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چكيده
لیشامنیازیس احشایی(کاالزار) یک بیامری تبدار عفونی انگلی است که در صورت عدم تشخیص و درمان به موقع سبب مرگ و میر در
کودکان مبتال و سگ سانان مخزن خواهد گردید .با مراجعه به محل جمعآوری و نگهداری سگهای بیصاحب کرج و منطقه کوهسار
و کردان از سگهای ولگرد خونگیری به عمل آمده و کلیه مشخصات اپیدمیولوژیکی حیوان ثبت گردید .منونههای خون به آزمایشگاه
انتقال داده شده و پس از جداسازی رسمها ،با استفاده از آزمایش آگلوتیناسیون مستقیم از نظر وجود تیرت آنتیبادی در برابر انگل لیشامنیا
اینفانتوم مورد ارزیابی قرار گرفتند .از  85سگ بیصاحب جمعآوری شده از مناطق مختلف استان الربز در محل نگهداری سگهای بی
صاحب  38مورد از نظر جنسیت نر و  47مورد از نظر جنسیت ماده بوده و چهار مورد ( )%4/7از آنها از نظر لیشامنیازیس احشایی
مثبت بودند که سه مورد از نظر جنسیت نر و یک مورد ماده بودند که از نظر توزیع جنسیتی  ،تفاوت معنیداری مشاهده گردید
( .)p>0/05از  60منونه سگ بیصاحب مورد ارزیابی قرار گرفته درمناطق کوهسار و کردان نیز  14مورد ( )%23/3از نظر لیشامنیازیس
احشایی مثبت بودند .در بین موارد مثبت ،شش مورد از نظر جنسیت نر و هشت مورد ماده بودند .از نظر توزیع فصلی موارد آلودگی،
تفاوت معنیداری مشاهده نگردید ( .)p<0/05مطابق نتایج بیامری در جمعیت سگسانان ولگرد حضور داشته و لزوم اجرای برنامههای
کنرتلی احساس میگردد.
کلامت کلیدی :لیشامنیازیس احشایی ،سگ ،الربز
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Canine Leishmaniosis due to Leishmania infantum is a major global zoonosis, potentially fatal to humans and dogs.
Blood samples were taken and collected from cephalic or saphenous vein from 85 stray dogs of different ages, breeds,
and both genders that were registered in the Karaj municipality's dog camping and 60 stray dogs that were registered
in the Kohsar district. After separation of blood sera, anti-Leishmanial antibodies were detected by direct agglutination test (DAT). Out of 85 stray dogs samples from the Karaj municipality's dog camping, 38(44.7%) were males and
47(55.3%) were females and out of these, 4(4.7%) of them were positive for visceral Leishmaniasis that three of them
were male and one was female. All of the seropositive dogs were symptomatic. Out of 60 stray dogs samples from
the kohsar district, 14(23.3%) of them were positive for visceral Leishmaniasis that 6(10%) of positine cases were
males and 8(13.3%) were females .Among the seropositive dogs in this regions, 4(6.6%) cases were asymptomatic
and 10(16.66%) cases were symptomatic. there was not any significant difference between season of sample collection .Visceral Leishmaniasis is a zoonotic disease; therefore, the need for continuous surveillances on the prevalence
of it in our communities is an essential work as a control strategy. There is a need for more additionalserological and
molecular studies for exact determination of the presence of these parasites.
Key words: Kala-azar, Dog, Alborz

