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چکیده
تکیاختههای رودهای سگها دارای تنوع نسبتاً زیادی بوده و شیوع آلودگی اغلب به شکل تحت بالینی و بعضاً به شکل بالینی مشاهده
میشود .گونههای مختلف آ نتامبا ،کریپتوسپوریدیوم و ائوسیست های ایزوسپورایی در روده سگها مشاهده میشود .با توجه ب ه اهم یت
بیماریزایی انگلهای تکیاختهای گوارشی در سگها و همچنین اهمیت زِئونوتیک آنها این بررسی در سگها ی ولگرد شهرستان ت بریز
انجام گرفت .این بررسی به مدت  12ماه و از شهریور  1394تا شهریور  1395انجام شد .طی این بررسی تعداد صد نمونه م دفوع سگ
از مناطق مختلف تبریز تهیه و مورد آزمایش میکروسکوپی انگلشناسی قرار گرفت .آزمایش نمونهها به روش تغلیظ با فرمل ا تر انجام
گرفت و همچنین برای مشاهده تکیاختههای مختلف از رنگآمیزی تریکروم و برای مشاهده تکیاخته کریپتوسپپوریدیوم از روش
رنگآمیزی زیل نیلسون تغییریافته استفاده گردید .از صد نمونه مدفوع بررسیشده  54درصد واجد آلودگی به ا نواع تکیاختهها بودند و
تکیاختههای مشاهدهشده عبارت بودند از آنتامبا هیستولیتی کا ،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 بود .با
توجه به شیوع باالی آلودگی ،دادن آگاهی و آموزشهای الزم به صاحبان سگها توسط دامپزشکان تا حد زیادی میتواند گسپترش
بیماری در انسان و دام را جلوگیری کند.
کلیدواژهها  :تبریز ،سگ ،تکیاختههای رودهای.
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مقدمه

پالسگگتیکی جمگگ آوری و بگگه آزمایشگگگاه انگلشناسگگی
زیگادی در اپیگدمیولوژی بیماریهگای

دانشکده دامپزشکی دانشگگاه آزاد اسگالمی واحگد تبریگز

و فگراوان بگا انسگان و

منتقگگل گردیگگد .اطاللگگات و نتگگای جم آوریشگگده از

محیط پیرامون انسان در ارتباط میباشگند ( ;Jane, 1996

نمونهها و آزمایشات به لملآمده شگامل گروههگای سگنی

 .)Adejinmi et al., 2001هگگوش و اوگگاوت فگگراوان

( 12-3مگگاهگی و بگگاالی  12مگگاهگی) ،جگگنش و شگگرایط

س ها موجب شده است وگه ایگح حیگوان مگورد توجگه

فیزیکی مدفوع بوده است.

