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 1401سوم آذر  ی /هفته691 ی/شوارهچهلنسال  هجله دانشکده پزشکی اصفهاى
 21/9/1401تاریخ چاپ:  4/5/1401تاریخ پذیزش:  8/3/1401تاریخ دریافت: 

  
 ی لیشمانیوز جلدی در شش کانون اصلی بیماری در استان اصفهان طی  ساله 11ارزیابی روند 

 1337تا  1317های  سال

 
 4رضا فدایی ،3صدیقه صابری، 2چیان ، نادر پسته1مهسا حیدری

 
 

چکیده

کاًَى اصلی در استاى  6است. ایي هغالؼِ بِ هٌظَر بررسی رًٍذ لیطواًیَز جلذی در ٍ استاى اصفْاى  ّای اًذهیک در ایراى لیطواًیَز، از جولِ بیواری مقدمه:

 .اًجام ضذُ است 1397تا  1387ّای  اصفْاى عی سال

ّای زئًََز هستقر در هرکس بْذاضت استاى اصفْاى، اًجام  ّای هَجَد در ٍاحذ بیواری دادُ است کِ بر اساس هقغؼی تحلیلی از ًَع -ایي هغالؼِ تَصیفی ها: روش

ّای هربَط بِ اقذاهات  ّای تطخیص سالک هثبت گسارش ًوَدُ بَدًذ ٍ ّوچٌیي دادُ ّای هربَط بِ هَارد جذیذ ابتال بِ لیطواًیَز جلذی کِ تَسظ آزهایطگاُ ضذ. دادُ
ّا ٍ بِ تفکیک سال ٍ ارتباط رًٍذ برٍز بیواری با اقذاهات  آٍری گردیذ. در اداهِ، رًٍذ برٍز بیواری بِ تفکیک کاًَى ی زهاًی جوغ بارزُ با هخسى در ایي دٍرُکٌترلی ٍ ه

 .کٌترلی اًجام ضذُ، هَرد تجسیِ ٍ تحلیل قرار گرفت

، دارای ًَساًات ضذیذی در بؼضی 1 -ّا هاًٌذ کاًَى اصفْاى سـالِ، رًٍذ بـرٍز لیطواًیَز رٍ بِ کاّص اها بؼضی کاًَى 11ی  ًتایج ًطاى داد در عی ایي دٍرُ ها: یافته

یی ّا دار بَد. بِ ػبارت دیگر در کاًَى خغی ٍ هؼٌیPearson  آهاری ّا بَدُ است. ارتباط بیي هیاًگیي برٍز بیواری با هجوَع سوَم هصرفی با استفادُ از آزهَى سال
 .اًذ، ًرخ برٍز بیواری لیطواًیَز در ّواى حَزُ ًیس، بیطتر گسارش ضذُ است کِ بیطتریي هقذار هصرف سن داضتِ

، با ٍجَد باالتریي هیساى سوَم هصرفی، بیطتریي هیساى برٍز را در 1 -ّا ٍ با تَجِ بِ ایي کِ کاًَى اصفْاى با تَجِ بِ ًَساًات بیواری در بؼضی سال گیزی: نتیجه

 .باضذ ضْر داضتِ است، کارآیی ایي ًَع هذاخلِ، در درازهذت، هَرد تردیذ هی هقایسِ با کاًَى ضاّیي

 کٌترل ًاقلیيلیطواًیَز جلذی؛ برٍز؛ رًٍذ؛ اصفْاى؛  واژگان کلیدی:

 
شش کانون اصلی بیماری در استان ی لیشمانیوس جلدی در  ساله 11ارسیابی روند  .فذایی رضا چیاى ًادر، صابری صذیقِ، حیذری هْسا، پستِ ارجاع:

 818-824(: 691) 40؛ 1401هجلِ داًطکذُ پسضکی اصفْاى . 1337تا  1317های  اصفهان طی سال

 

