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Abstract
Background and purpose: Dirofilaria immitis is one of the most important pathogenic Nematoda
for humans and carnivores, especially dogs. It causes a zoonotic disease, namely dirofilariasis in hosts
with a wide variety of manifestations. The detection of infection is commonly carried out by different
microscopic and serologic methods and recently by molecular techniques. This aim of this research was
to provide an accurate assessment of the D. immitis infection rates in dogs in Tabriz and its suburbs using
molecular technique and determination of the influence of epidemiological factors on infection rates.
Materials and methods: A descriptive study was performed in which a total of 121 dogs
including sheepdogs, house dogs, guard dogs, commercial dogs and stray dogs (aged <2, 2-4 and 4< years
old) were randomly selected from different areas in Tabriz, Iran. Blood samples were taken from the
cephalic vein. To detect and assess the infection rates, after DNA extraction, a fragment of 432bp related
to 18srRNA region was selected and amplified using specific primers.
Results: Fourteen blood samples (11.6%, mainly of sheepdogs) were found to be positive for
D. immitis. The prevalence rates of infection showed significant differences between geographical
areas (P= 0.36).
Conclusion: Despite great progress in prevention and control of parasitic diseases, dirofilariasis
still occurs in canine community in East Azarbaijan province. Dog owners and veterinary services are
recommended to pay ample attention to protect dogs against D. immitis infection and prevent subsequent
transmission of infection to humans.
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تشخیص مولکولی و ارزیابی جنبه های اپیدمیولوژیکی دایروفیالریا
ایمی تیس در سگ های شهرستان تبریز و حومه
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عباس ایمانی باران

چكیده
سابقه و هدف :دایروفیالریا ایمیتیس یکی از مهمترین نماتودهای بیماریزای مشترک بین انسان و گوشتخواران ،به
ویژه سگ ،بوده و باعث بیماری زئونوز دایروفیالریازیس در انسان و سهگ مهیشهود .تشهخی لوهودگی عمهتتاً از طریه
روشهای مختلف میکروسکوپی و سروووژیکی و اخیراً ب روش مووکووی انجام میشود .ههت از مااوۀهح ضا هر بهرلورد
دقی لوودگی انواع سگها در شهرستان تبریز و ضوم به دایروفیالریها ایمهیتهیس بها اسهتداده از روش مووکهووی و تۀیهین
فاکتورهای خار اپیتمیوووژیکی مؤثر در شیوع لوودگی بود.
مواد و روشها :در این مااوۀ توصیدی ،در مجموع  121قالده سگ شامل سگهای گل  ،خانگی ،نگهبان ،تجهاری و
ووگرد با گروههای سنی زیر  2سال 2-4 ،سال و باالی  4سال از مناط مختلف شهرستان تبریز برای نمون گیری انتخاب و از
وریت سداویک لن ها نمونح خون اخذ گردیت .پس از استخراج  ،DNAبرای تشخی و برلورد لوهودگی قاۀه ای به طهول
 432جدت باز از ژن  18s rRNAانتخاب و با استداده از پرایمرهای اختصاصی تکثیر شت.
یافتهها :از  121نمون خون اخذ شته 14 ،نمون ( 11/6درصت) (عمتتاً سگ گل ) از نظر دایروفیالریا ایمیتیس مثبهت بودنهت.
در لناویز لماری دادهها ،صرفاً شیوع لوودگی بر اساس مناط مختلف جغرافیائی ( )p =6/636دارای اختال مۀنیدار بود.

استنتاج :علیرغم پیشرفتهای چشمگیر در کنترل و پیشگیری بیماریهای انگلی ،لوودگی ب دایروفیالریا ایمهیتهیس
در جمۀیت سگهای استان لذربایجانشرقی هم چنان وجود دارد و توصی میشود یک توج ویهژه توسهص صهاضبان دام و
مسئووین بهتاشتی در ارتباط با ضداظت سگها در برابر لوودگی ب این انگل مهم و اضیاناً انتقال لن ب جوامع انسانی مبذول شود.
واژه های کلیدی :دایروفیالریا ایمیتیس ،دایروفیالریازیس ،شیوع مووکووی ،سگ ،تبریز
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مهدی حسین زاده ورجوی
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(میزبانان طبیۀی) زنتگی میکنت و از طری گزش بهی

از سگ ،روباه ،شغال ،گرگ و گرب گزارش شته است.

