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تشــخیص کــریپتوسپـــوریدیوزیــس در
سگهاي خـــانگي شــهرکــرمان

پذیرش 1388/12/10
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خالصه

کريپتوسپوريديوزیس یکی از آلودگی های انگلی سگ است که از سگ به انسان قابل انتقال بوده و موجب بروز
اسهال هاي خود محدود شونده تا کشنده در حيوانات و انسان مي شود.
در اين بررسي مدفوع  350قالده سگ خانگي به طور تصادفي جمعآوري شد .پس از تغليظ نمونه ها به روش رسوبي
فرمالين -اتر ،گسترشهای تهيه شده با روش ذيل -نلسون اصالح شده رنگآميزي گرديدند.
فراواني آلودگي به کريپتوس��پوريديوم  1/1درصد ( 4نمونه) تعیین گردید که دو مورد همراه با اس��هال ( 5/9درصد) و
 2مورد ( 0/6درصد) بدون اس��هال بود .در تحليل آماري ،اختالف آماري معنيدار بين دو گروه اس��هالي و غير اسهالي
وجود داشت ( .)P>0/05بيشترين ميزان آلودگي  3مورد و مربوط به فصل پاييز بود ( 3/8درصد) ،اما در تحليل آماري
نتايج ،اختالف آماري معنيداري با ساير فصول نداشت ( .)P<0/05همچنين رابطه آماري معنيداري بين سن ،جنس
و نژاد سگهاي مورد آزمايش و ميزان آلودگي به کريپتوسپوريديوم مشاهده نشد (.)P<0/05
اين مطالعه نش��ان داد که با آزمایش مدفوع می توان کریپتو س��پوریدیوزیس را در س��گها به ویژه در مبتالیان به
اسهال تشخیص داد و به اهمیت نقش سگ در انتقال این آلودگی به انسان پی برد .
واژههای کلیدی :کريپتوسپوريديوزیس ،تشخیص ،سگ خانگي ،کرمان
 -1بخش پاتوبيولوژي ،دانشکده دامپزشکي دانشگاه شهيد باهنر کرمان،کرمان ،ایران.
 -2دانش آموخته دانشکده دامپزشکي دانشگاه شهيد باهنر کرمان ،کرمان ،ایران.
* نويسنده مسؤولdr_mirzaie_mo@mail.uk.ac.ir:

مقدمه:
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کياخت ههاي
کريپتوسپوريديوزيس يک بيماري انگلي است که توسط ت 
کوچک از جنس کريپتوسپوريديوم ايجاد ميش��ود .اين تکياخته در
طيف وس��يعي از موجودات از جمله نشخوارکنندگان ،تک سميها،
سگسانان ،گربهسانان ،ماهيان ،خزندگان ،پرندگان و پستانداران و
 ...گزارش ش��ده است .فقدان ميزبان اختصاصي و داشتن ميزبانان
متعدد از شگردهاي اين انگل براي حفظ بقا و تکامل آن در طبيعت
است (آل داود و اکبرين Abe ;1384 ،و همکاران .)2002 ،اهميت
زئونوز بودن اين تک ياخته باعث شده که در مطالعات علوم پزشکي
و دامپزشکي جايگاه خاصي را به خود اختصاص دهد (Causape
و هم��کاران Chermette ;1996 ،و De ;1989 ،Blondel
 Quadrosو هم��کاران .)2006 ،اگرچ��ه اي��ن ان��گل از عوامل
بیماریزای رودهاي مهم انس��ان به حس��اب ميآي��د ولي ميتواند
مري ،کيس��ه صفرا ،مجراي لوزالمعده ،دستگاه تنفس و مثانه را نيز
درگير کند (آل داود و اکبرين .)1384 ،کريپتوس��پوريديوم ميتواند
در افراد مبتال به ايدز و دچار نقص سيستم ايمني ،ايجاد مشکالت
صفراوي شديد و اسهال حاد و کشنده بنمايد و علت  7درصد موارد
مرگ و مير در مبتاليان به ايدز را نيز آلودگي به اين تکياخته ذکر
کردهان��د .در اروپ��ا حدود  10درصد و در آمري��کا حدود  5درصد از
بيماران اسهالي مبتال به ايدز ،آلوده به کريپتوسپوريديوم هستند (آل
داود و اکبرين .)1384 ،از اين رو همگام با گس��ترش بيماريهای
تضعيفکننده سيس��تم ايمني ،بررس��ي بر روي اين تکياخته در
مجامع علمي جهان جنبه ويژهاي به خود گرفته اس��ت .مطالعات
اپيدميولوژيکي صورت گرفته روي ش��يوع آن در س��گ نشان داده
اس��ت که ش��يوع آن در نواحي مختلف ،متفاوت ميباشد ( Abeو
همکاران Causape ;2002 ،و همکارانChermett ;1996 ،
و  Dubna ;1989 ،Blondelو همکارانel-Ahraf ;2007 ،
و هم��کاران Huber ;1991 ،و هم��کاران Milstein ;2005 ،و
 Papazahariadou ;1995 ،Goldsmidو همکاران;2007 ،
 Rimhanen-Finneو هم��کاران Uga ;2007 ،و هم��کاران،
 .)1989انتق��ال اين ت��ک ياخت��ه از راه  Oral-fecalو از طريق
خ��وردن اووسيس��تهاي ان��گل و  Autoinfectionميباش��د
( Fayerو هم��کاران .)2000 ،با توجه به اهميت مش��ترک بودن
تکياخته کريپتوس��پوريديوم و احتمال آلودگي آب و غذاي انسان
به اين انگل توسط سگها به ويژه سگهاي خانگي ،براي تدوين

