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چکیده
تکیاختههای رودهای سگها دارای تنوع نسبتاً زیادی بوده و شیوع آلودگی اغلب به شکل تحتبالینی و بعضاً به شکل بالینی مشااهده
میشود .گونههای مختلف آنتامبا ،کریپتوسپوریدیوم و ائوسیستهای ایزوسپورایی در روده سگها مشاهده میشود .با توجه به اهمیات
بیماریزایی انگلهای تکیاختهای گوارشی در سگها و همچنین اهمیت زِئونوتیک آنها این بررسی در سگهای ولگرد شهرستان تبریز
انجام گرفت .این بررسی به مدت  12ماه و از شهریور  1394تا شهریور  1395انجام شد .طی این بررسی تعداد صد نمونه مدفوع سگ
از مناطق مختلف تبریز تهیه و مورد آزمایش میکروسکوپی انگلشناسی قرار گرفت .آزمایش نمونهها به روش تغلیظ با فرمل اتر انجاام
گرفت و همچنین برای مشاهده تکیاختههای مختلف از رنگآمیزی تریکروم و برای مشااهده تکیاختاه کریپتوساپوریدیوم از روش
رنگآمیزی زیلنیلسون تغییریافته استفاده گردید .از صد نمونه مدفوع بررسیشده  54درصد واجد آلودگی به انواع تکیاختهها بودند و
تکیاختههای مشاهدهشده عبارت بودند از آنتامبا هیستولیتیکا ،آنتامبا کوالی ،کریپتوسپوریدیوم و ائوسیستهای ایزوسپورایی .در تمامی
گروههای سنی آنتامبا هیستولیتیکا واجد باالترین شیوع و انگل کریپتوسپوریدوم واجد حداقل آلودگی در تمامی ردههای سنی باود .باا
توجه به شیوع باالی آلودگی ،دادن آگاهی و آموزشهای الزم به صاحبان سگها توسط دامپزشکان تا حد زیاادی میتواناد گساترش
بیماری در انسان و دام را جلوگیری کند.
کلیدواژهها :تبریز ،سگ ،تکیاختههای رودهای.
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پالسااتیکی جماا آوری و بااه آزمایشااگاه انگلشناساای

مقدمه
سگها نقش زیاادی در اپیادمیولوژی بیماریهاای

دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اساالمی واحاد تبریاز

و فاراوان باا انساان و

منتقاال گردیااد .اطاللااات و نتااای جم آوریشااده از

محیط پیرامون انسان در ارتباط میباشاند ( ;Jane, 1996

نمونهها و آزمایشات بهلملآمده شامل گروههاای سانی

 .)Adejinmi et al., 2001هااوش و اواااوت فااراوان

( 3-12ماهگی و بااالی  12مااهگی) ،جانو و شارایط

سگها موجب شده است وه ایا حیاوان ماورد توجاه

فیزیکی مدفوع بوده است.

