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سال در مناطق گزارش شدد  شررسدنان رودبدار از اسدنان      21 ریدر کودکان ز ییاحشا وزیشمانیل یولوژیدمیسرواپ یبررس عنوان :

 2931در سال  النیگ

 یمحبعل یدکنر مرد ،یدکنر محمد رضا محمود راهنما: دیاسات

 دکنر زهرا عطرکار روشن مشاور: استاد

 شاد یاین ریام رجیا: سندهینو

 

 چکیده

گدزش   لهیشد  و به وسد  جادیا یدونووان ایشمانیاست که توسط کمپلکس ل یانگل یماریب کیکاالآزار  ای ییاحشا وزیشمانیل مقدمه:

 یهابود  و در سال ییاحشا وزیشمانیل یانرانهی( عامل نوع مدL.infantum) نفاننومیا ایشمانیلشود. یماد  مننقل م یخاک یهاپشه

 نید شررسنان رودبار گزارش شد  اسدت. باتوهده بده ا    یمخنلف یسال از قسمت ها 21در کودکان کمنر از  یماریاز ب یموارد ریاخ

 .دیگرد یر طراحدر شررسنان رودبا یماریب نیا تیوضع یهرت بررس یمطلب مطالعه ا

عفوندت   یفراواند  نیدی سال به منظور تع 21 ریدر کودکان ز 2931سال  یو ط یمقطع -یفیمطالعه از نوع توص نیا ها:و روش مواد

 نید رودبار بودندد. در ا  یو شرر ییسال مناطق روسنا 21مورد مطالعه کودکان تا  تی. همعرفتیانجام پذ ییاحشا وزیشمانیل یسرم

بداال اسدت،    تیو حساسد  یژگد یمعنبر و با و ،یساد ، اقنصاد یکه روشDirect Agglutination Test  (DAT) مطالعه از روش

نفر )از مناطق آلود  گزارش شدد  شررسدنان    321اسنفاد  شد. در مجموع از  ییاحشا وزیشمانیل یعفونت سرم یفراوان نییتع یبرا

%(، 6/71نفدر )  774مدذکر و   ،یمورد بررس تیهمع%( از 7/12نفر ) 742شد.  ینمونه پالسما همع آور ییرودبار( به صورت خوشه ا

 مونث بودند.  

 یبداد  یآنند  یدارا DATبدا روش   شی%( از افدراد مدورد آزمدا   11/2مدورد ) 27ها، شیپالسما و انجام آزما یپس از هدا ساز :جینتا

 202611و 20111 یبداد  یآنند  ینرهدا یت دارای%( 61/1) مدورد  6 مجمدوع،  در و بودندد  ≥20111ندر یبدا ت  ایشدمان یضدد ل  یاخنصاص

مانندد0   ینیعالئم بدال  یمورد دارا 4تعداد  نی)مثبت( بودند، از ا 209111 یباد ینر آننیت ی%( دارا14/1مورد ) 1)مشکوک( بودند و 

داشت. همه مدوارد سدرم    زین یو هپاتومگال یفوق؛ تب، اسپلنومگال ینیعالئم بال برمورد عالو  کیو فقط  ییاشنرا یو ب یالغر ،یآنم

 نداشنند. کیبه مناطق آندم یمسافرت گونهچیمثبت ساکن منطقه بود  و سابقه ه

در  نیسدال و بده پدائ    21کودکدان   نیدر شررسنان رودبار در بد  ییاحشا وزیشمانیمطالعه عامل ل نیا جیباتوهه به ننا :یریگجهینت

 شررسنان وهود دارد. نیدر ا کیبه شکل اسپوراد ییاحشا وزیشمانیگردش بود  و ل

 رانیانسان، ا م،یمسنق ونیناسیآزمون آگلوت ،یولوژیدمیسرواپ ،ییاحشا وزیشمانیل واژه:دیکل

 


