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مقاله اصلي

بررسي شیوع بیماری سالک در شهر مشهد ،طي بیست سال ( )1931-1931و
تاثیر عوامل اقلیمي آب و هوایي بر آن
تاریخ دریافت - 39/5/11 :تاریخ پذیرش39/3/11 :

1شهاب گلوی زاده رحیم

خالصه

2عبدالمجید فتی
3ویدا وکیلی
*
4علی غالمی

مقدمه
لیشمانیوز یک بیماری عفونی است که توسط تک یاخته ای به نام لیشمانیا ایجاد می شود .سه شکل بالینی آن
عبارتند از :پوستی(سالک) ،پوستی  -مخاطی و احشایی(کاال -آزار).هدف از این مطالعه ،بررسی وضعیت کنونی
سالک و اثر عوامل زیستی آب و هوایی در شیوع این بیماری در شهر مشهد در بیست سال گذشته بود؛ تا در
صورت موثر بودن یک فاکتور اقلیمی ،در سالهایی که آن فاکتور تغییر می کند تدابیر کنترلی اعمال شود.
روش کار

- 1کارشناس ارشد انگل شناسی
پزشکی،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم
پزشکی مشهد ،مشهد ایران
- 2استاد انگل شناسی پزشکی،دانشکده
پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد
ایران
- 3استادیار پزشکی اجتماعی،دانشکده پزشکی،
دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ایران
- 4کارشناس ارشد میکروب شناسی
پزشکی،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم
پزشکی همدان ،همدان ایران

در این مطالعه اپیدمیولوژیکی ،داده های خام موارد سالک از مراکز بهداشتی درمانی پنجگانه دانشگاه علوم پزشکی
مشهد جمع آوری شد.همچنین داده های اقلیمی( آب و هوایی ) از اداره هواشناسی اخذ شد .داده ها با استفاده از
نرم افزار اکسل و آزمون همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج
در طول  22سال (،)2214- 1771تعداد  49719مورد لیشمانیوز جلدی در مراکز بهداشتی درمانی مشهد تشخیص
داده شد .نتایج نشان داد که باالترین موارد از سالک مشاهده شده در میان بیمارانی است که در طول فصل سرد هر
سال مراجعه کرده بودند .ارتباط معنی دار بین ساعات آفتابی ،سرعت باد و سالک مشاهده نشد ،اما همبستگی قابل
توجهی بین میزان بارش ،دمای فصلی  ،رطوبت و مقدار سالک ،مشاهده شد؛ یعنی با افزایش این سه فاکتور رخداد
بیماری سالک نیز افزایش یافته است .باالترین تعداد موارد بیماری در طول  22سال گذشته در سالهای - 1392
 1391مشاهده شد .روند بیست ساله نمودار هیستوگرام سالک نشان می دهد که توزیع فراوانی بیماری مربوط به
آنتروپونتیک میباشد.
نتیجه گیری
لیشمانیازیس انتروپونتیک ،بومی منطقه میباشد .با وجود کاهش بیماری سالک نسبت به سالهای اخیر همچنان
رخداد حدود دو هزار بیمار سالک در یک سال در شهر مشهد چشمگیر است و می بایست اقدامات بهداشتی و

*همدان  -دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان

پیشگیرانه بیشتری انجام گیرد ؛ به خصوص در سالهایی که میزان بارش باران ،رطوبت و دمای فصلی باال می رود.

ایران

کلمات کلیدی :آنتروپونوتیک ،اپیدمیولوژی ،فاکتورهای محیطی ،لیشمانیوزجلدی ،مشهد

تلفن+79- 7149447434:

پي نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع می باشد.
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مقدمه

کالن شهر مشهد از مجموعه مراکز جمعیتی است که در استان

بیماری لیشمانیوز(سالک) یکی از شش بیماری مهم مناطق

خراسان ،و شرق کشور ایران واقع شده است .شهر مشهد در

گرمسیری است که سازمان بهداشت جهانی ،مطالعه و انجام

حاشیه ی جنوبی کشف رود با مختصات جغرافیایی  17درجه و

تحقیقات در باره ی جنبه های مختلف آن را توصیه کرده و مورد

 37دقیقه طول شرقی و  34درجه و  19دقیقه عرض شمالی با

حمایت قرار داده است .لیشمانیوز جلدی از جمله بیماری های

مرکزیت حرم مطهر حضرت رضا(ع) شناسایی می شود .متوسط

انگلی بوم ی ایران است که در زمره ی بیماری های مشترک انسان

ارتفا ع شهر مشهد حدود  792متر از سطح دریا می باشد.

