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چکيد ه 

است. هدف  جهانی  انتشار  با  انسان  به  انتقال  قابل  و  حیوانات  در  مهم  روده ای  انگلی  ازتک یاخته های  یکی  کریپتوسپوریدیوم  تک یاخته 
مطالعه ی فراوانی آلودگی کریپتوسپوریدیوم در سگ های شهرستان تبریز و ارومیه بود. به این منظور از مدفوع 150 قالده سگ ولگرد و 
150 قالده سگ خانگی نمونه برداری به روش تصادفی ساده انجام شد. برای جدا سازی و تخلیص اووسیست های کریپتوسپوریدیوم از روش 
شناورسازی و گرادیانت سوکروز و پرکول استفاده گردید و به روش زیل- نیلسن اصالح شده رنگ آمیزی شدند. فراوانی کلی آلودگی 1 درصد 
)300 : 3( با توزیع فراوانی 0/67 درصد )150 : 1( و 1/33 درصد )150 : 2(، به ترتیب، در سگ های ولگرد تبریز و ارومیه بود ولی در 
سگ های خانگی آلودگی یافت نشد. بیشترین شیوع آلودگی در سگ های زیر یک سال بود. قوام مدفوع در نمونه های آلوده اسهالی و شل 
بود. فراوانی آلودگی در فصول مختلف معنی دار نبود. نتایج این مطالعه نشان داد که آلودگی کریپتوسپوریوم در مناطق تحت مطالعه با 
فراوانی پایینی حضور دارد که نیازمند مطالعه تکمیلی برای تعیین تنوع گونه ای و ژنوتیپ انگل به عنوان یک عامل بیماری زای مشترک در 

میان جمعیت دامی و انسانی می باشد.
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Cryptosporidium is an important intestinal pathogenic protozoan of livestock and human worldwide. The present study 
was carried out to compare Cryptosporidium infection in dogs of Urmia and Tabriz municipalities, Iran. A total of 300 
fecal samples were collected from stray dogs and domestic dogs of the regions. Cryptosporidium oocysts were removed 
using floatation method and purified with sucrose and Percoll gradients. Finally, the slides were stained using modified 
Ziehl-Neelsen technique. Microscopically, overall prevalence was 1% (3/300) with distributions of 0.67% (1/150) and 
1.33% (2/150) in Tabriz and Urmia, respectively. There was no cryptosporidial infection in household dogs. The highest 
infection rate was found in stray dogs less than 1 year old (0.66%, 1/150). In the infected dogs, the consistency of feces 
was diarrheal and soft. There was no significant association between season and prevalence. The results indicated that 
Cryptosporidium infection existed in dogs of Tabriz and Urmia municipalities with low prevalence. It is necessary as 
a zoonotic agent to do further investigations on Cryptosporidium species diversity and genotypes in human and animal 
populations of northwestern Iran.

Keyword: Cryptosporidium, Dog, Tabriz, Urmia.

مقدمه
کریپتوسپوریدیوم یکی از مهم ترین پاتوژن  های شایع روده  ای و عامل 
بیماری کریپتوسپوریدیوزیس است که از زمان کشف آن توسط تایزر در 
سال 1907 تا به امروز در بسیاری از موجودات و از اکثر نقاط جهان گزارش 
شده است. اووسیست  های این تک یاخته نسبت به عوامل محیطی مقاوم 

