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مطالعه فون بندپایان انگل خارجی سگ در منطقه گیالنغرب استان کرمانشاه
فرهاد میرانی محمد یخچالی* ثریا نائم

گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
(دریافت مقاله 16 :مرداد ماه  ،1395پذیرش نهایی 25 :آبان ماه )1395

چکیده

زمینه مطالعه :آلودگی ســگ به بندپایان انگل خارجی دارای اهمیت بهداشــت انسانی و دامپزشکی در دنیا و ایران به دلیل انتقال عوامل
بیماریزا میباشد .هدف :هدف از این مطالعه تعیین فراوانی و تنوع گونهای بندپایان انگل خارجی در سگهای منطقه گیالنغرب بود .روش کار:
 138قالده سگ ( 93قالده سگ گله و  45قالده سگ نگهبان) به روش تصادفی ساده از فروردین ماه سال 1391تا خرداد ماه سال  1392مطالعه
گردیدند .سطح بدن سگها از نظر آلودگی به کنههای سخت بررسی گردیده و در امتداد ضمایم دهانی جدا شدند .جربها مستقیمًا از پوست و یا
با تخریش و هضم آن جمعآوری گردیدند .کک و شپش نیز از سطح بدن جدا گردید و شناسایی شدند .نتایج :آلودگی به انگلهای خارجی در 65
قالده ســگ گله ( )%47/11و  43قالده ســگ نگهبان ( )%31/16بود .فراوانی آلودگی در سگهای نر نسبت به سگهای ماده کمتر از یک سال
اختالف معنیداری داشت ( .)p≥0/05بیشترین و کمترین آلودگی کنه سخت به ترتیب از گونههای ریپی سفالوس سانگوینوس ( )%35/36و هیالوما
مارجیناتوم مارجیناتوم ( )%3/06بود .نسبت تعداد کنه به هر قالده سگ  2/13با بیشترین توزیع بدنی کنه ریپی سفالوس سانگوینوس ( )%24/82در
سطح داخلی الله گوش بود ( .)p≥0/05اختالف فراوانی آلودگی کنه سخت در فصل بهار ( )%33/82نسبت به سایر فصول معنیدار بود (.)p≥0/05
 35قالده سگ ( )%25/14از سگهای تحت مطالعه آلوده به سارکوپتس اسکابیئی ( ،)%15/33دمودکس کنیس ( ،)%9/81کتنوسفالیدس کنیس
( ،)%6/52پولکس ایریتانس ( )%3/62و تریکودکتس کنیس ( )%4/35بودند .نتیجه گیری نهایی :نتایج این تحقیق نشانگر وجود تنوع گونهای در
فون انگلهای خارجی سگهای منطقه بود که میتوانند در انتقال آنها به انسان و نیز انتقال عوامل عفونت زا به سگ ایفای نقش کنند.

واژههایکلیدی :شیوع ،انگل خارجی ،سگ

مقدمه
با توجه به نگهداری روزافزون سگ در کشور و نیز عدم اجرای کامل ضوابط
بهداشــتی؛ خطر انتقال بیماریهای مشــترک همواره از ســگ به انسان
محتمل میباشد .از طرف دیگر بسیاری از بیماریهایی که سگها به آنها
دچار میشــوند ناشی از عدم اطالع کافی صاحبان دام از بهداشت و شرایط
نگهداری سگ میباشــد .از جمله بیماریهای شایع در سگ بیماریهای
با منشــأ بندپایان انگل خارجی اســت .بند پایان درمیان سلسله جانوری نه
تنها از نظر پزشــکی و دامپزشکی با اهمیت هستند ،از تنوع گونهای قابل
توجهی برخوردار میباشند به طوری که با داشتن بیش از یک میلیون گونه،
بزرگترین شاخه جانوری را تشکیل میدهند .به بیان دیگر بیش از  %80کل
جانوران شناخته شده کره زمین را بند پایان تشکیل میدهند .بند پایان مهم
ترین گروهی هستند که موجودات دیگر ازجمله انسانها را مجبور به رقابت
با آنها میکنند (.)45
در راســته آکارینــا دو گروه بــا اهمیت انگلی کنه و مایت قــرار دارند.
کنههای ایکســودیده بزرگتریــن خانواده از کنهها بــوده که تا کنون بیش
از 650-800گونــه از  13جنــس و  5تحــت خانواده از آنها گزارش شــده
است ( .)16هفت جنس از کنههایایکسودیده حائز اهمیت دامپزشکی بوده
و ســایر جنسهای آن از نظر پزشــکی اهمیت دارنــد ( .)45از این تعداد 5
جنس هیالوما ،ایکسودس ،ریپی سفالوس ،درماسنتور و همافیزایس از سگ