 مقدمه

ؽؾویي تیواری هْن در هٌاىك گزهغیزی ٍ ًیوِ گزهغیزی  ،لیؾواًیَس

هیلیَى ًفز در جْاى، در هْرزك اتر      350تِ حغاب آهدُ ٍ تیؼ اس 

ایزاى یىر  اس وؾرَرّای اًردهیه ایري      (.2، 1)تِ ایي تیواری ّغ ٌد 

تیواری، خقَفاً ًَُ جلدی آى ٍ در ّوغایگ  وؾرَرّای اًردهیه   

ٍ ایي هَمرَُ اّویرت جَجرِ ترِ ایري       تاؽد ه دیگز هاًٌد افغاًغ اى 

ًواید. لیؾواًیَس جلدی ًِ جٌْا تِ دلیر  ایاراد    دٍ چٌداى ه  اتیواری ر

رت ٍ دعت، تلىِ ترِ  وٌٌدُ ٍ اعىار در ًَاح  هاًٌد فَ ٍاّز ًاراحت

ّرای   ّای عٌگیي دارٍّرای ٍارداجر  ٍ درهراى، اس تیوراری     دلی  ّشیٌِ

 (.4، 3دارای اٍلَیت تزای وٌ زل ٍ هثارسُ اعت )

ّشار هَرد جدید اس لیؾرواًیَس جلردی تثرت     30در ایزاى، عاالًِ 

تاؽرد.   درفرد آى اس ًرَُ رٍعر ای  ٍ سوًََجیره هر       80گزدد وِ  ه 

ّای فرارط ٍ   لیؾواًیَس جلدی در ایزاى، در اع اىتیؾ زیي هیشاى تزٍس 

جزیي هیرشاى ترزٍس    هَرد در ّز ّشار ًفز جوْیت ٍ ون 1/66اففْاى تا 

هَرد در ّز ّشار ًفز جوْیت گشارػ ؽدُ  22/0در اع اى هاسًدراى تا 

(. در اع اى اففْاى ًَُ رٍع ای  یا هزىَب اًدهیه اعت 6، 5اعت )
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ٍ در تیؾ ز هٌاىك تِ ٍیضُ ؽزق، ؽوال ٍ ؽوال ؽزق، تا اللرین تیاتراً    

ٍ ًیوِ تیاتاً  ٍ آب ٍ َّای گزم ٍ خؾه، ایي تیوراری ترِ فرَرت    

(. در ایري هٌراىك ٍجرَد خران ؽر  ٍ ًرزم،       8، 7تَه  ٍجرَد دارد ) 

