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کریپتوسپوریدیوزیس بیماری رودهای است که از راه دهانی  -مدفوعی انتقال مییابد و سبب اسهال و حتی مرگ در حیوانات و انسانهای دارای

نقص سیستم ایمنی میگردد .در بررسی حاضر نمونه مدفوع به طور مستقیم از راست روده  85قالده سگ ولگرد ( 52قالده سگ نر و  33قالده
سگ ماده) درسنین  6تا  12ماه به صورت تصادفی جمع آوری شد .اووسیستها در ابتدا توسط روش رسوبی فرمالین اتر تغلیظ گردیدند ،سپس

جهت شناسایی میکروسکوپی از رنگ آمیزی ذیل نلسون اصالح شده استفاده گردید .تک یاختهکریپتوسپوریدیوم در یک نمونه از مجموع 85

نمونه مدفوع مورد بررسی شناسایی شد و شیوع آلودگی در سگهای ولگرد تحت مطالعه  1/1درصد اعالم گردید .با توجه به شیوع پایین این

تک یاخته در سگهای ولگرد مناطق شمالی ایران و توجه به این نکته که سگها اکثرا به گونه کریپتوسپوریدیوم کنیس آلودهاند ،در حالی
که سهم بیشتر موارد کریپتوسپوریدیوزیس انسانی راکریپتوسپوریدیوم پاروم وکریپتوسپوریدیوم هومینیس رقم میزند ،نشان میدهد ریسک

انتقال زئونتیککریپتوسپوریدیوم از سگهای ولگرد به انسان در مناطق مطالعه شده در این بررسی باال نیست .با این وجود با توجه به اهمیت
این تک یاخته در انسانهای دارای نقص ایمنی ،توجه به اقدامات پیشگیریکننده الزم میباشد.

واژههای کلیدی:کریپتوسپوریدیوم ،سگ ولگرد ،ایران.

 .1گروه پاتو بیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
 .2-5گروه انگل شناسی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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بررسی آلودگی بهکریپتوسپوریدیوم در سگهای ولگرد استانهای قزوین ،گیالن و مازندران
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مقدمه
کریپتوسپوریدیوم تک یاختهای کوکسیدیایی است که در تقسیمبندی

مواد و روش کار

رده کونوئیداسیدا ( ،)Conoidasidaراسته اوکوکسیدیوریدا

است .تهیه گسترش از مدفوع و انجام رنگ آمیزی اختصاصی ذیل

جدید در فوق شاخه آلوئوالتا ( ،)alveolatesشاخه آپی-کمپلکسا،
( )Eucoccidioridaقرار میگیرد ،که به عنوان یکی از
علل مهم اسهال در انسان ،به ویژه در مبتالیان به نقص سیستم
ایمنی و طیف وسیعی از حیوانات معرفی گردیده است .بر طبق