بوده و از طریق آب و غذا وارد بدن میزبان می شود )18(. 
آپی    کمپلکسا  شاخه ی  در  مطرح  جنس  های  از  یکی  کریپتوسپوریدیوم 
است که در رده  ی اسپوروزوئا قرار دارد. این انگل تمام چرخه زندگی خود 
کریپتوسپوریدیوم  می  کند.  طی  مهره  داران  معدی-روده  ای  دستگاه  در  را 
یکی از مهم ترین پاتوژن های شایع روده بوده و نقش زئونوتیک آن باعث 
اهمیت آن از نظر پی  آمدهای اقتصادی و بهداشتی در جوامع دامی و انسانی 
مهره  داران  رده  پنج  از  کریپتوسپوریدیوم  گونه   ۲0 تاکنون  است.  گردیده 
گزارش شده است که 1۲ گونه آن انگل حیوانات و انسان می  باشند )5،۲۲(. 
کریپتوسپوریدیوم از نه گونه از ماهیان آب شیرین و شور جهان و همچنین 
و دو  مارمولک  مار، 15 گونه  از جمله 40 گونه  از خزندگان  از 57 گونه 
گونه الک  پشت گزارش شده است. کریپتوسپوریدیوم پاروم مهم ترین گونه 
و  انسان  جمله  از  پستانداران  از  گونه   79 در  که  است  کریپتوسپوریدیوم 
سگ عفونت  زا می باشد )5(. برخی از گونه  های کریپتوسپوریدیوم میزبان 
پاروم  اختصاصی دارند، در حالی که برخی دیگر مانند کریپتوسپوریدیوم 

طیف وسیعی از بی  مهرگان و انسان را آلوده می  کند )۲4(. کریپتوسپوریدیوم 
پاروم حداقل هفت کروموزوم با اندازه بین 0/945 میلیون جفت باز و ۲/۲ 
 1/3 اندازه  )به  هشتم  کروموزوم  است  ممکن  و  دارد  باز  جفت  میلیون 
آلودگی  گزارش  نخستین   .)۲۲( باشد  داشته  نیز وجود  باز(  میلیون جفت 
کریپتوسپوریدیوم در سگ توسط تزیپوری و کمپبل در سال 1981 بود )۲۲(. 
از آن زمان به بعد بررسی  ها در زمینه تعیین شیوع آلودگی و تنوع گونه ای 
دو  این جنس  از  تاکنون  گرفت.  مختلف سگ ها صورت  در جمعیت  های 
گونه ی کریپتوسپوریدیوم پاروم و کریپتوسپوریدیوم کنیس از سگ گزارش 
گردیده است )5(. کريپتوسپوريديوزیس در سگ معموالً بدون عالیم بالينی 
بوده ولی می تواند عامل اسهال مزمن بدون ابتال سگ به ساير بيماری ها 
البته مورگان و همکاران در سال ۲000  باشد.  ايمني  يا ضعف سيستم  و 
اووسيست کريپتوسپوريديوم را از سگ های با عالئم اسهال آبکي و خوني 
توام با عفونت پاروويروسي گزارش کرده اند )14(. آلودگی انسان نیز با 
گونه  های کریپتوسپوریدیوم از نقاط مختلف دنیا گزارش شده است. عالیم 
بالینی کریپتوسپوریدیوزیس از اسهال ساده تا مرگ بیماران با نقص سیستم 

ایمنی متغیر می  باشد. )۲4(.
   پس از شناسايی کریپتوسپوریدیوم در ايران توسط سهرابی حقدوست 
در سال 199۲ )۲4(، مطالعات مختلفی بر روی شيوع آلودگی در انسان، 
گاو، گوساله، گوسفند، بز، اسب و ماکيان در مناطق مختلفی از ايران صورت 
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گرفته است )15،۲0،۲4(. در مطالعهای که مهدوي راد و همکاران در سال 
1370 بر روی عشاير استان خوزستان و دام های آن ها انجام دادند، مشخص 
شد که 13 درصد از نمونه های انساني و 17 درصد از نمونه های دامي به 
پاروم  کریپتوسپوریدیوم  مولکولی  مطالعات  در   .)10( بودند  آلوده  انگل 
ایران گزارش گردید  انسانی  و  دامی  بین جمعیت های  در  ژنوتیپ شایع 
)1(. لذا با توجه به اهمیت زئونوتیک کریپتوسپوریدیوم و احتمال آلودگی 
آب و خاک به اووسسیت های این تک یاخته انتروپاتوژن توسط سگ های 
آلوده و نیز اختالف شيوع آلودگی در نواحي مختلف )11(، تحقیق حاضر 
به منظور مطالعه فراوانی و مقایسه ی توزیع جغرافیایی کریپتوسپوریدیوم 

در سگ  های شهرستان های ارومیه و تبریز انجام شد.

