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چکیده

تاریخ دریافت مقاله: 1393/8/2 تاریخ پذیرش مقاله:1394/4/15

زمینــه و اهــداف: لیشــمانیازیس جــزء بیماری هــای انگلــی بــا اهمیــت در جهــان محســوب می شــود. مطالعــه حاضــر جهــت تعییــن شــیوع ســرمی لیشــمانیازیس احشــایی 

در انســانها و ســگ ها بــه عنــوان مخــزن بیمــاری در شهرســتان دهلــران اســتان ایــام، بــه روش آگلوتیناســیون مســتقیم، در ســال 1393 صــورت گرفــت.

ــی  ــه جغرافیای ــع در 4 منطق ــتا واق ــه ســگ، از 10 روس ــر 12 ســال و 52 نمون ــودکان زی ــه از ک ــداد 872  نمون ــی، تع ــی تحلیل ــه توصیف ــن مطالع ــا: در ای ــواد و روش ه م

ــه صــورت خوشــه ای تصادفــی جمــع آوری شــد . پــس از جداســازی ســرم از خــون، در آزمایشــگاه لیشــمانیازیس دانشــکده بهداشــت دانشــگاه علــوم  شهرســتان دهلــران، ب

ــد. ــام ش ــیون مســتقیم انج ــا تســت آگلوتیناس ــه نمونه ه ــر روی هم ــران ب پزشــکی ته

ــا تیتــر 1:800 مشــاهده شــد. از  ــا تیتــر 1:1600 و9 مــورد مــورد آنتی بــادی ضــد لیشــمانیا ب یافته هــا: در کل از 872 نمونــه انســانی، 9 مــورد آنتی بــادی ضــد لیشــمانیا ب

52 نمونــه ســگ، 11 مــورد آنتی بــادی ضــد لیشــمانیا بــا تیتــر 1:320 و باالترمشــاهده شــد و در 13 مــورد عیــار آنتی بــادی1:80 و 1:160 بــود.

ــم  ــورد بررســی عائ ــک از ســگ های م ــچ ی ــر 1:3200 مشــاهده نشــد، همچنیــن هی ــا تیت ــادی ضــد لیشــمانیا ب ــک از نمونه هــای انســانی آنتی ب ــچ ی ــری: در هی نتیجه گی

بالینــی نداشــتند. ایــن نشــان می دهــد کــه ســگ های بــدون عامــت هماننــد ســگ های عامــت دار  قــادر هســتند بیمــاری را انتقــال دهنــد و نقــش فعالــی در چرخــه زندگــی 

لیشــمانیا اینفانتــوم داشــته باشــند. مطالعــه حاضــر نشــان دهنــده وجــود چرخــه بیمــاری درمنطقــه می باشــد. جهــت تعییــن وضعیــت اپیدمیولوژیــک منطقــه، مطالعــه روی 

ناقلیــن بیمــاری و سگ ســانان وحشــی بــه عنــوان مخــازن بیمــاری پیشــنهاد می شــود.

کلید واژه ها: لیشمانیازیس احشایی، آگلوتیناسیون مستقیم، شیوع سرمی، دهلران
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مقدمه
روش هــای ســرولوژی حســاس و غیرتهاجمــی هســتند و بــرای شــرایط 

صحرایــی بســیار مفیــد هســتند)20(. در ایــن مطالعــه از آگلوتیناســیون 

ــتفاده  ــت تشــخیص اس ــرولوژیکی جه ــوان روشــی س ــه عن مســتقیم ب

شــد کــه روشــی ســاده، ارزان و معتبــر می باشــد و نیــاز بــه تجهیــزات 

آزمایشــگاهی خاصــی نــدارد)9, 13, 23-21(.