از  76گون ه پش ه منتقههل مههیشههود .لوههودگی عمههتتاً در

تهها ب ه ضههال ،لوههودگی سههگههها از اسههتانهههای لذربایجههان

سگهای باالی یک سال رخ میدهت( .)1-3بیماریزائهی،

شههرقی( ،)16-14لذربایجههانغربههی( ،)26-21اردبیههل(،)22

لسهیبشناسهی و تظههاهرات بهاوینی دایروفیالریهازیس به

گههههیالن( ،)23-24مازنههههتران( ،)23-25گلسههههتان(،)23-24

وحاظ اهمیت فوقاوۀادۀ بیماری توسهص محققهان زیهادی

تهران( ،)26سهمنان( ،)27خراسهان ر هوی( ،)28کرمانشهاه

با تمام جزئیات در تمام نقاط دنیا بررسی شتهانت( .)5،4ب

( ،)24خوزستان( ،)36-32فارس( ،)33-34کرمهان( )35-36و

طور مختصر ،مهمترین عالئم باوینی دایروفیالریازیس در

سیستان و بلوچستان( )36با روشهای تشخیصهی متنهوع و

سگ عبارت از سرفح متاوم ،تنگهی ندهس ،عهتم تحمهل

درصتهای مختلهف شهیوع گهزارش شهته اسهت .مهوارد

فۀاویتهای شتیت بتنی ،نارسائی اضتقانی قلب ،هموپتزی،

انسانی دایروفیالریازیس ناشی از دایروفیالریا ایمیتهیس

همهوویز داخههل عروقههی ،ترومبولمبهووی ریههوی ،لسههیت،

از استانهای هرمزگان( ،)37اردبیل( )38و گلسهتان( )34از

وزن هستنت و چنانچ درمان نشهونت،

انتامهای مختلف افراد لووده ب ثبت رسیتهانت .لوهودگی بها

اغلب کشنته هستنت( .)6بیماری کرم قلب سگ ،یکهی از

فیلرها در سگسانان ب دویهل لسهیب بهاوقوۀ ایهن نماتودهها،

بیاشتهائی و کاه

زئونوزهای مارح بین انسهان و گوشهتخواران در منهاط

چاو های دخیل در تشخی

مۀتتل ،گرمسیر و نیم گرمسهیر دنیاسهت( .)7انسهان اگهر

بودن لنها ،دارای اهمیت باالئی است .به خهاطر همهین

چ میزبان تصادفی برای دایروفیالریا ایمیتیس محسوب

شاخص ه هههای ضههائز اهمیههت در دامپزشههکی و بهتاشههت

میشود ،ووی دایروفیالریوزیس ریوی و نیز عدونتهای

عمومی ،انجام یک تشخی

دقیه از طریه روشههای

اکتوپیک بارها از انسان گزارش شتهانت .تا ب ضال بهی

کارلمت و کامالً مالوب هروری به

از  1766مورد انسانی دایروفیالریازیس (از جمل بی

از

عموماً تشهخی

و بۀضاً پتانسیل زئونوتیک

نظهر مهیرسهت(.)14

وتۀیهین شهیوع دایروفیالریهازیس بهر پایهح

 376مورد ریوی) در سرتاسر دنیا ب ثبت رسیته است و ایهن

شناسههائی میکروسههکوپیک میکروفیلرههها در نمون ه هههای

نشان میدهت ک هر کجا دایروفیالریهازیس سهگسهانان

خون ضیوانات زنته و بازرسهی پهس از مهرگ ضیوانهات

وجود دارد ،انسانها نیز در مۀرض خاهر لوهودگی قهرار

مرده استوار است .اما ب وحاظ ضساسیت تشخیصهی ،ههر

دارنت .بی تر عدونتهای انسانی ،بهتون نشهانی هسهتنت.

کتام از روشهای روتین مذکور کمابی

مۀایب خاص

انگل ایۀات سک ای شکل را ،ک از اهمیهت پهاتوووژیکی

خههود را داشههت و بۀضهاً گمههراه کننههته هسههتنت (از جمله

پائینی برخوردار است ،در ری ایجاد میکنت( .)8-13،2به

لوودگی مخدی و درمان با ت انگلههای ماکروویهتی).

طور کلی ،ایۀات علیرغم خوش خهیم بهودن اهمیهت

همچنین روشهایی ماننهت رادیهوگرافی ،کهاردیوگرافی،

باالیی برای انسان دارنت ،زیرا گرانوووماهای کروی زیهر

هیستوشیمی ،ایمونوهیستوشیمی و ایمونوکرومهاتوگرافی

پرده جنب ممکن است از نظر رادیوگرافی با تومورههای

بهرای تشههخی

دایروفیالریها ایمههیتهیس کمههک کننههته

اووی ه یهها متاسههتاتیک (نئههوپالزی) ریههوی اشههتباه شههونت

هستنت ،ووی روشهای تشخیصی مؤیّت و مۀتبر در بیمهاری

که منجههر به روشهههای غیههر ههروری بههرای تشههخی

کرم قلب تستهای سروووژیکی و مووکووی مهیباشهنت.

(تراکئوتومی و بیوپسی) و درمان شونت( .)14،1عهالوه بهر

چنتین کیت تجاری االیزا برای تشخی

این ،جراضات قلبی -عروقی ،عدونتهای داخل چشهمی

سگها در دسترس هستنت ،ووی این کیهتهها به دالیهل

و پشت چشمی ،عدونهتههای ضدهرۀ صهداقی ،چادرینه ،

متۀههتدی قابلیههت اسههتداده در مقیههاس وسههیع را نتارنههت.

