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بزرسی اپیذهیَلَصی لیطواًیَس جلذی در استاى اصفْاى درطی سال ّای ()1380-1390
()2

ًَیسٌذگاى  :دکتز هحوذ ػلی ًیلفزٍش سادُ ( ، )1هٌْذط لیال ضیزاًی بیذ آبادی
فذایی ًَبزی ( ،)4دکتز فزیبا جؼفزی

 ،دکتز سیذ هحسي حسیٌی ( ، *)3دکتز رضا

()5

-1داًطیار ،هزکش تحمیمات پَست ٍ سلَل ّای بٌیادی ،داًطگاُ ػلَم پشضكی تْزاى ،تْزاى ،ایزاى.
Email: dr_nilforoush@yahoo.com

-2داًطجَی دکتزی حطزُ ضٌاسی پشضكی ،کارضٌاط پضٍّطی ،هزکش تحمیمات بیواری ّای پَستی ٍ سالك ،داًطگاُ ػلَم
پشضكی اصفْاى ،اصفْاى ،ایزاى .گزٍُ حطزُ ضٌاسی پشضكی ٍ هبارسُ با ًاللیي ،داًطكذُ بْذاضت ،داًطگاُ ػلَم پشضكی
تْزاى ،تْزاى ،ایزاى.
Email: lshiranibidabadi@gmail.com

 -3داًطیار ،هزکش تحمیمات بیواری ّای پَستی ٍ سالك ،گزٍُ اپیذهیَلَصی ٍ آهار سیستی ،داًطگاُ ػلَم پشضكی اصفْاى،
اصفْاى ،ایزاى.
Email: hosseini@hlth.mui.ac.ir

 -4دکتزای تخصصی ػفًَی ،کارضٌاط ٍاحذ هبارسُ با بیواریْا ،هؼاًٍت بْذاضتی استاى  ،داًطگاُ ػلَم پشضكی اصفْاى،
اصفْاى ،ایزاى.
Email:reza۱۳٤۷۰@yahoo.com

 -5داًطیار ،هزکش تحمیمات بیواری ّای پَستی ٍ سالك ،داًطگاُ ػلَم پشضكی اصفْاى ،اصفْاى ،ایزاى .هزکش تحمیمات
پَست ٍ سلَل ّای بٌیادی ،داًطگاُ ػلَم پشضكی تْزاى ،تْزاى ،ایزاى.
jaffary@pharm.mui.ac.ir

ًَیسٌذُ ی هسؤٍل :دکتز سیذ هحسي حسیٌی ،داًطیار ،هزکش تحمیمات بیواری ّای پَستی ٍ سالك ،گزٍُ اپیذهیَلَصی ٍ
آهار سیستی ،داًطگاُ ػلَم پشضكی اصفْاى ،اصفْاى ،ایزاى .ایویلhosseini@hlth.mui.ac.ir :

www.SID.ir

Archive of SID

چكیذُ :
همذهِ  :استاى اصفْاى اس کاًًَْای لذیوی لیطواًیَس جلذی خصَصا ًَع رٍستایی یا هزطَب آى ( zoonotic cutaneous