خورموج از استان بوشهر به صورت اندمیک دیده شده و در سایر استانها
 در دهه گذشته میانگین تعداد.)3( به صورت اسپورادیک گزارش میشود
 نفر بوده100000  مورد در هر0.449 ساالنه موارد تشخیص داده شده
 نفر از استان اردبیل100000  مورد در هر57 است و باالترین میزان شیوع
 ليشامنيازیس احشايي در ایران اغلب در کودکان زیر.گزارش شده است
پنج سال به خصوص سنین شش ماه تا دو سال و بیشرت در روستاییان دیده
 عفونت احشائی انسانی ممکن است بیعالمت یا عالمتدار باشد.میشود
و در برخی مناطق عفونت غیرآشکار بسیار شایعتر از بیامری با عالئم
 عالئم اصلی لیشامنیازیس احشائی در انسان متنوع و شامل.بالینی است
 و آمنی بوده و نیز دارای یافتههای غیر طبیعی همراه، اسپلنومگالی،تب
با بیامری شامل پانسیتوپنی و هیپرگاماگلوبینمی میباشد در صورت عدم
 باعث%98  ممکن است تا،تشخيص و درمان به موقع اين بيامری در انسان

مقدمه
ليشامنيازيس ييك از بيامريهاي مورد غفلت واقع شده دنيا ميباشد كه
 به ويژه در كشورهاي در حال توسعه تحت،عمدتاً فقريترين فقرا را
 ميليون نفر در معرض خطر ابتال به ليشامنيازيس350 .تأثري قرار ميدهد
.)1(  ميليون مورد جديد هر ساله رخ ميدهد2  و در حدود،قرار داشته
ليشامنيازیس احشايي در ايران از نوع مديرتانهاي میباشد که يک بيامري
زئونوز بوده و عامل آن ليشامنيا اينفانتوم است که توسط پشه خاکيهای
، شغال،جنس فلبوتوموس از سگهاي اهيل و سگسانان وحيش (روباه
 در حال.)2( .گرگ) به عنوان مخزن بیامری به انسان منتقل ميشود
حارض کاالآزار در ایران حداقل در برخی از مناطق چند استان کشور شامل
 دشت مغان و روستای، مشگینشهر،فیروزآباد و جهرم از استان فارس
 برازجان و، کلیرب و اهر از استان آذربایجان رشقی،مثرین از استان اردبیل
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مرگ و مري بيامران بويژه در کودکان گردد (.)2
عالیم بالینی در مخازن سگسانان نیز متفاوت بوده و شامل آلوپسی
رسارسی بدون خارش همراه با سایر اختالالت پوستي ،اونيكوگريفوزيس،
لنف آدنوپاتی پسزانویی ،ریزش موهای دور چشم همراه با ضایعات
دور پلکها و ترشحات چشمی ،ضایعات اولرساتیو استخوانها در ساق
پا و تحليل رفنت و الغر شدن بدن ،لنگش و خون ریزی از بینی میباشد
( .)4كمرت از نيمي از سگهاي عفوين شده عاليم ليشامنيازيس را نشان
ميدهند ،وليكن به طريق زنودياگنوزيس نشان داده شده است كه يك
نسبت بزرگي از سگهاي عفوين شده بدون نشانه ،براي پشه خايكها
عفوينكننده بودهاند ( .)1طبق پراکنگی بیامری در بین سگهای ایران،
مشاهده میکنیم که بیامری در میان این پستانداران در کشور ما به شکلی
قابل مالحظهای حضور دارد (( )12شکل . )1
ﻟﯿﺸﺎﻤﻧﯿازیس اﺣﺸـﺎﯾﯽ ﺳـﮓ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺷـﺎﻤل ﻏـﺮب و ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر
اﯾﺮان اﻧﺪﻣﯿﮏ ﺑﻮده و ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع آن از  14/2ﺗﺎ  17/4درﺻﺪ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ
( .)2در تحقیقات انجام پذیرفته در استان الربز نشان داده شده است که
انگل لیشامنیا اینفانتوم از پشه ناقل ،میزبان انسانی و سگهای اهلی
صاحبدار در مناطق آندمیک جدا شده است .موارد تکگیر بیامری نیز
از مناطق مختلف استان الربز گزارش شده است ( .)5,6ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ اﯾﻨﮑـﻪ

اﻧﮕﻞﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺳﮓﻫﺎ ﻫﺎﻤن اﻧﮕﻞﻫﺎي ﺟﺪاﺷﺪه از اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ،
از ﻃﺮﻓـﯽ ﻣﯿـﺰان آﻟـﻮدﮔﯽ در ﺳﮓﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺳﮓﻫﺎي ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﻻﺳﺖ ،و ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣـﺎ ﺑـﯿﻦ ﺳـﮓﻫـﺎ ي آﻟـﻮده و ﻣﯿـﺰان ﺷــﯿﻮع
در اﻧﺴــﺎن وﺟــﻮد دارد ،ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﻨــﺎﻃﻖ اﻧﺪﻣﯿﮏ ﺳﮓﻫﺎ ﯾﮏ ﻋﺎﻣـﻞ
ﺧﻄـﺮ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﻟﯿﺸﺎﻤﻧﯿﻮز اﺣﺸﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ( )2و با توجه به اینکه
بیامری کشنده لیشامنیازیس احشایی در ایران و استان الربز آندمیک
بوده و لزوم شناسایی وضعیت بیامری و تشخیص به موقع آن در حفظ
جان بیامران و همینطور حفظ سالمت جمعیت سگسانان دارای اهمیت
میباشد تحقیق حارض انجام پذیرفت.
مواد و روشها
جمعآوری منونه
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ -ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎي  1395-1397در
استان الربز اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓـﺖ .استان الربز با مساحت  6945121کیلومرت مربع
بوده و آب و هوای آن از انواع خشک رسد ،نیمه خشک ،مدیرتانهای،
مرطوب و مرطوب رسد تشکیل شده است (شکل .)2
با هامهنگی و همکاری واحد اتالف مدیریت پسامند سازمان خدمات
شهری شهرداری الربز به محل جمعآوری و نگهداری سگهای بیصاحبی

شکل-1پراکندگی لیشامنیازیس احشایی سگ ها در استان های ایران (.)12
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که توسط ماموران شهرداری از متام نقاط استان الربز جمعآوری میشدند،
مراجعه و پس از ثبت مشخصات ظاهری ،سن ،جنس ،عالیم بالینی و مکان
جغرافیایی جمعآوری منونهها از ورید دست حیوان به میزان پنج میلی
لیرت خونگیری به عمل آمد .در طول تحقیق با مراجعه به منطقه کوهسار
و کردان ،که از نظر بیامری منطقه آندمیک در نظر گرفته میشدند()5,6
نیز ﻤﻧﻮﻧـﻪگیری از سگهای بیصاحب منطقه انجام پذیرفت .منونهگیری
ﻃﯽ ﭼﻬـﺎر فصل سال انجام گرفت .منونه خونهای ﺟﻤــﻊآوري شده به
آزمایشگاه تکیاخته شناسی بخش تحقیق و تشخیص بیامریهای انگلی
موسسه تحقیقات واکسن و رسمسازی کرج انتقال و رسم آنها جداسازی
شده و تا انجام تست رسولوژیکی در دمای  -20درجه سانتیگراد نگهداری
شد.
آزمایش آگلوتیناسیون مستقیم
آزمایش آگلوتیناسیون مستقیم با استفاده از آنتیژن تهیه شده در
آزمایشگاه تکیاخته شناسی بخش تحقیق و تشخیص بیامریهای انگلی
موسسه تحقیقات واکسن و رسمسازی کرج و مطابق روش استاندارد
ارایه شده توسط سازمان بهداشت جهانی ( )7انجام پذیرفت .پس
از کشت و تکثیر پروماستیگوتهای لیشامنیا اینفانتوم سویه ایرانی
( )MCAN/IR/07/Moheb-ghاهدایی از طرف دانشکده بهداشت دانشگاه
علوم پزشکی تهران در محیط )SLM (Sheep blood –LB agar base Medium
( )8و جمعآوری آنها با استفاده از سانرتیفوژ ،پروماستیگوتها با بافر PBS
شستشو و سپس تریپسینه شدند .آنگاه با فرمالدئید  %2تثبیت شده ،و با رنگ
کوماسی بریلیانت بلو  %0/4رنگآمیزی گردیدند .در آزمایش آگلوتیناسیون