ــر و عــدم  ــوارد گــزارش شــده طــی 10 ســال اخی ــه دلیــل وجــود م ب

وجــود گــزارش رســمی از مــوارد کاالآزار در شهرســتان دهلــران، 

ــار در ایــن شهرســتان، جهــت تعییــن وضعیــت  ایــن مطالعــه اولیــن ب

اپیدمیولوژیکــی بیمــاری در انســان و مخــازن، در ســال 1393 صــورت 

ــت. گرف

لیشــمانیازیس احشــایی یــا تــب دام، بیمــاری منتقلــه بوســیله بندپایــان 

Leishmania infantum dono�  اســت و عامــل آن کمپلکــس

ــا وجــود دارد،  ــاط دنی ــر نق ــه در اکث vani می باشــد. لیشــمانیازیس ک
ــدی-  ــایی )کاالآزار( و جل ــالک(، احش ــات پوستی)س ــورت ضایع ــه ص ب

ــنده  ــرم کش ــاری، ف ــن بیم ــایی ای ــوع احش ــد. ن ــروز می کن ــی ب مخاط

آن محســوب می شــود. معمــوال مــوارد درمــان نشــده بــه مــرگ 

ــوند  ــرگ  می ش ــه م ــر ب ــه منج ــواردی ک ــیاری از م ــد و بس می انجام

شــامل مــوارد درمــان نشــده هســتند)1, 2(. لیشــمانیازیس جــزء 

ــوب  ــان محس ــور جه ــش از 80 کش ــران و بی ــک ای ــای اندمی بیماری ه

می شــود)3(. لیشــمانیازیس احشــایی دومیــن بیمــاری کشــنده انگلــی 

پــس از ماالریــا محســوب می شــود. میــزان بــروز ســالیانه کاالآزار 

ــر ناشــی از آن 59000  ــزان مرگ و می ــورد و می ــزار م ــان 500 ه درجه

مــورد تخمیــن زده شــده اســت)4, 5(. کاالآزار بــه صــورت وســیعی در 

Leishmania in�  منطقــه شــرق خاورمیانــه وجــود دارد و عامــل آن

 )familiaris Canis( ــی ــب ســگ های اهل fantum، مخــازن آن اغل
Phlebot�  و ناقلیــن آن گونه هــای مختلــف پشــه خاکی  از جنــس

ــدی و  ــکل جل ــه دو ش ــران ب ــمانیازیس در ای ــتند)6(. لیش omus هس
ــزارش  ــون گ ــی آن تاکن ــدی _مخاط ــرم جل ــود دارد و ف ــایی وج احش

نشــده اســت. در ایــران ســاالنه حــدود 20 هــزار مــورد نــوع جلــدی و 

ــود)9-7(. ــزارش می ش ــایی گ ــوع احش ــورد ن 300-100 م

ایــن بیمــاری در بخش هایــی از ایــران از جملــه اردبیــل، فــارس، 

آذربایجــان شــرقی، بوشــهر، کرمــان، قــم و شــمال خراســان اندمیــک 

ــران  ــتان های ای ــر اس ــپورادیک در دیگ ــه صــورت اس ــا ب اســت و تقریب

گــزارش شــده اســت )9-16(. اکثــرا بیمــاری کاالآزار در کــودکان 

ــد،  ــال و کب ــی طح ــب، بزرگ ــامل ت ــم آن ش ــود و عائ ــاهده می ش مش

خونــی  ســلول های  تمــام  کاهــش  و  لنفادنوپاتــی  رنگ پریدگــی، 

ــی و  ــای داخل ــر خونریزی ه ــه خاط ــب ب ــاری اغل ــن بیم ــد. ای می باش

می باشــد)8(. کشــنده  می توانــد  ثانویــه  عفونت هــای 

در درمــان تمــام مــوارد لیشــمانیازیس از جملــه نــوع احشــایی، 

ــرد. دو  ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــوان م ــی آنتیم ــات پنج ظرفیت ترکیب

