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A Molecular Study on Visceral Leishmaniasis and Babesiosis 
in Domestic Dogs of Meshkinshahr, Ardabil Province

[1] Epidemiological aspects of canine visceral leishmaniosis in the Islamic Republic of Iran 
[2] An observational study on the current distribution of visceral leishmaniasis in different 
geographical zones of Iran and implication to health policy [3] Domestic dog ownership in 
Iran is a risk factor for human infection with Leishmania infantum [4] Study of Canine 
Visceral Leishmaniasis in Symptomatic and Asymptomatic Domestic Dogs in Meshkinshahr 
City, Iran [5] Application of a direct agglutination test for detection of specific anti-
leishmania antibodies in the canine reservoir [6] Application of direct agglutination test 
(DAT) for the diagnosis and seroepidemiological studies of visceral leishmaniasis in Iran [7] 
Genetic heterogeneity of ribosomal internal transcribed spacer in clinical samples of 
Leishmania donovani spotted on filter paper as revealed by single-strand conformation 
polymorphisms and sequencing [8] Quantification of Leishmania infantum DNA by a real-
time PCR assay with high sensitivity [9] Babesia canis canis, Babesia canis vogeli, Babesia 
canis rossi: Differentiation of the three subspecies by a restriction fragment length 
polymorphism analysis on amplified small subunit ribosomal RNA genes [10] 
Characterization of visceral leishmaniasis in reservoir host (dogs) and determination of 
agent by PCR in Boyer-Ahmad District, Iran [11] Canine visceral leishmaniasis: Asymptomatic 
infected dogs as a source of L [12] Study on Seroprevalence of Canine Visceral Leishmaniasis 
(CVL) in Ownership Dogs of Sarab, East Azerbaijan, Province, Northwest of Iran with 
Indirect Immuno Fluorescence Antibody Test (IFAT) and its Health Importance in 2008-
2009 [13] Leishmania infantum FML-ELISA for the detection of symptomatic and 
asymptomatic canine visceral leishmaniasis in an endemic area of Iran [14] Canine visceral 
leishmaniasis: Seroprevalence survey of asymptomatic dogs in an endemic area of 
northwestern Iran [15] Babesia infection in urban and rural dogs in Ahvaz district, 
southwest of Iran [16] A survey on Babesia infection in dogs of urban and rural regions of 
Tabriz city, Iran [17] infection in dogs from rural areas of Sao Paulo State, Brazil. Rev Bras 
Parasitol Vet Jaboticabal [18] Epidemiological and vector identification studies on canine 
babesiosis [19] Epidemiological survey of canine babesiosis in Makurdi, Nigeria [20] Canine 
babesiosis in France [21] PThe factors affecting the distribution of babesiosis in dogs in 
Poland

Aims Visceral leishmaniasis (VL) is one of the most important endemic diseases in 
Meshkinshahr. The present study was aimed to molecular detect of VL and babesiosis in clot 
blood samples taken from dogs.
Materials & Methods In this experimental study, a total number of 148 blood samples were 
collected from dogs with clinical signs of visceral leishmaniasis from Meshkinshahr area. All 
serum samples were examined by direct agglutination test (DAT). DNA was extracted from the 
blood clot with the DNG-plus Extraction Kit. The ITS1 and kDNA genes of L. infantum were 
amplified by the PCR method. To identify and confirm the existence of Babesia parasites, 2 
pairs of Babesia-specific primers were used.
Results All of 148 dogs (100%) showed titers more than 1:320 of L. infantum infection in the 
serological test. L. infantum kDNA was detected by PCR in all samples. No cases of infection 
with Babesia parasite found in the samples.
Conclusions The dog owners in Meshkinshehr are in close contact with dogs which are positive 
for VL, so, the implementation of health care in this region is highly recommended.
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  چکیده

های اندمیک مهم در منطقه  احشایی یکی از بیماریلیشمانیای اهداف: 
آید. هدف از این مطالعه تشخیص مولکولی آلودگی به  شهر به شمار می مشکین

های منطقه  انگل لیشمانیوز احشایی و بابزیوز در نمونه لخته خون سگ
  شهر استان اردبیل بود. مشکین

الیم بالینی های دارای ع نمونه خون از سگ ۱۴۸تعداد ها:  مواد و روش
ها  آوری شد. سرم همه نمونه شهر جمع لیشمانیوزیس احشایی از منطقه مشکین

