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شیوع سرمی لیشمانیازیس احشایی به روش آگلوتیناسیون
مستقیم در کودکان زیر  12سال و سگهای شهرستان دهلران در
سال 1393
ساسان خزاعی ،1محمد گرگیپور ، 1هوشنگ خزان ،*1مهدی محبعلی ،2،3بهناز آخوندی ،2بهرام کاظمی ،1اذنالله آذرگشب

4

 .1گروه انگل شناسی و قارچ شناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2گروه انگل شناسی و قارچ شناسی ،دانشکده بهداشت  ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 .3مرکز تحقیقات انگل های بومی ایران ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
 .4گروه پزشکی اجتماعی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران

*نویسنده مسئول :هوشنگ خزان
ایمیل khazan_h36@yahoo.com :

تاریخ دریافت مقاله 1393/8/2 :تاریخ پذیرش مقاله1394/4/15:

چکیده
زمینــه و اهــداف :لیشــمانیازیس جــزء بیماریهــای انگلــی بــا اهمیــت در جهــان محســوب میشــود .مطالعــه حاضــر جهــت تعییــن شــیوع ســرمی لیشــمانیازیس احشــایی
در انســانها و سـگها بــه عنــوان مخــزن بیمــاری در شهرســتان دهلــران اســتان ایــام ،بــه روش آگلوتیناســیون مســتقیم ،در ســال  1393صــورت گرفــت.
مــواد و روشهــا :در ایــن مطالعــه توصیفــی تحلیلــی ،تعــداد  872نمونــه از کــودکان زیــر  12ســال و  52نمونــه ســگ ،از  10روســتا واقــع در  4منطقــه جغرافیایــی
شهرســتان دهلــران ،بــه صــورت خوش ـهای تصادفــی جم ـعآوری شــد  .پــس از جداســازی ســرم از خــون ،در آزمایشــگاه لیشــمانیازیس دانشــکده بهداشــت دانشــگاه علــوم
پزشــکی تهــران بــر روی همــه نمونههــا تســت آگلوتیناســیون مســتقیم انجــام شــد.
یافتههــا :در کل از  872نمونــه انســانی 9 ،مــورد آنتیبــادی ضــد لیشــمانیا بــا تیتــر  1:1600و 9مــورد مــورد آنتیبــادی ضــد لیشــمانیا بــا تیتــر  1:800مشــاهده شــد .از
 52نمونــه ســگ 11 ،مــورد آنتیبــادی ضــد لیشــمانیا بــا تیتــر  1:320و باالترمشــاهده شــد و در  13مــورد عیــار آنتیبــادی 1:80و  1:160بــود.
نتیجهگیــری :در هیــچ یــک از نمونههــای انســانی آنتیبــادی ضــد لیشــمانیا بــا تیتــر  1:3200مشــاهده نشــد ،همچنیــن هیــچ یــک از س ـگهای مــورد بررســی عالئــم
بالینــی نداشــتند .ایــن نشــان میدهــد کــه سـگهای بــدون عالمــت هماننــد سـگهای عالمـتدار قــادر هســتند بیمــاری را انتقــال دهنــد و نقــش فعالــی در چرخــه زندگــی
لیشــمانیا اینفانتــوم داشــته باشــند .مطالعــه حاضــر نشــان دهنــده وجــود چرخــه بیمــاری درمنطقــه میباشــد .جهــت تعییــن وضعیــت اپیدمیولوژیــک منطقــه ،مطالعــه روی
ناقلیــن بیمــاری و سگســانان وحشــی بــه عنــوان مخــازن بیمــاری پیشــنهاد میشــود.
کلید واژهها :لیشمانیازیس احشایی ،آگلوتیناسیون مستقیم ،شیوع سرمی ،دهلران
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مقدمه
لیشــمانیازیس احشــایی یــا تــب دام ،بیمــاری منتقلــه بوســیله بندپایــان
اسـ�ت و عامـ�ل آن کمپلکـ�س �Leishmania infantum dono
 vaniمیباشــد .لیشــمانیازیس کــه در اکثــر نقــاط دنیــا وجــود دارد،
بــه صــورت ضایعــات پوستی(ســالک) ،احشــایی (کاالآزار) و جلــدی-
مخاطــی بــروز میکنــد .نــوع احشــایی ایــن بیمــاری ،فــرم کشــنده
آن محســوب میشــود .معمــوال مــوارد درمــان نشــده بــه مــرگ
میانجامــد و بســیاری از مــواردی کــه منجــر بــه مــرگ میشــوند
شــامل مــوارد درمــان نشــده هســتند( .)2 ,1لیشــمانیازیس جــزء
بیماریهــای اندمیــک ایــران و بیــش از  80کشــور جهــان محســوب
میشــود( .)3لیشــمانیازیس احشــایی دومیــن بیمــاری کشــنده انگلــی
پــس از ماالریــا محســوب میشــود .میــزان بــروز ســالیانه کاالآزار