برنامه کنترل و پيش��گيري از اين تک ياخته ،داش��تن اطالعات در
مورد ميزان آلودگي س��گهاي خانگي ش��هر کرمان به اين انگل
بس��يار الزم و ضروري اس��ت .لذا هدف از مطالعه حاضر بررس��ي
ميزان آلودگي به تک ياخته کريپتوسپوريديوم در سگهاي خانگي
شهر کرمان ميباشد.

مواد و روش کار:
ع آوري نمونهها:
-1جم 

بر مبناي ش��يوع احتمالي و محاس��بات آم��اري ،جهت انجام اين
تحقيق ،تعداد  350نمونه مدفوع از س��گهاي خانگي شهر کرمان
( 141ماده و  209نر) جمعآوري گرديد .نمونهها در طي چهار فصل
با هدف تعيين فراواني ميزان آلودگي به کريپتوس��پوريديوم به طور
تصادفي جمعآوري شدند .نمونهها مستقيم ًا از رکتوم جمعآوري شده
و درون ظروف پالس��تيکي حاوي فرمالين  10درصد به آزمايشگاه
منتقل ش��دند و مشخصات سگها (سن ،جنس ،نژاد ،فصل و قوام
نمونه مدفوع) در فرم مربوطه ثبت گرديد.

-2بررسي آزمايشگاهي:

در آزمايش��گاه نمونهها به روش رنگآميزي ذيل -نلس��ون اصالح
ش��ده جهت تش��خيص تک ياخته کريپتوس��پوريديوم بررسی شدند
( Casemoreو همکاران .)1985 ،ابتدا با استفاده از روش فرمالين-
اتر نمونهها را تغليظ کرده و از رسوب به دست آمده روي الم ،گسترش
تهيه شد ،س��پس اجازه داده شد تا گس��ترشها در محيط آزمايشگاه
خشک ش��وند .بعد از اين مرحله ،گسترشها به مدت  5دقيقه توسط
متانول خالص تثبیت و س��پس با روش ذيل -نلسون اصالح شده که
در آن اووسيستهاي انگل به صورت اجسام گرد و قرمز در زمينه سبز
مشاهده ميشوند ،رنگ آميزي شدند .پس از رنگآميزي ،گسترشها
توسط ميکروسکوپ نوري با بزرگ نمايي  1000برابر جهت تشخيص
اووسيس��تهاي انگل ،مورد مشاهده قرار گرفتند .شدت آلودگي با ()+
براي  1-4اووسيست )++( ،براي  5-25اووسيست و( )+++براي بيش
از  25اووسيس��ت در هر ميدان ميکروس��کوپي تعيين گرديد (Fayer
و همکاران .)2000 ،با اس��تفاده از خصوصيات ريختشناسي و اندازه
اووسيست ،گونه تکياخته تشخيص داده شد .اندازه اووسيستها نیز به
روش ميکرومتري تعيين گرديد (  Uptonو .)1985 ،Current

تحليل آماري نتايج با اس��تفاده از ن��رم افزار  SPSSورژن  17و
آزمون مربعکاي انجام گرفت.

