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انگل هاي دستگاه گوارش سگ هاي 
دست آموز در شهرستان اروميه

چکيد ه 
در فاصله زماني چهارده ماهه از ارديبهشت ماه 1384 تا خرداد ماه سال 1385 از  تعداد 206  قالده سگ خانگي شهرستان اروميه نمونه 
مدفوع اخذ شد. از اين تعداد 169 نمونه مربوط به سگ هاي خانگي نر و 37 مورد مربوط به سگ هاي خانگي ماده بود. هم چنين تعداد 
60 نمونه س�گ ش�ش ماه و زير شش ماه و 146 نمونه س�گ باالی شش ماه بودند. نتايج نشان دهنده وجود آلودگی به حداقل يك انگل 
در )34/46 درصد( 71 قالده، آلودگی به ژيارديا و كريپتوس�پوريديوم در 6 قالده)2/9 درصد(، آلودگی به كرمهای قالبدار، توكس�وكارا، 
ايزوس�پورا و آلودگی توآم به توكس�وكارا و كرم ه�ای قالبدار به ترتيب در)13/1 درصد(27،)9/7 درص�د(20،  )1/45 درصد(3 و )2/91 
درصد(6 بود. در اين بررس�ی 0/97 درصد حيوانات آزمايش ش�ده آلوده به سستود )تنيا( بودند. نتايج مربوط به اطالعات انگل شناسي 
صاحبان س�گ ها كه از طريق مصاحبه با  آنها در محل درمانگاه صورت مي گرفت، نش�ان داد كه 82/2 درصد صاحبان س�گ ها دارای 

اطالعات ضعيف و 11/2 درصد  دارای آگاهی متوسط بوده و فقط 6/6 درصد صاحبان سگ ها واجد  آگاهی خوب در ارتباط با 
بيماری های انگلی قابل انتقال از سگ به انسان بودند.

كلمات كليد ي : سگ های خانگی، ژيارديا، كريپتوسپوريديوم، كرم های قالبدار، توكسوكارا و ايزوسپورا 
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Gastrointestinal parasites of pet dogs in Urmia city
By: Tavassoli, M. Islamic Azad University Urmia Branch, Urmia Iran  Javadi, S ;Department of Clinical Sciences, 
Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran. Soltanalinejad, F Department of Basic Sciences, 
Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran. Rosouli S. Islamic Azad University. Urmia Branch. 
and Etminanfar, R Private Practitioner, Iranmehr Clinic, Urmia Iran.
To determine gastrointestinal parasites of pet dogs of Urmia this study was carried out in a peroid of 14 months form April 
2005 to June 2006. Two hundered and six fecal samples i.e; 169 and 37 samples from male and female dogs respectively, were 
collected from small animal’s clinics of Urmia city. The dogs were studeied in two age groups of ≤ 6 months and >6 months 
included number of 60 and 146 respectively. The results indicated that 71(34.46%) of the specimens have been infected at 
least by one parasite. The parasites were identified as follows: Giardia and Cryptosporidium 6(2.6%), Hook worm and Tox-
acara spp 6 (2.91%) and Hook worm, Toxacara spp, Isospora spp 27(13.1%), 20(9.7%) and 3(1.45%), respectively. In this 
survey 2(0.97%) were infected to cestoda. Majority of the dog owners (82.2%) were not found to be aware of the potential risk 
of canine parasites to human health and their knowledge were found unsatisfactory.   

Key words: Pet dogs, Giardia, Cryptosporidium, Toxacara, Isospora, Hook worm. 

مقد مه
در كش��ور ما همه ساله به علت رعایت نکردن بهداشت شاهد ابتالء  تعداد 
فراواني به بيماري هاي مش��ترك بين انسان و حيوانات هستيم و در این 

ميان نقش بيماري هاي انگلي حائز اهميت فراواني است.
"Taenia hydatigena یک��ی از سس��تودهای ش��ایع س��گ در ایران 
می باش��د )4، 15( بر اساس گزارشی ميزان آلودگی در سگ های خانگی 
تهران 0/71 درصد بوده اس��ت )16(. تنيا اویس از 3/3 درصد س��گ های 
اط��راف تهران و تني��ا تنيه فورميس از 0/9 درصد س��گ های گله حومه 
ته��ران جدا گردیده اس��ت)11(. در 21/8  درصد س��گ ه��ای گله و 40 
درصد سگ های حومه تهران تنيا مولتی سپس گزارش شده است )11(. 
آلودگ��ی ب��ه Eecynococcus granulosus حداق��ل 5/5 و حداكثر 