مواد و روش   ها
روش منونه برداری

صد و پنجاه قالده سگ از شهرستان تبریز )75 قالده سگ ولگرد و 75 
قالده سگ خانگی( و 150 قالده سگ )75 قالده سگ ولگرد و 75 قالده 

سگ خانگی( از شهرستان ارومیه در فصول مختلف از سال 1393 تا 1394 
مورد بررسی قرار گرفت )جدول1 و۲(. از هر قالده سگ خانگی و ولگرد 
تحت مطالعه نمونه مدفوع تازه به میزان 10 گرم جمع آوری شد. نمونه ها 
پس از جمع آوری به آزمایشگاه منتقل شدند و با افزودن چهار میلی  لیتر 
دی کرومات پتاسیم ۲/5 درصد در دمای چهار درجه سانتی گراد در آرشیو 

آزمایشگاه نگهداری شدند.

روش تغلیظ و رنگ آمیزی
نمونه ها  تمامی  کریپتوسپوریدیوم،  به  آلوده  سگ های  ردیابی  برای 
توسط سولفات روی اشباع )وزن مخصوص 1/18( تغلیظ شدند و هم زمان 
از هر نمونه سه گسترش مدفوع تهیه شد و به روش زیل- نیلسن اصالح 

شده رنگ آمیزی و با میکروسکوپ نوری بررسی شدند )۲5(.

جداسازی و تخلیص اووسیست های کریپتوسپوریدیوم از مدفوع
روش  از  هم زمان  آلودگی  موارد  شناسایی  در  دقت  بردن  باال  برای 

جدول 1- مشخصات سگ های تحت مطالعه در شهرستان تربیز

جدول 2- مشخصات سگ های تحت مطالعه در شهرستان ارومیه

زمان
(فصل)

تعدادنمونه
(قالده)

قوام مدفوعجنسسن (سال)

اسهلیشلنیمه شلطبیعیمادهنر<1-22<1

502414122228310019  تابستان

421815920221611015     پاییز

277146161118009   زمستان

31129101714130810      بهار

15061523775757811853  جمع کل

 زمان نمونه برداری
   تعداد
  (قالده)

قوام مدفوعجنسسن (سال)

اسهلیشلنیمه شلطبیعیمادهنر<1-22<1

1378171180812    28  تابستان

912152412250011    36     پاییز

1716192131380014    52   زمستان

1112111024120139    34      بهار

50475372788302146   150  جمع کل

مطالعه ی آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم در...
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نیز  اووسیست ها  تخلیص  و  برای جمع آوری  پرکول  و  گرادیانت سوکروز 
استفاده شد )13(. به رسوب حاوی اووسیست های انگل چهار میلی  لیتر دی 

کرومات پتاسیم ۲/5 درصد اضافه شد )1(.

 ارزیابی آماری
ارتباط شیوع کریپتوسپوریدیوم با گروه های سنی مختلف دام، جنس 
سطح  با   Fisher’s exact test آماری  آزمون  توسط  آلودگی  فصل  و  دام 

اطمینان 95 درصد و با استفاده از نرم افزار SPSS تعیین شد.

 نتایج
از مجموع 300 نمونه مدفوع آزمایش شده سگ از شهرستان های تبریز 
و ارومیه، در مجموع مدفوع سه قالده سگ )یک درصد(، به اووسیست 
به  سگ ها  آلودگی  فراوانی   .)1 )شکل  بودند  آلوده  کریپتوسپوریدیوم 
 1/33 ارومیه  و  درصد   0/67 تبریز  شهرستان های  در  کریپتوسپوریدیوم 
درصد تعیین گردید. بیشترین شیوع آلودگی در گروه سنی کمتر از یک سال 
با مدفوع اسهالی بود )P=  0/0001()جدول 3(. به طوری که در شهرستان 
تبریز در گروه سنی زیر یک سال یک قالده از 61 قالده سگ )1/63 درصد( 
و در شهرستان ارومیه در گروه سنی زیر یک سال یک قالده از 53 قالده 
سگ )1/88 درصد( و یک قالده در گروه سنی یک تا دو سال از 47 قالده 