گزارش شــدهاند ( .)25تاکنون  38گونه کنه ســخت از پستانداران اهلی از
ایران گزارش شــده اســت ( ٪10 .)45از کنهها از حیوانات اهلی و انســان
تغذیه میکنند که در انتقال عوامل بیماریزای سگ نظیر بابزیا کنیس (عامل
بابزیوزیس یا یرقان بدخیم سگها) و فلجی کنهای نقش دارند (.)8،37،42
اختالف در تنوع گونهای کنههایسخت انگل دام ناشی از حساسیت نژادی،
تنوع اقلیمی و مدیریت پرورش دام به ویژه روشهایکنترل ،پیشــگیری و
مبارزه با آنها میباشد (.)1
جربهــای بــا اهمیت بهداشــتی در گوشــتخواران در دو زیر راســته
ااستیگماتا (جنسهای ســارکوپتس ،نوتوادرس ،اتودکتس) و پروستیگماتا
(جنسهــای دمودکس و کیلتیــا) قرار دارند که عــاوه بر ایجاد ضایعات
جلدی در دام گوشتخوار موجب تولید بعضی از بیماریهای پوستی مشترک
با انســان از جمله در صاحبان و مراقبین ســگها میگردند ( .)41در ایران
مطالعات متعددی در خصوص فراوانی و اهمیت بندپایان انگل خارجی سگ
ســانان و نیز نقش بالقوه آنها در انتقال عوامل انگلی مشترک به ویژه به
جمعیتهای در معرض خطر نظیر روستائیان و دامداران صورت گرفته است
( .)5 ،23 ،34 ،35 ،38بنابراین با توجه به جایگاه این گروه از گوشتخواران
به عنوان ســگ گله و ســگ نگهبان تحقیق حاضر به منظور مطالعه فون
انگلهــای خارجی (کنه ،مایت ،کک ،شــپش) ،تنوع گونــهای و فراوانی
آلودگی آنها در سگهای منطقه گیالنغرب واقع در غرب ایران انجام شد.

