تعیین میزان شیوع میکروفیلرهای خونی در سگ های شهرستان سمنان با استفاده از روش
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اصالح شده نات
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سلیمی بجستانی ،م .ر ،1*.دارابی زاده ،ز.2.
دریافت1394/12/27 :

پذیرش1399/05/25 :

خالصه
دیروفیالریوز یا بیماری کرم قلب ( )Heart wormیکی از بیماری های مهم گوشتخوران است که عامل آن نماتود دیروفیالریا ایمیتیس می
باشد .این بیماری زئونوز بوده و از نظر بهداشت عمومی حائز اهمیت می باشد .هدف از انجام تحقیق حاضر ،تشخیص آلودگی به دیروفیالریا
ایمیتیس در جمعیت سگ های شهری و روستایی شهرستان سمنان ،با استفاده از روش اصالح شده نات می باشد .در این مطالعه از تعداد 112
قالده سگ پس از ثبت اطالعات کامل خونگیری بعمل آمده و با استفاده از روش نات اصالح شده رسوب حاصله از نظر حضور میکروفیلرها
مورد بررسی قرار گرفتند و باتوجه به خصوصیات ریخت شناسی میکروفیلرها ،تعیین گونه نیز صورت گرفت .از تعداد  112قالده سگ  11مورد
( )%9.82مثبت تعیین گردید.
واژه های کلیدی :دیروفیالریا ایمیتیس ،روش اصالح شده نات ،سگ های شهری و روستایی ،سمنان.
 .1گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه سمنان ،سمنان .ایران.
 .2دانش آموخته دکتری عمومی دامپزشکی ،دانشگاه سمنان ،سمنان .ایران
*نویسنده مسؤولmsalimi@semnan.ac.ir :

مقدمه
عفونت کرم قلب توسط دیروفیالریا ایمیتیس بوجود می آید که بطور
اولیه خانواده سگسانان را مبتال می سازد .دیروفیالریوزیس بسیار
گسترده بوده و بویژه در سگ دارای انتشار جهانی می باشد و از
مناطق گرم شمالی،جنوبی و مناطق حاره ای و تحت حاره ای و بطور
کلی از بخش های مختلف کشور آمریکا و نیز از مناطق جنوب ،شرق
و از دره رود میسی سیپی گزارش شده است .آالسکا تنها ایالتی است
که انتقال بیماری در آن گزارش نشده است ،هرچند پشه های ناقل
و ویژگی های اقلیمی در بخش مرکزی آالسکا می توانند شرایط
انتقال انگل را برای مدت کوتاهی فراهم نمایند( .شیرانی و همکاران،
1393؛ علیدوستی و همکاران1391 ،؛ ،Feldman, Ettinger
 .)2005در ایران نخستین بار آلودگی به دیروفیالریا ایمیتیس در
سال  1348از یک قالده سگ گزارش گردید ( Sanjarو همکاران،
 .)1996سیر تکاملی انگل غیرمستقیم بوده و پشه ها میزبان واسط
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می باشند .مهمترین پشه های ناقل بیماری شامل جنس های
کولکس ،آئدس ،آنوفل ،آرمیجرس ،مزورهینکوس و تنیورینکوس
می باشند .آلودگی به این انگل در سگ ،گرگ ،روباه ،کایوت ،گربه
اهلی و وحشی ،راسو ،موش آبی ،شیر دریایی و انسان گزارش شده
است .مهمترین راه آلودگی نیش پشه های آلوده است(شیرانی و
همکاران .)1393 ،کرم های قلب بالغ عمدتا در عروق ریوی وجود
داشته که در عفونت های سنگین در بطن راست قلب نیز حضور
خواهند یافت .کرم های قلب بالغ می توانند در سگ میزبان به مدت
 5-7سال زنده بمانند و میکروفیلرها عمری  30ماهه دارند .نوزاد یا
میکروفیلر در تمام شبانه روز در خون دیده می شود ولی به حضور
دوره ای و فصلی در خون تمایل دارد.بیشترین تعداد میکروفیلر
عصرها و در طی تابستان دیده می شود (اسالمی1376 ،؛ شیرانی و
همکاران .)1393 ،بسیاری از سگ های مبتال به عفونت کرم قلب
بدون عالمت هستند ،چون سگ ها به خوبی کرم قلب زنده را تحمل
می کنند به خصوص که کرم ها به شدت فعال نباشند( .علیدوستی و
همکاران .)1391 ،بیماری به صورت مزمن ،به طور اولیه موجب بروز
مشکالت ریوی به دلیل گیر کردن انگل ها در عروق ریوی و به طور
ثانویه موجب بروز مشکالت قلبی می گردد .همچنین کاهش وزن،
عدم تحمل ورزش ،lethargy،سرفه ،دیسپنه ،ترومبوآمبولی در
عروق ریوی ،پوشش بدنی نامناسب و غیره مشاهده می شود(شیرانی
و همکارن1393 ،؛ علیدوستی و همکاران .)1391 ،سگ هایی که
در محیط باز نگهداری می شوند بیش از پنج برابر سگ هایی که در
منزل و محیط بسته نگهداری می شوند مبتال شده اند(علیدوستی و
همکاران .)1391 ،روش های تشخیص کرم قلب بر اساس مشاهده
میکروفیلر در نمونه های خون ،روش های سرم شناسی ،مولکولی،