انسگگان بگگوده و بگگا اهگگداف مصت گ  ،نگگگهداری و مگگورد

با استفاده از روش تغ یظ فرمگل  -اتگر گسگترشهای الز

سگ ها نقگ

مشترک داشته و بگهطور مشگص

استفاده انسانها قگرار گیرنگد .بگه ل گت اهمیگت سگ ها

از نمونههای مدفوع تازه تهیه و مورد رنگ آمیزی تگری -

معموالً صاحبان س ها مبالغ فراوانگی جهگت بهداشگت و

ورو و زیلنی سون تغییریافتگه قگرار گرفتنگد و همچنگیح

سالمتی آنها هزینه مینمایند و باوجود آنکه سعی زیگادی

بگگرای مشگگاهده اووسیسگگتهای تکیاختگگهای سگگه گگگر

انمگگا می گگگردد ،همگگواره

مدفوع از هگر نمونگه در آب حگل شگده و پگش از صگاف

دامگگداران بگگا انگگوالی از بیماریهگگا در سگگ ها مواجگگه

وردن امولسیون حاص ه با اسگتفاده از الگک مصصگو

و

میشگگوند .بیماریهگگای تکیاختگگهای رودهای ازجم گگه

مناسب انگلشناسی ،مای صافشده به مدت دو دقیقه بگا

بیماریهایی هستند وه به ل ت متعگدد بگودن روشهگای

دور دو هزار در دقیقه مورد سانتریفیوژ قرار گرفگت و بگر

انتقال آن ها از طریق آب و غذا ،شیوع ایح تک یاختگههای

روی رسگوب حاص گ ه مح گول و ریگگد سگدی اشباعشگگده

ها زیگاد میباشگد ( Lorenzini et al.,

یگک

در ونتگگرل بیماریهگگای س گ

رودهای در سگ

 .)2007از طرفگگی دیگگگر افگگزای

اسگگتفاده از سگگ های

نگهبان موجب ارتباط و نزدیکی بیشتر انسگان بگا سگ ها
شگگده اسگگت و بنگگابرایح انسگگان در معگگر
زئونوتیک ناشی از س

بیماریهگگای

ها قگرار می گیگرد ( Lorenzini et

اضافه گردید و بعد از پر شدن وامگل لولگه آزمگای

المل بر روی آن قرار داده شد و پگش از  20دقیقگه المگل
از سطح ال برداشته شد و پش از انتقال بگر روی یگک ال
تمیگگز مگگگورد آزمگگگای

میکروسگگگکوپی قگگگرار گرفگگگت

( Chesbrough, 1987; Adam et al., 1979; Soulsby,

 .)al., 2007با توجه به مطالگب اورشگده مطالعگه حاضگر

.)1982

در رابطه با س های شهرستان تبریز انما شگده و میگزان

 -تحلیل آماری دادهها :نتای بهدسگت آمگده بگهصگورت

شیوع انگلهای رودهای در سگ های اطگراف شهرسگتان

متوسگط میگگزان آلگگودگی و درصگگد شگگیوع آن ارائگگه و بگگا

تبریز مورد بررسی قرار گرفت.

اسگتفاده از آزمگگون مرب گ وگای توسگگط نگگر افگگزار SPSS

ویرای

مواد و روشها
از محل هگای تگردد سگ هگای ولگگرد ،تعگداد صگد
نمونگه مگگدفوع س گ ها ی بگگاالی سگگه مگگاه بگگا اسگگتفاده از
دستک های یکبارمصرف پالستیکی تهیگه و در رگروف
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یافتهها

شد ،سپش به ترتیب ائوسیست های ایزوسگپورایی بگا 57

نتای حاص ه از آزمایشات میکروسکوپی نمونگههای

درصد و گونههای وریپتوسپوریدیو با  14درصد واجگد

در جداول  1و  2و نمای راهری انگگلهگای

آلودگی بودند .بر اساس نتای آزمون مربگ وگای ،میگزان

یافتشده در اشگکال  1تگا  3نشگان داده شگده اسگت .بگر

آلودگی در س های باالی یک سال بهمراتب بیشتر بگوده

اساس یافتگههای حاصگ ه  54درصگد نمونگههای مگدفوع

و اختالف معنگیداری بگیح شگیوع آلگودگی در دو گگروه

مدفوع س

آزمای شگگده آلگگودگی بگگه انگگواع تکیاختگگههای رودهای

سگگنی موردبررسگگی ،مشگگاهده گردیگگد ( .)p<0/05در

داشتند .انگلهای آنتامبا ،وریپتوسپوریدیو و ائوسیست -

بررسگگی نتگگای آزمگگون مربگگ وگگای ،توزی گ آلگگودگی در

هگگای ایزوسگگپورایی در نمونگگههای مگگدفوع بررسیشگگده

جنش هگگای نگگر و مگگاده واجگگد اخگگتالف معنگگگیداری

مشاهده گردید .باالتریح آلگودگی مربگوط بگه گونگههای
آنتامبا بود وه در  41درصد س ها گونه آنتامبا وگوالی و