63/3 درصد در ایران گزارش شده است )2(.
آلودگی به نماتودهای مختلف هم از س��گ در ایران گزارش ش��ده است. 
 درگزارش��ی 19/2 درص��د س��گ ه��ای خانگ��ی )16( و 33 و 46 درصد 
س��گ های ولگرد اط��راف تهران آلوده به توكس��اكارا كني��س بودند. در 
آزمایش مدفوع س��گ ه��ای گله ایران 43/33 درصد آل��وده به این انگل 
ب��وده اند)3(. آلودگی ب��ه گونه های مختلف كرم قالبدار نيز از س��گ در 
ایران گزارش ش��ده اس��ت)3(. ژیاردیا ب��ه فراواني، دام ه��اي اهلي مورد 
مصرف غذایي انس��ان، سگ ها، گربه ها و گونه هاي متعددي از پستانداران 
 وحش��ي را مبتال مي كند )18(. آلودگی به كریپتوسپوریدیوم و سایر تك 
 یاخته های گوارشی در سگ در ایران بوسيله محققين مختلف گزارش شده است
)6، 7(. با توجه به گسترش نگهداري سگ خانگي در منازل و عدم اجراي 
اصول و ضوابط نگهداري سگ در كشور خطر انتقال بيماري هاي مشترك 
بين سگ و انسان هميشه محتمل است. از طرفی بسياري از بيماري هایي 
كه س��گ خانگي به آنها دچار مي ش��ود ناشي از عدم اطالع كافي صاحب 
حيوان از اصول بهداش��تی و ش��رایط نگهداري سگ است. در گذشته در 
مورد انگل هاي كرمي سگ ها در جهان و ایران تحقيقات متعددي انجام 

ش��ده است، ولي در مورد آلودگي به انگل های دستگاه گوارش سگ های 
خانگی در ایران تحقيقات چنداني صورت نگرفته است. لذا براي اطالع از 
وضعيت آلودگي س��گ هاي خانگ��ي و تعيين درصد آلودگي آنها و اطالع 
صاحبان آنها از بيماری های مش��ترك بين انس��ان و حيوان این مطالعه 

اجرا گردید. 

مواد و روش كار
در فاصله زماني چهارده ماهه از اردیبهش��ت ماه 1384 تا خرداد ماه سال 
1385 ب��ا مراجعه به كلينيك هاي خصوصي و دولتی شهرس��تان اروميه 
اق��دام به تهيه پرس��ش نامه و اخذ نمونه مدفوع گردید. پرس��ش نامه در 
برگيرن��ده اطالعات مربوط س��گ ها و س��واالتي در زمينه اطالعات انگل 
شناسي صاحبان سگ ها بوده كه پس از نمونه گيري از حيوانات از طریق 
مصاحب��ه با صاحبان آنها در محل درمانگاه های دام هاي كوچك تکميل 
مي گردید. از 13 س��وال مطرح شده در پرسش نامه، افرادي كه به 1 الي 
4 س��وال پاس��خ صحيح مي دادند به عنوان افراد داراي اطالعات ضعيف، 
افرادي كه به 5 الي 9 سوال پاسخ صحيح مي دادند به عنوان افراد داراي 
اطالعات متوسط، افرادي كه به 10 الي 13 سوال پاسخ صحيح مي دادند 

به عنوان افراد داراي اطالعات خوب طبقه بندي شده اند) 6(. 
  نمونه گيري مدفوع مس��تقيماً از ركتوم حيوانات صورت می پذیرفت. از 
206 نمونه مدفوع اخذ شده 169 نمونه مربوط به سگ هاي نر و 37 مورد 
مربوط به سگ هاي ماده بود. هم چنين تعداد60 نمونه از سگ های شش 

و زیر شش ماه و 146 نمونه از سگ های باالی شش ماه اخذ گردید. 
  از روش شناورس��ازي  با استفاده از سولفات روی اشباع براي جداسازي 
تخم كرم ها و كيس��ت تك یاخته ها استفاده شد)9،8(. نمونه ها با بزرگ 
نمایی 10 * و 40* ميکروسکوپ جهت تشخيص تخم كرم ها و ئوئوسيست 
كوكسيدیا ها آزمایش می گردید. براي تشخيص كيست ژیاردیا یك قطره 
لوگ��ول از كنار المل به زیر آن اضافه نموده و س��پس با بزرگ نمایي صد 
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آزمایش می ش��د. برای تشخيص آلودگی به كریپتوسپوریدیوم از آزمایش 
زیل نلس��ون تغيير ش��کل یافته استفاده ش��د )1(. نتایج به دست آمده با 
استفاده از تست مربع كای در نرم افزار آماري SPSS ویرایش 11/5 تحت 

ویندوز مورد ارزیابي قرار گرفت. 

