
 شناخته هانسن بیماری نام با همچنین که ،(Leprosy: انگلیسی به) را جوزام خوره یا جذام

 مایکوباکتریوم و[ ۱]لپره مایکوباکتریوم باکتری توسط که است مزمنی بیماری شود،می

 به و ندارند عالئمی بیماری این از ناشی هایعفونت ابتدا، در[ ۲.]شودمی ایجاد لپروماتوسیس

 زندگی فقر در که افرادی میان در بیماری این .مانندمی باقی صورت این به سال ۲۰ تا ۵ مدت

 نتقلم انسان به تنفسی هایقطره ریز طریق از که است این بر عقیده و است تر شایع کنندمی

 .شودمی

 قرار کشورها اختیار در جهانی بهداشت سازمان توسط داروهاو  باشدمی درمان قابل جذام

 این و بودند مبتال مزمن بیماری این به جهان در نفر ۱۸۹٬۰۰۰ تعداد ۲۰۱۲ سال در. گیردمی

 کشور ۱۶ در بیماری این جدید موارد اکثر .استرسیده نفر ۲۳۰٬۰۰۰ به حاضر حال در تعداد

 سال ۲۰ در. باشندمی هند کشور از مبتالیان این از نیمی از بیش میان این در و افتدمی اتفاق

 بدن، به جذام عامل ورود راه .استشده درمان دنیا در نفر میلیون ۱۶ جذام بیماری گذشته

 جذام مورد در سینا ابن. است طوالنی بسیار آن کمون دوره و نیست مشخص دقیق طوربه

 هب امید کند،می طی را بیماری اوایل و شده جذام به مبتال تازگی به که کسی» استگفته

 معالجه هم اگر پیداکرد، ثابتی وضعیت و دوانید ریشه بیماری وقتی اما. است بیشتر اشمعالجه

 .«است مشکل بسیار شود

 

 از ناشی هایضایعه دچار که بیمارانی در. است مطلوب بسیار نتیجه بیماری موقع به درمان با

 و ماندا شکل تغییر دچار ندهد، نتیجه درمانی هایاقدام که صورتی در هستند، هااندام حسیبی

 است ممکن ایریدیوسیکلیت، همچنین. شودمی الزم عضو، قطع گاهی و شوندمی استئومیلیت

 ادایج لپروماتوز نوع در شایعی طوربه نیز کاتاراکت و شود کوری یا بینایی کاهش به منجر

 .شودمی

 با کنزدی از که کسانی که است این است مهم جذام طبیعی سیر با رابطه در که دیگری نکته

 شودمی مثبت زیادی شیوع با لپرومین پوستی آزمون اندداشته تماس بیماران این

 حاکی ریباکت این ویژه هایپادتن و لپرا مایکوباکتریوم ویژه یافته تغییرشکل هایولنفوسیت

 آشکار بیماری دچار افراد، از کمی تعداد تنها عفونت، بودن شایع رغمعلی که است ازآن

 .شوندمی



 راه ورود بیماری :

 به رماد رحم طریق از پوست، گوارش، دستگاه تنفس، دستگاه: اندازعبارت بیماری انتقال هایاه

 .اطراف محیط خاک و حشرات ها،حیوان با تماس نوزاد،

 باشدنمی مشخص بدن به جذام بیماری عامل ورود اصلی راه است، طوالنی کمون دوره چون

 با. دباشمی واگیردار لپروماتوز همان یا تر جذام. باشدمی تنفسی دستگاه راه، ترینمحتمل ولی

 ترشحات طریق از را جذام باسیل میلیون ۱۰۰ حدود روزشبانه هر در افراد این اینکه به توجه

 آن انتقال و شودنمی منتقل آسانی به جذام بیماری اما کنندمی دفع خارج محیط به خود بینی

 نتقالا اساس برهمین. باشدمی جذام به مبتال بیماران با ساله چندین و طوالنی تماس مستلزم

 .باشدمی ناچیز بسیار بیمارستانی پرسنل به آن

 هتغذی نشده درمان بیماران از که هاییساس و خاکی پشه بدن در جذام عامل اینکه به توجه با

 ،دارد وجود شود منتقل حشرات نیش طریق از بیماری اینکه احتمال است،شده یافت اندکرده

 آزمایشگاهی و ظاهری شواهد به توجه با است ذکر به الزم. استنرسیده اثبات به هنوز ولی

 داپسون منظم و مداوم مصرف از پس ماه ۳ عرض در موارد بیشتر در بیماری انتقال قابلیت

(DDS )رودمی بین از ریفامپین، با درمان از پس روز ۳ عرض در و کلوفازیمین یا. 

 پیشگیری و درمان :

 واکسن این ظاهراً. کندمی حفاظت خوره برابر در بدن از قبولی قابل میزان به ژثب واکسن

 شده مطالعه مشاهدات برپایه درصد ۶۰ و( شده کنترل هاینمونه برای) درصد ۴۱ تا ۲۶ بین

 برای هاتالش همچنان البته. دهدمی جواب بار یک از بهتر آن تزریق بار دو که بوده مؤثر

 .دارد ادامه بهتر هایواکسن آوردن بدست

 تا ماه ۶ بین مدت طوالنی ٔ استفاده. است مؤثر عفونت سرکوب برای هابیوتیکآنتی از استفاده

 عصبی هایزیان تواندنمی بیوتیکآنتی البته. شودمی توصیه بیوتیکآنتی چند یا ۲ از سال یک

 .نماید برطرف را جذام

 هزار از بیش با هند، مانند کشورهایی در هنوز هاجذامی هایکمپ در مبتال افراد رنطینهق

 هاکمپ این بیشتر حال، این با. افتدمی اتفاق آفریقا در وکمپ  صدها حدود با ؛چین،کمپ 



 ارتباط در جامعه ننگ با همواره را جذام مردم تاریخ، طول در مدید مدت برای. اندشده بسته

 .شودمی زودهنگام درمان و فرد بیماری گزارش از جلوگیری برای عاملی خود این که دانند،می

 .شود داده آگاهی جذام به مبتال افراد به تا شد تقویم وارد ۱۹۵۴ سال در جذام جهانی روز

 