نــوع از آنتیموان هــای پنــج ظرفیتــی بــه نــام اســتیبوگلوکونات ســدیم 

ــه  ــال 1940 ب ــم( در س ــوان )گلوکانتی ــن آنتیم ــتام( و مگلومی )پنتوس

ــدند. در  ــی ش ــمانیازیس معرف ــان لیش ــف اول درم ــوان داروی ردی عن

ســال های اخیــر داروهــای زیــادی بــه صــورت تزریقــی و یــا خوراکــی 

ــوان  ــه عن ــول ب ــا آلوپورین ــازول و ی ــین، کتوکون ــه پارامومایس از جمل

درمــان همــراه توصیــه شــده اند امــا امــروزه بــه دلیــل نتایــج متغیــری 

ــه در  ــی ک ــوند. داروی مطلوب ــه نمی ش ــدان توصی ــته اند چن ــه داش ک

ســال های اخیــر معرفــی شــده میلتفوســین اســت و مصــرف خوراکــی 

دارد)19-17(.
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مواد و روش ها

موقعیت جغرافیایی شهرستان دهلران:

شهرســتان دهلــران بــا دارا بــودن 63671 نفــر جمعیــت)40182 

شــهری، 20732 روســتایی و 2757 ســیاری( و 48 روســتا در اســتان 

ایــام واقــع می باشــد. ارتفــاع شهرســتان دهلــران از ســطح دریــا 215 

ــترک  ــرز مش ــترین م ــتان بیش ــهرهای اس ــایر ش ــان س ــر و در می مت

ــد از:  ــهر عبارتن ــه ش ــت چهارگان ــت. موقعی ــراق داراس ــور ع ــا کش را ب

ــه  ــراق، شــرق ب ــه کشــور ع ــوب ب ــان، جن ــه شهرســتان آبدان شــمال ب

ــت از غــرب  ــر و در نهای ــه  100 کیلومت ــا فاصل شهرســتان اندیمشــک ب

در90 کیلومتــری شهرســتان مهــران و ملکشــاهی و 230 کیلومتــری از 

ــی و  ــه صــورت بیابان ــرار دارد. آب  و هــوای شهرســتان ب ــام ق شــهر ای

ــی و گــرم و خشــک اســت و در فصــل تابســتان دمــای هــوا  نیمه بیابان

ــد. ــم می رس ــانتی گراد ه ــه س ــر از 50 درج ــه باالت ب

نحوه جمع آوری اطالعات:

جمــع آوری اطاعــات کــودکان زیــر 12 ســال از طریــق پرسشــنامه ای 

ــز  ــورد ســگ ها نی ــت. در م ــود صــورت گرف ــه شــده ب ــل تهی کــه از قب

ــد و  ــه می ش ــگ گرفت ــب س ــس از صاح ــن و جن ــد س ــی مانن اطاعات

ــردد. ــه می گ ــرم اضاف ــه ف ــود ب ــورت وج ــز در ص ــی نی ــم بالین عائ

نمونه برداری و گروه هدف:

ایــن مطالعــه بــه صــورت توصیفــی تحلیلــی، در ســال 1393 در 

ــور  ــه منظ ــت. ب ــورت گرف ــران ص ــتان دهل ــتایی شهرس ــق روس مناط

ــتاها  ــی روس ــدا تمام ــران، ابت ــتان دهل ــی در شهرس ــت پراکندگ رعای

ــه  ــا ب ــه تقریب ــتان را از روی نقش ــپس  شهرس ــده، س ــماره گذاری ش ش

طــور مســاوی بــه دو نیمــه شــرقی و غربــی تقســیم کــرده و بــر حســب 

تعــداد و جمعیــت روســتاها در هــر قســمت، تعــدادی روســتا بــه طــور 

ــاس  ــر اس ــانی ب ــای انس ــداد نمونه ه ــد. تع ــاب گردیدن ــی انتخ تصادف

ــازن  ــای مخ ــداد نمونه ه ــدند و تع ــبه ش ــه محاس ــم نمون ــول حج فرم
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ــدند. ــاب ش ــتا انتخ ــر روس ــانی در ه ــای انس ــبت نمونه ه ــه نس ــز ب نی