انتامهای جنسی نر و موارد نادری از مننگولنسهداویت از

زنجیهرهای

00
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سگ در بان راسهت و شهریانههای ریهوی سهگسهانان

انسان گزارش شتهانت( .)15در ایران دایروفیالریا ایمهیتهیس

پژوهشی

مهدی حسین زاده ورجوی و همکاران

مۀایههب روشهههای قههراردادی و سههروووژیک را نشههان

از سرنگ استریل اخذ و ب ووو های ضاوی  EDTAوارد

دادهانت ک در مقایس با این روشهای تشخیصی روتین،

شت .نمون ها بها ضدهز زنجیهره سهرد و در  4°Cبه مرکهز

خیلههی ضسههاس ،سههریع ،عملههی و دقی ه بههرای تشههخی

بیماریهای عدونی و گرمسیری دانشهگاه علهوم پزشهکی

فیلرهای خونی هستنت( .)46-42همانطوری ک اشاره شت،

تبریز واقع در بیمارستان سینا انتقال داده شتنت و تا زمهان

اکثریت قریب ب اتدهاق گزارشهات و مااوۀهات شهیوع و

استداده در  -26°Cذخیره شتنت.

پراکنتگی دایروفیالریازیس در ایهران عمهتتاً بهر اسهاس
روشهای قراردادی میکروسکوپی و نترتاً با اسهتداده از

لزمای

روشهای سروووژیکی بوده است .چون استان لذربایجهان

میکروفیلر دایروفیالریا ایمیتیس

شرقی یکی از کانونههای زئونوتیهک دایروفیالریهازیس

میکروسکوپی نمون ههای خهون بهرای مشهاهتۀ

بۀت از اتمام مرضلح نمون برداری ،نخسهت لزمهای

از مااوۀهح ضا هر بهرلورد

میکروسکوپی بر روی نمونه ههای خهون بهرای مشهاهتۀ

ههای

میکروفیلرهای دایروفیالریا ایمیتهیس صهورت گرفهت.

مههؤثر در اپیههتمیوووژی بیمههاری در انههواع سههگهههای

بتین منظور با استداده از روش تکمیهل شهتۀ نهات یهک

شهرستان تبریز و ضوم میباشت و الزم ب ذکر است که

سانتیمتر مکۀب خهون بها  4سهانتیمتهر مکۀهب فرمهاوین

این مااوۀ ب وحاظ ماهیت مووکووی از مۀتود مااوۀهات

 2درصت مخلوط گردیت و ب لرامهی تکهان داده شهت تها

در ارتباط با بررسهی و هۀیت لوهودگی بها دایروفیالریها

عمل هموویز انجام شود .در لزمایشگاه نمون ههای خهون

ایمیتیس در ایران میباشت.

ب متت  3دقیق در  1566دور سهانتریدوژ شهت و پهس از

در ایران میباشهت( ،)34ههت

مووکووی شیوع و انتشار جغرافیائی و تۀیین شاخ

تخلیح مایع رویی ب رسوب ضاصل یک قاره بلودومتیلن
یک در هزار ا اف گردیت و رسوب ب تتریج بها انتقهال

مواد و روش ها

به روی الم و گهذاردن المههل از نظهر وجهود میکروفیلههر

دامها و نمون ها
در این مااوۀح توصیدی ،از خردادمهاه سهال 1346تها
تیرماه سال ،1341در مجموع ب طور تصادفی  121قهالده
سگ از شهرستان تبریز و روستاهای اطرا  ،بها رعایهت
تمهام اصهول و شهاخ

ههای مهت نظهر در مااوۀه  ،بههرای

نمون گیری انتخهاب و نمونه ههای خهون از لن هها اخهذ
گردیت .ب طور کلی ،مشخصات سگهها عبهارت بودنهت
از :سههگ خههانگی ( 25قههالده) ،سههگ گل ه ( 74قههالده)،
سگ نگهبان ( 6قالده) ،تجاری ( 7قالده) و سگ ووگرد
( 4قالده) ،تۀتاد نر و مهاده به ترتیهب  164و  17قهالده،
گروهبنتی سنی بر اساس فرمول دنتانی( )14ب صهورت:
زیر  2سال 2-4 ،سال و باالی  4سال.

لزمای

شت(.)17

اسهههتخراج  DNAو لزمهههای

 PCRبهههرای تشهههخی

دایروفیالریا ایمیتیس
در ایهههن مرضلههه  ،اسهههتخراج  DNAدایروفیالریههها
ایمیتیس از  266میکروویتهر از نمونه ههای خهون کامهل
 EDTAدار بهها اسههتداده از کیههت پههاکژن یاخته (

DNA

 )Extraction Kit, Pakgene Yakhteh, Iranطب ه
دسههتور شههرکت سههازنته کیههت انجههام گرفههت .ابتههتا
پرایمرهایی با مشخّصات زیر:
Dir im16 F: GCATCTT AGAACTT GGTCC ATCC
Dir im16 R: CAAGGCGTATTTACCGCCGAC

