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 چکیده
که مخزن آن   ،  باشد لیشمانیوز جلدی روستایی عفونت ناشی از انگل تک یاخته از جنس لیشمانیا می           : سابقه و هدف  

ان گزارش  سالیانه موارد متعددی از این بیماری از مناطق مختلف ایر         . معموالً جوندگان تحت خانواده ژربیلینه هستند     
های اندمیک   دامغان یکی از کانون    . باشد  می  ها نیز از جمله آن    از استان سمنان     گردد که شهرستان دامغان       می

صورت اپیدمی درآمد و هنوز نیز تعداد زیادی موارد         ه ، بیماری در این منطقه ب     1378لیشمانیوز جلدی بوده که در سال       
تواند آلودگی   که میزان آلودگی مخازن لیشمانیوز جلدی، می        ه به این  با توج . گردد آلودگی انسانی در آن گزارش می      

ای با هدف بررسی آلودگی جوندگان به         های پیشگیری و کنترل را تحت تأثیر قرار دهد، مطالعه           انسانی و نیز برنامه   
 .  انجام گرفت1380-81های  لیشمانیوز جلدی در مناطق روستایی شهرستان دامغان در سال

 روستا از بین کلیه روستاهای شهرستان دامغان         12ین مطالعه از نوع توصیفی بوده که در آن تعداد             ا: روش کار 
جوندگان صید شده به    . گیر، نسبت به صید جوندگان اقدام شد        های زنده  ها با استفاده از تله     انتخاب گردید و در آن    

ها، از گوش، پوزه و سایر نقاط مشکوک         هوش کردن و ثبت مشخصات ظاهری آن       آزمایشگاه منتقل شده و پس از بی      
آمیزی شده و زیر      ها با رنگ گیسما رنگ       نمونه. زنی تهیه گردید    شان گسترش تماسی به روش سمباده         بدن

های  فرمو نتایج در    .  از نظر وجود جسم لیشمن مورد بررسی قرار گرفت         هزار برابر نمایی   میکروسکوپ نوری با درشت   
آزمون مقایسه  (و آمار تحلیلی     ) توزیع فراوانی، جدول و نمودار     (کمک آمار توصیفی     با  ها   اطالعاتی ثبت و داده    

 . مورد بررسی قرار گرفت) نسبت ها
ها  آن ) 6/80(% سر   250 جنس و گونه مختلف صید شدند که         4 سر جونده از     310در این مطالعه مجموعاً     : ها یافته

ان در مناطق دارای آلودگی انسانی با سایر مناطق تفاوت              میزان آلودگی جوندگ  . آلوده به انگل لیشمانیا بودند     
) 2/73(%ترین آن    مربوط به فصل بهار و کم      ) 9/83(%ترین میزان آلودگی جوندگان       بیش. داری را نشان نداد    معنی

و ) ترین میزان  بیش(آلودگی  % 86جوندگان مناطق غربی شهرستان دامغان       . مربوط به فصل تابستان برآورد گردید      
جنس و گونه غالب    . آلودگی به انگل لیشمانیا را نشان دادند      ) ترین میزان  کم(موارد  % 68 گان منطقه جنوبی در   جوند

 . می باشد% 83میزان کل و با میزان آلودگی % 89جوندگان صید شده نزوکیا ایندیکا با 
ان به عفونت لیشمانیوز    های حاصل از این پژوهش نشان دهنده آنست که میزان آلودگی جوندگ            یافته: گیری نتیجه

با توجه به وفور این جوندگان و       . باشد جلدی در مناطق روستایی شهرستان دامغان از رقم بسیار باالیی برخوردار می            
های آتی و    ها به محل سکونت و کسب و کار مردم روستا، احتمال باقیماندن بیماری در سال                نزدیکی محل زیست آن   

 ه مناسب ز جلدی دور از ذهن نبوده و این امر نیاز به اقدامات همه جانبه برای مبارز               حتی ظهور اپیدمی مجدد لیشمانیو    
 . سازد با مخازن و سایر اقدامات پیشگیرانه را در این شهرستان مطرح می