سی  (، درخ راى خؾرى   henopodiaceaeی  پَؽؼ گیراّ  )خراًَادُ  

ٍی ریشٍم ٍ هَاد غذای  تزای جًَدگاى ّای حا هماٍم تِ حزارت، تَجِ

ّای خؾه عال تاّر  ؽردُ جرا پزاوٌردگ  جًَردگاى ه رشى        در هاُ

لیؾواًیَس در ایي هٌاىك تیؾر ز ؽرَد. ّویٌریي ورَیزسدای  ٍ ایاراد      

جٌگ  هقٌَّ  تا گیاّاى جآ ٍ گش تاّ  افرشایؼ هْراجزت ٍ جَلیرد    

ِ  10، 9هث  جًَدگاى ؽدُ اعت ) ٌ رزل ٍ  ی و (. در حال حامرز تزًاهر

پیؾررگیزی وؾررَری تررز اعرراط آخررزیي پزٍجىرر  وٌ ررزل ٍ هزالثررت  

لیؾواًیَس جلدی ٍسارت تْداؽت، درهراى ٍ آهرَسػ پشؽرى  ایرزاى     

ؽاه  هثارسُ تا ه شى جًَدُ اس ىزیك اع فادُ اس عوَه  هاًٌد سیٌره  

درفرد، آلَهیٌیرَم فغرفات ٍ ولرزات، جغريیض ارامر  ٍ        2/5فغفید 

  اهاوي هغرىًَ  جْرت هثرارسُ ترا     ی جًَدگاى، عوپاؽ ج زیة الًِ

ّای ریرش هارافٌ    ًال  ٍ آهَسػ حفاٍت فزدی هاًٌد اع فادُ اس جَری

 (. 6تاؽد ) ی حؾزات ه  تٌد ٍ یا هَاد دٍروٌٌدُ در ٍ پٌازُ ٍ پؾِ

داًؾگاُ ّلَم پشؽى  اففْاى ًیش عالیاًِ الداهاج  ترزای وٌ رزل ٍ   

ّرای   اُپیؾرگیزی لیؾرواًیَسیظ ؽراه  آهرَسػ حفاٍرت فرزدی ٍ ر      

وؾر    ورَت  ٍ جًَردُ   پاؽ ، الًِ ی خاو ، عن پیؾگیزی اس گشػ پؾِ

هردت   ّرای ىرَالً    ّا در دٍرُ اجزا ًوَدُ اعت. تزرع  رًٍد تیواری

ّای  وِ اس جولِ هؾى ت تْداؽ   وؾَر ٍ در اٍلَیرت   خقَفاً آى

وٌ زل ّغ ٌد هاًٌد لیؾواًیَس جلدی وِ اع اى اففْاى یىر  اس وراًَى   

آى اعت ٍ ارسیات  وارآی  هداخ ت وٌ زل  تا جَجرِ ترِ   ّای اًدهیه 

ّرا اس هَمرَّات هْرن     هایير  ًاؽر  اس آى   تار هال  ٍ اتزات سیغت

(. ترز ایري اعراط    12، 11جامیمات اپیدهیَلَصیه لیؾرواًیَس اعرت )  

رٍ در جْت تزرع  رًٍد تیواری لیؾرواًیَس جلردی در    ی پیؼ هيالِْ

افل  در اعر اى افرفْاى ترا    عالِ در ؽؼ واًَى  11ی  ى  یه دٍرُ

ّا اس حی  هَارد گشارػ ؽردُ، ىزاحر  ٍ    جَجِ تِ اّویت ایي واًَى

 .  اجزا گزدید

 

 ها روش

ویلرَه ز   107045اع اى افرفْاى ترا هغراحت    :یموردمطالعهمنطقه

دلیمرِ   27درجرِ ٍ   34دلیمرِ جرا    42درجِ ٍ  30هزتِ، تیي هدارّای 

دلیمرِ ىرَل    32درجرِ ٍ   55دلیمِ جرا   38درجِ ٍ  49ّزك ؽوال ، 

الٌْار گزیٌَیچ ٍالِ در ت رؼ هزورشی ایرزاى ٍ دارای     ؽزل  اس ًقف

(. ترز  12تاؽد ) دّغ اى ه  131ؽْز ٍ  106ت ؼ،  51ؽْزع اى،  24

ّای سوًََس هْاًٍت تْداؽ    ّای هَجَد در ٍاحد تیواری اعاط دادُ

در افرل  تیوراری     داًؾگاُ ّلَم پشؽى  اع اى اففْاى، ؽؼ وراًَى 

، اردع اى، تزخَار، ًيٌش ٍ 2-، اففْاى1-اع اى اففْاى ؽاه : اففْاى

ًؾراى دادُ   1تاؽد وِ در ایي هيالِْ تزرع  ٍ در ؽى   ؽْز ه  ؽاّیي

 تاؽد: ؽدُ اعت. ؽْزّا ٍ رٍع اّای ّز واًَى تِ ؽزح سیز ه 

،  ، اؽرىْزاى  ؽاه  رٍعر اّای ٍرسًرِ، لَرجراى    1 -واًَى اففْاى

، وفزٍد، جٌرداى، اصیرِ ٍ    تشم، وفزاى )رًگیٌدُ(، فارفاى آتاد، عْزاى، تالز

آتراد، فغراراى، دعر گزد، هرار      آتاد، ؽرزیف  اهاهشادُ گیؾ ، عیاى، اع م

ؽررَر، ٍرجررَى،  آترراد، عرراشی، هشرّررِ تزعرریاى، ّزًررد، لْرر ، ّاؽررن

 تاؽد.   ، وَّاى ه  ىْوَرتات ٍ اتَال یز، جیویارت

آتراد،   آتراد، حیردر   آتاد، حثیة حغیيآتاد،  ؽاه : ًیه 2 -واًَى اففْاى

آترراد، پیىرراى،  آترراد، ًقررز آترراد، هاوررد هشرّررِ ّررزب، عرریاى ًوىرر ، گررٌ 

َاجزد، دع ازد، ووال آتاد، حغي عْادت آتاد، راهؾرِ،   آتاد، خارا، ی یال، هال

 آتاد، هثاروِ اعت. آتاد، اعفٌداراى، فیل آتاد، حارث احود

ٍارُ، جلره آتراد،    واًَى اردع اى ؽاه : اردع اى، اهیزاى،  ویَرع اق، س

 تاؽد.   آتاد ه  آتاد، خَػ آتاد، حغي آتاد، حیدر هْاتاد، هَغار، رحوت

آتراد، اریغرواى،    ّثراط، ّثراط   واًَى ًيٌش ؽاه : تادرٍد، آلراّل  

 آتاد اعت.   آتاد، فو ، ه یي آتاد، دُ آعیاب، خالد عز

ِ، آتراد، ووؾری   آتاد، خَرسٍق، حثیرة  واًَى تزخَار ؽاه : دٍلت

آتراد، وزتىٌرد، عریي، دلیگراى،      آتراد، سهراى   آتاد، هاغي آتاد، ؽاپَر ّل 

 تاؽد. و ایًَیِ، دع گزد، عیوزٓ، هزٓ ه 

 ؽْز ٍ عایت، گزگاب، گش اعت. واًَى ؽاّیي ؽْز ؽاه  ؽاّیي

 