در طههول نمونهه بههرداری بۀههت از ثبههت مشخصههات

برای تکثیر قاۀ ای تقریبهاً به طهول 432جدهت بهاز

سگ ها ،هر دام از نظر جسمی مۀاین شهت و بهرای انجهام

از تهواوی ژنهی )،18S rRNA (Partial ssu18S rRNA

زنجیرهای پلیمراز ( )PCRاز هر قهالده

طراضههی و بههرای سههاخت لنههها توسههص شههرکت زیسههت

لزمای

واکن
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پلیمراز اختصاصی یک رهیافت مناسهب بهرای غلبه بهر

سگ 2 ،سیسی خون از وریت سداویک دست با اسهتداده

فناوری کوثر سدارش داده شت .همچنهین بهرای ضصهول

شتنت و تست مربع کای ( )χ2برای مۀنیدار بهودن یها نبهودن

اطمینهان از ایههن ک ه تمههام نمون ه ههها دارای  DNAسههگ

دادهها مورد استداده قرار گرفت .تجزی و تحلیلهای دادهها

میباشنت ،یک جدت پرایمر داخلی نیز ب ترتیب زیر:

با نرمافهزار (Version 14,SPSS Inc.,Chicago,IL,USA) SPSS

DOG F: TGCAAGTGCCAAGTTTACAGA

طراضههی و بۀههت از سههاخت لن ههها توسههص شههرکت
زیست فناوری کوثر ،مورد استداده قرار گرفتنت.
ب طور خالص  ،هر مخلوط واکن

( 25میکروویتر)

ضاوی 16میکروویتر بافر  3 ،16Xمیلی مهول 26 ،MgCl2
پیکومول از هرکتام از پرایمرها 256،میلی مول ،dNTPs
 5واضههت لنههزیم  TaqDNAپلههیمههراز و  166نههانوگرم از
 DNAاسههتخراج شههته بههود .تکثیههر  PCRبهها اسههتداده از
دسههتگاه ترمههال سههایکلر قابههل برنامه

ریههزی مههتل Astec

()PC701 Thermal Cycler; Astec, Fukuoka, Japan
با برنام زمانبنتی زیر انجام شت :یک واسرشت اووی در
دمای  44°Cب متت  5دقیق  ،ک بۀهتاً بها  46چرخه به
ترتیب واسرشت در  44°Cب متت  46ثانیه  ،اتّصهال در
 63°Cب مهتت  46ثانیه و تکثیهر در  72°Cبه مهتت46
ثانی دنبال شهت .یهک مرضلهح تکثیهر نههائی در  72°Cبه
متت  5دقیق نیز انجام شت.
مقادیری از هر محصول تکثیر شهته ( 8میکروویتهر)
در ژل لگارز  1/2درصت رنگلمیهزی شهته بها اتیهتیوم
برومایت ( 6/2میکروگرم در میلیویتر) جهت تۀیین مثبت
یا مندی بودن از نظر دایروفیالریها ایمهیتهیس بها اسهتداده
از اوکتروفههورز در ووتههاژ  166ووههت ب ه مههتت  36دقیق ه
لناویز و نتیجح لنها در ژل داک رویت شت .الزم ب ذکر
است ک کنترل مثبت دایروفیالریا ایمیتیس از نمون ههای
موجههود در لرشههیو انگههلشناسههی دانشههکتۀ دامپزشههکی
دانشهههگاه تبریهههز کههه از مااوۀهههح قبلهههی( )17در اسهههتان
لذربایجانشرقی ب دست لمته بودنت ،تهی گردیت.

یافته ها
در بررسی میکروسکوپیک مبتنی بهر روش تکمیهل
شتۀ نات ( )Knottبر روی  121نمونح خون ،مهواردی از
لوههودگی بهها میکروفیلههر دایروفیالریهها ایمههیتههیس یهها
میکروفیلرهای مشاب مشاهته نشت .با اسهتداده از واکهن
زنجیرهای پلیمراز ،در مجموع  14نمون ( 11/6درصهت)
از  121نمون خون با نشان دادن بانت تکثیهر شهتۀ 432bp
بر روی ژل لگارز متۀاقب اوکتروفورز محصوالت PCR

(تصویر شماره  ،)1از نظر لوودگی با دایروفیالریا ایمیتهیس
مثبههت بودنههت .از نظههر پراکنههتگی جغرافیههائی ،بههاالترین
درصت لوودگی متۀل ب روستاهای واقع در شمالغربهی
( 33/3درصت) و پائینتهرین لن مربهوط به شههر تبریهز و
روستاهای واقع در جنوبشرقی (صدر) شهرستان تبریز بهود
(جتول شماره  .)1در بین انواع سگها از نظر کهاربری،
سگهای گل باالترین ( 16/5درصت) و سگهای خهانگی،
نگهبان و ووگرد پائینترین (صدر) درصت لوهودگی را از
خهود نشهان دادنهت (جهتول شمهاره  .)1ب وحاظ جنسیت
سگهای ماده بی ترین ( 11/8درصت) لوهودگی را نسهبت
ب سگهای نر( 11/5درصت) نشان دادنت (جتول شماره .)2
در بین روستاهای نمون برداری شهته ،لوهودگی فقهص در
چهار روستا مشاهته شهت و در بقیهح روسهتاها مهوردی از
لوودگی مشاهته نگردیت (جتول شماره  .)2در این مااوۀه ،
بههرای ارزیههابی تههاثیر شههاخ