نتايج
نتایج حاصل از این بررس��ی نش��اندهنده آن است كه )34/46 درصد(71 
قالده حداقل آلودگی به یك انگل را داش��ته هم چنين آلودگی به ژیاردیا 
و كریپتوسپوریدیوم در 6 قالده)2/9 درصد(، آلودگی به كرم های قالبدار، 
توكس��وكارا، ایزوسپورا و آلودگی توآم به توكس��وكارا و كرم های قالبدار 
ب��ه ترتيب در)13/1 درصد(27،)9/7 درصد(20،)1/45 درصد(3 و )2/91 

درصد( 6 قالده وجود داشت. در این بررسی 0/97درصد حيوانات آزمایش 
شده آلوده به سستود )تنيا( بودند. آلودگی به انگل های مختلف در جنس 
نر و ماده و سگ های شش ماه و كمتر از شش ماه در جداول و نمودارهای 
ش��ماره1 و 2 آورده ش��ده اس��ت. اطالعات مربوط به س��واالت در زمينه 
اطالعات انگل شناس��ي صاحبان سگ ها كه از طریق مصاحبه با صاحبان 
آنها در محل درمانگاه دام هاي كوچك تکميل مي گردید نش��ان داد كه 
82/2 درصد اطالعات ضعيف, 11/2درصد ميزان آگاهی متوس��ط و فقط 
6/6 درصد ميزان آگاهی خوب در ارتباط با بيماری های انگلی قابل انتقال 
از سگ به انسان داشته اند )جدول 3(. در مطالعه حاضر از نظر آلودگی به 
انگل های مختلف در جنس نر و ماده و آلودگی در سگ های شش و زیر 

 )p>0/05(.شش ماه و باالی شش ماه اختالف معنی دار وجود نداشت

انگل های دستگاه گوارش ...

جدول 1- فراوانی انگل های مختلف جدا شده  از سگ های مورد مطالعه به تفکيك جنس آنها

جدول 2- مقايسه فراوانی انگل های مختلف جدا شده از سگ های مورد مطالعه به تفکيك دو گروه سنی )مساوی يا كمتر از 6 ماه و باالی 6 ماه(
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جدول4 توزيع فراوانی نسبی و مطلق ميزان اطالع 180 صاحب سگ در اروميه در مورد انگل های قابل انتقال از سگ به انسان

جدول شماره  3 توزيع فراوانی نسبی و مطلق ميزان آگاهی 90 صاحب سگ در مورد انگل های قابل انتقال از سگ به انسان

درصدتعدادميزان آگاهی

7482/2ضعيف

1011/2متوسط

66/6خوب

90100جمع

سواالترديف
بی اطالعبا اطالع

درصدتعداددرصدتعداد

55/58594/5اطالع از انگل های سگ1

77/78392/3اطالع از انگلهای قابل انتقال از سگ  به انسان2

33/38796/6اطالع ازبيماری های حاصل از آسکاریس های سگ3

44/48695/6اطالع از علل و عوارض الروهای مهاجر احشایی4

44/48695/6اطالع از علل و عوارض الروهای مهاجر جلدی5

55/58594/5اطالع ازعفونت ژیاردیایی سگ6

4347/75763/3اطالع از نام كيست هيداتيد7

44/48695/6اطالع از عامل كيست هيداتيد8

1718/87381/2اطالع از عوارض كيست هيداتيد در انسان9

1213/37886/7اطالع از نحوه ابتال انسان به كيست هيداتيد10

9108190اطالع از نحوه ابتال دامها به كيست هيداتيد11

112/127987/8اطالع از نحوه ابتال سگ به عامل كيست هيداتيد12

88/88291/2اطالع از نحوه درمان انسان آلوده به كيست هيداتيد13
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نمودار شماره 1 رابطه بين تعداد انگل های داخلی با جنس در سگ های خانگی

نمودار شماره2 رابطه بين تعداد انگل های داخلی با سن در سگ های خانگی

انگل های دستگاه گوارش ...
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بحث 
 بر اس��اس گزارش ه��ای مختلف ميزان انتش��ار آلودگی ه��ای انگلی در 
س��گ ه��ای خانگی نق��اط مختل��ف جهان بس��يار متنوع اس��ت. در این 
بررس��ی ه��ا ان��گل ه��ای روده ای مختلفی از جمل��ه تنيا، توكس��وكارا، 
و ایزوس��پورا  پ��اروم،  كریپتوس��پوریدیوم  بالستوسيس��تيس،   ژیاردی��ا، 
Entaemeba hystolitica گ��زارش ش��ده اس��ت )12، 13، 14، 17، 