درجهــان  500هــزار مــورد و میــزان مرگومیــر ناشــی از آن 59000
مــورد تخمیــن زده شــده اســت( .)5 ,4کاالآزار بــه صــورت وســیعی در
منطقـ�ه شـ�رق خاورمیانـ�ه وجـ�ود دارد و عامـ�ل آ ن �Leishmania in
 ،fantumمخــازن آن اغلــب س ـگهای اهلــی ()familiaris Canis
و ناقلیـ�ن آن گونههـ�ای مختلـ�ف پشـ�هخاکی از جنـ�س �Phlebot
 omusهســتند( .)6لیشــمانیازیس در ایــران بــه دو شــکل جلــدی و
احشــایی وجــود دارد و فــرم جلــدی _مخاطــی آن تاکنــون گــزارش
نشــده اســت .در ایــران ســاالنه حــدود  20هــزار مــورد نــوع جلــدی و
 100-300مــورد نــوع احشــایی گــزارش میشــود(.)9-7

روشهــای ســرولوژی حســاس و غیرتهاجمــی هســتند و بــرای شــرایط
صحرایــی بســیار مفیــد هســتند( .)20در ایــن مطالعــه از آگلوتیناســیون
مســتقیم بــه عنــوان روشــی ســرولوژیکی جهــت تشــخیص اســتفاده
شــد کــه روشــی ســاده ،ارزان و معتبــر میباشــد و نیــاز بــه تجهیــزات
آزمایشــگاهی خاصــی نــدارد(.)23-21 ,13 ,9
بــه دلیــل وجــود مــوارد گــزارش شــده طــی  10ســال اخیــر و عــدم
وجــود گــزارش رســمی از مــوارد کاالآزار در شهرســتان دهلــران،
ایــن مطالعــه اولیــن بــار در ایــن شهرســتان ،جهــت تعییــن وضعیــت
اپیدمیولوژیکــی بیمــاری در انســان و مخــازن ،در ســال  1393صــورت
گرفــت.

مواد و روش ها
موقعیت جغرافیایی شهرستان دهلران:
شهرســتان دهلــران بــا دارا بــودن  63671نفــر جمعیــت(40182
شــهری 20732 ،روســتایی و  2757ســیاری) و  48روســتا در اســتان
ایــام واقــع میباشــد .ارتفــاع شهرســتان دهلــران از ســطح دریــا 215
متــر و در میــان ســایر شــهرهای اســتان بیشــترین مــرز مشــترک
را بــا کشــور عــراق داراســت .موقعیــت چهارگانــه شــهر عبارتنــد از:
شــمال بــه شهرســتان آبدانــان ،جنــوب بــه کشــور عــراق ،شــرق بــه
شهرســتان اندیمشــک بــا فاصل ـه  100کیلومتــر و در نهایــت از غــرب
در 90کیلومتــری شهرســتان مهــران و ملکشــاهی و  230کیلومتــری از
ب و هــوای شهرســتان بــه صــورت بیابانــی و
شــهر ایــام قــرار دارد .آ 
نیمهبیابانــی و گــرم و خشــک اســت و در فصــل تابســتان دمــای هــوا
بــه باالتــر از  50درجــه ســانتیگراد هــم میرســد.