انسااان بااوده و بااا اهااداف مصت ا  ،نگااهداری و مااورد

با استفاده از روش تغ یظ فرمل -اتار گساترشهای الز

استفاده انسانها قرار گیرناد .باه ل ات اهمیات ساگها

از نمونااههای ماادفوع تااازه تهیااه و مااورد رنااگآمیزی

معموالً صاحبان سگها مبالغ فراوانی جهت بهداشات و

تریواارو و زیاالنی سااون تغییریافتااه قاارار گرفتنااد و

سالمتی آنها هزینه مینمایند و باوجود آنکه سعی زیادی

همچنی برای مشاهده اووسیستهای تکیاختاهای ساه

در ونتاارل بیماریهااای سااگ انمااا میگااردد ،همااواره

گر مادفوع از هار نموناه در آب حال شاده و پاو از

دامااداران بااا انااوالی از بیماریهااا در سااگها مواجااه

صاااف وااردن امولساایون حاص ا ه بااا اسااتفاده از الااک

میشااوند .بیماریهااای تکیاختااهای رودهای ازجم ااه

مصصوص و مناسب انگلشناسای ،ماای صافشاده باه

بیماریهایی هستند وه به ل ت متعدد باودن روشهاای

مدت دو دقیقه با دور دو هزار در دقیقه مورد سانتریفیوژ

انتقال آنها از طریق آب و غذا ،شیوع ای تکیاختههای

قرار گرفت و بر روی رساوب حاصا ه مح اول و ریاد

رودهای در ساگها زیااد میباشاد ( Lorenzini et al.,

سدیم اشباعشده اضافه گردید و بعد از پار شادن وامال

 .)2007از طرفاای دیگاار افاازایش اسااتفاده از سااگهای

لوله آزمایش یک المل بر روی آن قرار داده شاد و پاو

نگهبان موجب ارتباط و نزدیکی بیشتر انسان باا ساگها

از  20دقیقه المال از ساطال ال برداشاته شاد و پاو از

بیماریهااای

انتقال بر روی یک ال تمیز مورد آزمایش میکروسکوپی

زئونوتیک ناشی از سگها قرار میگیرد ( Lorenzini et

قارار گرفات ( ;Adam et al., 1979; Soulsby, 1982

 .)al., 2007با توجه به مطالب اورشاده مطالعاه حاضار

.)Chesbrough, 1987

در رابطه با سگهای شهرستان تبریز انما شده و میازان

 -تحلیل آماری دادهها :نتای بهدست آمده باهصاورت

شیوع انگلهای رودهای در سگهای اطاراف شهرساتان

متوسط میازان آلاودگی و درصاد شایوع آن ارائاه و باا

تبریز مورد بررسی قرار گرفت.

استفاده از آزماون مربا واای توساط نار افازار SPSS

مشترک داشته و بهطور مشاص

شااده اساات و بنااابرای انسااان در معاار

ویرایش  19مورد تح یل قارار گرفات .مقاادیر p<0/05

مواد و روشها
از محلهای تاردد ساگهاای ولگارد ،تعاداد صاد
نمونه مادفوع ساگهای بااالی ساه مااه باا اساتفاده از
دستکشهای یکبارمصرف پالستیکی تهیه و در ظاروف
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مشاااهده شااد ،سااپو بااه ترتیااب ائوسیساات هااای

یافتهها
نتای حاص ه از آزمایشات میکروسکوپی نمونههای

ایزوسپورایی با  57درصد و گونههای وریپتوساپوریدیو

مدفوع سگ در جداول  1و  2و نمای ظاهری انگلهاای

با  14درصد واجد آلودگی بودند .بر اساس نتای آزمون

یافتشده در اشکال  1تا  3نشاان داده شاده اسات .بار

مرب وای ،میزان آلودگی در سگهای بااالی یاک ساال

اساس یافتههای حاصا ه  54درصاد نموناههای مادفوع

بهمراتب بیشتر بوده و اخاتالف معنایداری بای شایوع

آزمایششااده آلااودگی بااه انااواع تکیاختااههای رودهای

آلودگی در دو گروه سنی موردبررسی ،مشااهده گردیاد

داشاااتند .انگلهاااای آنتامباااا ،وریپتوساااپوریدیو و
ائوسیسااتهای ایزوسااپورایی در نمونااههای ماادفوع
بررسیشده مشاهده گردید .باالتری آلودگی مرباوط باه

گونههای آنتامبا بود وه در  41درصد سگها گونه آنتامبا

( .)p<0/05در بررسی نتای آزمون مرب واای ،توزیا
آلااودگی در جنوهااای ناار و ماااده واجااد اخااتالف
معنیداری ( )p<0/05بوده و در سگهای جانو مااده
میزان آلودگی باالتر از نرها مشاهده گردید (جدول .)2

ووالی و در  35درصد سگها گونه آنتامباا هیساتولیتیکا
جدول  -1شیوع آلودگی در گروه سنی  3-12ماه و باالی  12ماه
تعداد نمونه

