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STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

Leiszmanioza skórna  w Polsce jest to chorobą z importu i występuje głównie u turystów, którzy przebywali w krajach tropikalnych. Objawy skórne 
występują dopiero kilkanaście dni od powrotu z tropiku. Zmiany leiszmaniozy skórnej przez lekarzy w Polsce były najczęściej rozpoznawane jako czyrak, 
niesztowica lub owrzodzenie i nieskutecznie były leczone przez kilka tygodni antybiotykami. 
Przedstawiono przypadek leiszmaniozy u 30. letniego mężczyzny z owrzodzeniem podudzia lewego, którego nieskutecznie leczono antybiotykami przez 
cztery miesiące. Dopiero po rozpoznaniu leiszmaniozy i zastosowaniu leczenia pochodnymi antymonu, a następnie hiperbarią tlenową w komorze 
hiperbarycznej, nastąpiło całkowite wyleczenie owrzodzenia. 
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WSTĘP

Leiszmanioza; synonimy: wrzód wschodni Cutaneous leishmaniasis, Aleppo button, Baghdad boil, Delhi ulcer, 
Leishmania major, Leishmania tropica, Oriental sore. Leiszmaniozę wywołują pierwotniaki z rodzaju Leishmania. Ich 
rezerwuarem jest ponad 100 gatunków ssaków - zwierząt domowych (głównie są to psy, rzadziej koty i konie), dzikich (lisy, 
szakale, leniwce, szczury, myszy), a także płazy, gady, ptaki. Pierwotniaki Leishmania są przenoszone na człowieka przez 
krwiopijne samice owadów z rodzaju Phlebotomus (w Afryce, Azji i Europie) oraz Lutzomyia i Psychodopygus (w Ameryce 
Środkowej i Południowej). W miejscu ich ukłucia, po kilku tygodniach pojawia się przewlekłe owrzodzenie, przekształcające 
się w szpecącą bliznę. Zmiany skórne występują głównie na odsłoniętych częściach ciała, tj. na twarzy, szyi i kończynach 
[1,2,3].  

Leiszmanioza skórna występuje  na Bliskim i Środkowym Wschodzie, w północnej Afryce, w Ameryce Środkowej  
i Południowej, a także kraje w basenie Morza Śródziemnego (głównie wyspy greckie, Cypr, Sycylia). Nie występuje tylko  
w Australii. I chociaż pojawia się w 88 krajach, to 90% leiszmaniozy skórnej dotyczy głównie Afganistanu, Iranu, Arabii 
Saudyjskiej, Syrii, Brazylii i Peru. Na świecie choruje ok. 12 mln ludzi, natomiast liczba nowych przypadków leiszmaniozy 
skórnej wynosi rocznie ok. 1,5 mln. Na terenach zagrożonych leiszmaniozą żyje ok. 350 mln ludzi.   

Istnieje kilkanaście gatunków Leishmania patogennych, które są odpowiedzialne za leiszmaniozę skórną 
występującą u człowieka: L. tropica, L. major, L. minor, L. aethiopica, L. mexicana, L. amazonensis, L. venezuelensis,  
L. guyanensis, L. peruviana. Leishmania jest przenoszona przez muszki piaskowe: Phlebotomus (Afryka, Bliski Wschód)  
i Lutzomyia (Ameryka Środkowa i Południowa). Muszki piaskowe to małe owady długości do 4 mm.  

Podczas dnia przebywają w zacienionych miejscach, stają się aktywne o zmierzchu i w nocy. Muszka podczas 
ukłucia chorego na leiszmaniozę człowieka, wraz z pobraną krwią zakaża się postacią amastigota, która w jej ciele 
przekształca się w postać promastigota. Cykl ten trwa do 15 dni. Następnie promastigota przenosi się do części gruczołowej 
narządu gębowego owada i zostaje wprowadzona do skóry zdrowego człowieka w następstwie ukłucia.  

U człowieka postać promastigota przekształca się w postać amastigota, która znajduje się wewnątrz komórek 
układu siateczkowo-śródbłonkowego wątroby, śledziony, szpiku kostnego, węzłów chłonnych, płuc i skóry [1,2,3].  

KLINICZNE POSTACIE LEISZMANIOZY SKÓRNEJ

1. Postać sucha lub miejska jest wywołana przez Leishmanię tropica (dry sore, urban sore). Przebieg choroby jest 
najczęściej przewlekły i trwa od 6 nawet do 18 miesięcy. W miejscu ukłucia owada pojawia się rumieniowa grudka, 
która po kilku tygodniach lub miesiącach stopniowo powiększa się i przekształca w twardy ciemnoczerwony guzek
z wałowatym brzegiem, a w centralnej części guzka tworzy się płytkie owrzodzenie pokryte strupem. Następnie
owrzodzenie goi się z wytworzeniem wklęsłej blizny. Często przy brzegach owrzodzeń występują drobne 
satelitarne guzki. Po wyleczeniu pozostaje szpecąca wklęsła blizna. Nie występuje limfadenopatia. Rezerwuarem są 
najczęściej psy.