نههژاد در میههزان لوههودگی،

سگهای مورد مااوۀ عمتتاً متۀل به دو نهژاد بهومی و
مخلوط بودنت که نهژاد بهومی دارای بهی تهرین درصهت

لناویز لماری دادهها
در این تحقی سگها براساس کاربری ،سن ،جنس،

لوودگی ( 15/7درصت) نسبت ب مخلهوط ( 2/6درصهت)

ها

سنی ،بی ترین

نژاد و مناقح جغرافیائی برای تۀیین ارتباط این شاخ

با شیوع لوودگی با دایروفیالریا ایمهیتهیس گهروهبنهتی

02
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DOG R: ACTTCGGTGTATTGCGGAGGCGTAGGTG

با ضتود اطمینان  45درصت و ارزش اضتماوی  p<6/65ب

پژوهشی

مهدی حسین زاده ورجوی و همکاران

متۀل ب گهروه سهنی بهاالی  4سهال و کهمتهرین درصهت
لوودگی ( 7/4درصت) نیز ب سگهای زیر  2سهال تۀله
داشتنت (جتول شماره  .)3بر اساس نتایج ب دست لمهته

میانگین پراکنتگی لوودگی ب دایروفیالریها ایمهیتهیس
بههر اسههاس منههاط مختلههف شهرسههتان ( .)p =6/636دارای
اخههتال مۀنههیدار بههود ،ووههی بههر اسههاس نههژاد سههگههها

تصویر شماره  :1اوکتروفورز محصوالت  PCRمربهوط به دایروفیالریها

( ،)p =6/661جنسهههیت سهههگهههها ( ،)p =6/25کهههاربری

ایمی تیس ( :E ،Ladder :Fکنترل مثبت و کنترل داخلهی:D ،کنتهرل

سگها ( )p =6/167و گروه سنی سگها ( )p =6/474از

مندی :A,B,C&G ،بانت  432bpمربوط ب دایروفیالریا و بانت 166bp

نظر لماری اختال

مربوط ب کنترل داخلی)

مۀنیداری مشاهته نگردیت.

جدول شماره  :1میزان لوودگی با دایروفیالریا ایمیتیس براساس پراکنتگی و کاربری سگها در مناط مختلف شهرستان تبریز
براساس پراکنتگی در مناط مختلف
مناط

براساس کاربری

تۀتاد نمون

تۀتاد مثبت (درصت)

شرق

21

)4/8(1

)42/2(18

شمال غربی

12

)33/3(4

)66/7(8

جنوب شرقی

21

6

)166(21

جنوب غربی

38

)23/7(4

)76/3(24

شهر

24

6

)166(24

کل نمون

121

)11/6(14

)88/4(167

تۀتاد نمون

تۀتاد مثبت (درصت)

تۀتاد مندی(درصت)

تۀتاد مندی(درصت)

کاربری

)16/5(13

)83/5(66

6

)166(25

گل

74

خانگی

25

)85/7(6
)166(6

تجاری

7

)14/3(1

نگهبان

6

6

ووگرد

4

6

)166(4

کل نمون

121

)11/6(14

)88/4(167

جدول شماره  :2میزان لوودگی با دایروفیالریا ایمی تیس براساس جنسیت در کاربری و پراکنتگی جغرافیائی (ب تدکیک روستا)
براساس جنسیت در کاربری
کاربری
گل
خانگی
نگهبان
تجاری
ووگرد
کل نمون

براساس پراکنتگی جغرافیائی (ب تدکیک روستا)

جنس

تۀتاد نمون

تۀتاد مثبت (درصت)

تۀتاد مندی(درصت)

نام روستا

تۀتاد نمون

تۀتاد مثبت (درصت)

تۀتاد مندی(درصت)

ماده

2

)166(2

6

بارانلو

1

6

)166(1

نر

77

)14/3(11

)85/7(66

باسمنج

4

6

)166(4

ماده

4

6

)166(4

کلینیک ارک

12

6

)166(12

نر

16

6

)166(16

کلینیک دانشگاه

6

6

)166(6

ماده

2

6

)166(2

کلینیک سینا

11

6

)166(11

نر

4

6

)166(4

اصدهالن

32

)25(8

)75(24

ماده

1

6

6

گوار

3

6

)166(3

نر

6

)16/7(1

)83/3(5

کردور

3

6

)166(3

ماده

3

6

)166(3

الهیجان

2

)56(1

)56(1

نر

1

6

)166(1

ویقوان

4

6

)166(4

ماده

17

)11/8(2

)88/2(15

ملککیان

18

)5/6(1

)44/4(17

نر

164

)11/5(12

)88/5(42

سهالن

12

)33/3(4

)66/7(8

اسیراخان

8

6

)166(8

کل نمون

121

)11/6(14

)88/4(167

جدول شماره  :3میزان لوودگی با دایروفیالریا ایمی تیس بر اساس سن و نژاد
بر اساس سن*