.)19
در ای��ران ني��ز تاكنون ان��واع ان��گل ه��ای روده ای خصوصاً ك��رم ها از 

 

س��گ های مناطق مختلف كشور گزارش شده است )2، 3، 5، 10، 11(. 
ای��ن گزارش ها بيش��تر مربوط به آلودگی های كرمی و بر اس��اس كالبد 
گش��ایی سگ ها بوده اس��ت و بجز مواردی، كمتر از آزمایش مدفوع برای 
بررس��ی آلودگی های انگلی اس��تفاده شده اس��ت به عالوه در مورد تك 
یاخته های روده ای س��گ در ایران گزارش چندانی وجود ندارد. در یك 
مطالع��ه)6( 21/31 درصد س��گ ه��ای خانگی ته��ران دارای آلودگی به 
یك یا چن��د انگل بوده ان��د. Toxacaracanis، T.lenina، كرم های 
 قالبدار، تنياها، ژیاردیا، كریپتوس��پوریدیوم، بالستوسيستيس و ایزوسپورا 
انگل های مش��اهده ش��ده در این مطالعه بودند. در مطالعه حاضر درصد 
آلودگی به كرمهای قالبدار13/1 درصد گزارش ش��د كه نسبت به گزارش 
دليمی و همکاران، 1380)2/9 بيش��تر( بيشتر اس��ت، اما نسبت به سایر 
گزارش��ات مانند 71 بيشتر سگ های خانگی تهران )16(، 97/1 بيشتر و 
25/7 بيش��تر سگ های ولگرد اس��تان های مازندران و گيالن )5( كمتر 

می باشد.
در مطالعه حاضر درصد آلودگی س��گ ها ب��ه تنيا ها 0/97 درصد برآورد 
گردی��ده كه ميزان آن با گ��زارش 2/29 درصد دليمی و همکاران، 1380  
تقریباً همخوانی دارد و در مقایس��ه با سایر گزارش��ات از ایران كه عمدتاً 
 بر اس��اس كالبد گش��ایی انجام گردیده كاهش قابل مالحضه ای نش��ان 
 م��ی دهد. بر اس��اس نتایج بدس��ت آم��ده آلودگ��ی تك یاخت��ه ای در 
 سگ های خانگی اروميه نسبتا كم یافت شد. به طوری كه 1/45 درصد درصد 
س��گ ها با ایزوسپورا، 2/9 درصد درصد به كریپتوس��پوریدیوم و ژیاردیا 
آلوده بودند. در بررسی آلودگی انگلی سگ های تهران 7/21 درصد سگ 
ها به ایزوس��پورا، 1/63 درصد ب��ه كریپتوس��پوریدیوم و 1/63 درصد به 

ژیاردیا آلوده بودند)6(. 
در بررس��ی مش��ابه ميزان  آلودگی س��گ های خانگی ش��يراز به ژیاردیا 
0/68 درص��د گزارش گردیده اس��ت)7(. با توجه به آنک��ه برخی از انگل 
های گزارش ش��ده در سگ مانند E.granulosus، كریپتوسپوریدیوم و 
ژیاردیا بين انسان و دام مشترك می باشند رعایت بهداشت از اصول مهم 
و ضروري در حفظ س��المت انسان و دام مي باشد. مراقبت هاي شخصي 
بوی��ژه در هنگام تماس با تمامي حيوانات ضروري اس��ت این مس��ئله به 
خصوص در افرادي كه بيش��تر در معرض آلودگي هستند بایستي با دقت 

بيشتري مراعات گردد. 
با توجه به اطالعات بدس��ت آمده از پرسشنامه ها، ميزان آگاهی صاحبان 
س��گ در مورد بيماری های انگلی منتقله از سگ به انسان بسيار ضعيف 
بوده اس��ت. در واقع82/2 درصد افراد دارای اطالعات ضعيف و بيشتر آنها 
از راه های انتقال انگل های س��گ به انس��ان اطالعی نداش��تند. از این رو 
الزم اس��ت برنامه ای جهت ارتقای س��طح آگاهی صاحبان س��گ تنظيم 

گردد. مسلماً پایين بودن ميزان آگاهی این افراد نه تنها باعث بيمار شدن 
آنها می گردد، بلکه ممکن است اطرافيان و دیگر افراد جامعه را نيز آلوده 

نماید. 

قدردانی
ای��ن تحقيق با حمایت و مس��اعدت مالی حوزه پژوهش��ی دانش��گاه آزاد 

اسالمی واحد اروميه اجرا گردیده است. 
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