( )p<0/05بگگوده و در سگگ های جگگنش مگگاده میگگزان
آلودگی باالتر از نرها مشاهده گردید (جدول .)2

در  35درصد س ها گونگه آنتامبگا هیسگتولیتیکا مشگاهده

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 جنشهای نر و ماده
تعداد موارد مثبت

درصد آلودگی

تعداد نمونه

جنش س

50

ماده

31

62

50

نر

23

46

شکل  - 1اووسیست وریپتوسپوریدیو (رن آمیزی زیلنی سون تغییریافته ،درشتنمایی × .)100
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آمیزی تریورو  ،درشتنمایی × .)100

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

بحث و نتیجهگیری

بگگر اسگگاس نتگگای حاصگگل از ایگگح بررسگگی  54درصگگد

تکیاختگگههای رودهای سگگ ها ازجم گگه انگلهگگای

نمونگگههای مگگدفوع آزمای شگگده ،آلگگودگی بگگه انگگواع

زئونوتیک می باشند وه بگرای انسگان دردسرسگاز هسگتند.

تکیاختگگگههای رودهای داشگگگتند و انگلهگگگای آنتامبگگگا،

لذا ایح بررسی در راستای شگناخت ابعگاد اپیگدمیولوژیکی

وریپتوسگگپوریدیو و ائوسیسگگت هگگای ایزوسگگپورایی در

انگگگل و آگگگاهی بیشگگتر از وضگگعیت آلگگودگی سگگ های

نمونههای مدفوع بررسیشده مشاهده گردید.

شهرسگگتان تبریگگز بگگه تکیاختگگههای رودهای انما شگگده

در مطالعگگه فگگوالدی و همکگگاران وگگه در سگگال  1391در
خگانگی انمگا

اسگت .در ایگگح بررسگی تکیاختگگههای رودهای جداشگگده

شهرستان ورمان و روی  100قگالده سگ

لبارت بودند از آنتامبگا ،وریپتوسگپوریدیو و ائوسیسگت

گرفته است ،بهطورو ی میزان آلودگی به انواع انگلهگای

های ایزوسپورایی وه هر سه مگورد هگ بگرای سگ ها و

داخ ی  16درصد تشصی

داده شده است وه بی تگریح

ه برای انسان بیماریزا میباشند.

میزان آلودگی مربگوط بگه تووسگووارا وگانیش بگود و از
تکیاختههای انگ ی ،وریپتوسگپوریدیو در سگه مگورد و
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ایزوسگگپورا وگگانیش در یگگک مگگورد گزارششگگده اسگگت

دسترسی ایح س های آلوده به آبهای جگاری می توانگد

( .)Fouladi, 2012ایگگح میگگزان آلگگودگی بسگگیار ومتگگر از

سبب آلودگی آبهای مصرفی انسگانی شگده و منمگر بگه

آلگگودگی گزارششگگده در بررسگگی حاضگگر در شهرسگگتان

بروز بیماریهای تکیاختگه رودهای در انسگان گگردد .در

تبریز است وه به نظر میرسد ل ت ایح مسئ ه به تفگاوت

ایح بررسی س های با سگح  3- 12مگاه آلگودگی ومتگری

نوع نمونگهها مربگوط باشگد زیگرا وگه در بررسگی ایشگان

نسبت به س های مسح داشتند ،اما در برخگی بررسگیها

نمونههای جم آوریشده از سگ های خگانگی تهیهشگده

شگگیوع بگگاالی آلگگودگی از سگگ های بگگا سگگح پگگاییحتر

بودنگگد .بگگههگگر حگگال ،ومتگگر بگگودن میگگزان آلگگودگی

گزارششده است وه به نظر میرسگد ل گت ایگح مسگئ ه

تکیاختههای رودهای در س های خانگی امگری طبیعگی

ضع

سیست ایمنی در تولهسگ ها باشگد وگه منمگر بگه

میباشد.