گزارش سازمان بهداشت جهانی  3/5میلیارد نفر در معرض آلودگی

و  450میلیون نفر که اکثرا کودک هستند به این عفونت انگلی
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مبتال هستند ( .)2007 ،WHOاووسیستهای کریپتوسپوریدیوم
همراه مدفوع حیوانات آلوده دفع شده و باعث آلودگی آب ،غذا،
خاک و محیط شده و در نهایت منجر به آلودگی انسان میشوند.
راه انتقالکریپتوسپوریدیوم دهانی -مدفوعی و معمو ًال از طریق بلع
اووسیست همراه آب و غذای آلوده است ( Burtonو همکاران،
Chalmers ;2011و .)2010 ، Daviesهرچند شایعترین
گونه مشترک بین انسان و حیوان کریپتوسپوریدیوم پاروم میباشد
ولی موارد کریپتوسپوریدیوزیس انسانی به علت کریپتوسپوریدیوم
کانیس ،کریپتوسپوریدیوم فلیس ،کریپتوسپوریدیوم اندرسونی،
کریپتوسپوریدیوم سوئیس تاکنون گزارش شده است (Zahedi
و همکاران Ryan ;2016 ،و  .)2014 ، Xiaoاووسیستهای
کریپتوسپوریدیوم بسیار مقاوم بوده و مواد ضدعفونی کننده متداول
بر روی آن بیتأثیر است .ترکیبات شیمیایی و آنتی بیوتیکها نیز
بر روی این انگل تاثیر نداشته و هیچ گونه واکسن پیشگیریکننده
تجاری بر ضد این تک یاخته وجود ندارد .گزارشاتی مبنی بر توان
شروع عفونت حتی توسط یک عدد اووسیست تک یاخته وجود دارد
( Boulter-Bitzerو همکاران Bhat ;2007 ،وهمکاران،
 Hunter ;2012و Ramirez.;2002 ، Nicholsوهمکاران،
 .)2004لذا با توجه به موارد فوق و مشترک بودن این تک یاخته
بین انسان و حیوان لزوم توجه نسبت به این جرم وجود دارد .اکثر
عفونتها در سگ و گربه تحت بالینی است و سگهای مسن دفع
اووسیست را بدون نشانههای بالینی انجام میدهند ( Tilleyو
 .)2015 ،Smithبا توجه به اینکه کریپتوسپوریدیوم دارای طیف
میزبانی وسیع میباشد و از میان این میزبانها سگها ارتباطی
تنگاتنگ با جوامع انسانی دارند ،هدف مطالعه حاضر تشخیص
تک یاخته کریپتوسپوریدیوم در سگهای ولگرد (به عنوان یکی از
منابع آلودهسازی آب و غذای انسان به خصوص در جوامع روستایی)
استانهای قزوین ،گیالن و مازندران میباشد.

روشهای گوناگونی جهت تشخیص کریپتوسپوریدیوم معرفی شده
نلسون از ارزانترین و سادهترین روشها میباشد ( Jexو همکاران،

 ،)2008که در این روش تشخیص تک یاخته بر اساس شناسایی
اووسیست در مدفوع صورت میگیرد .در بررسی حاضر از  85قالده

سگ ولگرد ( 52قالده سگ نر و  33قالده سگ ماده) درسنین

 6الی  12ماه که بصورت تصادفی از استانهای گیالن ،مازندران

و قزوین تهیه شده بودند ،با آزمایش مستقیم رکتال نمونه مدفوع

جمعآوریگردید و به آزمایشگاه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران منتقل شد .نمونهها تا زمان آزمایش در دمای 4

درجه سانتیگراد نگهداری شدند .ابتدا نمونههای مدفوع را با روش
فرمالین-اتر تغلیظ کرده ،سپس از رسوب حاصله گسترش نازکی

تهیه گردید و به روش ذیل نلسون اصالح شده تحت رنگ آمیزی
قرار گرفت ،بدین منظور پس از خشک شدن گسترشها در دمای

آزمایشگاه ،جهت ثابت شدن گسترش از الکل متیلیک به مدت 5

دقیقه استفاده شد ،سپس در کربول فوشین به مدت یک ساعت
غوطه ور گردید ،پس از شستشو با آب ،نمونهها در اسید الکل (اسید

کلریدریک-اتانول)  2/5درصد بین  15ثانیه تا  1دقیقه قرار داده شد

در ادامه پس از شستشو در ماالشیت گرین به مدت  5دقیقه قرار

گرفت ،در نهایت شستشو با آب انجام شد .گسترشها پس از خشک
شدن با درشت نمایی  100برابر میکروسکوپ نوری مشاهده گردید.

نتایج

در بررسی حاضر  85نمونه مدفوع جمعآوری شده از سگهای

ولگرد با روش رنگ آمیزی ذیل نلسون مورد بررسی قرار گرفتند.
در نمونههای رنگ شده تک یاخته کریپتوسپوریدیوم با اشکال گرد
یا بیضی با اندازه  4تا  6میکرون که رنگ قرمز به خود گرفته

بودند مشاهده شدند (شکل  ،)1در این تکنیک سایر اجزا مدفوع
که غیر اسید فاست هستند بوسیله اسید الکل بیرنگ شده و رنگ

سبز ماالشیت گرین به خود میگیرند ،بنابراین سلولها ،باکتریها و
مخمرها به رنگ سبز در آمده و ازکریپتوسپوریدیوم به راحتی قابل

تفکیک هستند .از کل نمونههای جمع آوری شده فقط در یک نمونه
مدفوع مربوط به سگ ولگرد ماده از استان گیالن آلودگی به این

تک یاخته مشاهده شد .میزان شیوعکریپتوسپوریدیوم بین سگهای

ولگرد تحت مطالعه  1/1درصد گزارش گردید .میزان فراوانی آلودگی

در بین دو جنس نر و ماده معنیدار نبود.