گروه سنی

تعداد موارد مثبت

درصد آلودگی

50

 12-3ماه

35

75

50

باالی  12ماه

19

38

جدول  -2میزان شیوع آلودگی بر اساس جنوهای نر و ماده
تعداد نمونه

جنو سگ

تعداد موارد مثبت

درصد آلودگی

50

ماده

31

62

50

نر

23

46

شکل  -1اووسیست وریپتوسپوریدیو (رنگآمیزی زیلنی سون تغییریافته ،درشتنمایی ×.)100
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شکل  -2تروفوزوایت آنتامبا ووالی (رنگ آمیزی تریورو ماسون ،درشتنمایی ×.)100

شکل  -3تروفوزوایت آنتامبا هیستولیتیکا (رنگآمیزی تریور ماسون ،درشتنمایی ×.)100

بحث و نتیجهگیری

باار اساااس نتااای حاصاال از ای ا بررساای  54درصااد

تکیاختااههای رودهای سااگها ازجم ااه انگلهااای

نمونااههای ماادفوع آزمایششااده ،آلااودگی بااه انااواع

زئونوتیک میباشند وه برای انساان دردسرسااز هساتند.

تکیاختااههای رودهای داشاااتند و انگلهااای آنتامباااا،

لذا ای بررسی در راستای شناخت ابعاد اپیادمیولوژیکی

وریپتوسااپوریدیو و ائوسیساات هااای ایزوسااپورایی در

انگاال و آگاااهی بیشااتر از وضااعیت آلااودگی سااگهای

نمونههای مدفوع بررسیشده مشاهده گردید.

شهرسااتان تبریااز بااه تکیاختااههای رودهای انما شااده

در مطالعه فوالدی وه در سال  1391در شهرستان ورمان

است .در ایا بررسای تکیاختاههای رودهای جداشاده

و روی  100قااالده سااگ خااانگی انمااا گرفتااه اساات،

لبارت بودند از آنتامباا ،وریپتوساپوریدیو و ائوسیسات

بهطورو ی میزان آلودگی به اناواع انگلهاای داخ ای 16

های ایزوسپورایی وه هر سه مورد هام بارای ساگها و

درصد تشصی

داده شاده اسات واه بیشتاری میازان

هم برای انسان بیماریزا میباشند.

آلااودگی مربااوط بااه تووسااووارا وااانیو بااود و از
تکیاختههای انگ ی ،وریپتوسپوریدیو در ساه ماورد و

108

دوره  ،12شماره  ،2پیاپی  ،46تابستان 1397

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

ایزوسااپورا وااانیو در یااک مااورد گزارششااده اساات

دسترسی ای سگهای آلوده به آبهای جاری میتواناد

( .)Fouladi, 2012ای میازان آلاودگی بسایار ومتار از

سبب آلودگی آبهای مصرفی انسانی شاده و منمار باه

آلااودگی گزارششااده در بررساای حاضاار در شهرسااتان

بروز بیماریهای تکیاخته رودهای در انساان گاردد .در

تبریز است وه به نظر میرسد ل ت ای مسئ ه به تفاوت

ای بررسی سگهای با س  3-12ماه آلاودگی ومتاری

نوع نمونهها مرباوط باشاد زیارا واه در بررسای ایشاان

نسبت به سگهای مس داشتند ،اما در برخی بررسایها

نمونههای جم آوریشده از سگهای خاانگی تهیهشاده

شاایوع باااالی آلااودگی از سااگهای بااا ساا پااایی تر

بودنااد .بااههاار حااال ،ومتاار بااودن میاازان آلااودگی

گزارششده است وه به نظر میرسد ل ات ایا مسائ ه

تکیاختههای رودهای در سگهای خانگی امری طبیعای

ضع

سیستم ایمنی در تولهسگها باشد واه منمار باه

میباشد.