رادیولوژی ،اکوکاردیوگرافی و الکتروکاردیوگرافی است (اسالمی،
1376؛ حسینی و همکاران1389 ،؛  Mccalو همکاران.)1383 ،
مواد و روش کار
در این بررسی که در پاییز و زمستان  1393صورت گرفت 112
قالده سگ شهری و روستایی به صورت تصادفی انتخاب گشته
و پس از ثبت اطالعات ضروری شامل سن ،جنس ،نژاد و نحوه
نگهداری ،خونگیری از ورید سفالیک به عمل آمد .برای خونگیری
بعد از مقید نمودن حیوان ،همکار دست حیوان را بلند و کشیده نگه
داشته سپس محل مورد نظر با الکل ضدعفونی شد و خونگیری به
عمل آمد .سپس نمونه های خون به لوله های حاوی ضد انعقاد ای
دی تی آ انتقال یافته و به آزمایشگاه انگل شناسی منتقل شدند0.5 .
سی سی از خون با  4/5سی سی فرمالین 2درصد مخلوط گشته و به
آرامی تکان داده شد تا همولیز ایجاد شود .سپس هر نمونه به مدت
 5دقیقه با دور  1500سانتریفیوژ شد و پس از تخلیه مایع رویی یک
یا دو قطره بلودومتیلن افزوده و رسوب حاصله با یک پیپت به روی
الم انتقال داده شد و بعد از قرار دادن المل با میکروسکوپ نوری از
لحاظ حضور میکروفیلرها مورد بررسی قرار گرفت .تشخیص تفریقی
میکروفیلرهای مشاهده شده باتوجه به ویژگی های ریخت شناسی
آنها انجام پذیرفت(اسالمی1376 ،؛ اسالمی و همکاران.)1383 ،
نتایج
از مجموع  112نمونه اخذ شده در  11نمونه ( )%9.82میکروفیلر
مشاهده گردید .در بررسی نمونه ها با روش نات اصالح شده در
 11نمونه میکروفیلر دیروفیالریا ایمیتیس مشاهده شد .از  112سگ
تحت مطالعه  89سگ ( )79/46نر و  23سگ ( )20/53ماده بودند
(جدول  .)1نتایج این مطالعه نشان می دهد که در شهر سمنان نیز
آلودگی سگ ها به گونه های دیروفیالریا وجود دارد و قابل توجه
می باشد.

بحث
در ایران تاکنون بررسی های متعدد آلودگی به دیروفیالریا ایمیتس
در نقاط مختلف کشور نشان داده شده است.ایران یکی از مناطق
اندمیک آلودگی در جهان است (حسینی و همکاران .)1389 ،اولین
بار کرم بالغ و میکروفیلر دیروفیالریا ایمیتیس در سگی که از آمریکا
به ایران آورده شده بود دیده شد (رنجبر بهادری و همکاران.)1383 ،
گزارش های موجود درباره درصد ابتال به نماتود فوق در سگهای
ولگرد اردبیل ( 34/6درصد) (بکایی و همکاران ، )1377 ،تبریز (
 31/6درصد) (جمالی و هاشم زاده ،)1375 ،تنکابن ( 15درصد)