و حیوان است عامل آن تک یاخته ای از گروه تاژکداران،

هدف از این مطالعه ،بررسی وضعیت کنونی سالک و اثر عوامل

خانواده تریپانوزوماتید و جنس لیشمانیا بوده که به وسیله ی نیش

زیستی آب و هوایی در شیوع این بیماری در شهر مشهد در بیست

پشه های ناقل از خانواده پسیکودیده ،زیر خانواده فلوتومینه از

سال گذشته بود ؛ تا در صورت موثر بودن یک فاکتور اقلیمی در

مخازن حیوانی آن به صورت زخم های مرطوبی که ممکن است

رخداد و شیوع این بیماری ،در سالهایی که آن فاکتور تغییر می

تا یک سال روی بدن باقی بماند منتقل می شود(.)4-1

کند تدابیر کنترلی در آن راستا با جدیت و به طور پیشگیرانه

سالیانه در جهان  1 - 1/1میلیون نفر به نوع جلدی و پانصد هزار

اعمال شود.

نفر به نوع احشایی مبتال می شوند و جمعیتی در حدود
سیصدوپنجاه میلیون در جهان در معرض خطر ابتال به این بیماری

روش کار

قرار دارند .نود درصد از موارد لیشمانیازیس جلدی جهان از

روش اصلی این پژوهش تحلیلی -توصیفی بر پایه ی اطالعات

کشورهای افغانستان ،الجزایر ،برزیل ،پرو ،سودان ،عربستان و

کتابخانه ای است و در بررسی ها از آغاز تا نتیجه گیری مراحل

ایران گزارش می شود (1و .)4در این بین عربستان و ایران

زیر را گذرانده است:

بیشترین میزان شیوع بیماری را دارند .این بیماری یکی از

 )1شناسایی و گردآوری منابع کتابخانه ای و رسمی از شهرداری

مهمترین و شایع ترین بیماری های بومی ایران و دومین بیماری

مشهد ,و مراکز بهداشتی پنجگانه و سازمان مدیریت برنامه ریزی

انگل ی قابل سرایت به وسیله ی بند پایان پس از ماالریاست ،که به

و نظارت بر امورخدمات شهری مشهد

دو صورت شهری و روستایی دیده می شود( .)9شیوع بیماری

 )2گردآوری اطالعات از مراکز ستادی بهداشت و درمان شهر

لیشمانیازیس جلدی در ایران رو به افزایش بوده ،به گونه ای که

مشهد  ,شهرداری مشهد و مرکز کنترل و درمان سالک

در سال  1394نسبت به سال  1392 ،حدود  121درصد افزایش

 )3استفاده از نرم افزار  EXCELبرای آنالیز و تهیه نمودار از

داشته است .شیوع این بیماری در استان های خراسان  ،فارس،

اطالعات آماری گردآوری شده

اصفهان ،خوزستان و کرمان باالست و با متوسط بروز  177مورد

 )4بررسی ,تجزیه و تحلیل اطالعات جداول و نمودارهای تهیه

در صد هزار نفر ،باالترین میزان بروز بیماری در کشور را دارند و

شده و گرفتن نتیجه(11-9و.)17

استان های غربی و شمال غربی کشور دارای کمترین میزان بروز

تقسیمات اداری مراکز بهداشت -درمان شهر مشهد

سالک هستند( .)19-9مهاجری وهمکاران در سال  1399به

به طور پیش فرض میزان پراکندگی بیماری سالک در سطح شهر

جداسازی گونه های ایجاد کننده لیشمانیوز پوستی در شهرستان

مشهد یکسان در نظر گرفته نشد و گزارش بیماری در هر یک از

مشهد به روش ایزو آنزیم الکتروفورز پرداختند .آنها در مطالعه

مناطق مراکز بهداشت و درمان متفاوت تلقی شد .بر این اساس

خود مواردی از لیشمانیا ماژور یافتند و این خالف یافته های

سعی شد تا تمامی مراکز بهداشتی پوشش داده شود .تقسیمات

اپیدمیولوژیک قبلی در شهرستان مشهد که همواره از این شهر به

اداری مراکز بهداشت شهر مشهد دارای پنج مرکز ستادی،مراکز

عنوان کانون لیشمانیوز خشک نام برده میشد(.)17

ستادی بهداشت و درمانی 3،1،2و (4ثامن) و 1است که بیشتر به
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فعالیت های اداری می پردازند.تا سال  1392در شهر مشهد دو

بود ،داده های مرتبط با سوال پژوهشی که از این مطالعات و

مرکز بهداشت ستادی وجود داشت و مراکز بهدااشت و درمان

گزارشات استخراج گردید طبقه بندی و توسط تجزیه تحلیلهای

شماره سه و ثامن و  1به ترتیب در سال  1392و  1391و1371تاسیس

آماری و ضریب همبستگی پیرسون و برنامه  EXCELآنالیز شدند.