 انگل DNA نیز، از لخته خونمورد آزمایش قرار گرفت.  DATبا روش سرولوژی 
 DNA(k)و  ITS1 یها ژن استخراج شد. DNG-plus تیکاز  استفاده با

همچنین برای  شدند. تکثیر PCRبا استفاده از روش  لیشمانیا اینفانتوم
شناسایی و تایید وجود انگل بایزیا از دو جفت پرایمر اختصاصی جنس بابزیا 

  استفاده شد.
ها با عیاری مرزی  نمونه سرم سگ ۱۴۸سرولوژی، تمام  شیاز لحاظ آزماها:  یافته

ها از لحاظ مولکولی مثبت و گونه   مثبت شدند. تمامی نمونه ۱: ۳۲۰و باالتر از 
تعیین شد. هیچ موردی از آلودگی به انگل جنس بابزیا در  اینفانتوم لیشمانیا
  های مورد مطالعه یافت نشد. نمونه
شهر به لیشمانیای احشایی، صاحبان  های مشکین علت ابتال سگ بهگیری:  نتیجه
دلیل داشتن ارتباط بسیار نزدیک با سگ باید نسبت به  ها در این منطقه به سگ

  ت کافی داشته باشند.رعایت نکات بهداشتی دق
  شهر نیشهرستان مشک، دار صاحب یها سگ، وزیبابز یی،احشا وزیشمانیلها:  کلیدواژه
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  مقدمه
ای به  یاخته لیشمانیوزیس یک بیماری انگلی است که توسط تک
مخاطی  -نام لیشمانیا ایجاد می شود و به سه شکل جلدی، جلدی

مخاطی در ایران شایع نیست  -شود. نوع جلدی و احشایی دیده می
صورت  نوع احشایی بیماری یا کاالآزار در برخی مناطق ایران بهولی 

شهر، دشت مغان،کلیبر، برازجان،  اسپوردایک و در مناطق مشکین
  .[1]شود صورت آندمیک دیده می خورموج، فیروزآباد و جهرم به

صورت تیپیک ولی نه منحصرًا توسط  لیشمانیوز احشایی به
ایجاد  (Leishmania donovani) لیشمانیا دونووانیمجموعه 

شود. عامل اصلی بیماری کاالآزار در منطقه حوزه وسیع  می
است. کاالآزار اغلب در کودکان و بیشتر  شمانیا اینفانتوملیمدیترانه، 

شود تا زمانی که لیشمانیوز احشایی از طریق  در روستائیان دیده می
پاشی و مبارزه با ناقلین ،آموزش  بردن مخازن حیوانی، سم ازبین

عنوان منبع عفونت، تحت  سازی انسان و سگ به بهداشت و ایمن
موقع و درمان به موقع بیماری،  کنترل قرار نگیرد، تشخیص به
  .[2]ومیر مبتالیان خواهد بود عامل مهمی در کاهش مرگ

شهر و  های مشکین کانون اصلی بیماری در استان اردبیل شهرستان

به بعد مواردی از بیماری از  ١٣٧٦). از سال ١مغان است (شکل 
سایر مناطق استان، از جمله شهرستان اردبیل گزارش شده است. 

 های سگ ویژه ها به شده در ایران، سگ های انجام نتایج مطالعهطبق 
اند. اولین  اصلی بیماری شناخته شده مخزن عنوان به دار صاحب

شدن،  ها الغری و غیرفعال نشانه لیشمانیوز احشایی در سگ
دار،  ها، ضایعات پوسته خصوص در اطراف چشم شدن موها به کم

  .[4 ,3]ها است رکی پنجهها و ترشحات چ شدن پنجه زخم، کشیده
  

 
شهر در شمال غرب ایران جایی كه  منطقه جغرافیایی از محدوده مشکین) ۱شکل 
  آوری شده است. های خون جمع نمونه

  
 شمار به دنیا سرتاسر در مهم بیماری زئونوز یک سانان، سگ بابزیوز
ها نیز  های پیروپالسموز، تب صفروای در سگ رود که با نام می

های متفاوت  های بابزیوز که توسط گونه ود بیماریش میشناخته 
خصوص  داران به یابد در گروه وسیعی از مهره جنس بابزیا انتقال می

سانان و حتی انسان شایع  سگ نشخوارکنندگان از جمله گوسفند،
در یوگسالوی  ١٩٥٧است. اولین مورد آلودگی انسان در سال 

 مربوط انسان به بابزیا گزارش ابتالی بیشترینتشخیص داده شد. 
 زئونوز های گونه سایر است. (B. microti) میکروتی بابزیاگونه  به
 بابزیا و (B. equi) اکوئی بابزیا شامل کنند می آلوده را انسان که

