
111

شماره1،ويژهنامه1
مجلهتحقيقاتآزمايشگاهىدامپزشكى،دوره4،

رضوى خراسان مشهد،استان شهرستان خانگى سگهاى در احشايى ليشمانيوز شناسى انگل و سرولوژى بررسى
نگاه4 خوش 3،جواد نقيبى رزمى2،ابوالقاسم غالمرضا سبزوارى1*، صدف

دانشگاه دامپزشكى دانشكده پاتوبيولوژى 2_گروه مشهد فردوسى دانشگاه دامپزشكى دانشكده شناسى انگل (Ph.D) تخصصى دكتراى 1_دانشجوى
فردوسى مشهد دانشگاه دامپزشكى دانشكده درمانگاهى علوم گروه مشهد فردوسى دانشگاه دامپزشكى دانشكده پاتوبيولوژى 3_گروه مشهد فردوسى

sadafsabzevari@gmail.com مسؤول: نويسنده الكترونيكى پست
را آن اصلى مخازن و بوده اينفانتوم ليشمانيا بيمارى شود.عامل مى مشاهده اندميك صورت به ايران مناطق از بعضى در (كاالآزار) احشايى ليشمانيوز هدف: و مقدمه
انسان با خانگى سگهاى نزديك تماس علت به و است بوده ايران در ليشمانيوز مهم هاى كانون از يكى مشهد شهرستان ديرباز دهند.از مى تشكيل سانان سگ و سگ
گرفت. قرار ارزيابى مورد مشهد شهرستان در سگها از گروه اين در شناسى انگل و سرولوژى روش با احشايى ليشمانيوز وضعيت مطالعه اين در آلودگى، انتقال امكان و
مشكوك خانگى سگهاى از گيرى نمونه و بوده مقطعى - توصيفى نوع از باشد.مطالعه مى مشهد شهرستان خانگى سگهاى بررسى مورد جامعه كار: روش و مواد
اخذ خون نمونه گرفت.، انجام بودند شكم بزرگى و مو،الغرى ،ريزش جلدى ضايعات شامل بالينى تظاهرات داراى كه دانشكده كوچك دامهاى كلينيك به كننده مراجعه
وبعد شده تهيه نسجى گسترش زخمها محل از انگلها، ميكروسكپي مشاهده منظور به گرفتند.همچنين قرار آزمايش مورد مستقيم غير ايمونوفلورسانس روش با و شده

گرديدند. آميزي رنگ گيمسا رنگ با فيكساسيون از
و نيز ليشمن اجسام به آلودگي نظر از المها ميكروسكوپي بررسي گرفت. انجام 1390 سال طى مشكوك خانگى سگ 39 از گيرى نمونه مجموع در و بحث: نتايج
گسترش نسجى خانگى سگ مثبت،2 سرولوژى آزمايش فقط خانگى سگ 8 بود. آزمايش هردوروش با خانگى سگ در6 آلودگى تاييد نشاندهنده سرولوژيك، آزمايشات

بود. منفى آزمايش هردو موارد بقيه و مثبت
و كنترلى بهداشتى اقدامات الزمست و دارد مشهد شهرستان خانگى سگهاى در اى مالحظه قابل شيوع احشايى ليشمانيوز ميگردد مشخص آمده بدست نتايج به توجه با

شود.. برداشته صاحبان همكارى با استان بهداشت و دامپزشكى ادارات توسط بيمارى اين با رابطه در
ايران سگ،مشهد، شناسى، مستقيم،انگل غير ايمونوفلورسانس احشائي، ليشمانيوز سرولوژي، كليدي: هاى واژه

اهواز شهرستان وحشى هاى رت در لپتوسپيرا از ناشى عفونت سرولوژيك بررسى
فاطمه خليلى4* ،3 آبادى نجف قربانپور مسعود آويزه1، رضا پور2، عبداله غالمرضا نژاد1، مصلي بهمن

تهران، دانشگاه دامپزشكي دانشكده درمانگاهي، علوم گروه 2_دانشيار ايران اهواز، اهواز، چمران شهيد دانشگاه دامپزشكي دانشكده درمانگاهي، علوم گروه 1_دانشيار
چمران شهيد دانشگاه دامپزشكي دانشكده آخر سال 4_دانشجوى ايران اهواز، اهواز، چمران شهيد دانشگاه دامپزشكي دانشكده پاتوبيولوژى، گروه 3_استاد ايران تهران،

ايران اهواز، اهواز،
جوندگان نيز و وحشى و اهلى حيوانات انسان، جمله از پستانداران از وسيعى طيف بيمارى اين باشد. مى دام و انسان بين مشترك مهم هاى جمله بيمارى از لپتوسپيروز
لپتوسپيرا از ناشى عفونت سرمى شيوع تعيين جهت حاضر مطالعه گردد. مى ايجاد سنسوالتو اينتروگانس لپتوسپيرا گوناگون سرووارهاى اثر در بيمارى نمايد. مى مبتال را
MAT روش به و شده اخذ افتادن، تله از پس وحشى، رت 120 از سرمى هاى نمونه شد. انجام 1388-1390 هاى سال زمان فاصله در و اهواز وحشى هاى رت در
خونگيرى سپس شده، بيهوش هالوتان از استفاده با ها رت گرفتند. قرار ارزيابى مورد لپتوسپيرا، مختلف سرووارهاى تعيين جهت ميكروسكوپى)، آگلوتيناسيون (آزمايش
و درصد 0/83 ماده جنس در عفونت شيوع بودند. مثبت 1:100 تيتر با و گريپوتيفوزا لپتوسپيرا سرووار براى درصد) 3/33) مورد 120 از تا چهار گرفت. صورت آنها قلب از
رت در لپتوسپيرا از ناشى عفونت درباره گزارش اولين بررسى، اين نتايج نداد. نشان مختلف مناطق و جنس بين را دارى معنى تفاوت آمارى آناليز بود. درصد نرها 2/5 در
در و رفته شمار به لپتوسپيرا مهم مخازن از دنيا سراسر در رت¬ها اينكه به توجه با است. اهميت حائز بسيار اپيدميولوژى لحاظ از و شود مى محسوب ايران وحشى هاى

گردد. مى پيشنهاد بزرگتر هاى جمعيت و مناطق ديگر در بيشتر هاى بررسى بنابراين دارند، زيادى نقش بيمارى انتقال
ايران. اهواز، شيوع، رت، لپتوسپيروز، كليدى: هاى واژه