ایــن بیمــاری در بخشهایــی از ایــران از جملــه اردبیــل ،فــارس،
آذربایجــان شــرقی ،بوشــهر ،کرمــان ،قــم و شــمال خراســان اندمیــک
اســت و تقریبــا بــه صــورت اســپورادیک در دیگــر اســتانهای ایــران
گــزارش شــده اســت ( .)16-9اکثــرا بیمــاری کاالآزار در کــودکان
مشــاهده میشــود و عالئــم آن شــامل تــب ،بزرگــی طحــال و کبــد ،نحوه جمعآوری اطالعات:
رنگپریدگــی ،لنفادنوپاتــی و کاهــش تمــام ســلولهای خونــی
جم ـعآوری اطالعــات کــودکان زیــر  12ســال از طریــق پرسشــنامهای
میباشــد .ایــن بیمــاری اغلــب بــه خاطــر خونریزیهــای داخلــی و
کــه از قبــل تهیــه شــده بــود صــورت گرفــت .در مــورد س ـگها نیــز
عفونتهــای ثانویــه میتوانــد کشــنده میباشــد(.)8
اطالعاتــی ماننــد ســن و جنــس از صاحــب ســگ گرفتــه میشــد و
در درمــان تمــام مــوارد لیشــمانیازیس از جملــه نــوع احشــایی ،عالئــم بالینــی نیــز در صــورت وجــود بــه فــرم اضافــه میگــردد.
ترکیبــات پنجظرفیتــی آنتیمــوان مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .دو
نمونهبرداری و گروه هدف:
نــوع از آنتیموانهــای پنــج ظرفیتــی بــه نــام اســتیبوگلوکونات ســدیم
ایــن مطالعــه بــه صــورت توصیفــی تحلیلــی ،در ســال  1393در
(پنتوســتام) و مگلومیــن آنتیمــوان (گلوکانتیــم) در ســال  1940بــه
مناطــق روســتایی شهرســتان دهلــران صــورت گرفــت .بــه منظــور
عنــوان داروی ردیــف اول درمــان لیشــمانیازیس معرفــی شــدند .در
رعایــت پراکندگــی در شهرســتان دهلــران ،ابتــدا تمامــی روســتاها
ســالهای اخیــر داروهــای زیــادی بــه صــورت تزریقــی و یــا خوراکــی
شــمارهگذاری شــده ،ســپس شهرســتان را از روی نقشــه تقریبــا بــه
از جملــه پارامومایســین ،کتوکونــازول و یــا آلوپورینــول بــه عنــوان
طــور مســاوی بــه دو نیمــه شــرقی و غربــی تقســیم کــرده و بــر حســب
درمــان همــراه توصیــه شــدهاند امــا امــروزه بــه دلیــل نتایــج متغیــری
تعــداد و جمعیــت روســتاها در هــر قســمت ،تعــدادی روســتا بــه طــور
کــه داشــتهاند چنــدان توصیــه نمیشــوند .داروی مطلوبــی کــه در
تصادفــی انتخــاب گردیدنــد .تعــداد نمونههــای انســانی بــر اســاس
ســالهای اخیــر معرفــی شــده میلتفوســین اســت و مصــرف خوراکــی
فرمــول حجــم نمونــه محاســبه شــدند و تعــداد نمونههــای مخــازن
دارد(.)19-17
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نیــز بــه نســبت نمونههــای انســانی در هــر روســتا انتخــاب شــدند.