گوسفند،  در (B. ovis) اویس بابزیااسب،  در (B. cabali) کابالی
ای  اخیرًا گونه .[5] شود می گاو در (B. divergens) دایورجنس بابزیا

برداری  مورد از افرادی که طحال ٤در  جیپسونی بابزیایه ببسیار ش
شده از اروپا ناشی از  کرده بودند گزارش شده است. اکثر موارد گزارش

 از هدف .[6]بوده است بابزیا میکروتیو از آمریکا  دایورجنس بابزیا
لیشمانیوز  از ناشی عفونت وضعیت تشخیص حاضر، مطالعه

دار روستایی منطقه  های صاحب سگ در احشایی و بابزیوز
  .ه استشهر، شمال غرب ایران بود مشکین

  
  ها مواد و روش

قالده سگ از  ١٤٨مقطعی از  - در این مطالعه توصیفی برداری: نمونه
 ١٣٨٩شهر در تابستان سال  شهرستان مشکین مختلفروستای 

ها همگی دارای عالیم بالینی  ). سگ١نمونه خون گرفته شد (شکل
خونی، بزرگی  لیشمانیوز احشایی از قبیل (موریختگی، الغری، کم

عالیم چشی، رشد و شکل  ،یتب، اسپلنومگالغدد لنفاوی، 
ر ها رو مقید کرده و مقدا غیرطبیعی ناخن) بوده، ابتدا سگ

های  های خون لیتر خون از ورید سفالیک آنها تهیه شد. سرم میلی٢٠
ها در ظروف  وسیله سانتریفیوژ جدا و سرم و لخته شده به گرفته

  صورت جداگانه نگهداری شدند. مخصوص به
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ها با استفاده از روش سرولوژیکی تست  سرم :DATآزمایش سرمی 
بادی  از نظر وجود آنتی (DAT)آگلوتیناسیون مستقیم 

ژن آگلوتیناسیون مستقیم از  ضدلیشمانیا تعیین تیتر شدند. آنتی
شناسی دانشکده  شناسی و قارچ آزمایشگاه لیشمانیوز گروه انگل

و  هریتبهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران که براساس روش 
  .[5]همکاران تهیه شده بود، تهیه شد

پس از افزودن  ها را تهیه کرده، و های مختلف از سرم سگ ابتدا رقت
ها را  سرمی میکروپلیت ١:٣٢٠و  ١:١٦٠، ١:٨٠های  ژن به رقت آنتی

درون اتاقک مرطوب قرار داده و در یک سطح افقی در دمای اتاق تا 
ساعت) باقی ماندند. برای تفسیر آزمایش، پلیت ١٨روز بعد (حداقل 

ژن  ای که آنتی را روی یک سطح سفید قرار داده و چنانچه در حفره
رنگ  صورت یک تکمه کوچک آبی ها به آن ریخته شده بود، انگل در

نشین  با حاشیه کامًال جمع شده و در وسط حفره میکروپلیت ته
شده بودند، عدم آگلوتیناسیون تلقی شده و نتیجه آزمایش از نظر 

ها  آمد و اگر انگل بادی ضدلیشمانیا منفی به حساب می آنتی
نگ یکنواخت در تمام مایه ر شکل آبی صورت کلوئیدی ابری به

موجود در حفره پراکنده شده یا در اصطالح آگلوتینه شده بودند، 
بادی ضدلیشمانیا مثبت محسوب  نتیجه آزمایش از نظر آنتی

شد. باالترین رقت از نمونه سرمی که آگلوتیناسیون در آن ایجاد  می
شود. در این روش برای  عنوان حداکثر عیار، پذیرفته می شده به

و  ١:٣٢٠بادی ضدلیشمانیا با عیارهای  های حیوانی، آنتی مونهن
تر از  عنوان عفونت لیشمانیوز احشایی و عیارهای پایین باالتر به
  .[6]منفی در نظر گرفته شدند ١:٣٢٠

ای  های لخته خون با روش واکنش زنجیره : نمونهمطالعه مولکولی
ا با استفاده از از نظر وجود انگل لیشمانیا و بابزی (PCR)پلیمراز 

  پرایمرهای اختصاصی مورد بررسی قرار گرفتند.
 DNG-plusکیت  DNAبرای جداسازی : DNAاستخراج 

(سیناکلون؛ ایران) به کار رفت و پرایمرها در روش مولکولی مطالعه 
  استفاده شدند. ۱از پرایمرهای اختصاصی طبق جدول  فوق