سگ )۲/1۲ درصد( مبتال به اسهال آلوده به کریپتوسپوریدیوم تشخیص داده 
شدند. فراوانی آلودگی کریپتوسپوریدیایی در جنس نر در شهرستان تبریز 
آلودگی  فراوانی  که  حالی  در  گردید  ثبت  )1/33 درصد(  قالده سگ  یک 
کریپتوسپوریدیایی در شهرستان ارومیه در جنس نر یک قالده سگ )1/38 
گردید  ثبت  درصد(   1/۲8( قالده سگ  یک  نیز  ماده  جنس  در  و  درصد( 
آلودگی در فصول مختلف وجود  با شیوع  ارتباط معنی داری  )جدول 3(. 
نداشت )p > 0/05(. در سگ های خانگی بدلیل انجام درمان های ضد انگلی 
و رعایت بهداشت تغذیه هیچ گونه آلودگی کریپتوسپوریدیایی یافت نشد. 

بحث
تک یاخته کریپتوسپوریدیوم از تک یاخته های انگلی مهمی و باز پدید 
توانسته  دارد  باالیی که  زیاد و قدرت حیات  به سبب سازگاری  است که 
است خود را با شرایط موجود به خوبی وفق دهد. طی چند سال اخیر، 
عرصه  در  دنیا  مختلف  نقاط  در  انگل  با  رابطه  در  بسیاری  مطالعات 
پزشکی و دامپزشکی به عمل آمده است. نتایج این مطالعات نشان داده 
اووسیست  جستجوی  میکرومتری  و  ریزبینی  روش  از  استفاده  که  است 
کریپتوسپوریدیوم در مدفوع به دلیل سادگی روش، مقرون به صرفه بودن 
برای  ولی  بوده  قابل اعتماد  قیمت  گران  تجهیزات  و  مواد  به  نیاز  عدم  و 

تشخیص گونه های مطرح نیاز به استفاده از روش های مولکولی است.

شکل 1- اووسیست کریپتوسپوریدیوم )رنگ آمیزی زیل- نیلسن، بزرگنامیی×1000(
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تحت  سگ های  در  کریپتوسپوریدیایی  آلودگی  شیوع  تحقیق  این  در 
مطالعه در شهرستان های تبریز و ارومیه پایین بود. میرزایی در سال 1388 
فراوانی آلودگی سگ های ولگرد و خانگی به کریپتوسپوریدیوم را در کرمان 
به ترتیب 4/08 درصد و 1/14 درصد گزارش کرد )11،1۲(. فراوانی آلودگی 
در سگ های ولگرد در استان ایالم 7/14 درصد گزارش شد )8(. مصلی نژاد 
و همکاران در سال۲010 فراوانی آلودگی سگ های شهری و روستایی به 
کریپتوسپوریدیوم در اهواز را 4/30 درصد گزارش کردند )16(. به طوری 
که میزان آلودگی در سگ های شهری ۲/17 درصد و در سگ های روستایی 
6/4 درصد گزارش شده است. در همدان فراوانی آلودگی به این انگل در 
فراوانی  تاسمانیا  در   .)7( سگ های خانگی 3/8 درصد گزارش شده است 
آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در سگ های خانگی 1/8 درصدگزارش شده 
است )6(. شیوع آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در سگ های خانگی در برزیل 
1/4 درصد گزارش گردید )17(. اوگا و همکاران در سال 1989 شیوع آلودگی 
گزارش  درصد   1/4 ژاپن  در  خانگی  در سگ های  را  کریپتوسپوریدیوم  به 
سگ ها  آلودگی  فراوانی  جنوبی،  آفریقای  در  مطالعه  ای  در   .)۲3( کردند 
به کریپتوسپوریدیوم 44 درصد گزارش شد به طوری که میزان آلودگی در 
سگ های ولگرد 46/۲ درصد و در سگ های خانگی 41/7 درصد بود )19(. 
در ایران گرچه در بین گزارشات فراوانی آلودگی در سگ اختالفاتی وجود 
دارد اما باید توجه داشت که ابتال به گونه های مختلف کریپتوسپوریدیوم 
در سطح کشور نسبتا شایع است )1۲،۲1(. علت این اختالفات در احتمال 
مشاهده اووسیست انگل، روش نمونه گیری در یک اپیدمی و اشکال در 