مستقیم فرم تاژكدار انگل لیشامنیا اینفانتوم در مجاورت رقتهاي
مختلف رسم سگ قرار داده میشود که در صورت وجود آنتیبادي ضد
لیشامنیا در رسم سگ پس از گذشت  18-24ساعت پدیده آگلوتیناسیون
به صورت تشکیل شبکه مشاهده میگردد .در انجام آزمایش از رسم
سگهاي سامل و مبتال به لیشامنیازیس احشایی ،که در تحقیقات پیشین با
استفاده از روش آگلوتیناسیون مستقیم از نظر تیرت آنتیبادي ضد لیشامنیا
مورد ارزیابی قرار گرفته بودند ،به عنوان کنرتل منفی و مثبت مورد
استفاده قرار گرفتند .تیرتهای باالتر یا مساوی  1/3200در لیشامنیازیس
احشایی انسان و تیرتهای کمرت در لیشامنیازیس احشایی سگ مثبت
محسوب میشوند ( .)7در برخی از منابع ( )9در مورد رسم سگ ،از
رقت یک به ده رشوع به تیرتاسیون میمنایند و در نتیجه طبق این منابع
تیرتهای باالتر یا مساوی  1/320را مثبت در نظر میگیرند که در این
تحقیق نیز بر این اساس عمل شد.
آنالیز آماری
جهت ارزیابی ارتباط بین شیوع رسولوژیکی آنتیبادیها در سگها و
فاکتورهای مختلف اپیدمیولوژیکی همچون سن ،جنس ،فصل منونهگیری
و حضور یا عدم حضور عالیم بالینی از آزمون  Chi-squareبا فاصله
اطمینان  0/95و با به کارگیری نرم افزار  16 SPSSاستفاده شد.
نتایج
جمعآوری منونهها مطابق انتظار و مبطابق روش کار صورت پذیرفت
و خصوصیات اپیدمیولوژیکی و بالینی حیوانات تحت آزمایش ثبت

شکل -2موقعیت جغرافیایی استان الربز
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گردید (شکل  85 .)3سگ بیصاحب که از مناطق مختلف استان الربز
جمعآوری شده و در سایت نگهداری سازمان باریافت شهرداری کرج
نگهداری میشدند از نظر حضور آنتیبادی در برابر لیشامنیازیس احشایی
مورد ارزیابی قرار گرفتند .از این تعداد حیوان مورد ارزیابی قرار گرفته
 38قالده ( )%44/7نر و  47قالده ( )%55/3ماده بودند .پس از انجام
آزمایش آگلوتیناسیون مستقیم بر روی این منونهها مشاهده شد که 4
مورد ( )%4/7از آنها از نظر حضور آنتیبادی در برابر لیشامنیازیس
احشایی مثبت بودند که  3مورد ( )% 3/53از نظر جنسیتی نر و  1مورد
(  )% 1/17ماده بودند که از نظر توزیع جنسیتی ،تفاوت معنیداری
مشاهده گردید ( .)p>0/05هر چهار مورد سگهای مثبت ،دارای عالیم
بالینی شاخص لیشامنیازیس احشایی بودند 60 .منونه سگ بیصاحب نیز
از مناطق آندمیک کوهسار و کردان مورد ارزیابی قرار گرفتند که 14
قالده ( )% 23/3از آنها از نظر حضور آنتیبادی در برابر لیشامنیازیس
احشایی مثبت بودند .در بین موارد مثبت 6 ،قالده ( )% 10نر و  8قالده
( )% 13/3ماده بودند که از نظر توزیع جنسی ،تفاوت معنیداری مشاهده
نگردید ( .)p>0/05از میان موارد مثبت یافت شده در کوهسار  4قالده
( )6/66فاقد عالیم بالینی بوده و ده مورد ( )16/66عالیم بالینی تیپیک
لیشامنیازیس احشایی را دارا بودند .بین وجود عالیم بالینی و حضور
آنتیبادی و مثبت شدن آزمایش رسولوژیکی تفاوت معنیداری مشاهده
گردید ( .)p>0/05از نظر توزیع فصلی موارد آلودگی ،تفاوت معنیداری
مشاهده نگردید (( )p<0/05جداول  1و.) 2