بر اساس نژاد

سن

تۀتاد نمون

تۀتاد مثبت (درصت)

تۀتاد مندی(درصت)

نوع نژاد

تۀتاد نمون

تۀتاد مثبت (درصت)

تۀتاد مندی(درصت)

زیر  2سال

38

)7/4(3

)42/1(35

بومی

83

)15/7(13

)84/3(76

 2-4سال

36

)13/3(4

)86/7(26

مخلوط

38

)2/6(1

)47/4(37

باالی 4سال

41

)17/1(7

)82/4(34

کل نمون

121

)11/6(14

)88/4(167

کل نمون

164

)12/8(14

)87/2(45

* سن  12قالده قابل تخمین نبود.
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و لناویزهههای لمههاری دادهههها بهها تسههت مربههع کههای (،)χ2

بحث

شتنت .اگر چ اساس بررسهی شهیوع به روش مووکهووی

یکی از کانونهای زئونوز برای دایروفیالریهازیس ناشهی

تۀیین تواوی لنها نشان داده استک تمامی نمون های لووده

از دایروفیالریا ایمیتیس میباشت( .)34بررسیهای متۀتد

صرفاً دایروفیالریها ایمهیتهیس بودنهت( .)46در مااوۀه ای

در این استان درصتهای  36، 26/3 ،14/7 ،8/4و 31/6را

مشاب در استان لذربایجانشرقی( ،)14اگرچ میهزان شهیوع

برای سگهای مورد مااوۀ نشهان دادهانهت و ایهن تۀهتد

دایروفیالریا ایمیتیس  26/3درصت گهزارش شهت ،ووهی

مااوۀات قاۀاً ضهاکی از اهمیهت ایهن بیمهاری در اسهتان

ب نوع ،جنس و سن سگهای مورد مااوۀ اشهاره نشهته

لذربایجانشرقی میباشهت( .)43،16-14علهیرغهم جههانی

است .یکی از اساسیترین شاخصی ک در مااوۀح ضا ر

بودن بیمهاری دایروفیالریهازیس سهگسهانان و افهزای

برای برلورد میزان لوودگی دایروفیالریها ایمهیتهیس در

قابل مالضظ دامن جغرافیایی لن در ده سهال گذشهت در

نظر گرفت شت ،انهواع کهاربری سهگهها بهود که همهین

مناط مختلف دنیا( ،)44ک مسهتلزم توجه اساسهی بهرای

مۀیار مهم اضتماالً دویلهی بهرای تدهاوت در میهزان شهیوع

دقی و روشن نمودن جنب های اپیهتمیوووژیکی

دایروفیالری هازیس در دو مااوۀههح مشههاب در یههک ضههوزه

واقۀی لن میباشت ،ووی با نگاه کلی ب مااوۀات صورت

مههیباشههت ،به طههوری که در مااوۀههح فۀلههی ،بههی تههرین

گرفت در خصوص این بیماری در جهان مۀلوم میشود که

جمۀیت سگها از نظر کاربری مربوط ب سگهای گله

بررسیها عمتتاً بر اساس روشهای روتهین سهروووژیک

بود ( 65/3درصت) و مناً باالترین میزان لوودگی نیز در

و مشاهتۀ میکروسکوپیک میکروفیلر در خون بودهانهت و از

بین همین سگها مشاهته گردیت ( 42/7درصت) .شهیوع

روشهای دقی و اختصاصهی مووکهووی در بررسهیههای

فیالریوزیس در سگهها در نهواضی مختلهف بهر ضسهب

شیوع دایروفیالریوزس کمتهر اسهتداده شهته اسهت .ایهن

شرایص محیای ،لب وهوائی ،تراکم جمۀیتی ناقل ،و ۀیت

واقۀیت در ایران نیز وجود دارد ،ب طهوری که در ههی

زیستی ضیوان ،میانگین سنی جمۀیت مورد مااوۀ  ،روش

تشخی

 ،و ۀیت لوودگی (لشکار یا مخدی) ،جابجائی

نقاههه ای از ایهههران بههه جهههز یهههک مهههورد در اسهههتان

تشخی

لذربایجههانشههرقی( ،)14مااوۀ ه ای جههامع مبتنههی بههر روش

دامها ،تجارت بیناومللی و برنام های نظهارتی و کنتروهی

مووکووی ب چشم نمیخورد.