بحث

کریپتوسپوریدیوم تک یاختهای منتقله از طریق آب و غذا است که

قالده سگ از استان گیالن آلودگی بهکریپتوسپوریدیوم را نشان داد.

هر جرم بیماریزا در هر منطقه بررسی وجود و شیوع آن در منطقه

وجود ندارد ( Lucio-Forsterو همکاران )2010 ،نتیجه حاصل
شده در این تحقیق تقریب ًا با اندک تفاوتهایی مشابه تحقیقات

در پزشکی و دامپزشکی اهمیت زیادی دارد .قدم اولیه در بررسی
میباشد ،سپس اقدامات الزم برای کنترل و پیشگیری بیماری

حاصل از آن جرم انجام خواهد گرفت .تک یاختهکریپتوسپوریدیوم
دارای طیف وسیع میزبانی بوده و دارای اهمیت زئونوتیک نیز
میباشد .سگ به عنوان حیوانی که ارتباط نزدیکی با جوامع بشری
دارد میتواند یکی از میزبانهای مطرح در انتقال این تک یاخته به
انسان باشد .انسانهای دارای نقص سیستم ایمنی در برابر این تک
یاخته آسیب پذیرند .تا کنون بیشتر بررسیهای انجام شده درباره
وجود و شیوع این تک یاخته در جمعیت سگها مربوط به سگهای
خانگی بوده است .هر چند ارتباط سگهای خانگی با انسان بیشتر
و نزدیکتر میباشد اما به دلیل کنترل و حساسیتهای صاحب دام،
کنترل بیشتری بر روی انتقال بیماری از این حیوانات به انسان وجود
دارد .در حالی که سگهای ولگرد بدون هیچگونه کنترل میتوانند
باعث آلودگی آب و سبزیجات مورد مصرف انسان شوند ،لذا در
این مطالعه اقدام به بررسی وضعیت تک یاخته کریپتوسپوریدیوم
در سگهای ولگرد گردید تا ریسک خطر انتقال این تک یاخته از
جمعیت سگهای ولگرد به انسانها مشخص گردد .در بسیاری از
بررسیهای انجام شده روش رنگ آمیزی ذیل نلسون اصالح شده به
عنوان یک روش مناسب برای تشخیص اووسیستکریپتوسپوریدیوم
در گسترش مدفوع به کار گرفته شده است  .در مطالعه حاضر نیز از
روش مذکور جهت بررسی مدفوع سگهای ولگرد استفاده گردید،
که از این تعداد تنها یک نمونه ( 1/1درصد) مدفوع مربوط به یک

در مورد آلودگی سگهای ولگرد به این تک یاخته گزارش چندانی

دیگر در سراسر جهان و ایران میباشد .میزان آلودگی سگهای

ولگرد در بررسی حاضر با بررسی انجام شده بر روی  191قالده
سگ خانگی و ولگرد از استان تهران ( 10/5درصد) با استفاده از
روش رنگ آمیزی اورامین و ذیل نلسون همخوانی دارد (آل داود

و اکبریان ،)1384 ،اما در مقایسه با بررسی کاکه خانی و همکاران
در سال  90که میزان آلودگی سگهای ولگرد استان ایالم (7/14

درصد) را با استفاده از رنگ آمیزی مذکور بررسی کردهاند کمتر است.
میزان آلودگی سگهای خانگی به کریپتوسپوریدیوم در تهران1/6

درصد (دلیمی و همکاران ،)1380،ارومیه  2/9درصد (توسلی و
همکاران ،)1389 ،کرمان  3درصد ( Mirzaeiو ،Fooladi