 
یجلدوزیشمانیلیماریبیاصلکانونششییایجغرافتیموقع.1شکل

استاناصفهانینقشهدر

 

ِ  ، گذؽ ِجالیل  -ی جَفیف  هيالِْایي  ّرای   ی دادُ ًگز ٍ تز پایر

ّای سوًَرَس هزورش تْداؽرت اعر اى افرفْاى       هَجَد در ٍاحد تیواری

تاؽد. جوْیت  آٍری ؽدُ اس و  هزاوش تْداؽ   جات پَؽؼ ه  جوِ

جوام افرزاد هثر   در ؽرؼ وراًَى افرل  دورز ؽردُ در          هَرد هيالِْ

ارد ات   تِ لیؾرواًیَس جلردی ؽراه     تَد. هَ 1397جا  1387ّای  عال

ّای جؾ یـ عاله جات ًَرز   هَاردی تَد وِ لث ً جَعو آسهایؾگاُ

هزوش تْداؽت اع اى هثثت جؾ یـ ٍ گشارػ گزدیدُ ترَد. ّویٌریي   

ّای دیگز هاًٌد الداهات وٌ زل  ٍ هثارسُ تا ه شى تزرعر  گزدیرد    دادُ



 

 

 
http://jims.mui.ac.ir 

 و همکاران مهسا حیدری ی لیشمانیوز جلدی در استان اصفهانساله 11ی روند ارزیابی و مقایسه

 820 1401سوم آذر  ی/ هفته691ی / شماره 40سال  –مجله دانشکده پزشکی اصفهان 

ّا ٍ تِ جفىیره   ىٍ رًٍد تزٍس تیواری تِ فَرت ول ، تِ جفىیه واًَ

 11عال ٍ ارجثاه رًٍد تزٍس تیواری تا الداهات وٌ زل  اًاام ؽردُ در ىر    

ِ تزرع  ؽد. جَسیِ جغزافیای  تیواری ًیرش در عرال   ّرای هرَرد    عال هياْل

ِ در ًمؾِ ّرا اس   ی اع اى اففْاى ًؾراى دادُ ؽرد. جْرت جالیر  دادُ     هياْل

2ّای آهاری  آسهَى
χ ،McNemar  ٍPearson اع فادُ گزدید. 

 

 ها افتهی

ًفز  15367عال هيالِْ،  11هَارد ات   تِ لیؾواًیَس جلدی ى  هدت 

در ّرز فرد    304هَرد ات   ٍ هیراًگیي ترزٍس    1280تا هیاًگیي عاالًِ 

، هیشاى تزٍس لیؾرواًیَس جلردی در ّرز فرد     2ّشار ًفز تَد. در ؽى  

ایري اعراط دٍ    ّشار ًفز، تِ جفىیه واًَى ٍ عال اراوِ ؽدُ اعت. ترز 

جرزیي هیرشاى    جزیي هیرشاى ترزٍس ٍ ورن    ؽْز ٍ تزخَار، ون واًَى ؽاّیي

 ًَعرراًات در همررادیز تررزٍس ٍ ورراًَى افررفْاى یرره تررا ًررز  تررزٍس   

تیؾ زیي همردار ترزٍس    1388ّشار ًفز در عال  100هَرد در ّز  2685

ی دٍم لزار گزفت در حال  ورِ ایري    را داؽ ٌد. واًَى اردع اى در رجثِ

، تیؾر زیي همردار ترزٍس در هیراى     1391جرا   1389ّای  واًَى ى  عال

ًیرش ًَعراًات    2 -ّای ًيٌرش ٍ افرفْاى   ّا را داؽ ِ اعت. واًَى واًَى

2اًرد. آسهرَى    عالِ گرشارػ ورزدُ   11ی  هادٍدجزی را در ى  دٍرُ
χ 

ّای هَرد هيالِ اس ًَز فزاٍاً  لیؾواًیَس در ّز یره   ًؾاى داد، واًَى

ی یاسدُ عال هَرد هيالِْ، تراّن جفراٍت    ر هاوَُ دٍرُّا ٍ د اس عال

  .(P < 001/0دار دارًد ) هٌْ 
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گاًرِ   ّای ؽرؼ  ّز یه اس واًَى درتزٍس تیواری  هاوَُ 3ؽى  