گــروه هــدف کــودکان زیــر 12 ســال و ســگ های اهلــی 10 روســتای 

منتخــب شهرســتان دهلــران بودنــد کــه بــرای هــر نمونــه 3-2 میلــی 

ــره  ــظ زنجی ــا حف ــا ب ــپس نمونه ه ــد و س ــه می ش ــون گرفت ــر خ لیت

ســرد بــه بیمارســتان شهرســتان منتقــل می شــدند و ســرم آنهــا 

ــا  ــد و ت ــه جــدا گردی ــدت 5 دقیق ــه م ــانتریفیوژ در دور 3000 ب ــا س ب

ــه  ــزر 20- درج ــتقیم در فری ــیون مس ــت آگلوتیناس ــام تس ــان انج زم

ســانتی گراد نگهــداری شــدند.

تست آگلوتیناسیون مستقیم:

تمامــی ســرم های تهیــه شــده انســانی و مخــازن در آزمایشــگاه 

ــران از  ــوم پزشــکی ته لیشــمانیازیس دانشــکده بهداشــت دانشــگاه عل

ــت  ــتفاده از روش تس ــا اس ــمانیا، ب ــد لیش ــادی  ض ــود آنتی ب ــر وج نظ

ــد. ــرار گرفتن ــش ق ــورد آزمای ــتقیم م ــیون مس آگلوتیناس

آنتــی ژن در واحــد تک یاخته شناســی دانشــکده بهداشــت دانشــگاه 

علــوم پزشــکی تهــران تهیــه می گردیــد کــه ایــن مراحــل بــه اختصــار 

شــامل تکثیــر انــگل در محیــط RPMI 1640 دارای 10% ســرم 

 ،infantum .L جنیــن گاوی، تریپســینه کــردن اشــکال تاژکــدار

ــی  ــط کوماس ــزی توس ــن 2% و رنگ آمی ــا فرمالی ــگل ب ــردن ان ــت ک ثاب

ــتیگوت های  ــت پروماس ــس از تثبی ــد. پ ــت 0.02% می باش ــا غلظ ــو ب بل

ــا  ــن و ب ــاوی 1.2% فرمالی ــدیم ح ــیترات س ــده در س ــزی ش رنگ آمی

ــی ژن  ــر، آنت ــر میلی لیت ــتیگوت در ه ــون پروماس ــرار دادن 50 میلی ق

ــل آلومینیومــی پوشــانده، در 4درجــه ســانتی گراد نگهــداری  ــا فوی را ب

ــن تحقیــق، در آزمایشــگاه  ــاز جهــت ای مــی کنیــم. آنتــی ژن مــورد نی

ــه و  ــل تهی ــران از قب ــگاه ته ــت دانش ــکده بهداش ــمانیازیس دانش لیش

ــود. ــده ب ــاده گردی آم

ــده  ــق کنن ــول رقی ــک محل ــه کم ــانی ب ــرم های انس ــازی س رقیق س

حــاوی 0.78 درصــد دومرکاپتواتانــول و بــرای نمونه هــای ســگ حــاوی 

1.56 درصــد دومرکاپتواتانــول و پلیت هــای 96 خانــه ای V شــکل 

ــک  ــدت ی ــه م ــای ســگ، ب ــت ســازی نمونه ه ــس از رق انجــام شــد. پ

ــدند. ــرار داده می ش ــه( ق ــای 37 درج ــا در انکوباتور)دم ــاعت پلیت ه س