1-7

یافته ها

گــروه هــدف کــودکان زیــر  12ســال و س ـگهای اهلــی  10روســتای
منتخــب شهرســتان دهلــران بودنــد کــه بــرای هــر نمونــه  2-3میلــی نتایج نمونههای انسانی
لیتــر خــون گرفتــه میشــد و ســپس نمونههــا بــا حفــظ زنجیــره در کل  872نمونــه جم ـعآوری شــد .در بیــن نمونههــای گرفتــه شــده
ســرد بــه بیمارســتان شهرســتان منتقــل میشــدند و ســرم آنهــا حداقــل ســن  ١.5مــاه و بیشــترین ســن  12ســال بــود .بــر اســاس
بــا ســانتریفیوژ در دور  3000بــه مــدت  5دقیقــه جــدا گردیــد و تــا نتایــج تســت  DATدر کل  20نفــر از افــراد ســرولوژی مثبــت بودنــد
زمــان انجــام تســت آگلوتیناســیون مســتقیم در فریــزر  -20درجــه کــه  11نفــر دارای تیتــر  1:800و  9نفــر دارای تیتــر  1:1600بودنــد.
ســانتیگراد نگهــداری شــدند.
بیشــترین مــوارد ســرولوژی مثبــت 12 ،مــورد ( )%۳۷.۱مربــوط بــه
تست آگلوتیناسیون مستقیم:
گــروه ســنی  9-12ســال بــود .الزم بــه ذکــر اســت کــه بعــد از گذشــت
تمامــی ســرمهای تهیــه شــده انســانی و مخــازن در آزمایشــگاه
لیشــمانیازیس دانشــکده بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران از
نظــر وجــود آنتیبــادی ضــد لیشــمانیا ،بــا اســتفاده از روش تســت
آگلوتیناســیون مســتقیم مــورد آزمایــش قــرار گرفتنــد.
آنتــیژن در واحــد تکیاختهشناســی دانشــکده بهداشــت دانشــگاه
علــوم پزشــکی تهــران تهیــه میگردیــد کــه ایــن مراحــل بــه اختصــار
شــامل تکثیــر انــگل در محیــط  1640 RPMIدارای  %10ســرم

 6مــاه  ، Follow upخونگیــری مجــدد از مــوارد ســرولوژی مثبــت
انجــام پذیرفــت و در هیــچ یــک از مــوارد تیتــر باالرونــده مشــاهده
نشــد .از مجمــوع افــراد ســرولوژی مثبــت  7نفــر مذکــر و  13نفــر
مؤنــث بودنــد .هیــچ یــک از افــراد ســرم مثبــت ســابقه مســافرت بــه
مناطــق اندمیــک بیمــاری را نداشــتند.