شدند .این پنج مرکز ستادی بهداشتی درمانی ،خود دارای مراکز

ضریب همبستگی برای برای ارتباط قابل قبول بین تغییرات اقلیمی و

بهداشتی و درمانی شهری اند ،به گونه ای که مراکز بهداشت و

میزان رخداد بیماری سالک در آن فصل و سال انجام گرفت.

درمان شماره  2،3،1و ثامن به ترتیب تا سال  1399دارای ،
17،11،11و  2مرکز بهداشت و درمان شهری هستند و روی هم رفته

نتایج
از ابتدای سال  1392تاانتهای سال  1372در مراکز بهداشتی پنجگانه

پراکندگی مبتالیان به بیماری در هر یک از این مناطق بررسی

مشهد تعداد  49719بیمار مبتال به لیشمانیوز جلدی شناسایی شدند و

گردید .دراین مطالعه که یک مطالعه ی گذشته نگر می باشد،

تحت درمان قرار گرفتند.

جمعیت مورد مطالعه تمامی بیماران مراجعه کننده به مراکز بهداشت

در بررسی بیست ساله ما روی بیماری سالک کمترین تعداد موارد

مشهد طی دوره آماری 1393تا 1373بودند .روش تشخیصی این

کشف شده مربوط به سالهای 1392تا 1394و بیشترین تعداد مربوط

بیماران اکثرا بصورت انجام آزمایشات مستقیم پارازیتولوژیک بوده

به سالهای  1391تا  1399بوده است .که برای کاهش حجم مطالب ،

است که روش معمول شناسایی انگل می باشد (جهت تشخیص نمونه

تمامی آمارها عمدتا به صورت نمودار نمایش داده می شوند و تحلیل

های مثبت از رنگ آمیزی گیمسا استفاده شده و مورد بررسی دقیق

آنها در بخش بحث پایانی انجام گرفته است .همچنین برای تحلیل

میکروسکوپی قرار گرفته اند) .اطالعات مربوط به هر سال به طور

ساده تر ،جداول و آمار مربوط به هر سال در اینجا به طور جداگانه

جداگانه ثبت شد .در مرحله نهایی با به کارگیری چک لیستی که از

ذکر نشده است بلکه نتایج کلی آنها نمابش داده شده است.

شهر مشهد دارای  49مرکز بهداشتی و درمان شهری است که میزان

قبل
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نمودار  -1موارد کشف شده سالک به تفکیک سال در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی سالهای 1372 -1391

نمودار -2موارد سالک شناسایی شده توسط مراکز بهداشت پنج گانه مشهد به تفکیک مرکز از سال  1392لغایت 1372
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نمودار -9روند تغییرات سالیانه تعداد بیماران طی دوره آماری  1393تا 1373

نمودار -9مقابسه روند بیماری سالک ( تعداد بیماران ) با متوسط حرارت  ،متوسط رطوبت مطلق و میزان بارش در طی سالهای
1372 -1393

=X

نمودار  -5روند تغییرات ماهیانه بیماری سالک
بحث

بررسی های اپیدمیولوژیک انجام شده طی سالهای اخیر در نقاط

بر اساس گزارش  WHOدر حال حاضر ایران به عنوان یکی از

مختلف دنیا نشان دهنده پیدایش کانونهای جدید و افزایش قابل

کانونهای مهم لیشمانیوز در جهان شناخته میشود .این بیماری

توجه بیماری در نقاط مختلف جهان از جمله خاورمیانه

توسط گونههای مختلف تک یاختهای از جنس لیشمانیا ایجاد

است(1و.)4

میشود .لیشمانیا تروپیکا در بسیاری از مناطق محدود به نواحی

سالک ،از مهمترین مشکالت بهداشتی  -درمانی کشورهای در

شهری است و در بسیاری از مناطق آسیا  ،آفریقا  ،کرانه مدیترانه

حال توسعه است( .)22بررسی های انجام شده نشان می دهد که

و جنوب شوروی سابق دیده می شود .