بحث
کشور ما به سبب رشایط جغرافیایی آن همواره مامن حضور بیامریهای
خاص گرمسیری از جمله بسیاری از بیامریهای انگلی بوده است.
لیشامنیازیس نیز که در زمره بیامریهای اکولوژیکی قرار میگیرد از دیر
باز در این اقلیم حضور داشته و در کتب قدیمی دانشمندان بر جستهای
هم چون پور سینا نیز به آن اشاره شده است .پروفسور رابرت کلیک
کندریک در رشحی بر تاریخچه لیشامنیازیس اشاره منوده است که هزار
سال پیش حکیم بزرگ پارسی پورسینا اولین توصیف قابل قبول بالینی از
بیامری را ارائه منوده است (.)10
لیشامنیازیس احشایی در سگسانان از مهمترین بیامريهاي مشرتك بین
انسا ن و دام میباشد که در مناطق گرمسیري و غیرگرمسیري شایع بوده
و در انسانها و سگها بیامری کشنده ایجاد میمناید ( .)11تظاهرات
بالینی سگهاي عفونی متفاوت و غیراختصاصی است که این موضوع
تشخیص را مشکل میکند ( .)9اوﻟﯿﻦ ﻣﻮرد ﻟﯿﺸﺎﻤﻧﯿازیس اﺣﺸﺎﯾﯽ ﺳﮓ
در اﯾﺮان در ﺳـﺎل  1913در ﺗﻬــﺮان ﮔــﺰارش ﺷــﺪ ( )10و ﺑــﻪ دﻧﺒــﺎل آن
ﻣﻮارد دﯾﮕﺮي از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘـﺎط ﮐﺸـﻮر ﮔـﺰارش ﮔﺮدﯾـد .با توجه به مطالعات
گذشته ،در مناطق اندمیک لیشامنیازیس احشایی در ایران 13-24 ،درصد
از سگهاي آلوده داراي عالئم بالینی بوده و تقریباً  75درصد سگها
فاقد عالئم بالینی میباشند ( .)13در مطالعه محبعلی و همکاران طی
سالهاي  2/18 ،1999-2003درصد از سگهاي خانگی شامل غرب کشور
شامل استانهاي اردبیل و آذربایجان رشقی از نظر تیرت آنتیبادي ضد

جدول  -1مشخصات اپیدمیولوژیک تحقیق بر اساس فصل منونه گیری و فاکتور جنس
فصل نمونه گیری

منطقه نمونه گیری

تعداد نمونه

مناطق مختلف استان البرز

85

15

کوهسار و کردان

60

12

15

مجموع

145

27

40

جنس
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تابستان

پاییز

زمستان

نر

ماده

25

20

25

38

47

13

20

33

27

33

45
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جدول  -2مشخصات تحقیق بر اساس تعداد  ،موارد مثبت و منفی و دارا بودن عالیم.
وضعیت موارد مثبت از نظر وجود عالیم بالینی تیپیک

موارد مثبت

منطقه نمونه گیری

تعداد نمونه

مناطق مختلف استان البرز

85

4

کوهسار و کردان

60

14

23/3

مجموع

145

18

12/41

لیشمانیا

بدون عالیم

تعداد

درصد

دارای عالیم

4/7

4

0
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4

14

4
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شکل  -تصویر و تظاهرات بالینی سگ های رسولوژیکی مثبت دارای عالیم بالینی موجود در منطقه که به طور طبیعی با لیشامنیا اینفانتوم آلوده شده بودند.