نتایج نمونههای سگ

در کل  53نمونــه جمــعآوری شــد .در بیــن نمونههــای گرفتــه شــده
جنیــن گاوی ،تریپســینه کــردن اشــکال تاژکــدار  ،infantum .Lحداقــل ســن  3مــاه و بیشــترین ســن  15ســال بــود .نتایــج حاصــل از
ثابــت کــردن انــگل بــا فرمالیــن  %2و رنگآمیــزی توســط کوماســی تســت  DATنشــان میدهــد کــه در مجمــوع  24مــورد دارای تیتــر
بلــو بــا غلظــت  %۰.۰۲میباشــد .پــس از تثبیــت پروماســتیگوتهای آنتیبــادی بودنــد .بــه ایــن ترتیــب کــه  10مــورد عیــار  3 ،1:80مــورد
رنگآمیــزی شــده در ســیترات ســدیم حــاوی  %۱.2فرمالیــن و بــا عیــار  1:160و  11مــورد دارای تیتــر  1:320و باالتــر بودنــد .بیشــترین
قــرار دادن  50میلیــون پروماســتیگوت در هــر میلیلیتــر ،آنتــیژن شــیوع ســرمی در گــروه ســنی  7ســال و باالتــر مشــاهده شــد.
را بــا فویــل آلومینیومــی پوشــانده ،در 4درجــه ســانتیگراد نگهــداری
بحث
مــی کنیــم .آنت ـیژن مــورد نیــاز جهــت ایــن تحقیــق ،در آزمایشــگاه
لیشــمانیازیس احشــایی بدخیمتریــن فــرم انــواع لیشــمانیازیس اســت
لیشــمانیازیس دانشــکده بهداشــت دانشــگاه تهــران از قبــل تهیــه و
و جــزء بیماریهــای انگلــی کشــنده در جهــان محســوب میشــود(,4
آمــاده گردیــده بــود.
 .)6بیــش از  %90مــوارد لیشــمانیازیس احشــایی در شــش کشــور
رقیقســازی ســرمهای انســانی بــه کمــک محلــول رقیــق کننــده بنــگالدش ،برزیــل ،اتیوپــی ،هنــد ،جنــوب ســودان و ســودان رخ
حــاوی  ۰.۷۸درصــد دومرکاپتواتانــول و بــرای نمونههــای ســگ حــاوی میدهــد و حــدود  310میلیــون نفــر در شــش کشــور ذکــر شــده
 ۱.۵۶درصــد دومرکاپتواتانــول و پلیتهــای  96خانــهای  Vشــکل در معــرض خطــر ابتــا بــه ایــن بیمــاری هســتند .میــزان مــرگ و
انجــام شــد .پــس از رقــت ســازی نمونههــای ســگ ،بــه مــدت یــک میــر ســاالنه لیشــمانیازیس احشــایی بیــش از  20،000نفــر بــرآورد
ســاعت پلیتهــا در انکوباتور(دمــای  37درجــه) قــرار داده میشــدند .شــده اســت( .)24ایــن بیمــاری در اکثــر مناطــق ایــران بــه صــورت
در تســت  DATپروماســتیگوتهای موجــود در آنتـیژن ،در مجــاورت اســپورادیک گــزارش شــده اســت و در مناطقــی از کشــور شــامل اردبیل،
رقتهــای مختلــف ســرم قــرار گرفتنــد و در صــورت وجــود آنتیبــادی فــارس ،آذربایجــان شــرقی ،بوشــهر ،قــم و خراســان شــمالی بــه صــورت
ضــد لیشــمانیا در ســرم فــرد بیمــار ،پــس از گذشــت  18ســاعت اندمیــک میباشــد( .)16-9بــا توجــه بــه اینکــه هیــچ گــزارش رســمی
آگلوتیناســیون صــورت گرفــت .ابتــدا بــه منظــور غربالگــری ،ســرمها از مــوارد کاالآزار در شهرســتان دهلــران در دســت نبــود ،ایــن مطالعــه
در رقــت  ۱:۸۰۰بررســی شــده و در صــورت مثبــت شــدن تیتراســیون جهــت تعییــن وضعیــت اپیدمیولوژیکــی بیمــاری هــم در انســان و هــم
تــا رقــت  ۱:۱۰۲۴۰۰انجــام میگرفــت .بــرای نمونههــای انســانی مخــازن ایــن منطقــه صــورت گرفــت .بــا توجــه بــه اینکــه تســت DAT
عیارهــای  1:3200و باالتــر مثبــت ،عیارهــای  1:800و پایینتــر منفــی روشــی ســاده ،ارزان ،معتبــر ،قابــل انجــام در مطالعــات میدانــی و بــا
و  1:1600مشــکوک و بــرای نمونههــای ســگ عیارهــای  1:320و حساســیت و ویژگــی بــاال میباشــد در ایــن مطالعــه از تســت DAT
باالتــر مثبــت 1:80 ،و پایینتــر منفــی و  1:160مشــکوک در نظــر اســتفاده شــد( .)26 ,25 ,16 ,9بــر اســاس مطالعــات انجــام شــده در
گرفتــه میشــدند.
ایــران تقریبــا  %99از نمونههــای ســرولوژی مثبــت در مناطــق اندمیــک
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دوره  ،18شامره  ،60تابستان 1394
بیمــاری در افــراد زیــر  12ســال مشــاهده شــده اســت( )8کــه بــر همین
اســاس در مطالعــه حاضــر نیــز نمونهگیــری از افــراد زیــر  12ســال
انجــام شــد .نتایــج ایــن مطالعــه کــه در ســال  1393در شهرســتان
دهلــران صــورت گرفــت ،نشــان میدهــد کــه شــیوع ســرمی بیمــاری
در بیــن  872نمونــه انســانی بررســی شــده  %2.۲۹میباشــد کــه
 %۱.26نمونههــا تیتــر  ۱:۸۰۰و  %۱.۰۳نمونههــا هــم تیتــر ۱:۱۶۰۰
داشــتند کــه ایــن بیانگــر در معــرض قــرار گرفتــن عفونــت و مواجهــه
ایــن افــراد بــا انــگل میباشــد .در هیچکــدام از نمونههــا تیتــر ۱:۳۲۰۰
و باالتــر کــه نشــاندهنده عفونــت لیشــمانیازیس احشــایی میباشــد،
مشــاهده نشــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه هیــچ مــورد مثبــت ســرمی
در گــروه ســنی زیــر  1ســال مشــاهده نشــد کــه ایــن مســاله احتمــاال
بــه دلیــل تمــاس کمتــر ایــن کــودکان بــا پشـههای ناقــل عفونــت بــه
دلیــل نــوع پوشــش و یــا بــه دلیــل طوالنــی بــودن دوره کمــون بیمــاری
میباشــد( .)25همچنیــن شــیوع ســرمی در بیــن س ـگها بــا بررســی
 52نمونــه  %۴۲.۳۰میباشــد کــه تیتــر  ۱:۳۲۰و باالتــر  11مــورد
( )%۲۱.۱۵گــزارش شــد.
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مــوارد مثبــت در میــان ســگها ( )%۱۱.۵۳در ســن  7ســال و باالتــر
مشــاهده شــد کــه مطالعــات مالماســی و همــکاران در ســال 1393
در تهــران ،کــرج ،حــدادزاده و همــکاران در ســال  1392در اســتان
البــرز ،مشــفع و همــکاران در ســال  1387در منطقــه مشکینشــهر بــا
مطالعــه حاضــر همخوانــی دارنــد( .)31 ,30 ,15الزم بــه ذکــر اســت
کــه در ایــن مطالعــه  %۲۶.۹۲مــوارد ســرولوژی مثبــت س ـگها مذکــر
و  %۱۹.۲۳آنهــا مونــث بودنــد .بیــن شــیوع مــوارد مثبــت و دو جنــس
مذکــر و مونــث اختــاف معنــاداری مشــاهده نشــد کــه بــا مطالعــات
دیگــر محققیــن همخوانــی دارد(.)33-31 ,21 ,15