*) نویسنده مسئول :تلفن 0443-۲۷۷۰۵۰۸ :نمابرEmail: m.yakhchali@urmia.ac.ir 0443-2771926 :
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مواد و روش کار
 -۱محل و روش نمونه برداری :شهرستان گیالن غرب در غرب استان
کرمانشــاه (’ ۳۳◦ ۴۹تا ’ ۳۴◦ ۲۸عرض شمالی و ’ 45◦ 51تا ’46◦ 37طول
شــرقی) و در ارتفاع  ۸۰۰mباالتر از ســطح دریا واقع شدهاست ،با توجه به
اینکه این شهرستان در سلسله جبال زاگرس قرار دارد دو نوع آب و هوای
کوهســتانی (زمستانهای سرد و تابستانهای خنک) و گرم و نیمه خشک
(زمســتانهای معتدل و تابستانهای گرم در ناحیه پســت و کم ارتفاع در
نواحی مرزی با کشــور عراق) دارد .میانگین بارندگی در این شهرســتان در
حدود  480mmدر سال بوده و میانگین درجه حرارت آن بین  5◦Cتا 40◦C
در نوسان است (.)4
در این مطالعه که از فروردین ســال 1391تا خرداد  1392در 22روستا
انجام شــد ،با در نظر گرفتن فراوانی احتمالی آلودگی به انگلهای خارجی
در سگهای منطقه گیالنغرب به میزان  %30با سطح اطمینان  %95و دقت
 ،%5از  138قالده ســگ ( 93قالده سگ گله و  45قالده سگ نگهبان) در
ن گیالنغرب به روش تصادفی ساده با توجه به
روســتاهای اطراف شهرستا 
تعداد ســگهای گله و نگهبان در زمان نمونه برداری ،نمونهها تهیه شدند
(( )39تصویر  .)1توزیع مســاوی تعداد نمونــه در چهار فصل در نظر گرفته
شد ( 35قالده) ولی دو قالده از آنها به دلیل فروخته شدن حذف گردیدند
(مجموع تعداد نمونه  138قالده) .مشخصات دام (تاریخ نمونهبرداری ،محل
نمونه برداری ،ســن ،جنس ،موضع آلوده) نیز ثبت گردید .ســن سگهای
مورد مطالعه با پرســیدن از صاحــب دام و مطابقت با فرمول دندانی تعیین
گردید .برای جمعآوری نمونههــای انگل خارجی ،دام یا به کمک صاحب
دام مقید فیزیکی میگردید و یا با خورانیدن طعمه غذایی آغشــته به آسه
پرومازین ( )1-3mg/kgمقید شیمیایی میشد.
 -2روش جمــعآوری نمونــه :در ابتدا بخشهای مختلف ســطح بدن
سگهای تحت مطالعه (سر ،گردن ،گوش ،کشاله ران ،زیر کتف ،البالی
انگشتان ،شکم ،دم) از نظر آلودگی به انگلهای خارجی معاینه گردید.
 -2-1کنههای سخت :ضمایم دهانی کنههای سخت موجود بر روی
بدن دام را با پنپه آغشــته به الکل ◦ 70تا حدودی آزاد کرده و پس از چند
ثانیه کنه با زاویه  45◦Cو در امتداد ضمایم دهانی از پوســت میزبان خارج
گردیــد ( .)41کنههای جمعآوری شــده در ظروف نمونهگیری حاوی الکل

عالوه از نوار چســپ استات و نیز فشردن پوست با انگشت دو دست برای
جستجوی جرب دمودکس استفاده شد ( .)42نمونهها به ظروف نمونهگیری
فاقد مواد ثابت کننده منتقل شدند و به تفکیک با استفاده از پتاس %10هضم
شدند .پس از رسوب گیری و تهیه الم ،جربها با استفاده از کلید تشخیص
شناسایی شدند (.)37
 -3-3کک و شــپش :برای جدا ســازی کک از ســطح بدن (پشــت،
پهلوها ،اندامهای حرکتی و پنجهها ،نواحی سینه و شکم) سگهای تحت
مطالعه ،ابتدا با اســپری حشــره کش ککها را غیر فعال نموده و سپس با
شــانه کردن ( )5-10و صید دستی با دستکش جمعآوری شدند .ککهای
موجود در محل نگهداری سگها نیز توسط جارو برقی حاوی یک پوشش
تــوری ریز در انتهای لولــه مکنده آن صید گردیدنــد و در لولههای حاوی
اتانول %70ریخته شــدند ( .)46مشخصات نمونههای جمعآوری شده و دام
(محل نمونهبرداری ،ســن ،جنس ،روش نگهداری ،وضعیت جســمانی و
بالینی،تعداد ســگ در محل نگهداری ،نوع بهره برداری از سگ ،تماس با
سایر حیوانات) نیز ثبت گردیدند .در آزمایشگاه بندپایان ککهای صید شده
در هیدروکســید پتاســیم  %10به مدت  24hو در دمای اتاق شفاف شدند.
آبگیری ککها در غلظتهای مختلف اتانول ()%95 ،%80،%70،%50،%30
به مدت ’ 15-20انجام شــد .سپس ککها در اتانول-گزیلل به مدت یک
ساعت ،گزیلول یک شب و الکتوفنل به مدت  24hمنتقل شدند .ککها با
استفاده از کلید تشخیص شناسایی شدند (.)1 ،16
نمونههای شپش با چیدن موهای نواحی آلوده و یا توسط شانه چوبی
از البالی موهای خیس شــده ســطح بدن دام جمعآوری شــده و به روش
هضمی پتاس  %10و رسوب گیری جدا گردیدند .شپشهای جمعآوری شده
براساس کلید تشخیص شناسایی شدند ( .)37برای جستجوی شپشهای
گزنده نیز از روش نوارچسب استات استفاده گردید (.)33،42
 -3ارزیابــی آمــاری :از آزمون مربــع کای ( )χ2بــرای ارزیابیآماری
ارتباط بین شیوع آلودگی با سن و جنس دام در آلودگی سگها با آکارینها
اســتفاده شــد .از آزمون  One-Way ANOVAنیز برای ارزیابی ارتباط
بین توزیعکمی کنههایســخت در سطح بدن و ارتباط میان شیوع آلودگی
در فصول مختلف سال با استفاده از بسته نرم افزار  SPSSورژن  21استفاده
شد .سطح معنیداری  p≥0 /05در نظر گرفته شد.