  
  این مطالعه PCR دری مورد استفاده جدول مشخصات پرایمرها )١ جدول

 توالی اندازهخذاژن م
نام  توالی باز) (جفت

پرایمر

ITS 1 
٣٢٠-٣٦٠ 

قبل از هضم (
  )آنزیمی

LITSR: 5´- CTGGATCATTTTCCGATG-3´ L5.8S: 5´- TGATACCACTTATCGCACTT-3´ [7]L 
(k)DNA١٤٥  

RV1: 5´-CTTTTCTGGTCCTCCGGGTAGG-3´ RV2: 5´-CCACCCGGCCCTATTTTACACCAA-3´[8]RV 
18S 
rRNA 

۴۰۸  
PIRO-A  5´- AATACCCAATCCTGACACAGGG-3´PIRO-B   5´- TTAAATACGAATGCCCCCAAC-3´  

[9]PIRO
SsrDNA150 Bab-F 5´-CTTTCAGCGATGGATGTCTTGG-3´Bab-R  5´- ACTGAGATGGGAGTACCACG-3´ 

این پرایمر برای جنس بابزیا اختصاصی 
  است.

[9]Bab
  

از مسترمیکس (سیناکلون؛  استفاده با PCRآزمایش  :PCRشرایط 
 میکرولیتر٢٠ نهایی حجم در PCRواکنش . گرفت صورت) ایران
پیکومول) از ٢٠میکرولیتر (٢ ،الگو DNAمیکرولیتر از ٥ صورت به

 میکرولیتر٥ میکرولیتر مسترمیکس و٨ برگشت، و رفت پرایمرهای
ترموسایکلر (بیورد؛ ایاالت  دستگاه از استفاده با .شد انجام آب

  ها به شرح زیر انجام شد: مراحل تکثیر ژن متحده آمریکا)،
 فرآیند اول مرحله اینفانتوم لیشمانیا kDNA و ITS1 های برای ژن
ادامه برای هر  در شد شروع دقیقه٥ مدت به C°۹۵ دمای با واسرشت
 فرآیند ثانیه،٤٠ مدت به C°۹۵ صورت واسرشت به سیکل ٢٠ دو ژن
 ژن ، برایC°۵۴ لیشمانیا اینفانتوم ITS1برای ژن  پرایمر اتصال

kDNA اینفانتوم لیشمانیا C°۶۵، در شدن طویل C°۷۲ مدت به 
 انجام دقیقه٥ مدت به C°۷۲ در نهایی شدن طویل مرحله و ثانیه٦٠
  .[8 ,7]شد
شرایط انجام واکنش شامل جنس بابزیا  SsrDNAژن  یبرا

 سیکل شامل ۳۵دقیقه و سپس ۵مدت  به C°۹۴ اولیه واسرشت
مدت  به C°۶۳اتصال پرایمر  انیه،ث۴۰مدت  به C°۹۴واسرشت 

شدن  لیثانیه و همچنین طو۴۰مدت  به C°۷۲شدن  لیطو ثانیه و۴۵
  .[9]شددقیقه انجام ۵مدت  به C°۷۲نهایی در 

انجام واکنش شامل  طیشرا پیروپالسمائیده 18S rRNA1 ژن برای
 شامل کلیس ٣٠و سپس  قهیدق٥مدت  به C°۹۴ هیاول واسرشت
 و قهیدق یکمدت  به C°۵۵ قه،یدق یکمدت  به C°۹۴ واسرشت
در  ییشدن نها یلطو نیو همچن قهیدق یکمدت  به C°۷۲شدن  طویل C°۷۲ [9]گرفت صورت قهیدق٥مدت  به.  
 از پس. شد بارگذاری% ٥/١ آگارز ژل روی PCR محصول انتها در

% ١ آگاروز ژل توسط PCRمحصول  از میکرولیتر٦ مقدار اتمام
 الکتروفورز سیناکلون؛ ایران)استین ( میکرولیتر سیف٥٠به  آغشته

 PCR محصول اندازه و برداری عکس کوتاه UV نور شده، سپس زیر
  .شد ارزیابی (سیناکلون؛ ایران) تجاری DNAبا مارکر 

  
  ها یافته

سال  ٨تا  ٣گروه سنی بین های مورد بررسی در  از نظر سنی سگ
  های نر و ماده مساوی بود. قرار داشتند و نسبت سگ