  ایران- دامغان- جوندگان- جلدیلیشمانیوز: های کلیدی واژه
 E-mail: behrad46@yahoo.com، 0232-5246066: نمابر، 0232-5242231 :تلفن.  نویسنده مسئول *
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 ١٣٨

 مقدمه 
لیشمانیوزها گروهی از بیماری های انگلی هستند که توسط       
انگل های تک یاخته جنس لیشمانیا در انسان، گوشت خواران و        

این بیماری ها در بسیاری از نقاط       . جوندگان ایجاد می شوند  
از جمله ایران به صورت       )  کشور جهان   80بیش از    (دنیا  

 400مشاهده می شوند و تخمین زده می شود که تا            اندمیک  
 ].7،9[میلیون نفر در دنیا در معرض ابتال به بیماری هستند 

 1-5/1میزان بروز سالیانه لیشمانیوز جلدی در جهان           
میلیون نفر است که به نظر می رسد بروز واقعی آن بیش از این             

تاکنون از ایران فرم های جلدی        ]. 6،10،13[مقدار باشد    
 . و احشائی بیماری گزارش گردیده است) شهری و روستایی(

 مورد لیشمانیوز جلدی از نقاط         20000سالیانه حدود    
مختلف ایران گزارش می شود که البته میزان واقعی آن را               

 ].6[چندین برابر میزان گزارش شده تخمین می زنند 

در ) سالک مرطوب (بیماری لیشمانیوز جلدی روستایی       
تعدادی از روستاهای شهرستان دامغان به          در    1378سال  

 78صورت اپیدمی گزارش گردید به طوری که تا پایان سال            
بالغ بر هزار مورد آلودگی انسانی ثبت گردیده و تا دی ماه سال            

 مورد جدید به موارد قبل اضافه             600 نیز حدود       79
گردیده است و در حال حاضر نیز ساالنه موارد زیادی از               

قه گزارش می گردد که این مسئله لزوم یک           بیماری در منط  
مبارزه جدّی و مؤثر بر علیه بیماری را نشان می دهد، که یکی             

با توجه به   . از این موارد می تواند مبارزه با مخزن بیماری باشد        
نظر صاحب نظران در صورت گزینش روش مبارزه با مخزن           

مع و جهت کنترل و مبارزه با بیماری حتماً بایستی اطالعات جا
کامل در مورد مخزن از جهات مختلف از جمله وضعیت               

لذا در این پژوهش اقدام     . آلودگی مخازن به انگل کسب نمائیم     
به بررسی آلودگی جوندگان به لیشمانیوز جلدی در مناطق            
روستایی شهرستان دامغان گردید تا بلکه بتوان با اطالعات            

 .اتخاذ کردبه دست آمده روش مبارزه ایده آلی را در منطقه 

  
 مواد و روش ها 

 روستا در   3( روستا   12پس از تعیین حجم نمونه، تعداد        
به روش سیستماتیک و تصادفی ساده       ) هر جهت جغرافیایی  

سالک ( روستا دارای آلودگی      6انتخاب گردید به نحوی که       
 .  روستا فاقد آلودگی بود6و ) انسانی

) شرمن(ر   با استفاده از تله های زنده گی       .صید جوندگان 
اقدام به صید جوندگان در داخل و اطراف روستاهای منتخب           

تله گذاری، حوالی غروب آفتاب و برداشت تله ها       . طرح گردید 
طعمه های مورد استفاده برای صید     . صبح روز بعد انجام گردید    

جوندگان صید شده به دانشکده     . گردو، پنیر، گندم و خیار بود     
 . مونه برداری قرار گرفتندبهداشت دامغان منتقل و مورد ن

 جوندگان صید شده با استفاده      .بی هوشی و نمونه برداری  
از کلروفرم، بی هوش و سپس مشخصات ظاهری هر جونده            