آلودگی باالی آنها شده اسات و یاا احتمااالً باه شارایط

در مطالعه حاضر در شهرستان تبریاز آلاودگی در

بهداشتی و محیطی حیوانات مورد آزمایش مرتبط باشاد

سگهای باالی  12ماه بیشتر از گروه سنی زیر یک سال

( ،)Oliveria-sequeira et al., 2002همچناای شاااید

بود وه احتماالً ای مسائ ه میتواناد مرباوط باه تفااوت

ل ت بااالتر باودن آلاودگی در ساگهای  3-12مااه در

تغذیه در سگ هاای مسا و جساتموی بیشاتر غاذا از

بررسی سایر محققی  ،مربوط باشد به مدیریت نگهداری

محیط پیرامون و مصارف آب از آبهاای آلاوده باشاد،

و وجود تراوم و ازدحا در محل نگهداری ساگهاا واه

زیرا وه سگهای باا سا بااالتر بارای جساتموی غاذا

ای موضوع شیوع بیماریهاای تکیاختاهای رودهای در

فاص ه بیشتری از محل زندگی خود گرفته و به احتماال

آنهااا را تسااهیل میونااد زیاارا وااه اووسیسااتهای

و آلوده ،آب و غاذا دریافات

تکیاختههای رودهای بهراحتی از بستر و به شکل افقای

زیاد از مکانهای مصت

به سایر سگهای همجوار گسترش مییابد.

میونند.
در یک بررسی دیگر وه توسط دوساتی و میرزایای

در مروری بر بررسایهاای دیگاری واه در زمیناه

در سااال  1391و در شهرسااتان ورمااان روی سااگهای

تکیاختااههااای رودهای در ایااران انم اا گرفتااه اساات،

ولگرد صورت گرفتاه اسات ،از  98قاالده ساگ ماورد

دوستی و میزایی در سال  1387با بررسی شیوع آلودگی

بررسی  4مورد آلاوده باه وریپتوساپوریدیو و  7ماورد

بااه وریپتوسااپوریدیو در سااگهااای ولگاارد شهرسااتان

داده شده است ( Doosti and

ورمان ،میزان آلودگی به ای انگل را  4/8درصد گزارش

آلوده به ژیاردیا تشصی
.)Mirzae, 2011

نماوده اسات ( ،)Doosti and Mirzae, 2011واه ایا

بر اساس نتای ای بررسای شایوع بااالی آلاودگی

میزان آلودگی ومتر از درصد بهدسات آماده در بررسای

تکیاختهای در سگها قابلتوجه بوده و نیاز به ونترل و

حاضر ( 14درصد) میباشد .با توجه بهآنکاه شهرساتان

پیشگیری و درمان بیماریهای تکیاختهای در سگها را

ورمان نسبت به شهرستان تبریز دارای آبوهوای خشک

آشکار میسازد و همچنی ونترل و مادیریت ساگهای

و با رطوبت ومتری میباشد ،ای موضوع مایتواناد در

ولگرد و بیصاحب اهمیت بیشتری پیدا میوند ،زیرا وه

بقای اووسیساتهاای تاکیاختاه وریپتوساپوریدیو در

109

حسین هاشمزاده فرهنگ

بررسی شیوع تکیاختههای رودهای در سگهای شهرستان تبریز

محیط و میزان انتشار آن موثر باشد .در بررسای دیگاری

سویههای ژیاردیا و ایمنای اوتساابی ساگهاای ولگارد

وه در شهرستان ارومیه انماا گرفتاه اسات ،انگالهاای

منطقه شهرستان تبریز و یا تفاوت روش وار ای مطالعاه

دستگاه گوارش سگهای دستآموز مورد بررسای قارار

با روش وار بررسیهای مشابه در ساایر منااطق مرباوط

گرفتااه و در  2/9درصااد از نمونااههااای آزمااایششااده

باشد.

آلودگی به انگال ژیاردیاا و وریپتوساپوریدیو گازارش

میزان شیوع آلودگی باه تکیاختاه آیزوساپورا در

شده است .با توجه به خاانگی باودن ساگهاای ماورد

مطالعه حاضر نسبت به بررسی وانپاریمز و همکاران در

بررسی در ارومیه ،پایی بودن درصد گزارششده نسبت

سااال  )Vanparijs et al., 1991( 1991و رامیاارز و

به بررسی حاضر طبیعی به نظر میرسد ( Kakekhani et

همکااران در سااال Ramirez-Barrios et al., ( 2004

 .)al., 2011در بررسی دیگری وه در رابطه با سگهاای

 )2004ومتر ،ولی نسبت به بررسی مکونا و چارلستون

شهرستان واشان انما گرفته اسات ،از  70قاالده ساگ

در سااال )Mckenna and Charleston, 1980( 1980

مورد بررسی آلودگی به ژیاردیا  5/7درصاد ،و آلاودگی

بیشتر میباشد.