در تســت DAT پروماســتیگوت های موجــود در آنتــی ژن، در مجــاورت 

رقت هــای مختلــف ســرم قــرار گرفتنــد و در صــورت وجــود آنتی بــادی 

ــاعت  ــت 18 س ــس از گذش ــار، پ ــرد بیم ــرم ف ــمانیا در س ــد لیش ض

ــه منظــور غربالگــری، ســرم ها  ــدا ب ــت. ابت آگلوتیناســیون صــورت گرف

در رقــت 1:800 بررســی شــده و در صــورت مثبــت شــدن تیتراســیون 

تــا رقــت 1:102400 انجــام می گرفــت. بــرای نمونه هــای انســانی 

عیارهــای 1:3200 و باالتــر مثبــت، عیارهــای 1:800 و پایین تــر منفــی 

و 1:1600 مشــکوک و بــرای نمونه هــای ســگ عیارهــای 1:320 و 

ــر  ــکوک در نظ ــی و 1:160 مش ــر منف ــت، 1:80 و پایین ت ــر مثب باالت

ــدند. ــه می ش گرفت

یافته ها

نتایج نمونه های انسانی

در کل 872 نمونــه جمــع آوری شــد. در بیــن نمونه هــای گرفتــه شــده 

ــاس  ــر اس ــود. ب ــال ب ــن 12 س ــترین س ــاه و بیش ــن 1.5 م ــل س حداق

نتایــج تســت DAT در کل 20 نفــر از افــراد ســرولوژی مثبــت بودنــد 

کــه 11 نفــر دارای تیتــر 1:800 و 9 نفــر دارای تیتــر 1:1600 بودنــد. 

ــه  ــوط ب ــورد )37.1%( مرب ــت، 12 م ــرولوژی مثب ــوارد س ــترین م بیش

گــروه ســنی 12-9 ســال بــود. الزم بــه ذکــر اســت کــه بعــد از گذشــت 

ــت  ــرولوژی مثب ــوارد س ــدد از م ــری مج ــاه Follow up ، خونگی 6 م

ــاهده  ــده مش ــر باالرون ــوارد تیت ــک از م ــچ ی ــت و در هی ــام پذیرف انج

ــر  ــر و 13 نف ــر مذک ــت 7 نف ــرولوژی مثب ــراد س ــوع اف ــد. از مجم نش

ــه  ــراد ســرم مثبــت ســابقه مســافرت ب ــد. هیــچ یــک از اف ــث بودن مؤن

ــاری را نداشــتند. ــک بیم مناطــق اندمی

نتایج نمونه های سگ

ــه شــده  ــای گرفت ــن نمونه ه ــد. در بی ــع آوری ش ــه جم در کل 53 نمون

حداقــل ســن 3 مــاه و بیشــترین ســن 15 ســال بــود. نتایــج حاصــل از 

ــر  ــورد دارای تیت ــوع 24 م ــه در مجم ــد ک تســت DAT نشــان می ده

آنتی  بــادی بودنــد. بــه ایــن ترتیــب کــه 10 مــورد عیــار 1:80، 3 مــورد 

عیــار 1:160 و 11 مــورد دارای تیتــر 1:320 و باالتــر بودنــد. بیشــترین 

شــیوع ســرمی در گــروه ســنی 7 ســال و باالتــر مشــاهده شــد.