دّد تِ ىَری ورِ تیؾر زیي هیرشاى ترزٍس      عال را ًؾاى ه  11در ى  

درفرد( ترِ    1/2ّرشار ًفرز )   100ًفز در ّرز   19جزیي آى  ٍ ون 1220

 ؽْز تَد. ٍ ؽاّیي 1 -جزجیة هزتَه تِ واًَى اففْاى

، همادیز عوَم هقزف  تِ جفىیه ًَُ عوَم اعر فادُ ؽردُ   4ؽى  

ّرای   تٌردی وراًَى   دّد. رجثِ عال را تزای ّز واًَى ًؾاى ه  11در ى  

هَرد هيالِْ اس لااً هیشاى عوَم هقرز  ؽردُ ترِ ایري ؽرزح اعرت:       

ؽرْز.   ، اردع اى، ًيٌش، تزخَار ٍ در ًْایت ؽراّیي 2-، اففْاى1-اففْاى

ِ  ّا در عال تزٍس لیؾواًیَس در و  واًَى ی آسهرَى   ّای ه  لف تِ ٍعریل
2
χ تزرع  ٍ هؾ ـ ؽ( 001/0د یىغاى ًیغت > P .) 
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هؾ ـ ؽدُ، هَارد ات   تِ لیؾرواًیَس   5ّواى ىَر وِ در ؽى  

ّای ه  لف ًَعاًاج  داؽ ِ اعت؛ وِ تیؾ زیي هَارد اتر   در   در عال

جرزیي   ورن  96ّشار ًفرز ٍ در عرال    100در ّز  551تِ همدار  88عال 

در ّز فد ّشار ًفز تَدُ اعت. ّوراى گًَرِ    106هَارد ات   تِ همدار 

عال هَرد  11وِ در ایي ؽى  ًؾاى دادُ ؽدُ، تزٍس لیؾواًیَس در ى  

2ی آسهَى  هيالِْ، رًٍد واّؾ  داؽ ِ اعت. ً یاِ
χ  ٌْدار تَدى  ًیش ه

 واّؾ  آى را ًؾاى داد. ی تزٍس لیؾواًیَس ٍ رًٍد جفاٍت عاالًِ
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ّولىرزد   یزجرثت  یرشاى عرٌاؼ ه  یترزا  McNemar یآسهَى آهار

وِ ؽزٍُ آى تَدُ اعت ًغرثت ترِ    87در دٍ عال  یا الداهات هداخلِ

 یّا تزٍس در واًَى یشاىآى ًؾاى داد، ه ی ٍ ً ا یداع فادُ گزد 86عال 

ِ دار وراّؼ   ّرا ترِ ىرَر هٌْر      هاشا ٍ هاوَُ و  واًَى اعرت   یاف ر

(001/0 > Pاس ىزف .)  تزآٍرد ؽردُ   یواریتزٍس ت یاًگیيه یيارجثاه ت

ی  تاسُ یيدر ّو  عال هَرد هيالِْ تا هاوَُ عوَم هقزف 11  در ى

 (P;  023/0ٍ ) 87/0تزاترز ترا    Pearson یآهرار  تا اع فادُ اس آسهَى  سهاً

همردار عروَم    ٍ یوراری ًرز  ترزٍس ت   یيهفَْم وِ ت یيؽد. تِ اتزآٍرد 
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رِ، ارجثراه خير      هقزف دار   ٍ هٌْر  ینهغر م   در ؽؼ واًَى هرَرد هياْل