انجام و  ) اندازه دم، پا، گوش و بدن      (ثبت و اندازه گیری الزم      
پس از آن اقدام به نمونه برداری از گوش ها و زخم های موجود           

به ویژه پوزه و بیخ دم به روش گسترش          در سایر نقاط بدن      
نمونه ها پس از رنگ آمیزی با رنگ گیسما، با         . تماسی گردید 

درشت نمائی هزار برابر میکروسکوپ نوری جهت یافتن انگل         
نتایج . لیشمانیا به دقت مورد مشاهده و بررسی قرار گرفت           

حاصل در فرم های مربوطه جهت تجزیه و تحلیل آماری ثبت           
 .گردید

 
 ایج نت

 جونده از چهار جنس و گونه    310در این بررسی مجموعاً     
بیش ترین تعداد جوندگان صید شده        . مختلف صید گردید   

 مورد          53مربوط به روستاهای آهوانو و آستانه هر کدام              
%)  6/1(و کم ترین آن مربوط به روستای صالح آباد         %) 1/17(

 ) 1جدول . (می باشد

دگان صید شده، نزوکیا ایندیکا      از نظر جنس و گونه جون      
که بیش ترین  %) 89 سر،   276(دارای بیش ترین فراوانی بود      

بود و در   %) 17 سر،   47(تعداد آن مربوط به روستای آهوانو        
ضمن این که  . روستای کالته از این جنس و گونه دیده نشد           

باالترین میزان آلودگی نیز مربوط به همین جنس و گونه               
 %).83(می باشد 
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  و همکارانبهراد پورمحمدی                                                                   ...                 بررسی آلودگی جوندگان به لیشمانیوز جلدی 

 ١٣٩

موارد مربوط به فصل بهار،          % 1/38 نظر فصل صید،      از
مربوط % 6/10فصل پاییز و    % 4/28فصل تابستان،   % 9/22

 .به فصل زمستان می باشد

 توزیع فراوانی جوندگان صید شده در مناطق روستایی             .1جدول  
 1380-81های  ها در سال شهرستان دامغان به تفکیک محل صید آن

تعداد جوندگان صید    درصد
 شده

نام (محل صید جوندگان    
 )روستا

 برم 27 7/8

 آبادو صالح 5 6/1

 حسن آباد 25 1/8

 وامرزان 22 1/7

 مهماندوست 29 4/9

 زرین آباد 25 1/8

 صید آباد 17 5/5

 قدرت آباد 16 2/5

 قوشه 30 7/9

 آهوانو 53 1/17

 آستان 53 1/17

 کالته 8 6/2

 جمع 310 100

 
گی جوندگان صید شده به انگل          از نظر وضعیت آلود     

لیشمانیا بر حسب محل های صید آن ها، باالترین میزان آلودگی         
و کم ترین آن در     %) 8/93(در روستای قدرت آباد و حومه        

میزان کل آلودگی     . مشاهده گردید%) 50(روستای کالته     
می باشد در کل آلودگی جوندگان           % 6/80جوندگان،   

 باالیی برخوردار می باشد     روستاهای مورد بررسی از میزان      
از نظر فصول صید جوندگان، باالترین میزان            ). 2جدول(

آلودگی جوندگان مربوط به بهار و کم ترین در تابستان                
که البته از نظر )  درصد2/73 و 9/83به ترتیب (مشاهده گردید 

میزان آلودگی در     . آماری تفاوت معنی داری مشاهده نشد      
 ).1نمودار (اشد زمستان و پاییز برابر می ب

میزان آلودگی جوندگان در روستاهای دارای آلودگی           
 درصد و در روستاهای فاقد آلودگی        4/77انسانی به سالک،    

 درصد مشاهده شد که این تفاوت از نظر آماری           8/82انسانی  
 ). 3 و 2نمودارهای (معنی دار ارزیابی نگردید 

میزان آلودگی جوندگان در روستاهای منطقه غرب             
و در روستاهای منطقه     )  درصد 7/85(رستان، باالترین    شه