بادی  قالده سگ تیتر آنتی ١٤٨، تمامی DATدر روش سرولوژیکی 
  داشتند. ١:٣٢٠باالتر از 

تشخیص داده  لیشمانیا اینفانتومها  نمونه ١٤٨هم  PCRدر روش 
ا ، ب٢ترتیب که طبق شکل  ). بدین٣و  ٢های  شدند (شکل

طبق بازی و  جفت١٤٥باند  DNA(k) ژن PCR الکتروفورز محصول
 یباز جفت٣٦٠باند  ITS1ژن  PCRبا الکتروفورز محصول  ٣شکل 

از لخته خون سگ  یها نمونه از لیشمانیا اینفانتومهر دو مربوط به  
مربوط به  PCRقالده سگ حاصل شد. در آزمایش  ١٤٨میان 
هیچ باندی مشاهده انگل بابزیا،  SsrDNAو  18SrRNAهای  ژن

  نشد.
  

در  اینفانتوم لیشمانیا زا DNA(k)ژن  PCRالکتروفورز محصول  )٢ شکل
: نمونه کنترل L.inf/+ve، بازی جفت١٠٠: مارکر MM؛ سگخون  لختههای  نمونه
کنترل  :NTC، خون سگ لخته های نمونه): D3و  D )D1 ،D2های  نمونه، مثبت
  منفی



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبدالحسین دلیمی و همکاران ــــــــــــــــــــــــــــــ ۹۴

   ۱۳۹۸ بهار، ۲، شماره ۲۲دوره                                                                                                                                                                                                         زیستی شناسی آسیب های پژوهش

 
های  در نمونه اینفانتوم لیشمانیااز   ITS1 ژن PCRالکتروفورز محصول  )٣ شکل

: نمونه L.inf+ve، بازی جفت٢٥٠از چپ به راست: مارکر ؛ خون کامل سگلخته 
  Hae IIIشده با آنزیم  برش داده مثبتهای  نمونه: L.inf/enz، مثبت

  
  بحث

هدف از مطالعه حاضر بررسی وضعیت آلودگی به انگل لیشمانیوز 
شهر  احشایی و بابزیوز در مخازن حیوانی (سگ) شهرستان مشکین

بود. با توجه به این که مخازن  PCRو تعیین نوع انگل با روش 
سانان هستند، بنابراین تشخیص  لیشمانیوز احشایی در ایران سگ
های آلوده در انجام برنامه  ی سگبیماری در این حیوانات و شناسای

ای دارد.  مبارزه و کنترل این بیماری در جامعه انسانی اهمیت ویژه
سانان و دسترسی  همچنین به خاطر شیوع بیشتر بیماری در سگ

های مورد بررسی وضعیت بیماری و  تر به این مخازن مطالعه آسان
شیوع شناسایی عامل روی این حیوانات انجام شد. اگرچه میزان 

ها در انتشار  عفونت ناشی از انگل بابزیا صفر بود اما نقش سگ
  به بررسی بیشتری نیاز دارد. بابزیا کنیس

قالده سگ مورد بررسی عامل بیماری  ۱۴۸در مطالعه حاضر در 
شده  های انجام در مطالعه .تشخیص داده شد لیشمانیا اینفانتوم

 روش حمد دربویرا و همکاران در شهرستان انصاریوسیله  به
بادی مثبت و  آنتی تیتر دارای قالده ۱۴ سگ قالده ۱۵ از سرولوژی

از  با استفاده تماسی های گسترش و کبد طحال، بافت های نمونه در
 لیشمانیا قالده ۱۴ قالده سگ مورد مطالعه، در ۱۵ از PCR روش

و همکاران در شهرستان  مشفع. [10]شد داده تشخیص اینفانتوم
های  شده از پوست و خون سگ های گرفته شهر تمامی نمونه  مشکین
 PCRقالده سگ) با روش  ۷۱دار و فاقد عالیم بالینی ( عالیم

و  موالیی. در مطالعه [11]تشخیص داده شدند اینفانتوم لیشمانیا
 بالینی، عالیم دارای های سگ قالده ۲۴ شهر، از همکاران در مشکین

 مورد ۱۶ عالیم سگ فاقد قالده ۸۶ از %) و۳/۸۳( مورد ۲۰
 در کشت و اسمیر نتایج. بودند مثبت DAT آزمایش %) با۶/۱۸(
 عالیم فاقد های % سگ۶۰و  بالینی عالیم دارای های سگ ۱۰۰%