بحث
ــواع لیشــمانیازیس اســت  لیشــمانیازیس احشــایی بدخیم تریــن فــرم ان

ــان محســوب می شــود)4,  ــی کشــنده در جه ــای انگل و جــزء بیماری ه

6(. بیــش از 90% مــوارد لیشــمانیازیس احشــایی در شــش کشــور 

بنــگادش، برزیــل، اتیوپــی، هنــد، جنــوب ســودان و ســودان رخ 

ــده  ــر ش ــور ذک ــش کش ــر در ش ــون نف ــدود 310 میلی ــد و ح می ده

ــرگ و  ــزان م ــتند. می ــاری هس ــن بیم ــه ای ــا ب ــر ابت ــرض خط در مع

ــرآورد  ــر ب ــش از 20،000 نف ــایی بی ــمانیازیس احش ــاالنه لیش ــر س می

ــورت  ــه ص ــران ب ــق ای ــر مناط ــاری در اکث ــن بیم ــت)24(. ای ــده اس ش

اســپورادیک گــزارش شــده اســت و در مناطقــی از کشــور شــامل اردبیل، 

فــارس، آذربایجــان شــرقی، بوشــهر، قــم و خراســان شــمالی بــه صــورت 

اندمیــک می باشــد)9-16(. بــا توجــه بــه اینکــه هیــچ گــزارش رســمی 

از مــوارد کاالآزار در شهرســتان دهلــران در دســت نبــود، ایــن مطالعــه 

جهــت تعییــن وضعیــت اپیدمیولوژیکــی بیمــاری هــم در انســان و هــم 

 DAT مخــازن ایــن منطقــه صــورت گرفــت. بــا توجــه بــه اینکــه تســت

ــا  ــی و ب ــات میدان ــل انجــام در مطالع ــر، قاب روشــی ســاده، ارزان، معتب

 DAT ــه از تســت ــن مطالع ــد در ای ــاال می باش ــی ب حساســیت و ویژگ

ــات انجــام شــده در  ــر اســاس مطالع اســتفاده شــد)9, 16, 25, 26(. ب

ایــران تقریبــا 99% از نمونه هــای ســرولوژی مثبــت در مناطــق اندمیــک 
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بیمــاری در افــراد زیــر 12 ســال مشــاهده شــده اســت)8( کــه بــر همین 

ــال  ــر 12 س ــراد زی ــری از اف ــز نمونه گی ــر نی ــه حاض ــاس در مطالع اس

ــتان  ــال 1393 در شهرس ــه در س ــه ک ــن مطالع ــج ای ــد. نتای ــام ش انج

دهلــران صــورت گرفــت، نشــان می دهــد کــه شــیوع ســرمی بیمــاری 

در بیــن 872 نمونــه انســانی بررســی شــده 2.29% می باشــد کــه 

ــر 1:1600  ــم تیت ــا ه ــر 1:800 و 1.03% نمونه ه ــا تیت 1.26% نمونه ه

داشــتند کــه ایــن بیانگــر در معــرض قــرار گرفتــن عفونــت و مواجهــه 

ایــن افــراد بــا انــگل می باشــد. در هیچکــدام از نمونه هــا تیتــر 1:3200 

ــد،  ــت لیشــمانیازیس احشــایی می باش ــه نشــان دهنده عفون ــر ک و باالت

ــورد مثبــت ســرمی  ــچ م ــه ذکــر اســت کــه هی مشــاهده نشــد. الزم ب

در گــروه ســنی زیــر 1 ســال مشــاهده نشــد کــه ایــن مســاله احتمــاال 

بــه دلیــل تمــاس کمتــر ایــن کــودکان بــا پشــه های ناقــل عفونــت بــه 

دلیــل نــوع پوشــش و یــا بــه دلیــل طوالنــی بــودن دوره کمــون بیمــاری 

ــا بررســی  می باشــد)25(. همچنیــن شــیوع ســرمی در بیــن ســگ ها ب

52 نمونــه 42.30% می باشــد کــه تیتــر 1:320 و باالتــر 11 مــورد 

)21.15%( گــزارش شــد.