نتیجه گیری

بــه نظــر میرســد در شهرســتان دهلــران چرخــه لیشــمانیازیس
احشــایی حداقــل در میــان س ـگها در جریــان اســت و بــرای کنتــرل
بیمــاری در ایــن منطقــه نابــودی ســگهای ولگــرد ،شناســایی افــراد
مشــکوک و بررســی صاحبــان ســگها ضــروری بــه نظــر میرســد.
لــزوم آگاهــی و درک پزشــکان از بیمــاری و عالئــم بالینــی آن در ایــن
منطقــه بســیار مفیــد خواهــد بــود ،چــرا کــه تشــخیص اولیــه و درمــان
براســاس نتایــج ایــن مطالعــه 7 ،نفــر ( )% ۰.۸از افــراد دارای
از بــروز بیمــاری شــدید ،از مرگومیــر احتمالــی ناشــی از آن میکاهــد.
تیتــر آنتیبــادی مذکــر و  13نفــر ( )%۱.۴۹مونــث بودنــد ،ارتبــاط
تقدیر و تشکر
معنـیداری بیــن دو جنــس در ایــن مطالعــه یافــت نشــد کــه بــا نتایــج
دیگــر محققیــن همخوانــی دارد( .)26 ,25 ,16در مطالعــهای کــه در پایــان الزم اســت از همکاریهــای بیدریــغ مدیریــت و کارکنــان
ادریســیان و همــکاران در ســال  1996در اســتان اردبیــل انجــام دادنــد مرکــز بهداشــت شهرســتان دهلــران خصوصــا آقــای آدینــه ریاســت

بــه نکتــه قابــل توجهــی اشــاره شــد کــه علیرغــم شــیوع باالتــر بیمــاری
در جنــس مذکــر ،شــیوع ســرواپیدمیولوژیک عفونــت بــدون عالئــم
بالینــی در جنــس مونــث بیشــتر میباشــد کــه بــا نتایــج مطالعــه
حاضــر همخوانــی دارد( .)13امــا مطالعــات ارشــی و همــکاران در اردبیل
و ادریســیان و همــکاران در منطقــه مشکینشــهر و فخــار و همــکاران
در قاهــان قــم اختــاف شــیوع ســرمی در دو جنــس مذکــر و مونــث
را معن ـیدار گــزارش شــده اســت ( .)28 ,27 ,12فخــار و همــکاران در
ســال  1389در مازنــدران بــا بررســی  402نمونــه انســانی بــه روش
 8 ، DATمــورد ( )%2را بــا تیتــر  1:1600مشــکوک گــزارش کــرده و
هیــچ مــورد مثبتــی گــزارش نکردنــد کــه بــا مطالعــه حاضــر همخوانــی
دارد (.)29