ترَدُ،   یؾر ز حرَسُ ت  یره در   ٍجَد داؽت ٍ ّز چِ همدار عوَم هقرزف 

 ی ً را  یري گشارػ ؽدُ اعت. )ا یؾ زدر ّواى حَسُ ت یشً یواریًز  تزٍس ت

ز ه یهجا ٍ ًِ ِت جفى یهعاِل را  11  ی سهاً و  تاسُ  .(یزدگ  عال در ًَ

 
 بحث

وراًَى هرَرد تزرعر  هیرشاى ترزٍس       6تز اعاط ً ای  ایي هيالْرِ، در  

رٍ تِ واّؼ تَدُ اعت. وِ در  87-97ّای  لیؾواًیَس جلدی ى  عال

جرزیي هیرشاى ترزٍس ٍ     ؽرْز ٍ تزخرَار، ورن    ایي هیاى دٍ واًَى ؽراّیي 

هرَرد   2685تا ًز  ترزٍس   1-ٍ واًَى اففْاى جزیي هیشاى ًَعاًات ون

تیؾ زیي هیرشاى ترزٍس را ترِ خرَد      1388ّشار ًفز در عال  100در ّز 

ّرای ه  لرف ٍ در    فزاٍاًر  لیؾرواًیَس در وراًَى    اًرد.  اخ قاؿ دادُ

( ورِ ایري   P > 001/0دار داؽرت )  ّرای ه  لرف، جفراٍت هٌْر      عال

ّرای   ٍ َّای  واًَى جَاًد تِ دلی  جفاٍت جغزافیای  ٍ آب هَمَُ ه 

 (.14، 13ه  لف تاؽد )
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د ًماه هزوشی وؾَر خؾه ٍ تیاتراً  اعرت    َای اففْاى هاًٌ آب ٍ ّ

رٍین اس حافرل یشی خران واعر ِ     ٍ ّزچِ ِت عوت ؽزق اع اى پیؼ ه 

َترت ًغرث  آى     ؽَد ٍ حالت وَیزی خؾه ِت خَد ه  ه  ٍلر  رى گیزد؛ 

ٍاعيِ ًغثت ِت ًاحیِ ی ًثرَدى   ی وَیزی تیؾ ز اعت. پَؽؼ گیاّ  آى ِت 

آب ٍ ؽَری خان، فمیز اعت. گیاّاى جآ ٍ گرش در تیؾر ز هٌراىك ٍجرَد     

(. ایري  15، 8داؽ ِ ٍ ها  هٌاعث  تزای سًدگ  جًَدگاى ٍ ًاللیي ّغ ٌد )

َار ترا هٌراىك ورَیزی     1 -اهز ِت خقَؿ در هَرد واًَى اففْاى وِ ّوا

د ًاویي ٍ یشد   خَرد.   اعت تیؾ ز ِت چؾن ه هاًٌ

اس ىزف  عاخت ٍ عاسّا ٍ ٍرٍد یا ًاپایداری جوْیرت ترِ یره    

جَاًد اس دالی  افشایؼ هرَارد تیوراری تاؽرد ترِ ىرَری ورِ        هٌيمِ ه 

در اع اى اففْاى ًؾاى  87-86ٍ ّوىاراى در عال  Karamiی  هيالِْ

َاح  ؽروال اعر اى ٍ ترِ دل      یر  ایاراد   داد، هیشاى تزٍس تیواری تیؾر ز در ًر

اه  یرا   هٌاىك هغىًَ  جدید ٍ پایگاُ اه  ٍ ٍرٍد افزاد غیزتَه  ًَ ّای ًَ

د اهام  (.  3ّثاط ًيٌش تَدُ اعت ) آلا ّل   سادُ ساوز در هٌاىم  هاًٌ

جَاًد هَجة افرشایؼ رخرداد تیوراری     ّا ه  اس ىزف  خؾىغال 

دّد وِ واؽت گیاّاى هماٍم تِ خؾرى    ؽَد. ایي هغثلِ سهاً  ر  ه 

جَاًد هٌثِ غذای  جًَدگاى  ّای خؾىغال ، ه  ایي هٌاىك در دٍرُ در

ّا تاّ  ایااد اخر    در   (. جواه  ایي جفاٍت14ًال  لیؾواًیا تاؽد )