برای ابتال به بیماری سالک ،غیر از عوامل متعدد اصلی مثل مخزن
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و ناقل بیماری که باید در منطقه وجود داشته باشد ،شرایط اقلیمی

سرعت باد و سالک مشاهده نشد ،یعنی افزایش یا کاهش این

نیز در تثبیت و همه گیری آن موثر است ،زیرا کانون های مهم

فاکتورها با تغییرات بیماری سالک هماهنک و مرتبط نبود ( برای

این بیماری با اقلیم های نیمه خشک و گرم منطبق است(.)21

کاهش حجم مطالب نمودار نشان داده نشده است ) .نتایج حاصل

خراسان رضوی ،به ویژه شهر مشهد ،از کانون های مهم بیماری

از این پژوهش نشان داد که بروز حداکثر بیماری در شش ماهه

سالک در کشور محسوب می شود ،به گونه ای که تعداد مبتالیان

دوم سال بویژه در فصل پاییز و همچنین سه ماهه اول سال به وقوع

به این بیماری در سال  1399نسبت به سال ، 1392حدود 123/21

می پیوندد .یک همبستگی مثبت با رطوبت و سرعت باد ,جمع

درصد افزایش یافته است.

بارش ماهیانه,تعداد روزهای بارندگی و موارد بروز بیماری وجود

بررسي روند بیست ساله پراکندگي بیماری سالک در

دارد .در مطالعه ما کمترین تعداد بیماران مربوط به فصل تابستان

شهر مشهد

میباشد که نشان دهنده این است که گزش پشه در سه تا شش ماه

مقدار متوسط سالیانه بیماری سالک به دست آمد ( به علت

قبل کمتر انجام شده و شرایط مناسبی برای زندگی پشه نبوده

کاهش دادن حجم مطالب نمودار هر ساله نمایش داده نشده اند )

است .در این مطالعه بیشترین میزان مبتالیان مربوط به فصلهای

و با توجه به آنها مقدار متوسط بیست ساله آن مشخص شد (

زمستان و بهار میباشد ( نمودار  ) 1که نشان دهنده این است که

نمودار  .) 1در طی سه سال گذشته مقدار بیماری سالک در حد

بیشترین گزش در سه تا شش ماه قبل صورت گرفته است (

تقریبا ثابتی در حدود  2222بیمار در سال در شهر مشهد می باشد

تابستان و پاییز ) .بررسی های ارتباط سنجی بین عناصر اقلیمی و

که نسبت به چندین سال اخیر مقداری کاهش یافته است .اما اگر

بیماری سالک نیز نشان از آن دارد که بیشترین میزان همبستگی

به سیر بیست ساله این بیماری در شهر مشهد نگاه شود به ترتیب

بین پارامتر رطوبت و بیماری سالک مشاهده شده و در مرتبه بعد

کمترین و بیشترین موارد بیماری در سال  91با  773و  91با 4192

دما و بارش قرار دارند .یعنی با افزایش این پارامترها میزان رخداد

مورد بیماری می باشد.در سال  1392یک موج همه گیری در

بیماری سالک نیز بیشتر می شود .براین اساس می توان گفت که

شهر مشهد شیوع پیدا کرد .از سال  1391تعداد افراد مبتال به

در هر سالی که میزان حرارت  ،مقدار بارش و مقدار رطوبت باال

بیماری رو به افزایش به گونه ای که مبتالیان به بیماری سالک در

باشد می بایست انتظار داشت که تعداد بیماران دارای سالک نیز

سال  1399به  1144نفر رسیده است و نسبت به سال , 1394

بیشتر شود.

 99/37در صد رشد را نشان میدهد .میزان پراکندگی بیماری
سالک در هر یک از مراکز ستادی بهداشت و درمان یکسان

نتیجه گیری

نیست .ثبت بیماران سالک تاقبل از سال  1399به صورت کلی در

باتوجه به اقدامات پیشگیرانه شهرداری و سازمان مدیریت برنامه

مرکز بهداشت استان ثبت می شده است و مراکز مجزا احداث

ریزی و نظارت بر امورخدمات شهری تعداد مبتالیان در بعضی

نشده بود ,آماری که به تفکیک مراکز باشد از سال  1399در

مراکز کاهش چشم گیری داشته است که این اقدامات از

دسترس میباشد.