آلودگی باالی آنهگا شگده اسگت و یگا احتمگاالً بگه شگرایط

در مطالعه حاضر در شهرسگتان تبریگز آلگودگی در

بهداشتی و محیطی حیوانات مورد آزمای

مگرتبط باشگد

س های باالی  12ماه بیشتر از گروه سنی زیر یگک سگال

( ،)Oliveria-sequeira et al., 2002همچنگگیح شگگاید

بود وه احتماالً ایح مسگئ ه می توانگد مربگوط بگه تفگاوت

ل گت بگگاالتر بگگودن آلگودگی در س گ های  3- 12مگگاه در

هگای مسگح و جسگتموی بیشگتر غگذا از

بررسی سایر محققیح ،مربوط باشد به مدیریت نگگهداری

محگیط پیرامگون و مصگرف آب از آبهگای آلگوده باشگد،

و وجود تراو و ازدحا در محل نگگهداری سگ هگا وگه

زیرا وه سگ های بگا سگح بگاالتر بگرای جسگتموی غگذا

ایح موضوع شیوع بیماریهگای تکیاختگهای رودهای در

فاص ه بیشتری از محل زندگی خود گرفته و بگه احتمگال

آنهگگگا را تسگگگهیل میونگگگد زیگگگرا وگگگه اووسیسگگگتهای

و آلگوده ،آب و غگذا دریافگت

تکیاختههای رودهای بهراحتی از بستر و به شگکل افقگی

تغذیه در س

زیاد از مکانهای مصت گ

به سایر س های ه جوار گسترش مییابد.

میونند.
در یک بررسی دیگر وه توسگط دوسگتی و میرزایگی

در مروری بر بررسی های دیگری وه در زمینه تگک -

در سگگال  1391و در شهرسگگتان ورمگگان روی سگگ های

یاخته های رودهای در ایران انما گرفته است ،دوسگتی و

مگگورد

میزایگگی در سگگال  1387بگگا بررسگگی شگگیوع آلگگودگی بگگه

بررسگی  4مگورد آلگوده بگه وریپتوسگپوریدیو و  7مگورد

وریپتوسپوریدیو در س های ولگگرد شهرسگتان ورمگان،

داده شده اسگت ( Doosti and

میزان آلودگی به ایح انگل را  4/8درصد گگزارش نمگوده

ولگگرد صگورت گرفتگه اسگت ،از  98قگالده سگ
آلوده به ژیاردیا تشصی
.)Mirzae, 2011

اسگت ( ،)Doosti and Mirzae, 2011وگه ایگگح میگگزان

بر اساس نتای ایگح بررسگی شگیوع بگاالی آلگودگی

آلودگی ومتر از درصد بهدسگت آمگده در بررسگی حاضگر

تکیاختهای در س ها قابل توجه بوده و نیاز به ونتگرل و

( 14درصد) میباشد .با توجه بگهآنکگه شهرسگتان ورمگان

پیشگیری و درمان بیماریهای تکیاختهای در سگ ها را

نسبت به شهرستان تبریز دارای آبوهگوای خشگک و بگا

آشکار میسازد و همچنگیح ونتگرل و مگدیریت سگ های

رطوبت ومتری میباشد ،ایح موضوع می توانگد در بقگای

ولگرد و بیصاحب اهمیت بیشتری پیدا می وند ،زیرا وگه

اووسیستهای تک یاخته وریپتوسگپوریدیو در محگیط و
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میزان انتشار آن مگورر باشگد .در بررسگی دیگگری وگه در

منطقه شهرستان تبریز و یا تفاوت روش وار ایگح مطالعگه

شهرستان ارومیه انما گرفته اسگت ،انگگل هگای دسگتگاه

با روش وار بررسی های مشگابه در سگایر منگاطق مربگوط

گوارش س های دستآموز مورد بررسی قگرار گرفتگه و

باشد.