باه سارووسیسااتیو  41/4درصااد گازارش شااده اساات

با لنایت به نتای حاص ه از ای بررسی ،الز است

( .)Kakekhani et al., 2011پاپازاهارایاادو و همکااران

توصیههای بهداشتی توسط دامپزشکان بهطور مرتاب باه

در سال  2007میزان آلودگی به ژیاردیا و آیزوساپورا در

صاحبان سگها ارائه شده و درمان دورهای سگها اجارا

سگهای یونان را باهترتیاب  4/3درصاد و  3/9درصاد

گردد .همچنی برای تغذیه سگها ،غذاهای پصتهشاده و

گاازارش وردنااد (.)Papazahariadou et al., 2007

آب سااالم در نظاار گرفتااه شااود .جهاات ج ااوگیری از

وانپاریمز و همکاران در سال  1991میازان آلاودگی باه

آلودگی انسان نیز ،موارد بهداشتی در برخورد با ساگها

آیزوسپورا را  5/2درصد گزارش وردند ( Vanparijs et

توسط وودوان و صاحبان سگها رلایت شود.

 .)al., 1991فای و همکاران در سال  2007طی بررسی
وه روی میزان آلودگی باه ژیاردیاا در ساگهای فنالناد
انما دادند ،ایا میازان را  5در صاد گازارش نمودناد
(.)Finne et al., 2007
مطالعااات اپیاادمیولوژیکی صااورتگرفتااه روی شاایوع

سپاسگزاری
بااا توجااه بااه اسااتفاده از امکانااات آزمایشااگاهی
دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ،از
حوزه معاونت محتر پژوهش و فناوری تقدیر و تشاکر

تکیاخته ژیاردیا در سگ نشان میدهد وه ای میازان از

بهلمل میآید.

 9/4درصد در استرالیا 4 ،درصد در ایااالت متحاده55 ،

تعارض منافع

 0/1درصد در چک 4/3 ،درصد در یونان 5 ،در فنالناد،
درصد در ایتالیا 12/2 ،درصد در سائوپائولو 29 ،درصاد
در برزیال متغیار میباشاد (.)Kakekhani et al., 2011
ل ت لد مشاهده ژیاردیا در بررسی حاضر میتواند باه
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نویسااندگان الااال ماایدارنااد وااه در ایا مطالعااه
هیچگونه تضاد منافعی ندارند.

1397  تابستان،46  پیاپی،2  شماره،12 دوره

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی
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Abstract
Intestinal protozoa in dogs have a fairly large variety, and infection is often subclinical and
sometimes clinical. Different species such as Entamoeba spp., Isospora oocysts and
Cryptosporidium spp can be seen in the dog’s intestine. Due to the importance of pathogenic
protozoan parasites in the intestines of dogs and their zoonotic importance, this study was
conducted on stray dogs in Tabriz city. This study was carried out from August 2015 to 2016,
for a period of 12 months. During this study, one hundred fecal samples of dogs were obtained
from different regions of Tabriz city and then microscopic parasitological examination was
performed. Samples were condensed with formal ether, and also, to observe different protozoan
parasites and Cryptosporidium spp. trichrome and modified Ziehl–Neelsen staining was used
respectively. From one hundred examined stool samples, 54% were infected with various types
of protozoa including Entamoeba hystolica, Entamoeba coli, Isospora, Sarcocystis and
Cryptosporidium spp. In all age groups, Entamoeba hystolica and Cryptosporidium spp. had the
highest and lowest infection prevalence respectively. Given the high prevalence rate of
protozoan infection, providing necessary awareness and training to dog owners by veterinarians
can greatly prevent the spread of disease in humans and animals.
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