متغیر است( .)32،23در بررسهی سهروووژیکی و مووکهووی

در مااوۀح ضا ر ک بر اساس یکی از ضساستهرین

دایروفیالریا ایمیتیس در سگهای ووگرد و صاضبدار

و دقی ترین روشهای تشخیصی موجود ب انجام رسهیت،

برخی مناط ترکی  ،علیرغم مثبهت بهودن  12/8درصهت

میههزان لوههودگی بهه دایروفیالریهها ایمههیتههیس در بههین

سگها در بررسی شیوع سرمی دایروفیالریهازیس ،ووهی

جمۀیتهای مورد مااوۀ  11/6درصهت بهرلورد شهت .در

هی کتام از سگها از نظر مووکووی لوودگی دایروفیالریا

بررسی میکروسکوپی و مووکهووی بهرای بهرلورد شهیوع

ایمیتهیس را از خهود نشهان نتادنهت و بهی تهرین شهیوع

دایروفیالریا ایمیتهیس در بهین  886سهگ در چهین24 ،

سرمی دایروفیالریهازیس مربهوط به سهگههای ووگهرد

درصههت سههگههها لوههودگی را در نتههایج مووکههووی نشههان

بود( ،)42در صورتیک در مااوۀح مشهاب سهروووژیکی و

دادهانههت ک ه در مقایس ه بهها نتههایج میکروسههکوپی (16/6

مووکووی دایروفیالریازیس در مجارسهتان 4/25 ،درصهت

درصههت) تدههاوت مۀنههیدار بههین نتههایج دو روش در ایههن

سگهای لووده ب طور مشترک در نتایج سروووژیکی و

مااوۀ گزارش شته است( .)45در برزیهل بررسهی شهیوع

مووکووی لوودگی با گونهح دایروفیالریها رپهنس را نشهان

دایروفیالریازیس در بین  188سهگ بها اسهتداده از روش

دادنههت( .)47از مهههمتههرین عوامههل تاثیرگههذار در شههیوع

تکمیل شته نات 34/45 ،درصت سگها لووده نشان داده

دایروفیالریازیس جمۀیت مالوب پش های ناقهل اسهت(.)42
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مااب با شهواهت موجهود ،اسهتان لذربایجهانشهرقی

نبود ،ووی بررسی مجهتد مووکهووی نمونه ههای مثبهت و

پژوهشی

مهدی حسین زاده ورجوی و همکاران

شیوع بیماری در مناط ساضلی ب مراتب بهی تهر از منهاط

و این یافت

با نتایج مااوۀات دیگهران ()56،44،31،27،23،14،18

کوهسههتانی و شهههری مههیباشههت( .)48همههینطههور ،رنجبههر

کههامالً هههمخههوانی داشههت ،در صههورتیکهه در برخههی

بهادری و همکاران( )23نشان دادنت که نهواضی سهاضلی

مااوۀهههات ( )51-54،48،32،24،22،17،7ارتبهههاط مۀنهههیدار

شمال ایران ب دویل شهرایص لب و ههوائی مسهاعت بهرای

تتریجی شیوع لوودگی توأم با

گزارش شتهانت .افزای

ضضور گون های متۀتد پش های ناقل و وفور سهگههای

افزای

ووگههرد و گوشههتخههواران وضشههی ،بههی تههرین شههیوع

شرایص لوودهکننته طی سالهای بی تر زنتگی ،ضضور

دایروفیالریازیس را نسبت ب نواضی دیگر دارد.

طوالنی متت میکروفیلر در خون ،عتم ایمنیزائی کافی

در مااوۀح مشهاب قبلهی که فقهص در منهاط شهماوی

سن سگها ناشی از گزش بی تر توسص پش ها،

در برابر انگل باوغ بیان شته است(.)24،28

استان لذربایجانشرقی انجام شته است ،شیوع لوهودگی

در این مااوۀ شهیوع لوهودگی بهین جهنسههای نهر

با دایروفیالریا ایمیتیس  57/4درصت نشان داده شهت()14

( 11/5درصهت) و مههاده ( 11/8درصههت) تقریبهاً برابههر بههود

و در مااوۀههح ضا ههر نیههز شههیوع دایروفیالریههازیس در

و چنههههین مشههههابهتی در بسههههیاری از پههههژوه هههههای

روستاهای واقع در شمال غربهی تبریهز نسهبت به منهاط

صهههههورت گرفتههههه در ایهههههران و سهههههایر کشهههههورها

دیگر باالتر بود .با توج ب نتایج دو مااوۀ  ،شیوع بهاالی

( )55-57،53،56،44،42،35،32،31،27،22-24،18،7مشهههههههههاهته

بیماری در این مناط میتوانت ب این دویل باشت که ایهن

میشود .با انتک تداوتی ک در مواردی شیوع لوهودگی

منهاط به سههبب دارا بههودن منههابع غنههی و متنههوع لبههی و

در بین سگهای نر مختصراً بی تر گزارش شته اسهت.