در  2/9درصد از نمونه های آزمای شده آلودگی به انگگل

میزان شیوع آلودگی بگه تکیاختگه آیزوسگپورا در

ژیاردیا و وریپتوسپوریدیو گزارش شده است .بگا توجگه

مطالعه حاضر نسبت به بررسی وانپگاریمز و همکگاران در

به خانگی بودن س های مورد بررسی در ارومیگه ،پگاییح

سگگال  )Vanparijs et al., 1991( 1991و رامیگگرز و

بودن درصد گزارششده نسبت به بررسی حاضگر طبیعگی

همکگگاران در سگگال Ramirez-Barrios et al., ( 2001

به نظر میرسگد ( .)Kakekhani et al., 2011در بررسگی

 )2004ومتر ،ولگی نسگبت بگه بررسگی مگکونگا در سگال

دیگری وه در رابطه با س های شهرسگتان واشگان انمگا

 )Mckenna and Charleston, 1980( 1980بیشگگگتر

گرفته است ،از  70قالده س

مورد بررسگی آلگودگی بگه

میباشد.

ژیاردیا  5/7درصد ،و آلگودگی بگه سارووسیسگتیش 41/4

با لنایت به نتای حاص ه از ایح بررسی ،الز اسگت

درصد گزارش شگده اسگت (.)Kakekhani et al., 2011

توصیه های بهداشتی توسط دامپزشکان بهطور مرتگب بگه

پاپازاهارایادو و همکاران در سال  2007میزان آلگودگی بگه

صاحبان س ها ارائه شده و درمان دورهای سگ ها اجگرا

ژیاردیا و آیزوسپورا در س های یونان را بگه ترتیگب 4/3

گردد .همچنیح برای تغذیه س ها ،غذاهای پصتهشگده و

درصد و  3/9درصد گزارش وردنگد ( Papazahariadou

آب سگگال در نظگگر گرفتگگه شگگود .جهگگت ج گگوگیری از

 .)et al., 2007وانپگگاریمز و همکگگاران در سگگال 1991

آلودگی انسان نیز ،موارد بهداشتی در برخورد بگا سگ ها

میزان آلودگی به آیزوسپورا را  5/2درصد گزارش وردنگد

توسط وودوان و صاحبان س ها رلایت شود.

( .)Vanparijs et al., 1991فگایح و همکگاران در سگگال
 2007طی بررسی وه روی میزان آلگودگی بگه ژیاردیگا در
س ها ی فنالنگد انمگا دادنگد ،ایگح میگزان را  5در صگد
گزارش نمودند (.)Finne et al., 2007
مطالعگگات اپیگگدمیولوژیکی صگگورت گرفتگگه روی شگگیوع
تکیاخته ژیاردیا در س

نشان میدهد وه ایگح میگزان از

 0/1درصد در چک 4/3 ،درصگد در یونگان 5 ،در فنالنگد،
 9/4درصد در اسگترالیا 4 ،درصگد در ایگاالت متحگده55 ،
درصد در ایتالیا 12/2 ،درصگد در سگائوپائولو 29 ،درصگد
در برزیگل متغیگر میباشگد (.)Kakekhani et al., 2011
ل ت لد مشاهده ژیاردیا در بررسی حاضر می توانگد بگه
سویههای ژیاردیگا و ایمنگی اوتسگابی سگ هگای ولگگرد
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سپاسگزاری
بگگا توجگگ ه بگگه اسگگتفاده از امکانگگات آزمایشگگگاهی
دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریگز ،از
حوزه معاونت محتر پژوه

و فناوری تقگدیر و تشگکر

به لمل میآید.

تعارض منافع
نویسندگان الال میدارند وه در ایح مطالعگه هگی -
گونه تضاد منافعی ندارند.

1397  تابستان،46  پیاپی،2  شماره،12 دوره
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