تفسیر نتایج می تواند باشد )۲1(. 
در مطالعه حاضر بیشترین شیوع آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در بین 
توسط  شده  انجام  تحقیقات  نتایج  با  که  بود  سال  یک  از  کمتر  سگ های 

بررسی عزیزی و همکاران در سال  کوساپ و همکاران در سال 1996 و 
در  ولگرد  سگ های  در  آلودگی  فراوانی   .)3،۲( داشت  هم خوانی   1386
استان ایالم در سگ های کمتر یا برابر یک سال )66/6 درصد( و سگ های 
در  اما   .)8( اختالف معنی داری داشت  )۲1/87 درصد(  از یک سال  باالتر 
بررسی میرزایی و همکاران در سال 1388 اختالف آماری معنی داری بين 
سن و ميزان آلودگی به کریپتوسپوریدیوم وجود نداشت )11(. همچنین در 
مطالعه  ای از شهرکرد از نظر آماری هیچ گونه ارتباط معنی داری بین میزان 

آلودگی به کریپتوسپوریدیوم و سن وجود نداشت )9(.
آلودگی  بیشترین شیوع  نشانگر  قوام مدفوع  و  ریزبینی  یافته های     
در سگ های تحت مطالعه با مدفوع اسهالی بود که با بررسی های انجام 
شده توسط خلیلی و همکاران در سال 1391 و عزیزی و همکاران در سال 
1386 در شهر کرد هم خوانی داشت )9،۲(. بر اساس مطالعات مصلی نژاد 
سگ های  در  کریپتوسپوریدیوم  به  آلودگی   ۲010 سال  در  همکاران  و 
 ۲000 سال  در  همکاران  و  مورگان  همچنین   .)16( بود  شایع تر  اسهالی 
گزارش  آبکی  اسهال  عالئم  با  سگ  قالده  دو  در  را  کریپتوسپوریدیوزیس 

کردند )14(.
   در مطالعه حاضر اختالف معنی داری در آلودگی به کریپتوسپوریدیوم 
در فصول مختلف وجود نداشت که با بررسی میرزایی و همکاران در سال 
اختالف   ۲007 سال  در  دوبنا  که  حالی  در   .)11( داشت  1388 هم خوانی 
معنی داری میان فراوانی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در فصول مختلف 
هر  در  ولگرد  سگ های  که  داد  نشان  حقیق  این  نتایج   .)4( کرد  گزارش 
بودند  آلوده  به تک یاخته کریپتوسپوریدیوم  تبریز  ارومیه و  دو شهرستان 
مناطق  این  در  ولگرد  سگ های  بنابراین،  بود.  پایین  آلودگی  شیوع  ولی 
یا  انسان  به  کریپتوسپوریدیوم  آلودگی  انتقال  منبع  عنوان  به  می توانند 

جدول 3- شیوع آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در سگ های تحت مطالعه در شهرستان های تربیز و ارومیه

زمانمحلنوع سگ
قوام مدفوع درصدجنس درصدسن (سال) درصد

اسهلیشلنیمه شلطبیعیمادهنر<1-22<1

پاییزتبریزولگرد
1

(5/55)
--

1
(5)

----
1

(6/66)

-بهارارومیهولگرد
1

(8/33)
-

1
(10)

----
1

(11/11)

زمستانارومیهولگرد
1

(5/26)
---

1
(3/22)

---
1

(7/14)
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دام های علفخوار مطرح باشند. به ویژه در مواردی که این سگ ها به منابع 
تأمین کننده آب و غذای انسان و یا دام دسترسی داشته باشند. لذا جهت 
کنترل و پیشگیری آلودگی انسان یا دام به این تک یاخته، از بین بردن و 
این  در  آلودگی  اشاعه  تداوم  از  می تواند  ولگرد  نمودن سگ های  معدوم 

مناطق جلوگیری نماید. 

تشکر و قدردانی
بدینوسیله نویسندگان از همکاری کارشناس بخش انگل شناسی آقای آرمن 

بدلی تشکر و قدردانی می  نمایند.
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