 Leishmaniasisیا  ) Z.C.L.هی باضذ .با تَجِ بِ ایٌكِ اپیذهیَلَصی بیواری پیچیذُ است ،ػالٍُ بز ضزایط اللیویٍ ،جَد
پطِ ّای خاکی بِ ػٌَاى ًالل ٍ جًَذگاى بِ ػٌَاى هخشى ،ػَاهل دیگزی ًیش در گستزش بیواری ًمص دارًذ .اس آى جولِ هی
تَاى بِ طزحْای کط اٍرسی ،هْاجزت افزاد غیز هصَى بِ هٌاطك بَهی بیواریٍ ،رٍد افزاد آلَدُ بِ هٌاطك هستؼذ بیواری،
گستزش سزیغ ٍ بذٍى بزًاهِ ضْزّا ٍ تغییزات سیست هحیطی هاًٌذ آبیاری ،سذ ساسی ٍ بیاباى سدایی اضارُ ًوَد کِ ّوِ
باػث افشایص خطز بیواری ٍ ایجاد کاًًَْای جذیذ ضذُ است .با تَجِ بِ فمذاى اطالػات کافی در هَرد اپیذهیَلَصی ٍ
ضیَع بیواری در استاى اًجام ایي تحمیك السم ٍ ضزٍری بِ ًظز هی رسیذ.
رٍضْا  :اطالػات اس طزیك پزًٍذُ بیواراى ٍ استفادُ اس اطالػات ثبت ضذُ در آى در هزکش بْذاضت استاى جوغ آٍری گزدیذ.
ایي دادُ ّا اس ًوًَِ هستمین هیكزٍسكَپی تْیِ ضذُ تَسط آسهایطگاُ ّای تطخیص سالك هزکش تحمیمات بیواریْای
پَست ٍ سالك ٍ هزاکش بْذاضتی دیگز هثبت تطخیص دادُ ضذُ ٍ هطخصات فزدی ،تؼذاد ٍ هحل سخن ،هذت ابتال ،هحل
سكًَت ،هحل کار ٍ سابمِ هسافزت در  2هاُ گذضتِ جوغ آٍری ضذُ است .بزاساط اطالػات هَجَد در پزًٍذُ ّا ٍضؼیت
اپیذهیَلَصیك بیواری در کل استاى هطخص ضذ.
یافتِ ّا  :در ایي هطالؼِ  28315هَرد بیوار هبتال بِ لیطواًیَس در طی سالّای  1390 – 1380در کل استاى اصفْاى ٍارد
هطالؼِ گزدیذًذ .اس ایي تؼذاد بیوار  10809هَرد ( )٪38/2سى ٍ  17491هَرد ( )٪61/8هزد بَدًذ .هیاًگیي سٌی هبتالیاى
( )22/40± 16/52هیباضذ ٍ در هحذٍدُی سٌی  1تا  100سال بَد .در بزرسی  28315فزد آلَدُ بِ تفكیك هحل سخن ،
ضایؼِی صَرت  ،٪12/1دست ٍ پا  ،٪12/3صَرت ٍ دستّا  ،٪4/5صَرت ٍ دست ٍ پاّا  ،٪1/4پاّا  ،٪24/1دستّا
 ٍ ٪32/3هحل آلَدگی در  ٪11/5غیز اس صَرت ،دستّا ٍ پاّا بَد .تؼذاد ضایؼات رٍی بذى بیواراى بیي  1تا بیص اس 3
سخن بَد .در بیي هبتالیاى ً 12163فز ( )٪43یك سخنً 6330 ،فز ( )٪22/4دٍ سخنً 503 ،فز ( )٪1/8سِ سخن ٍ ً 8008فز
( ) ٪28/3بیطتز اس سِ سخن داضتٌذ .بیطتزیي هَارد بیواری هزبَط بِ افزاد ساکي در ضْزستاىّای استاى ٍ هٌاطك ضْزی استاى
بَد )٪63/2( 17883.بیواراى در هٌاطك ضْزی ٍ  )٪29/1( 8241در هٌاطك رٍستایی سكًَت داضتٌذ.
بحث ٍ ًتیجِ گیزی  :با تَجِ بِ ًتایج فَق ضیَع سالك در استاى اصفْاى باال بَدُ ٍ لشٍم هبارسُ با هخشى ٍ ًالل بیواری
در هٌطمِ هطاّذُ هی ضَد .رًٍذ تمزیبا هتغیز بیواری در سالْای هختلف ًطاى دٌّذُ آًذهیك بَدى استاى اصفْاى ًسبت بِ
ایي بیواری هی باضذ ٍ هطالؼات اپیذهیَلَ صیك ٍسیؼتزی پیطٌْاد هی گزدد .
ٍاصُ ّای کلیذی :لیطواًیَس جلذی ،اپیذهیَلَصی  ،ضیَع  ،اصفْاى ،ایزاى
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