محتــرم حراســت مرکــز بهداشــت شهرســتان ،آقــای چتریپــور،
شــریفی ،صادقــی و همچنیــن کارکنــان آزمایشــگاه بیمارســتان شــهدا
خصوصــا آقــای منصــوری مســئول آزمایشــگاه بیمارســتان و بــهویــژه
آقــای آدینــه و باســره کــه انجــام ایــن تحقیــق بــدون وجــود ایشــان
میســر نبــود ،قدردانــی گــردد .همچنیــن نویســندگان بــر خــود الزم
میداننــد از همــکاری مدیــران مــدارس ،بهــورزان روســتاهای منتخــب
و مردمــان عزیــز مناطــق تحــت بررســی تشــکر و قدردانــی نماییــم.

شــیوع ســرمی بیمــاری ( 1:320و باالتــر) در میــان سـگها در مطالعــه
حاضــر  %۲۱.۱۵گــزارش شــد .کــه بــا مطالعــات فخــار و همــکاران در
قاهــان اســتان قــم و محمودونــد و همــکاران در بافــت اســتان کرمــان
همخوانــی دارد ( .)26 ,12در مطالع ـهای مــروری محبعلــی و همــکاران
در ســال ، 1392کارهــای صــورت گرفتــه در زمینــه کاالآزار را در حــد
فاصــل ســالهای  1381تــا  1391بررســی نمودنــد و شــیوع ســرمی
مثبــت سـگها را در شــمال غــرب کشــور  %۱۶.۹-%۱۹.۶اعــام نمودنــد
کــه تــا حــدودی بــا مطالعــه حاضــر همخوانــی دارد( .)8بیشــترین
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جدول  :1توزیع فراوانی شیوع سرمی افراد به روش  DATبر حسب سن
گروه سنی

تعداد کل

≤4
5-8
9-12
کل

219
278
375
872

عیار آنتی بادی
تعداد
1
4
6
11

۱:۸۰۰

تعداد
۰
3
6
9

درصد
% 0.۴۵
% ۱.۴۳
% ۱.۶
% ۱.۲۶

کل موارد سرولوژی مثبت
۱:۱۶۰۰

درصد
0
% ۱.۰۷
% ۱.۶
% ۱.۰۳

درصد

تعداد

% 0.4۵
% ۲.۵۱
% ۳.۲
% ۲.۲۹

1
7
12
20

جدول  :2توزیع فراوانی شیوع سرمی افراد به روش  DATبر حسب جنس
جنس

درصد
%۱.۶۸

415

%۴۷.۵۹

مونث

13

%۲.۸۴

457

%۵۲.۴۱

تعداد کل

20

%۲.۲۹

872

%100

مذکر

تعداد
7

نتایج
شیوع سرمی

تعداد کل
درصد
تعداد

جدول  :3توزیع فراوانی شیوع سرمی در سگها بر حسب عیار آنتیبادی و سن
گروه سنی
≤3
4-7
≥7
تعداد کل

تعداد کل

۱:۸۰
4
2
4
10

14
21
17
52

۱:۱۶۰
1
1
1
3

عیار آنتیبادی
۱:۶۴۰
۱:۳۲۰
0
1
2
2
2
1
4
4

۱:۲۵۶۰
0
0
2
2

شیوع سرمی

۱:۵۱۲۰
0
0
1
1

6
7
11
22

جدول  :4توزیع فراوانی شیوع سرمی در سگها بر حسب عیار آنتیبادی و جنس
جنس
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تعداد
14

مونث

10

%۱۹.۲۳

کل

24
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تعداد کل
درصد
تعداد

درصد
%۲۶.۹۲

30

%۵۷.۶۹

22

%۴۲.۳۱

52

%100
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Abstract
Background and Objectives :Leishmaniasis is an important parasitic disease in the world .We performed a seroepidemiological 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 sampling 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

15

صفح ـ ـ ـ ـ ـ ــه

فصلنامه علمی پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

nnj.mums.ac.ir

