçèòå ñà òðàíñìèñèâíè çàáîëÿâàíèÿ, ðàçïðîñòðàíåíè â îïðåäåëåíè ðàéîíè íà ñâåòà. Áëàãîïðèÿòíî ïðîòè÷àò êîæíàòà ëàéøìàíèîçà íà Ñòàðèÿ è Íîâèÿ ñâÿò,
äîêàòî çà þæíîàìåðèêàíñêàòà êîæíî-ëèãàâè÷íà ôîðìà
åspundia è àôðèêàíñêàòà äèôóçíà êîæíà ëàéøìàíèîçà ñà
õàðàêòåðíè ìíîãî ñåðèîçíè óñëîæíåíèÿ. Ñ íàé-òåæêî ïðîòè÷àíå è çàâúðøâàùà ñúñ ñìúðò ïðè ëèïñà íà åòèîëîãè÷íî
ëå÷åíèå å âèñöåðàëíàòà ëàéøìàíèîçà, êîÿòî å ñ ìåñòíî ðàçïðîñòðàíåíèå â Áúëãàðèÿ. Êîæíà ëàéøìàíèîçà ñå ðåãèñòðèðà êàòî åíäåìè÷íî çàáîëÿâàíå â Àôðèêà, Àçèÿ è Ëàòèíñêà
Àìåðèêà. Â Áúëãàðèÿ íå å ðàçïðîñòðàíåíà åíäåìè÷íî, íî ñà
íàáëþäàâàíè åäèíè÷íè ñëó÷àè. Ëåêóâàíè ñà äâàìà áîëíè, çàâúðíàëè ñå îò Àôðèêà, âðåìåííî ïðåáèâàâàëè â åíäåìè÷íè
ðàéîíè. Ëåêóâàíè ñà ñ ëîêàëíî èíæåêòèðàíå íà ïåòâàëåíòåí àíòèìîíîâ ïðåïàðàò (Pentostam, Glucantime) â ïåðèôåðèÿòà íà ëåçèèòå.
Ключови думи: âíåñåíà êîæíà ëàéøìàíèîçà, Pentostam,
Glucantime

Лайшманиозите са трансмисивни заболявания, разпространени в определени райони на света. С найтежко протичане и завършваща със смърт, ако не се
диагностицира, е висцералната лайшманиоза. Благоприятно протичат кожната лайшманиоза на Стария и
Новия свят, докато за южноамериканската кожно-лигавична форма еspundia и за африканската дифузна кожна
лайшманиоза са характерни много сериозни усложнения.
Лайшманиите са едноклетъчни паразити, развиващи се в клетките на макрофаго-хистиоцитарната система (макрофаги, моноцити, хистиоцити, ендотелни
клетки и др.). У човека и някои животни (кучета, чакали, лисици, вълци, гризачи) паразитира амастиготната
(безкамшичеста) форма и в насекомите от род PhleНаука Инфектология/Паразитология 2/2013
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Abstract
Leishmaniasis is transmissible diseases prevalent in certain regions of the world. Cutaneous leishmaniasis in the Old World and
the New World is advantageously performed, while South American mucocutaneous form åspundia and African diffuse cutaneous
leishmaniasis is characterized by many serious complications. With
the most severe course and ending with death in the absence of
etiological treatment is visceral leishmaniasis, which is a local distribution in Bulgaria. Cutaneous leishmaniasis is registered as endemic in Africa, Asia and Latin America. In Bulgaria there is not
endemic, but seen single imported cases. Two patients returning
from Africa, temporarily been in endemic areas, were treated with
local injection into the periphery of the lesions of the pentavalent
antimonials (Pentostam and Glucantime).
Key words: imported cutaneous leishmaniasis, Pentostam, Glucantime

botomus и Lutzomia – промастиготната (камшичеста)
форма. Чрез макрофагите лайшманиите достигат до
всички органи и тъкани, като се локализират в костния
мозък, черния дроб, слезката, лимфните възли, дермата
и по-рядко в другите органи. Видовете лайшмании имат
определен тропизъм – висцеротропни и дерматотропни,
и съответно причиняват висцерална, кожна, кожно-лигавична лайшманиоза. Амастиготната форма се открива
интрацелуларно (фиг. 1a) и екстрацелуларно (фиг. 1б).
В България като ендемично заболяване е разпространена висцералната лайшманиоза в определени райони,
повече от 60 години1–13. Установените природни огнища
в Тракийската низина, поречието на р. Струма, района
на Видин, Варна, описани от Братанов3, съществуват
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Фиг. 1а и 1б. Лайшмании в костен мозък на болен с автохтонна висцерална лайшманиоза от Петрич, разположени интра- и екстрацелуларно