گزارش گردید که از نظر       )  درصد 4/68(جنوب، کم ترین    
نمودار  (=P-value 04/0 آماری این تفاوت معنی دار می باشد    

4.( 

 وضعیت آلودگی جوندگان صید شده به انگل لیشمانیا بر             .2جدول  
ان دامغان در    ها در مناطق روستایی شهرست       های صید آن    حسب محل 

 80-81های  سال

درصد 
 آلودگی

تعداد 
جوندگان 

دارای آلودگی  
 انگلی

تعداد جوندگان   
 صید شده

محل صید     
 جوندگان

 برم 27 17 7/62

 آبادو صالح 5 4 80

 آباد حسن 25 18 72

 وامرزان 22 18 8/81

 مهماندوست 29 24 8/82

 آباد زرین 25 22 88

 آباد صید 17 14 4/82

 آباد قدرت 16 15 8/93

 قوشه 30 25 3/83

 آهوانو 53 46 8/86

 نهآستا 53 43 1/81

 کالته 8 4 50

 جمع 310 250 6/80
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بهار

تابستان

پاییز 
����

زمستان

 وضعیت آلودگی جوندگان صید شده به انگل لیشمانیا بر حسب            .1نمودار  
-81های   ها در مناطق روستایی شهرستان دامغان در سال         فصول صید آن  

1380 
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 ١٤٠
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��������������������������������������

82.75%80%
72%

93.75% 62.96%
81.81%

����
���� برم
����
وامرزان����

����مهماندوست
���� صالح آبادو

حسن آباد
����

قدرت آباد

 وضعیت آلودگی جوندگان صید شده به انگل لیشمانیا در مناطق           .2نمودار  
-81های   روستایی دارای آلودگی انسانی در شهرستان دامغان در سال           

1380 
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86.79%50%

83.33%

82.35% 81.13%

����
����زرین آباد

آستانه����

آهوانو
����

کالته

����صیدآباد
قوشه����

 
 وضعیت آلودگی جوندگان صید شده به انگل لیشمانیا در            .3نمودار  

81های    روستایی فاقد آلودگی انسانی در شهرستان دامغان در سال          مناطق
-1380 
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 وضعیت آلودگی جوندگان صید شده به انگل لیشمانیا بر حسب            .4نمودار  
ها در مناطق روستایی شهرستان دامغان در           مناطق جغرافیایی صید آن    

 1380-81های  سال

 
 بحث و نتیجه گیری

انیوز جلدی روستایی یک بیماری زئونوز است و           لیشم
بیماری در جایی دیده می شود که اوالً حیوانات مخزن بیماری          

وجود داشته  باشند و جمعیت آن ها نیز به اندازه کافی زیاد               
باشد؛ ثانیاً پشه خاکی های ناقل نیز وفور کافی داشته  باشند؛            

وده قرار گیرد      ثالثاً انسان به دالیلی در مجاورت حیوانات آل         
حیوانات مخزن بیماری معموالً جوندگان از انواع             ]. 6[

در ]. 1،4[موش های صحرایی تحت خانواده ژربیلنه هستند         
 ]. 1،4،5[ایران سه کانون برای بیماری شناخته شده است 

کانون های جنوب  ) 2کانون های مرکز و شمال شرق،       ) 1
 .انکانون جنوب شرقی بلوچست) 3غربی و جنوب، 

در کانون مرکز و شمال شرق، مخزن حیوانی اصلی موشی          
 60 تا    30به نام رومبومیس اپیموس گزارش شده است که           

درصد آن ها در فصل پاییز به عفونت مبتال می شوند ضمن              
این که آلودگی جوندگان دیگر نیز مثل مریونس لیبیکوس در           

 . این کانون ها دیده شده است

 جنس و   4 سر جونده از     310در این بررسی در مجموع       
آن ها آلوده به انگل     % 64/80گونه مختلف صید گردید که        

لیشمانیا بودند که این رقم جزو باالترین ارقام آلودگی                
جوندگان به انگل لیشمانیا در انواع مختلف مطالعات در ایران           