دارای  افــراد  از   )%  0.8( نفــر   7 مطالعــه،  ایــن  نتایــج  بر اســاس 

ــاط  ــد، ارتب ــث بودن ــر )1.49%( مون ــر و 13 نف ــادی مذک ــر آنتی ب تیت

معنــی داری بیــن دو جنــس در ایــن مطالعــه یافــت نشــد کــه بــا نتایــج 

دیگــر محققیــن هم خوانــی دارد)16, 25, 26(. در مطالعــه ای کــه 

ادریســیان و همــکاران در ســال 1996 در اســتان اردبیــل انجــام دادنــد 

بــه نکتــه قابــل توجهــی اشــاره شــد کــه علیرغــم شــیوع باالتــر بیمــاری 

ــم  ــدون عائ ــت ب ــرواپیدمیولوژیک عفون ــیوع س ــر، ش ــس مذک در جن

ــه  ــج مطالع ــا نتای ــه ب ــد ک ــتر می باش ــث بیش ــس مون ــی در جن بالین

حاضــر همخوانــی دارد)13(. امــا مطالعــات ارشــی و همــکاران در اردبیل 

و ادریســیان و همــکاران در منطقــه مشکین شــهر و فخــار و همــکاران 

ــث  ــر و مون ــاف شــیوع ســرمی در دو جنــس مذک ــم اخت ــان ق در قاه

را معنــی دار گــزارش شــده اســت )12, 27, 28(. فخــار و همــکاران در 

ــه روش  ــانی ب ــه انس ــی 402 نمون ــا بررس ــدران ب ــال 1389 در مازن س

DAT ، 8 مــورد )2%( را بــا تیتــر 1:1600 مشــکوک گــزارش کــرده و 
هیــچ مــورد مثبتــی گــزارش نکردنــد کــه بــا مطالعــه حاضــر هم خوانــی 

.)29( دارد 

شــیوع ســرمی بیمــاری )1:320 و باالتــر( در میــان ســگ ها در مطالعــه 

ــا مطالعــات فخــار و همــکاران در  حاضــر 21.15% گــزارش شــد. کــه ب

قاهــان اســتان قــم و محمودونــد و همــکاران در بافــت اســتان کرمــان 

همخوانــی دارد )12, 26(. در مطالعــه ای مــروری محبعلــی و همــکاران 

در ســال 1392 ،کارهــای صــورت گرفتــه در زمینــه کاالآزار را در حــد 

ــیوع ســرمی  ــد و ش ــا 1391 بررســی نمودن ــال های 1381 ت فاصــل س

مثبــت ســگ ها را در شــمال غــرب کشــور 19.6%-16.9% اعــام نمودنــد 

ــترین  ــی دارد)8(. بیش ــر هم خوان ــه حاض ــا مطالع ــدودی ب ــا ح ــه ت ک

ــر  ــال و باالت ــان ســگ ها )11.53%( در ســن 7 س ــت در می ــوارد مثب م

ــال 1393  ــکاران در س ــی و هم ــات مالماس ــه مطالع ــد ک ــاهده ش مش

ــتان  ــال 1392 در اس ــکاران در س ــدادزاده و هم ــرج، ح ــران، ک در ته

البــرز، مشــفع و همــکاران در ســال 1387 در منطقــه مشکین شــهر بــا 

ــت  ــر اس ــه ذک ــد)15, 30, 31(. الزم ب ــی دارن ــر هم خوان ــه حاض مطالع

کــه در ایــن مطالعــه 26.92% مــوارد ســرولوژی مثبــت ســگ ها مذکــر 

و 19.23% آنهــا مونــث بودنــد. بیــن شــیوع مــوارد مثبــت و دو جنــس 

ــا مطالعــات  ــاداری مشــاهده نشــد کــه ب ــث اختــاف معن مذکــر و مون

ــی دارد)15, 21, 33-31(. ــن هم خوان ــر محققی دیگ

نتیجه گیری
بــه نظــر می رســد در شهرســتان دهلــران چرخــه لیشــمانیازیس 

ــرای کنتــرل  احشــایی حداقــل در میــان ســگ ها در جریــان اســت و ب

ــراد  ــرد، شناســایی اف ــودی ســگ های ولگ ــه ناب ــن منطق ــاری در ای بیم

ــد.  ــر می رس ــه نظ ــروری ب ــگ ها ض ــان س ــی صاحب ــکوک و بررس مش

لــزوم آگاهــی و درک پزشــکان از بیمــاری و عائــم بالینــی آن در ایــن 

منطقــه بســیار مفیــد خواهــد بــود، چــرا کــه تشــخیص اولیــه و درمــان 

از بــروز بیمــاری شــدید، از مرگ و میــر احتمالــی ناشــی از آن می کاهــد.