1. Postać leśna, wiejska lub wilgotna jest wywołana przez Leishmanię major. Cechuje ją szybszy przebieg
z wytworzeniem dużego owrzodzenia, często występuje nadkażenie bakteryjne. Wyleczenie następuje dopiero po 
24 miesiącach, z pozostawieniem głębokiej blizny. Często stwierdza się powiększenie okolicznych węzłów
chłonnych. Rezerwuarem są gryzonie. 

2. Postać rozsiana – guzki podskórne występują wzdłuż naczyń limfatycznych.
3. Postać przypominająca czyraka wywołana najczęściej przez Leishmanię major. Po wielomiesięcznym leczeniu

pozostaje wklęsła blizna.
4. Inne postacie: wykwity chorobowe przypominające: sarkoidozę (sarkoid-like), liszajec zakaźny (impetigo-like), 

brodawki (wart-like), zmiany gruźlicze (lupoid-like).
Leiszmaniozę skórną powinno się różnicować z czyrakiem lub niesztowicą, liszajcem zakaźnym, grzybicą, łuszczycą,

nabłoniakiem, toczniem rumieniowatym, wrzodem  tropikalnym, kiłą III-rzędową, gruźlicą, a nawet trądem [4].  
W początkowej fazie leiszmaniozy skórnej, kiedy wykwity są niewielkie bardzo skuteczna i jednocześnie bezpieczna

jest krioterapia [5,6]. 

LECZENIE

• leki pierwszego rzutu: leczenie pochodnymi 5-wartościowego antymonu (Pentostam, Glucantime) 20 mg/kg
podawany dożylnie albo domięśniowo przez 21 dni, 

• leki drugiego rzutu: Ketokonazol 600 mg raz dziennie doustnie przez 28 dni lub Itrakonazol 200 mg 2 razy dziennie 
doustnie przez 28 dni,

• miejscowo: krioterapia, chirurgiczne usuwanie zmian [5,6]. 
Ponad 1 mln Polaków co roku podróżują do krajów tropikalnych, gdzie występuje leiszmania skórna (Egipt 600

tysięcy, Tunezja 400 tysięcy). Objawy pojawiają się dopiero po kilkunastu dniach od powrotu z urlopu, najczęściej ani pacjent, 
ani lekarz nie wiążą zmian skórnych z pobytem w krajach tropikalnych.  

Z tego powodu leiszmanioza skórna przez lekarzy w Polsce najczęściej jest rozpoznawana jako czyrak lub 
owrzodzenie i nieskutecznie leczona przez kilka tygodni antybiotykami. Problem złego rozpoznania, a w konsekwencji 
błędnego leczenia leiszmaniozy skórnej  występuje jednak także w innych krajach europejskich i w USA, a nawet Chinach.   

Jak pokazują statystyki, niemal każdy dotychczasowy przypadek leiszmaniozy był tam niewłaściwie leczony,  
z powodu opóźnionego o co najmniej kilka tygodni rozpoznania [7,8,9,10,11].  
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Bardzo rzadko leiszmanioza występuje na Dalekim Wschodzie. Pierwszy przypadek leiszmaniozy skórnej opisano w Tajlandii 
[12]. Brak jest szczepionki zabezpieczającej przed leiszmaniozą i tylko repelenty i unikanie ukłuć przez owady jest najlepszą 
profilaktyką [13]. W rozpoznaniu leiszmaniozy jest także wykorzystywana dermoskopia [14]. 

OPIS PRZYPADKU

Mężczyzna lat 30. przebywał na Bliskim Wschodzie. Po powrocie po około 6 tygodniach na przedniobocznej 
podudzia lewego pojawiła się niebolesna grudka, następnie czyrak, który przekształcił się w niegojące owrzodzenie. Mimo 
leczenia u kilku lekarzy dermatologów owrzodzenie powiększało się (rys.1).  

Po wykonaniu badań mikroskopowych wycinka skórnego, stwierdzono postać rozwojową amastigota.  
W badaniu uzyskano wysokododatnie miano przeciwciał w kierunku Leishmania spp. oraz wykryto materiał genetyczny 
pasożyta metodą PCR w wycinkach z owrzodzenia.  

Zastosowano leczenie pochodnymi 5-wartościowego antymonu (Glucantime i.m.) uzyskując stopniową poprawę. Po 
zakończeniu leczenia uzyskano  ujemny wynik badania mikroskopowego oraz ujemny wynik badania PCR wycinków 
skórnych (rys.2). Następnie zlecono leczenie hiperbarią tlenową, po której uzyskano  znaczną poprawę (rys.3).  

Rys. 1. Leiszmanioza skórna – przed rozpoznaniem. Rys. 2. Leiszmanioza skórna – po leczeniu 
pochodnymi antymonu. 

Rys. 3. Leiszmanioza skórna po leczeniu 
hiperbarią tlenową. 
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