73

لیشامنیا مثبت نشان دادند ( .)14در سال  2011محمدي قلعهبین و
همکاران سگهاي عالئمدار و فاقد عالئم را در شهرستان مشکینشهر
بررسی کردند .در این مطالعه  60قالده سگ بررسی شد که  3.3درصد
از سگها با تست آگلوتیناسیون مستقیم مثبت نشان دادند ( .)15در
سال  2013براتی و همکاران میزان لیشامنیازیس احشایی را در سگهاي
خانگی در شهرستان مشکینشهر بررسی کردند .در این مطالعه 3.23
درصد از سگهاي مورد مطالعه از نظر تیرت آنتیبادي ضد لیشامنیا مثبت
نشان دادند (.)13
در برخي از كشورها ،به دالیل خاصی ،مثل ترس از ايجاد مقاومت
دارويي ،عودهاي برگشتپذير يا وضعيتهاي خطرناك اپيدميولوژييك،
بنابر احتياط مرگ راحت و بدون درد سگهاي اهيل عفوين شده انجام
ميپذيرد .بيشرت دامپزشكان ترجيح ميدهند كه ليشامنيازيس سگسانان
را از طريق درمان ضدليشامنيايي مديريت منايند ،تا اينكه به دقت مراقب
و گوش به زنگ عودها باشند ( .)1داروهايي كه مقدمتاً جهت درمان
بيامري انساين استفاده ميشوند به علت اثربخيش انگلكيش پايني آنها
در اين ميزبان (سگ) و داشنت پتانسيل ترسيع كردن ايجاد مقاومت
در انگل نبايستي جهت درمان ليشامنيازيس سگسانان استفاده شوند.
درصد بااليي از سگهاي درمان شده ،چند ماه پس از شيمي درماين،
عيل رغم بهبود باليني ،عفونتزايي خود جهت پشه خايكها را دوباره
به دست ميآورند ،و بدين طريق مشكل اپيدميولوژييك منبع عفونت
پنهان ميماند ( .)1به طور ايدهآل ،كليه سگهاي نشانهدار يا رسم مثبت
بايستي حذف گردند و هر چند ثابت نشده است كه ،پايش و جمعآوري
گروهي سگهاي رسم مثبت در برنامههاي كنرتيل به طور ثابت مؤثر بوده
است (به طور مثال ،در برزيل) ( .)1مؤثر بودن نيمه بهينهي اين برنامهها
به فاصلهي تأخريي مابني رسولوژي مثبت شدن و جمعآوري سگها،
حساسيت كم آزمايشهاي رسولوژييك جهت تشخيص اكرثيت سگهاي
عفوينكننده و ،به طور عمده ،پوشش تنها جزيئ از جمعيت سگسانان
عفوين شده نسبت داده ميشود.
نتیجهگیری و پيشنهادات
با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق میتوان چنین استنباط منود که
بیامری در سطح استان در میان جمعیت سگهای بیصاحب حضور داشته
و پتانسیل ایجاد مشکالت بهداشتی را دارا میباشد که بایستی اقدامات
الزم جهت پیشگیری از گشرتش آن اتخاذ گردد .در همین راستا در جهت
کنرتل بیامری به مسئولین مرتبط با سگهای بی صاحب و نحوه برخورد
با حیوان آلوده و رشایط درمان و معدومسازی آموزشهای الزم مطابق
دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی ارایه شد.
تشکر و قدردانی
از رياست و معاونت محرتم پژوهشی موسسه تحقیقات واکسن و
رسمسازی رازی کرج که تسهيالت الزم برای اجرای اين پروژه را فراهم
منودند کامل تشکر و قدردانی را داریم  .کلیه هزینههای این تحقیق در
قالب پروژه تحقیقاتی به شامره ثبت  2-18-18-029-950236تامین مالی
و عالوه بر آن فضا و تجهیزات آزمايشگاهی نیز توسط موسسه تحقيقات
واكسن و رسمسازی رازی فراهم گردیده است.
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