فَرت ورِ در   تزٍس تیواری در هٌاىك ه  لف اع اى ؽدُ اعت. تِ ایي

ِ  584، پظ اس آى اردع اى تا 1-ی ً غت، اففْاى رجثِ ی  هَرد در رجثر

ِ    ّن 2-اىدٍم، اففْ ی عرَم لرزار دارًرد.     جزاس تا وراًَى ًيٌرش در رجثر

هرَرد   19ؽْز تا جْداد  عالِ در ؽاّیي 11ی  جزیي هیشاى تزٍس دٍرُ ون

ِ   100در ّز  ی  ّشار ًفز تَد. هيالْات عایز هٌاىك وؾَر هاًٌرد هيالْر

لررَی ترراسٍ ٍ  ،(15ّوىرراراى در هٌرراىك جٌررَب غررزب )ٍ  عررلياً 

ًؾرراى اس  (17ٍ درٍدگررز ٍ ّوىرراراى ) (16) ّوىرراراى در هاسًرردراى

 .واّؼ تزٍس تیواری داؽت

2هياتك ً ای  ایي هيالِْ، آسهَى 
χ     ًؾاى داد ورِ ترزٍس لیؾرواًیَس

(. P < 001/0ّرای ه  لرف یىغراى ًثرَد )     ّرا در عرال   در و  واًَى

ّشار ًفرز ٍ   100در ّز  551تِ همدار  88تیؾ زیي هَارد ات   در عال 

در ّرز فرد ّرشار ًفرز      106ارد ات   تِ همدار جزیي هَ ون 96در عال 

تَدُ اعت ٍ جا ایي عال رًٍد تیواری رٍ ترِ وراّؼ ترَدُ اعرت. در     

، پٌ  واًَى دیگز ٍمرْیت ه ْرادل ٍ   1-تِ جش واًَى اففْاى 97عال

 1392ٍ 1388ّرای   اًد. ایي واًَى در عرال  واّؾ  خَد را حفٌ وزدُ

دادُ اعررت. ّویٌرریي ًیررش افشایؾرر  ًاگْرراً  تررزٍس تیورراری را ًؾرراى 

 1393در عرال   2-ٍ اففْاى 1391ّای ًيٌش ٍ اردع اى در عال  واًَى

 ًیش ًَعاى ٍ افشایؼ تزٍس تیواری را ًؾاى دادًد. 

هيالْات ًؾاى دادُ اعت وِ تزٍس لیؾواًیَس جلدی، لَیاً تِ اللرین  

ِ    هٌيمِ ِ  3ّرای   ای ٍاتغ ِ اعرت ٍ در هرَاردی چزخر ای را ىر    عرال

غییزات اللیور  خقَفراً هیرشاى ترارػ، رىَترت ّرَا،       وٌد وِ تا ج ه 

ّرای وؾراٍرسی ٍ یرا عرایز َّاهر  سیغرت هایير          ی سهریي  جَعِْ

تاؽرد اگزچرِ ایري     هياتمت دارد ٍ اس دالی  اح وال  ایي ًَعاًات هر  

 (.18هغثلِ ًیاس تِ جامیمات اوَلَصیه تیؾ ز دارد )

ِ  دادُ اس عروَم  ای هاًٌرد: اعر فادُ    ّای هزتَه تِ الداهات هداخلر

فغفز دٍسًگ ٍ ولزات تزای وٌ زل ه اسى تیواری، حاو  اس آى اعرت  

جرزیي همردار    ؽرْز ورن   تیؾ زیي ٍ واًَى ؽراّیي  1-وِ، واًَى اففْاى

اًد. ایي در حال  اعرت   عالِ داؽ ِ 11ی سهاً   هقز  را در ى  تاسُ

، تیؾ زیي هیشاى تزٍس را در ىر  ایري دٍرُ داؽر ِ ٍ    1-واًَى اففْاى

ّا، تزٍس تیواری لیؾواًیَس جلدی رٍ تِ وراّؼ   ر تْن  عالاگزچِ د

ّرا   تَدُ اعت، اها ّییگاُ هیشاى تزٍس تیواری تِ وو ز اس عرایز وراًَى  

ًزعیدُ اعت ٍ در آخزیي عرال هيالْرِ هیرشاى ترزٍس تیوراری، تغریار       

ّای  هاًٌرد   ی حاوش اّویت ایٌىِ، در واًَى تیؾ ز اس عال اٍل تَد. ًى ِ

جرزیي هیرشاى عرن هرَرد اعر فادُ،       خَار تا ٍجرَد ورن  ؽْز ٍ تز ؽاّیي

جزیي هیشاى تزٍس ٍ ًَعاى تیواری هؾاّدُ ؽدُ اعرت. لرذا اگزچرِ     ون

ًغرثت ترِ    87جثتیز هرداخ ت را در عرال    McNemarآسهَى آهاری 

جَاى اتزاس داؽت وِ اع فادُ اس عوَم  دار ًؾاى داد اها ه  هٌْ  86عال 

عرت در دراسهردت راّىرار اعاعر      وؾ  ً َاًغ ِ ا ؽیویای  ٍ جًَدُ

 تزای وٌ زل تیواری تاؽد.  