گیاهی ،مناسبترین مکان برای ضضور انواع پش هاست،

بر عکس ،در برخی مااوۀهات( )54،58،54تدهاوت لمهاری

در صهههورتی کههه منهههاط مرکهههزی و جنهههوبی اسهههتان

در شیوع لوودگی بهین جهنسهها بها درصهت بهاال در بهین

لذربایجانشرقی ب وحهاظ منهابع لبهی و گیهاهی در ضهت

سگ های نر توصیف شته است و دویل لن را عمهتتاً به

متوسص بوده و عمتتاً مناط کوهسهتانی هسهتنت و دارای

تاثیر هورمونهای جنسی بهر لوهودگی و تمایهل بهی تهر

مراتع فراوان برای پرورش گوسدنت میباشنت و بها توجه

صاضبان برای نگهتاری سگهای نر در بیهرون از منهازل

به ویژگههیهههای محیاههی به نظههر مههیرسههت ایههن منههاط

برای ضداظت از امنیت و اموال نسبت میدهنت( .)66،48از

جغرافیائی محیص چنتان مناسبی بهرای زیسهت پشه ههای

وحاظ کاربردی ،در بین انوع سگهها در مااوۀه ضا هر

ناقل نیست .الزم ب ذکهر اسهت که در عمهته مااوۀهات

برای شیوع لوودگی اختال

لماری یافت نشهت .بها ایهن

مشاب اظهار شهته اسهت که لیها تغییهرات محسهوس در

وجود ،بی ترین میزان لوودگی اختصاص ب سگههای

جهت کاه  ،ب علت اختالفات نمون برداری تصهادفی،

گل داشت .بی تر مااوۀات دخاوت عامل کاربری (نهوع)

واقۀهی در شهیوع

را در مۀنیدار بودن شیوع لوودگی بیتاثیر دانست انت ،بها

اختالفات در شیوۀ بررسی و یا کهاه
میباشت یا خیر کامالً نامۀلوم است(.)42

این ضال گزارش کردهانت ک سگهای ووگرد نسبت به

بههر اسههاس نتههایج ضاصههل  ،لوههودگی دایروفیالریهها

سایر جمۀیت سگهای مورد مااوۀ  ،بی ترین شیوع را

ایمیتیس در مناط مختلف شهرستان تبریز متداوت بهود

از خود نشهان دادنهت( .)36،18به نظهر مهیرسهت از دالیهل

( .)p =6/636این یافت مواف بها نتهایج مااوۀهح مشهگی و

اصلی باال بودن شیوع لوهودگی در بهین سهگههای گله

همکاران( )17و مغایر با نتایج مااوۀهات دیگهر در برخهی

( 16/5درصت) در مااوۀهح ضا هر ضجهم بهاالی جمۀیهت

مناط ایران( )31،27میباشت .اگر چ بی ترین شیوع مربوط

سگهای گل میباشت .در شیوع لوودگی بین سگهای

ب گروه سنی باالی  4سال بود ،ووی بین شیوع لوهودگی

بومی و نژاد مختلص ،تداوت مۀنیداری در بهین نژادههای
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در بررسی دایروفیالریازیس در کره نشهان داده شهت که

و سن ،ارتباط مۀنیداری از نظر لماری مشاهته نگردیهت
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 توصی مهیشهود صهاضبان.لذربایجانشرقی ضضور دارد

موجههود در مااوۀههح ضا ههر وجههود نتاشههت و در برخههی

 توج اساسی در ارتباط بها،دام و مسئووین امور بهتاشتی

شهته

ایهن بیمهاری در جههت کنتهرل و پیشهگیری ههم در بۀههت

 امههروزه همگههام بهها پیشههرفتهههای روز.)56،44،32(اسههت

.انسانی و هم در بۀت ضیوانی مت نظر قرار دهنت

، ب ویژه بهتاشهت عمهومی،افزون بشر در تمامی زمین ها

سپاسگزاری
از مۀاونت محتهرم پژوهشهی و تحصهیالت تکمیلهی

مشهخ

مااوۀات نیز بیتاثیر بهودن ایهن شهاخ

ً عمال، ب سبب ارائح راهکارهای کنتروی و پیشگیران دقی
مشاهته میشود ک طیف وسیۀی از بیماریهای مشترک
و غیر مشترک ریش کن شتهانت و از لن هها صهرفاً نهامی

دانشههکتۀ دامپزشههکی تبریههز و نیههز از مۀاونههت پژوهشههی

 ووی همانگونه که،در متون علمی بر جای مانته است

دانشگاه تبریز ب خاطر مساعتت در تامین اعتبهار مهاوی و

 ایهن بیمهاری مشهترک،نتایج مااوۀح ضا ر نشان میدهت

امکانات مهورد نیهاز در به ثمهر رسهیتن ایهن پهروژه که

انگلی همچنان در این نقا از ایران وجود دارد و ب جهز

قسمتی از پایان نام دکتری ضرف ای دامپزشکی ب شمارۀ

چنت مااوۀح محتود هی اقتامی در ارتباط با این بیماری

. تشکر و قتردانی میشود،د میباشت43/3417

صورت نگرفته اسهت و در نتیجه دایروفیالریهازیس به
صهورت یههک بیمههاری پنهههان در بههین سههگهههای اسههتان
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