نتايج:

در بررس��ي حاضر نمونههاي مدفوع  350قالده سگ خانگي در
س��ال  1385در شهر کرمان بررسي شدند .در نمونههاي رنگ شده
با روش ذيل -نلسون ،اووسيستهاي کريپتوسپوريديوم به اشکال
گرد يا بيضي با قطر  4/5-5/4ميکرومتر  -که ش��ديداً رنگ قرمز

موارد آلوده

درصد فراواني

تعداد

40/3

209

نر

141

ماده
0≥1
0<1

جنس

درصد

تعداد

1/4

2

59/7

1/5

2

38/6

135

0/9

2

61/4

215

5/9

2

9/7

34

اسهالي

0/6

2

90/3

316

غير اسهالي

0/9

1

0

33/1

116

بهار

22/6

79

تابستان

3/8

3

22/6

79

پاييز

0

0

21/7

76

زمستان

0/9

2

سن

97

قوام نمونه مدفوع

فصل
0
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-3تحليل آماري نتايج:

را به خود جذب کرده بودند  -در يک زمينه سبز مشاهده شدند که
سيتوپالس��م آن ها دانهدار و اغلب داراي يک مرکز روشن بوده که
البته مکن اس��ت تا  6ذره خيلي تيره داش��ته باشند .در اين تکنيک
س��اير اجزاء مدفوع که غير اسيد فاست هس��تند به وسيله محلول
رنگ بر ،رنگ ش��ده و رنگ سبز ماالشيت گرين به خود ميگيرند.
بنابراي��ن س��لولها ،باکتريها و مخمرها به رنگ س��بز در آمده و
از کريپتوس��پوريديوم براحتي تفکيک میش��وند ( Casemoreو
همکاران.)1985 ،
از  350قالده سگ تحت بررسي در اين مطالعه ،در طي چهار فصل

جدول  .1توزيع فراواني ميزان آلودگي به کريپتوسپوريديوم در سگهاي خانگي کرمان بر حسب جنس ،سن ،قوام نمونه و فصل.

موارد آلوده

152

مخلوط
ترير
دابرمن

درصد

تعداد

1/9

3

43/4

0

0

26/9

94

0

0

4/3

15

2
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درصد فراواني

تعداد

نژاد
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15/1

53

جرمن شفرد

1

0

0

0/6

2

رت ويلر

0

0

2

7

گريت دين

0

0

1/1

4

پوينتر

0

0

0/9

3

داشهوند

0

0

0/3

1

شيتزو

0

0

2

7

شي هوا هوا

0

0

0/6

2

پکينز

0

0

0/3

1

چارلز اسپانيل

0

0

1/4

5

پودل

0

0

1/1

4

بولداگ

4

100

350

مجموع

جدول  .2توزيع فراواني ميزان آلودگي به کريپتوسپوريديوم در سگ هاي خانگي کرمان بر حسب نژاد
در سال  ،1385آلودگي به اووسيستهاي کريپتوسپوريديوم در
 4نمونه ( 1/1درصد) شناس��ايي شد .فراواني ميزان آلودگي به
کريپتوسپوريديوم بر حسب فصل ،در بهار  1مورد ( 0/9درصد)،
در تابس��تان صفر ( 0درص��د) ،در پاييز  3مورد ( 3/8درصد) و
در زمس��تان صفر ( 0درصد) شناسايي شد .تحليل آماري نتايج