 روی همکاران و محمدی خان مطالعه . در[4]بود مثبت بالینی،
آذربایجان شرقی  استان از سراب شهرستان در های خانگی سگ
  .[12]دادند نشان مثبت سرم ها % سگ۵/۸
 و دار عالیم های همکاران سگ و بین قلعه محمدی ۲۰۱۱ سال در
 این در. کردند بررسی شهر شهرستان مشکین در را عالیم فاقد

که  شدند بررسی مستقیم آگلوتیناسیون تست با قالده ۶۰ مطالعه
 و براتی ۲۰۱۳ در سال .[13]دادند نشان مثبت ها % سگ۳/۳

 در خانگی های سگ در را لیشمانیازیس احشایی میزان همکاران
 % از۳/۳۳ مطالعه این در .کردند بررسی شهر شهرستان مشکین

 مثبت ضدلیشمانیا بادی تیتر آنتی نظر از مطالعه مورد های سگ
  .[14]دادند نشان
و  یدر پزشک یا اختهی تک یها انگل نیتر از مهم یکی وزیبابز

 یها توسط کنه وزیاز بابز یمختلف یها است. گونه یدامپزشک
و انسان  یو وحش یاهل واناتیاز ح یعیوس فیبه ط دهیکسودیا

انسان  نیمشترک ب یها از جمله انگل سیکن ایبابز. ابندی یانتقال م
 یدر برخ سیکن ایبابز رششود. با توجه به گزا یو سگ محسوب م

 نیشهر به ا نیمشک یها سگ یمطالعه آلودگ نیا در ران،ینقاط ا
ها  گرچه در مطالعه حاضر آلودگی سگ .فتقرار گر یانگل مورد بررس

به بابزیا مشاهده نشد ولی در مناطق دیگری مانند تبریز و اهواز این 
و همکاران وضعیت  جاللیآلودگی گزارش شده است. در مطالعه 

های شهری و روستایی در جنوب غرب  آلودگی به بابزیا در سگ
قالده  ۲۰۰رسی شده است. در این مطالعه ایران، شهرستان اهواز بر

 یقالده سگ شهر ٢٠٠روستای اطراف اهواز و  ٥سگ روستایی از 
ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، از 

قالده  ٤٠٠های بابزیا بررسی شده بودند. در میان  نظر حضور گونه
مطالعه این  د.بودن بابزیا کنیس) آلوده به %٧٥/٣نمونه ( ١٥سگ، 

 ٢٠٠) و از %٥/٥نمونه ( ١١قالده سگ روستایی،  ٢٠٠نشان داد که از 
مثبت  بابزیا کنیس) از نظر %٢نمونه ( ٤قالده سگ شهری، 

 صورت به سگ قالده ١٢١ در تبریز از زاده حسیندر مطالعه  .[15]بودند
 های میکروسکوپی گسترش روش به. شد تهیه خون نمونه تصادفی
 طول به قطعه تکثیر با مولکولی روش به و محیطی خون نازک
 بابزیا به ها آلودگی سگ 18s rDNAژن  توالی از باز جفت٤١٦

 این در میکروسکوپی معمول روش از استفاده اگرچه. شد بررسی
 بررسی داد ولی در نشان %٦/٦ را بابزیایی فراوانی آلودگی مطالعه
 بیشترین. بودند آلودهمناطق  همه از ) نمونه%٢/١٨ ( ٢٢ مولکولی
 از کمتر )%٢/١٩( نر )،%٦/٢٨( تجاری های سگ در آلودگی میزان
  .[16]بود )%١/٢١( سال دو

ها به بابزیا به وفور گزارش شده است از  در جهان نیز آلودگی سگ
 همکاران در و بشیرهای  توان به گزارش ها می جمله این گزارش

و همکاران در  اومودوو همکاران در برزیل،  اودویرپاکستان، 
و همکاران در  آداسزکاو همکاران در فرانسه و  بوردوئیسیونیجزیه، 

  .17]-[21های اخیر اشاره کرد لهستان در سال
  

  گیری نتیجه
 دار شهرستان های صاحب توجه به آلودگی قابل توجه سگبا 

 هایی از قبیل آموزش برنامه لیشمانیا اینفانتومشهر به  مشکین
اجرا  تر در خصوص این بیماری و نحوه انتقال آن جدیمنطقه مردم 

 ارتباط داشتن دلیل به منطقه این در ها سگ صاحبان شود. از طرفی
 دقت بهداشتی نکات رعایت به نسبت باید سگ با نزدیک بسیار
  باشند. داشته کافی
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