تقدیر و تشکر
ــان  ــت و کارکن ــغ مدیری ــای بی دری ــت از همکاری ه ــان الزم اس در پای

ــت  ــه ریاس ــای آدین ــا آق ــران خصوص ــتان دهل ــت شهرس ــز بهداش مرک

محتــرم حراســت مرکــز بهداشــت شهرســتان، آقــای چتری پــور، 

شــریفی، صادقــی و همچنیــن کارکنــان آزمایشــگاه بیمارســتان شــهدا 

ــه  ویــژه  خصوصــا آقــای منصــوری مســئول آزمایشــگاه بیمارســتان و ب

ــدون وجــود ایشــان  ــن تحقیــق ب ــه و باســره کــه انجــام ای ــای آدین آق

ــود الزم  ــر خ ــندگان ب ــن نویس ــردد. همچنی ــی گ ــود، قدردان ــر نب میس

می داننــد از همــکاری مدیــران مــدارس، بهــورزان روســتاهای منتخــب 

ــم.  ــی نمایی ــز مناطــق تحــت بررســی تشــکر و قدردان ــان عزی و مردم
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جدول 2: توزیع فراوانی شیوع سرمی افراد به روش DAT بر حسب جنس

جنس

تعداد کلنتایج
درصدتعدادشیوع سرمی

درصدتعداد
47.59%1.68415%7مذکر

52.41%2.84457%13مونث

100%2.29872%20تعداد کل

جدول 3: توزیع فراوانی شیوع سرمی در سگ ها بر حسب عیار آنتی بادی و سن

شیوع سرمیعیار آنتی بادیتعداد کلگروه سنی
1:801:1601:3201:6401:25601:5120

≤ 3144110006
4-7212122007
≥ 71741122111

52103442122تعداد کل

جدول 1: توزیع فراوانی شیوع سرمی افراد به روش DAT بر حسب سن

کل موارد سرولوژی مثبتعیار آنتی بادیتعداد کلگروه سنی

درصدتعداد1:8001:1600
درصدتعداددرصدتعداد

≤ 42191% 0.45001% 0.45
5-82784% 1.433% 1.077% 2.51
9-123756% 1.6  6% 1.612% 3.2
2.29 %1.0320 %1.269 %87211کل

جدول 4: توزیع فراوانی شیوع سرمی در سگ ها بر حسب عیار آنتی بادی و جنس   

تعداد کلنتایججنس
درصدتعدادشیوع سرمی

درصدتعداد
57.69%26.9230%14مذکر

42.31%19.2322%10مونث

100%46.1552%24کل
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Abstract

Background and Objectives :Leishmaniasis is an important parasitic disease in the world .We performed a seroepide-
miological study of visceral leishmaniasis (VL) in Dehloran district ,Ilam province to determine the seroprevalence of 
infection among humans and dogs using Direct Agglutination Test (DAT).

Material and Methods :In this descriptive analytic study, Sera were collected by a multi-stage randomized cluster sam-
pling	from	872	children	≥12	years		and	52	dogs	in	10	villages	from	four	geographical	areas	in	2014.	Direct	Agglutination	
Test (DAT) was done for all samples after serum separation of blood in the leishmaniasis laboratory from the School of 
Public Health, Tehran University of Medical Sciences.

Results: In	all,	of	872	human,	9	samples	were	shown	anti-Leishmania	antibody	with	titers	≤	1/1600	and	11	samples	
with	titers	≤	1/800.	Of	52	dog	samples,	11	dog	samples	with	titers	≤	1/320	as	cut-off	values	of	DAT	and	13	with	titers		
1/80	and	1/160.

Conclusion: None of  collected  human blood samples  showed anti  Leishmania  infantum antibodies at titers 1:320 as 
well as None of the dogs had clinical signs. This indicates that asymptomatic dogs also like symptomatic dogs, able to 
transmit infection and play an active role in the circulation of Leishmania infantum.	This	study	confirms	the	circulation	
of L. infantum at least among dogs. We  reommended that investigate vectors and wild canines as reservoir hosts of VL 
in the studied areas.

Keywords: Visceral leishmaniasis, DAT, Seroprevalence, Dehloran
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