نش��ان داد که اختالف آم��اري معنيداري در مي��زان آلودگي
به کريپتوسپوريديوم بر حس��ب فصل وجود ندارد(،)P<0/05
(جدول  )1و فراواني ميزان شدت آلودگي به کريپتوسپوريديوم
در جنس ماده  2مورد ( 1/4درصد) و در جنس نر  2مورد (0/9
درصد) ميباشد .اختالف آماري معنيداري بين ميزان آلودگي
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به کريپتوسپوريديوم و جنس مشاهده نشد(( ،)P<0/05جدول
 .)1در گروه س��ني کمتر يا برابر يک س��ال تعداد  2مورد (1/5
درصد) و در گروه س��ني باالتر از يک س��ال نيز  2مورد (0/9
درصد) آلودگي به تکياخته کريپتوس��پوريديوم مش��اهده شد،
ک��ه در تحليل آم��اري اين فاکتور اخت�لاف آماري معنيداري
در فراوان��ي آلودگي به کريپتوس��پوريديوم بين دو گروه س��ني
وجود نداش��ت(( ،)P<0/05ج��دول  .)1فراواني ميزان آلودگي به
کريپتوس��پوريديوم در دو گروه اسهالي و غير اسهالي به ترتيب 2
مورد ( 5/9درصد) و  2مورد ( 0/6درصد) بود .فراواني ميزان آلودگي بحث:
به کريپتوس��پوريديوم به طور معنيداري در گروه اس��هالي نسبت بررس��ي حاض��ر ،مطالع��هاي در تعيي��ن فراوان��ي آلودگ��ي
به گروه غير اس��هالي بيشتر بود (( ،)P>0/05جدول  .)1همچنين کريپتوس��پوريديايي بر روي  350قالده س��گ خانگي شهر کرمان
نمونههاي جمع آوري ش��ده از  14نژاد مختلف بودند که در ميان در ط��ي چهار فصل س��ال  1385ميباش��د ک��ه در  1/1درصد (4
موارد مثبت تنها  1مورد ( 1/9درصد) مربوط به نژاد جرمن شفرد مورد) از نمونهها ،اووسيس��تهاي کريپتوس��پوريديوم مشاهده شد.
و  3مورد ( 2درصد) مربوط به نژاد مخلوط بود .در بررسي آماري نتايج اين بررس��ي با ساير بررس��يهاي انجام شده در ایران تقريب ًا
اين فاکتور اخت�لاف آماري معنيدار نبود(( ،)P<0/05جدول  .)2همخوان��ي دارد .به عنوان مثال دليم��ي اصل و همکاران (،)1378
همچنين با بررس��ي شدت آلودگي مشخص شد که شدت آلودگي
در س��گهاي جوانتر بيشتر بوده و با افزايش سن کاهش مييابد.
با اس��تفاده از خصوصيات ریختشناسی و اندازه اووسيست (طول
و عرض اووسيس��تها) گونه تک ياخته ،کريپتوسپوريديوم پارووم
تش��خيص داده ش��د (تصوير  .)1طول کريپتوس��پوريديوم پارووم
 5/4ميکرومت��ر و ع��رض آن  4/5ميکرومتر اس��ت (  Uptonو
.)1985 ،Current

99

تصوير  :1اووسيس��تهاي قرمز رنگ کريپتوس��پوريديوم با اندازه 4/5×5/4ميکرون در مدفوع سگهاي خانگي با رنگآميزي ذيل
نلسون تغيير يافته (بزرگنمايي)×1000
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اي��ن مي��زان را در  305قالده س��گ خانگي ته��ران  1/6درصد،
جعف��ري و هم��کاران ( ،)1380اين ميزان را در  200قالده س��گ
در ش��يراز  1/5درصد ،آل داود و اکبرين ( )1382-83اين ميزان را
در  191قالده س��گ تهران  1/05درص��د اعالم کردند (آل داود و
اکبرين .)1384 ،مطالعات همهگیرشناسی صورت گرفته روي شيوع
کريپتوسپوريديوم در سگهاي خانگي نشان ميدهد که شيوع آن
در نواحي مختلف جهان متفاوت ميباش��د به طوري که  Ugaو
هم��کاران ( ،)1989ش��يوع آلودگي به اين تک ياخت��ه را در ژاپن
 1/4درص��د El-Ahraf ،و هم��کاران ( ،)1991اين ميزان را در
کاليفرنيا  2درصد Milstein ،و  ،)1995( Goldsmidآلودگي
به کريپتوس��پوريديوم را در سگهاي خانگي تاسمانيا  1/8درصد و
 Mundimو همکاران شيوع آلودگي به کريپتوسپوريديوم را در
سگهاي خانگي برزيل  1/4درصد گزارش کردند.
همانط��ور که بيان ش��د نتيجه به دس��ت آمده از اي��ن تحقيق با
نتايج بررس��يهاي عنوان ش��ده داراي تفاوتهاي اندکي است که
اي��ن تفاوتهاي اندک ميتواند ناش��ي از تفاوته��اي مديريتي-
بهداشتي ،تغذيه و روش تشخيص اووسيستها در مناطق مختلف
باش��د ( Ram rez-Barriosو هم��کاران .)2004 ،نتايج اين
تحقيق نش��ان ميدهد ک��ه از  4نمونه مثبت 2 ،نمونه اس��هالي و
 2نمون��ه نيز غير اس��هالي بودند .تجزيه و تحلي��ل آماري نتايج در
اي��ن مورد نش��ان ميدهد که ش��دت آلودگي در گروه اس��هالي به
طور معنيداري بيش��تر است ( )P> 0/05که با بررسيهاي انجام
ش��ده ديگر محققي��ن همخوان��ي دارد (آل داود و اکبرين;1384 ،
 Causapeو همکاران Morgan ;1996 ،و همکاران.)2000 ،
همچنين با بررسي ش��دت آلودگي مشخص شد که شدت آلودگي
در س��گهاي جوانتر بيش��تر بوده و با افزايش سن کاهش مييابد
که با نتايج تحقيقات انجام ش��ده توس��ط Causapeو همکاران
( ،)1996همخوان��ي دارد Dubna .و هم��کاران ( ،)2006ط��ي
بررس��ي بر روي سگهاي خانگي چک ،بيش��ترين شيوع آلودگي