آلوده

دیروفیالریا ریپنس

آلوده

دیپتالونما رکوندیتوم

8

8/98

3

13/04

11

غیر آلوده

81

مجموع

89

91/01

20
23

86/95

101
112

جدول .1ارتباط بین آلودگی و جنسیت سگ های مورد مطالعه به روش نات اصالح شده
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آلوده

دیروفیالریا ایمیتیس

نر

درصد

ماده

درصد

مجموع
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تصویر .1نمونه خون آلوده به میکروفیلر دیروفیالریا ایمیتیس به روش اصالح شده نات

(رنجبر بهادری و همکاران ، )1383 ،شیراز ( 9/5درصد) (مشکی،
 ،)1379سگهای گله تبریز ( 8/4درصد)(جمالی و هاشم زاده،)1375 ،
تنکابن ( 15درصد)(رنجبر بهادری و همکاران )1383 ،و تهران (1/4
درصد) (مشکی و اسالمی )1380 ،نشاندهنده ی پراکنش وسیع
آلودگی در مناطق مختلف جغرافیایی ایران با شرایط آب و هوایی
متفاوت می باشد .الزم به ذکر است که در همه موارد فوق آلودگی
براساس آزمایش خون و عمدتا با روش نات اصالح شده انجام
پذیرفته است و بجز بررسی بکایی و همکاران که نتایج آن بعلت
عدم تاکید بر ریخت شناسی میکروفیلرهای موجود در خون ،نمی

تواند کامال مورد قبول قرار گیرد (بکایی و همکاران ،)1377 ،در
بقیه مطالعات این امر مورد توجه قرار گرفته است .در کلیه گزارش
هایی که وجود آلودگی براساس مشاهده میکروفیلر در خون اعالم
شده است بعلت شباهت زیاد بین میکروفیلر دیروفیالریا ایمیتس،
دیپتالونما رکوندیتوم و دیروفیالریا ریپنس چنانچه در گزارش های
مربوط این شباهت مورد توجه قرار نگرفته باشد؛ نمی توان درصد
آلودگی اعالم شده را معرف آلودگی به دیروفیالریا ایمیتس دانست.
در تحقیق حاضر نیز با استفاده از روش نات اصالح شده میزان
آلودگی به دیروفیالریا ایمیتیس در شهرستان سمنان  9/82درصد

گزارش گردیده است .در بررسی حاضر ارتباط معنی داری بین میزان
آلودگی و جنسیت سگها مشاهده شد بطوریکه میزان آلودگی در
سگهای نر  2/7برابر سگهای ماده بود .در برزیل نیز میزان آلودگی
بطور معنی داری در سگهای جنس نر ( 89/7درصد) بیشتر از سگ
های ماده بود ( Labarthو همکاران .)1988 ،همچنین در بررسی
 Hatsushikaو همکاران نیز در ژاپن درصدد آلودگی در در

30

جنس نر ( 74/7درصد) بیشتر از جنس ماده بود( Hatsushikaو
همکاران .)1992 ،در ایران نیز در مطالعات مشکی ارتباط معنی داری
بین آلودگی به کرم قلب در سگهای شهری و جنسیت وجود داشت
بطوریکه میزان آلودگی در سگهای جنس نر  1/5برابر آلودگی در
جنس ماده بود (مشکی.)1379 ،
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Abstract
Dirofilariosis or Heartworm infection is one of the most important disease of members of the
family Canidae that caused by dirofilaria immitis nematode. The disease has been Zoonosis and
in terms of public health is important. This study was conducted to determine the prevalence
of dirofilaria immitis infection in Urban and rural dogs of semnan city by modified knott test.
Blood samples were collected from 112 dogs and all of the information of sampling Were recorded. All samples were examined by modified Knott test and the sediments were analyzed
for the presence of microfilaria. According to the morphological characteristics of microfilaria
determining the species was also conducted. Of the total 112 dogs, 11 samples (9.82%) were
positive.
Keywords: Dirofilaria immitis, Modified knott test ؛Urban and rural dogs, Semnan.
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