 ]. 11،12،8،3،2[و سایر کشورهای جهان می باشد 

ند نشان گر وجود پتانسیل    این میزان باالی آلودگی می توا     
الزم جهت اپیدمی شدن بیماری در برخی روستاهای مورد            
بررسی در آینده باشد؛ به ویژه این که میزان آلودگی جوندگان           

در مناطق فاقد آلودگی انسانی نیز رقم باالیی را نشان داد                    
که البته با میزان آلودگی جوندگان در مناطق دارای         %) 79/82(

از نظر آماری تفاوت معنی داری       %) 4/77(سانی  آلودگی ان 
نشان نداد، که این می تواند زنگ خطری باشد برای گرفتاری            
افراد به بیماری در مناطق روستایی که فاقد آلودگی انسانی             

 .می باشند

از نظر فصل، تفاوت معنی داری در میزان آلودگی جوندگان         
دگان در  مشاهده  نشد و این نشان می دهد که آلودگی جون            

 . فصول مختلف سال تقریباً روند یک سانی را طی می کند

علی رغم این که شهرستان دامغان از نظر موقعیت جغرافیایی        
که ] 1،4،5[قابل بحث در کانون مرکز و شمال شرق می باشد            

بیماری ) اصلی(در آن رومبومیس اپیموس مخزن غالب            
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  و همکارانبهراد پورمحمدی                                                                   ...                 بررسی آلودگی جوندگان به لیشمانیوز جلدی 

 ١٤١

تیجه این  لیشمانیوز جلدی روستایی را تشکیل می دهد اما ن          
بررسی نشان داد که اوالً بیش ترین تعداد جونده صید شده              
مربوط به جنس و گونه نزوکیا ایندیکاست و در ثانی باالترین           
درصد آلودگی به انگل نیز مربوط به همین جنس و گونه                

با توجه به جمعیت زیاد و درصد آلودگی         %). 6/82(می باشد  
ه عنوان  مخزن اصلی     باالی نزوکیا ایندیکا می توان آن را ب         

 . بیماری قلمداد کرد

آلودگی جوندگان در چهار سمت شهرستان دامغان مورد          
بررسی قرار گرفت که منطقه جنوب با غرب و نیز شرق به                

طور جداگانه از نظر آماری دارای تفاوت معنی داری بود                     
)04/0P-value=(             ؛ اما آلودگی در جنوب با شمال از نظر

ضمن این که آمار و ارقام      . معنی داری نداشت آماری تفاوت   
نشان داد که آلودگی در هر چهار سمت شهرستان از میزان               

 . باالیی برخوردار است

به طور خالصه، یافته های تحقیق نشان دهنده میزان باالی         
آلودگی جوندگان به عفونت لیشمانیوز جلدی در مناطق             

 می دهد، جنس   روستایی شهرستان دامغان می باشد و نیز نشان      
با توجه به   . و گونه غالب جوندگان آلوده نزوکیا ایندیکاست       

وفور این جوندگان و آلودگی باالی آن ها و نزدیکی محل              
زیست آن ها به محل سکونت و کسب و کار مردم روستا و               
حتی احتمال گسترش بیماری به داخل شهر، احتمال باقیماندن         

سانی و نیز ظهور     بیماری در سطح باال در بین جمعیت ان           
اپیدمی در منطقه دور از ذهن نبوده و این وضعیت نیاز به                 
اقدامات اساسی و جدی برای مبارزه با مخزن و سایر اقدامات           

 . پیش گیرانه دارد

 
 تشکر و قدردانی

از مسئولین محترم دانشگاه و دانشکده به دلیل عنایت             
ح خاص و حمایت های بی دریغشان در تمام مراحل اجرای طر        

و نیز سایر افرادی که به نوعی محققین را در امر اجرا و به ثمر               
رساندن این بررسی یاری رساندند، نهایت تشکر و قدردانی را          

 . به عمل می آوریم
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