ب��ه کريپتوس��پوريديوم را در فصل پاييز گ��زارش کردند که از اين
نظر با بررس��ي حاضر مطابقت دارد .تحليل آماري نتايج در مطالعه
حاضر نش��ان داد ک��ه اختالف آم��اري معن��يداري در آلودگي به
کريپتوس��پوريديوم در فصول مختلف وجود ن��دارد .اما Dubna
گ��زارش کرد که اختالف آماري معنيداري در این مورد وجود دارد
( Dubnaو همکاران.)2007 ،
در بررس��ي حاضر از  4نمونه مثبت 2 ،نمونه در گروه سني 0≥6
ماه و  2نمونه نيز در گروه سني  0 ≤6ماه قرار داشتند ،با وجود اين
که مطالعات  Causapeو همکاران ( Fayer ،)1996و همکاران
( ،)2001و  Millerو همکاران ( ،)2003بر وقوع بيشتر آلودگي در
گروه س��ني 0≥6دالل��ت دارد ( Causapeو همکاران;1996 ،
 Fayerو هم��کاران Miller ;2001 ،و همکاران .)2003 ،اما در
بررس��ي حاضر اختالف آماري معنيداري بين سن و ميزان آلودگي
به کريپتوس��پوريديوم وجود نداشت .نتايج اندازهگيري اووسيستها
نشان داد که گونه انگل به کريپتوسپوريديوم پارووم بيشتر شباهت
دارد زي��را ان��دازه اي��ن گون��ه از کريپتوس��پوريديوم 4/5 × 5/4
ميکرومتر ميباش��د (  Uptonو  .)1985 ،Currentکه
با بررس��ي  Causapeو همکاران ( ،)1996همخواني دارد .اين
گونه از کريپتوس��پوريديوم به عنوان عاملي براي تهديد س�لامتي
انس��ان بسيار حائز اهميت ميباش��د .از آنجا که تاکنون بررسي بر
روي ميزان آلودگي به کريپتوسپوريديوم در سگهاي خانگي شهر
کرمان صورت نگرفته اس��ت ،اين مطالعه براي اولين بار وجود اين
تک ياخته را در س��گهاي خانگي به ظاهر س��الم و اسهالي شهر
کرمان گ��زارش ميکند .با توج��ه به زئونوز ب��ودن اين تکياخته
انگل��ي و تأييد بيماريزا بودن گونههاي کريپتوس��پوريديوم پارووم
و کريپتوس��پوريديوم کنيس در انسان ،اين مطالعه نقش سگهاي
خانگي را به عنوان منبعي براي ايجاد عفونت در انسان مورد تأييد
قرار ميدهد ( De Quadrosو همکاران.)2006 ،

تشکر و سپاسگزاري:
در پايان نويسندگان از همکاري جناب آقاي دکتر امين درخشانفر ،دانشيار بخش پاتولوژي دانشکده دامپزشکي دانشگاه شهيد
باهنر کرمان در ويرايش اين مقاله کمال تشکر و قدرداني را مينمايند.
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Abstract:
Cryptosporidium spp. is a zoonotic protozoan parasite that causes Cryptosporidiosis which associated with self- limiting to fetal diarrhea in animals and humans. This study was carried out to
determine the prevalence of Cryptosporidium spp. infection in companion dogs in Kerman, Iran.
Faecal samples were randomly collected from 350 companion dogs. Cryptosporidium oocysts were
concentrated by using the formalin ether sedimentation method followed by the modified Ziehl-Neelsen
staining technique. Cryptosporidium oocysts were identified in 1.1% (4/350) of the samplesof the
samples. Faeces were classified according to the consistency as diarrheic (34/350) and non diarrheic
(316/350)Diarrhea was recorded in 2 of the positive samples (5.9%). Cryptosporidial prevalence was
significantly higher in diarrheic (5.9%) versus non-diarrheic (0.6%) dogs (P<0.05). The highest rate
of infection was in autumn (3.8%) but this difference was not statistically significant (P>0.05).Statistically there was no significant correlation between age, sex and breed of dogs with infection
rate (P>0.05). This study confirmed that dogs have potential role in human Cryptosporidiosis and
routine faecal examination in dogs with persistent diarrhea is important.
Key words: Cryptosporidium, companion dogs, Kerman.
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