 ِ ی گرشا  جْیرِ ٍ ورارتزد ایري عروَم ٍ عرایز        تا جَجِ تِ ّشیٌر

الداهات وٌ زل جًَدگاى ه شى ٍ جثتیز ایي هرَاد ؽریویای  ترز هاریو     

ّررای وٌ ررزل ٍ  سیغررت ٍ سًرردگ  عررایز جاًررداراى السم اعررت رٍػ 

ٍ  پیؾگیزی هؤتزجز ٍ ایوي اوغري وارآهرد ترز ّلیرِ     جزی هاًٌد عراخت 

اًرردواراى هثررارسُ تررا   ی وررار هغررؤٍلیي ٍ دعررت  تیورراری در تزًاهررِ

 .ّای وؾَر لزار گیزد تیواری

 

 گیری نتیجه

در حال حامز لیؾواًیَس جلدی تِ ٌَّاى یى  اس هؾى ت تْداؽر    

وؾَر ٍ اع اى افرفْاى هيرزح اعرت. در ایري هيالْرِ اگزچرِ رًٍرد        

تِ واّؼ تَدُ اعت اها ترا جَجرِ ترِ    عال، رٍ  11تیواری در هاوَُ 

ًَعاًاج  وِ درىر  ایري دٍرُ در چْرار وراًَى آى خقَفراً وراًَى       

ر  دادُ اعت ٍ اس ىزف  تِ دلی  سوًََس تَدى آى در اع اى  1-اففْاى

اففْاى، وٌ زل آى اس ىزیك اع فادُ اس عوَم ؽیویای  جْت هثارسُ ترا  

 ِ ٍ السم اعررت ه رراسى جًَرردُ ٍ ًرراللیي جررثتیز لاترر  جررَجْ  ًداؽرر

دار ٍ تزرعر  دالیر     ّای ًَعاى هيالْات اوَلَصیه تیؾ زی در واًَى

جز ٍ هؤتزجز هاًٌد جامیرك ٍ   ّای ایوي آى اًاام ؽَد. ّویٌیي تز رٍػ

 .گذاری گزدد عاخت ٍاوغي، عزهایِ

 

 تشکر و قدردانی

ِ  ایي هماِل هٌر   اس پایراى   ِ     ًاهر ی پشؽرى    ی هميرِ دو رزی ّورَه  رؽر 
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جقَیة ؽردُ   398476تاؽد وِ در داًؾگاُ ّلَم پشؽى  اففْاى تا ود  ه 

ٍعریلِ اس    ٍ تا حوایت هال  ایري داًؾرگاُ ترِ اًارام رعریدُ اعرت. تردیي       

ٍلیي هزتَىِ ٍ ّویٌیي اس جٌراب آلرای هٌْردط حغري     سادُ  سحوات هغؤ

ٌوای  ٍ ووه فزهَدًد جمدیز ٍ جؾىز ه  وِ در آًالیش دادُ  .ؽَد ّا رّا
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Abstract 

Background: Leishmaniasis is one of the endemic diseases in Iran and Isfahan province. This study was 

conducted to investigate the trend of cutaneous leishmaniasis in 6 main centers of Isfahan province during the 

years 2007 to 2018.  

Methods: This research is a cross-sectional descriptive-analytical study that was conducted based on the data 

available in the Zoonosis Diseases Unit located in the Isfahan Health Vice-Chancellor. The data related to the 

new cases of cutaneous leishmaniasis that were reported by the detection laboratories as well as the data related 

to the control measures and the fight against the reservoir were collected. The trend of disease incidence was 

analyzed separately by foci, year and the relationship between disease incidence and control measures. 

Findings: The results showed that during this 11-year period, the incidence of leishmaniasis is decreasing, but 

some centers, such as the number 1 Isfahan region, have had severe fluctuations in some years. The relationship 

between the average incidence of the disease and the total number of poisons consumed using the Pearson 

Correlation statistical test was linear and significant. In other words, in the centers where the highest amount of 

poison has been consumed, the incidence rate of leishmaniasis is also reported to be higher. 

Conclusion: Considering the fluctuations of the disease in some years, and the number 1 Isfahan region has the 

highest rate of incidence despite the highest amount of poisons consumed compared to the Shahin-shahr region, 

the effectiveness of this type of intervention in the long term is doubtful. 
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