и днес. Ежегодно се диагностицират от 4 до 13 болни,
като се наблюдава зачестяване на автохтонните случаи
сред българските граждани в цялата страна от 2001 г. –
десет – тринадесет заразени, и от 2006 до 2011 г. –
4 до 6 болни годишно9. Единични са смъртните случаи, но
не е известен действителният им брой. При проучване
в района на г. Петрич са открити и заразени кучета15, 16.
Кожната лайшманиоза не е разпространена ендемично в България, но са наблюдавани единични случаи
при завърнали се от чужбина лица, временно пребивавали в известни като ендемични райони14, 17. В страните от Средиземноморските райони, Близкия Изток,
Афганистан, Пакистан, Индия, Кения е разпространена
кожната лайшманиоза на Стария свят (градски тип),
наричана още суха кожна лайшманиоза, ориенталска
язва, болест на Боровски, годишница, която се причинява от Leishmania tropica. Кожната лайшманиоза (селски
тип), влажна кожна лайшманиоза, пендинска язва, пустинно-селска лайшманиоза, разпространена в Африка
и Азия, се причинява от Lеishmania major. Заболяването
се характеризира с eдинични или множествени язви на
кожата. На мястото на ухапването от флеботома първоначално се проявява като червено петно, след това
се оформя гладка папула с розов цвят, която след две
седмици до два месеца или до три години се разязвява
в центъра. Язвите се локализират по лицето и горните
крайници, нарастват до 2 и повече cm и съдържат оскъдна серозна течност. Бавно заздравяват след 1–2 и
повече години с образуване на цикатрикси.
В различните райони на света са разпространени по-тежко протичащи заболявания – дифузна кожна
лайшманиоза или лепроматозна кожна лайшманиоза,
продължаващи много години и трудно повлияващи се
при медикаментозно лечение. Кожната лайшманиоза на
Новия свят (Leischmaniаsis cutanea americana), извест-

на още като американска лайшманиоза, espundia, bula
brasiliana, разпространена в Латинска Америка, се характеризира с по-дълбоки кожни лезии и често засягане на лигавиците на носа, устата, ларингса, фарингса,
с последваща деструкция на мекото небце, трахеята,
хрущяла на носа.
Етиологичната диагноза на кожната лайшманиоза
се поставя микроскопски. От периферията на кожната
язва се взема материал или пунктат от папулата или
от инфилтрата около язвата и след фиксиране с метилов алкохол се оцветява по Гимза.
Лекувахме двама болни, пребивали в Африка. Болният,
пребивавал девет месеца в Либия, съобщава за появата
на четири лезии преди повече от шест месеца (фиг. 2).
Те са локализирани по кожата на двете предмишници,
с размери 3 до 5 cm, с характеристика на еритемо-ливидни плаки, с неравни граници, с хиперкератотична, на
места верукозна повърхност. В материал от периферни
участъци на лезията не бяха открити лайшмании. Вторият болен, пребивавал в Судан 145 дни, забелязал папула в областта на лява предмишница преди 45 дни, която

Фиг. 2. Кожна лайшманиоза при българин, завърнал се
от Либия, с давност шест месеца
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преди 15 дни се разязвила (фиг. 3). В препарат от язвата, оцветен по Гимза, са видени амастиготни форми на
Leishmania spp. в лабораторията по паразитология на
НЦЗПБ, София. Кожната лезия е с размери 8/10 mm, с
плътен еритемен вал, кратероподобни ръбове и с централна улцерация с бистра жълтеникава секреция.
При по-голяма част от случаите с кожна лайшманиоза настъпва излекуване без медикаментозно лечение.
Прилагат се и локално през 1–2 дни антимонови препарати Glucantime и Pentostam. При заразяване с L. braziliensis, L. mexicana и L. peruviana лечението се провежда i.
m. с антимоновите медикаменти или с Amphotheracin B,
Pentamidine в комбинация с антибиотици и кортикостероиди. Единият от наблюдаваните болни беше лекуван
с локално инжектиране в периферията на лезиите на
Pentostam в доза 20 mg/kg тегло дневно за четири дни,
а другият – с Glucantime. При проследяване след един
месец се отбеляза намаляване на размерите на лезиите, а след два месеца останаха с характеристика на
цикатрикси.
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