 ،)2013همدان  3.8درصد ( ،)2014 ،Gharekhaniهلند 8/7

درصد ( Overgaauwو همکاران ،)2009 ،ژاپن  3/9درصد
( Yoshiuchiو همکاران )2010 ،گزارش گردیده است .مقایسه
بررسی حاضر با سایر مطالعات نشان میدهد ،میزان آلودگی نسبت
به بررسی  Casey Gauntو همکاران در سال  2011در کانادا

( 0/4درصد) بیشتر است ( Casey Gauntو ،)2011 ، Carrاما

نسبت به بررسی Bahramiو همکاران در سال  2011در ایالم
( 7/14درصد) و همچنین بررسی  Beiromvandو همکاران در
سال 2013در خراسان رضوی ( 5درصد) کمتر است.

مطالعات اپیدمیولوژی صورت گرفته برروی شیوع تک یاخته
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شکل  .1اووسیست کریپتوسپوریدیوم در رنگ آمیزی ذیل نلسون
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کریپتوسپوریدیوم در سگ نشان میدهد که این میزان از0/5

درصد در استرالیا 0/6 ،درصد در انگلیس 2/6 ،درصد در چین6/3 ،

همچنین توان ایجاد آلودگی حتی با تعداد پایین اووسیست ،این

درصد در آمریکا متغیر است و میزان شیوع آلودگی این تک یاخته

عمومی محسوب گردد .اما با توجه به شیوع پایین این تک یاخته در

درصد در اسپانیا 7/4 ،درصد در کانادا 44/1 ،درصد در نروژ تا 70

در سگهای جهان بین  0/5تا  70درصد گزارش گردیده است
( Lucio-Forsterو همکاران.)2010 ،

تک یاخته انگلی میتواند یکی از مشکالت مهم بهداشت و سالمت
سگهای ولگرد مناطق شمالی ایران و توجه به این نکته که سگها
اکثراً به گونه کریپتوسپوریدیوم کنیس آلودهاند ،در حالی که سهم

بررسی مطالعات انجام گرفته بر روی این تک یاخته حاکی از آن

بیشتر موارد کریپتوسپوریدیوزیس انسانی راکریپتوسپوریدیوم پاروم و

دلیل آن شرایط جغرافیایی و آب وهوایی متفاوت در این مناطق باشد

زئونتیک کریپتوسپوریدیوم از سگهای ولگرد به انسان در مناطق

است که شیوع این انگل در مناطق مختلف متفاوت است که می تواند
که بر روی چرخه زندگی انگل تأثیرگذار است (میرزایی .)1388 ،هر

چند با توجه به عدم وجود روشهای موثر جهت درمان و پیشگیری
از آلودگی به این انگل ،مقاومت اووسیست به ضدعفونی کنندههای

متداول ،و از طرفی امکان آلوده شدن سبزیجات و آب مورد مصرف
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انسان توسط سگهای ولگرد بخصوص در مناطق روستایی و

کریپتوسپوریدیوم هومینیس رقم میزند نشان میدهد ریسک انتقال
فوق باال نیست .در عین حال با توجه به اهمیت بیماری در افراد

دچار نقص سیستم ایمنی و کودکان به خانوادهها توصیه میشود
که سبزیجات و میوهها را قبل از مصرف به خوبی شستشو نمایند.
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Abstract
Cryptosporidiosis is a gastro-intestinal disease that causes diarrhea or even death in immunodeficient humans and animals. In this study, 85 stray dogs )52 male and 33 female) faecal samples were randomly
collected directly from rectum ranging of with ages between 6-12 month. Cryptosporidium oocysts were
concentrated by using the formalin ether sedimentation method followed by the modified Ziehl-Neelsen
staining technique. 1 out of 85 stool samples was positive for the presence of Cryptosporidium. The prevalence rate of cryptosporidiosis between stray dogs was 1.1%. The low outbreak of Cryptosporidium in
stray dogs in the studied areas and the fact that dogs are mainly infected with C. canis unlike humans who
are mostly infected with C. parvum and C. huminis indicate that the risk of transferring the disease from
stray dogs to humans in this research isn’t high. However, due to the importance of this protozoa in immunocompromised humans, preventive measures should be paid attention.
Keywords: Cryptosporidium, Stray dogs, Iran.
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