سال 1394به طور رسمی شروع شد در سالهای بعد به طور

بررسي عوامل خطر جغرافیایي و محیطي مرتبط با

محسوس تعداد بیماران را در بعضی مراکز کاهش چشمگیری

سالک :

داده است به طوری که در سالهای 1371و 1372در مرکز شماره4

بررسی های ارتباط سنجی بین عناصر اقلیمی و بیماری سالک

به صفر رسیده است.

نشان از آن دارد که همبستگی قابل توجهی بین میزان بارش،

روند بیست ساله نمودار هیستوگرام سالک نشان می دهد که

دمای فصلی محیط  ،رطوبت و مقدار سالک ،وجود دارد ،؛ یعنی

توزیع فراوانی بیماری مربوط به آنتروپونتیک میباشد؛ به علت

با افزایش این سه فاکتور رخداد بیماری سالک نیز افزایش یافته

طول مدت زیاد کمون بیماری (4ـ  2ماه است) و طول مدت

است ( نمودار  .) 4و ارتباط معنی دار مهمی بین ساعات آفتابی،

بیماری که بیش از یکسال طول میکشد در نتیجه در تمام فصول
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سال بیمارانش مشاهده میشوند .بعالوه بعلت عدم امکانات رفاهی

روش را برای تشخیص سریع و اپیدمیولوژی این عامل در مخزنها

معموالً در فصول گرم در حیاط و یا پشت بام منازل بدون استفاده

،ناقلین و انسانها بسیار خوب و کارا ارزیابی نمودند(.)23

از پشه بند می خوابند و در بیشتر خانه ها امکانات الزم از جمله

.1بهسازی محیط که شامل جلوگیری از نخاله های بنایی و زباله

ن صب توری روی پنجره ها و درب ورودی اتاق ها وجود نداشت

ها در اطراف اماکن مسکونی جدیداالحداث و تعمیر و بازسازی

و این عوامل از دالیل آلودگی در این اماکن می تواند باشد(.)22

دیوار و نمای ساختمانهای قدیمی و همچنین آسفالت خیابانها و

الزم به ذکر است که با توجه به وجود و افزایش نسبی این بیماری

کوچه های منطقه برای جلوگیری از تجمع و زادو ولد پشه ها

در این منطقه نسبت به سالهای قبل  ،و با توجه به این نکته که شهر

درنهایت با توجه به کلیه آنچه درباال ذکر گردید ،چنین پیشنهاد

مشهد هر ساله پذیرای میلیونها زائر حرم مطهر امام رضا (ع) است.

می شود که انجام مطالعات اپیدمیولوژیک در بیماری های عفونی

پیشنهاد میشود تمهیداتی برای کاهش بیماری های مسری انجام

و انگلی نظیر لیشمانیوز جلدی ،جهت ارزیابی وضعیت بهداشتی

گیرد .از جمله ی این فعالیت ها می توان به :

وبیماری درجامعه ،به صورت دوره ای ضروری می باشد.

 .1یافتن کانون های بیماری و مشخص کردن آنها روی نقشه های
جغرافیایی ،برای حذف و یا محدود کردن آنها ( سم پاشی ضد

تشكر و قدر داني

حشرات ).2.افزایش آگاهی مردم منطقه بخصوص والدین دانش

این مقاله حاصل از پاین نامه کارشناسی ارشد به شماره  -439آ و

آموزان در خصوص بیماری و راههای پیشگیری از آن از طریق

نتیجه طرح تحقیقاتی کد  721444مصوب شورای پژوهشی

جلسات انجمن اولیاء و مربیان و تالش در جهت مشارکت سایر

دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد که با حمایت مالی معاونت

بخشهای موثر در کنترل و پیشگیری از بیماری .

پژوهشی دانشگاه به انجام رسیده است  .نویسندگان مراتب تشکر

.3تشویق مردم به استفاده از وسایل حفاظت فردی و فراهم کردن

و قدردانی خود را از ایشان ابراز می دارند .همچنین از همکاری

امکانات تشخیص اولیه و درمان فوری بیماران .

پرسنل محترم گروه انگل شناسی دانشکده پزشکی مشهد و

Hi gh r esol ut i on mel t

بیمارستان امام رضا(ع) و قائم به خصوص سرکار خانم پوستچی و

 anal ysi sبرای شناسایی انواع لیشمانیا ،همچنانکه Dal i t

جناب آقای محمود پریان صمیمانه تشکر می شود.

 .4استفاده از روش جدید

 Tal mi -Fr ankو همکارانش در سال  2212استفاده از این

نرگس زاهد و همکاران

 بیماران افسرده تحت همودیالیزCRP  تأثیر سرترالین بر-511
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