 %70نگهداری شــده و برای تشــخیص به آزمایشــگاه بندپایان در بخش
انگلشناسی ارسال گردید .تشخیص جنس و گونه کنههای ایکسودیده با
استفاده از کلیدهایتشخیص انجام شد (.)37،41
 -2-2جربها :برای جدا سازی احتمالی جربها در گوش ،با استفاده
سواب از ترشحات داخلی گوش دام تحت مطالعه نمونهبرداری شد .از پوست
ســالم و ضایعهدار (پوسته پوسته شده ،موریخته) صورت ،گوش ،اندامهای
حرکتی و زیر شکم با استفاده از اسکالپل تراشه برداری سطحی و کمی عمقی
تر تا حد مشاهده خونریزی از پوست نمونهبرداری گردید ( .)7،12،33،42به
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نتایج
 -1فراوانــی بندپایــان انــگل خارجــی :در این تحقیــق از  138قالده
ســگ تحــت مطالعه  65قالده ســگ گلــه ( )%47/11و  43قالده ســگ
نگهبــان ( )%31/16آلوده به انگل خارجی بودنــد (جدول .)1میزان آلودگی
در ســگهای نر نســبت به ســگهای ماده دارای اختالف معنیداری بود
(( )x =1/51 ،p≥0/05جدول  .)1میزان آلودگی در گروه سنی کمتر از یک
2

سال بیشتر از سایر گروههای سنی بود ( ( )x =0/89 ،p≥ 0/05جدول .)1
2
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جدول  .۱فراوانی آلودگی کنه سخت و جرب در گروههای سنی و جنسهای مختلف سگهای نگهبان و گله تحت مطالعه در شهرستان گیالنغرب (.)n=138
گونه انگل

سگ گله ()%

سگ نگهبان ()%

رپی سفالوس سانگوینوس

15/05

11/11

15/38

5/37

4/44

5/54

5/76

2/15

2/22

1/92

3/26

2/15

0

0

0

رپی سفالوس بورسا

رپی سفالوس تورانیکوس

هیالوما مارژیناتوم مارژیناتوم
دمودکس کنیس

جنس ()%

سن (سال)% ،
<1

3-1

>3

نر

ماده

11/53

9/61

21/15

15/38

1/92

7/69

10/59

0

4/64

4/09

3/64

1/92

1/92

سارکوپتساسکابیئی

5/37

4/44

5/76

3/84

3/04

5/76

7/69

6/45

8/88

5/7

1/92

11/53

13/46

5/76

جمع کل

36/54

31/09

23/91

26/31

35/13

54/57

45/43

جدول  .2توزیع فصلی فراوانی آلودگی کنه سخت و جرب در سگهای تحت مطالعه در شهرستان گیالنغرب.
زمان
(فصل)% ،

گونه انگل ()%

آلودگی توام

ریپی سفالوس
سانگوینوس

ریپی سفالوس
بورسا

ریپی سفالوس
تورانیکوس

هیالومامارجیناتوم
مارجیناتوم

سارکوپتساسکبیئی

دمودکس کانیس

بهار ()50/21

21/15

7/69

3/84

1/14

7/64

2/13

2/94

تابستان ()32/56

9/61

14/16

2/62

0

3/84

0

پاییز ()7/68

0

0

0

0

0

3/84

0

زمستان ()14/21

4/6

1/92

0

0

7/69

0

0

جمع کل

35/36

23/77

6/46

15/33

9/81

2/94

1/92

3/06

جدول  .۳فراوانی توزیع بدنی کنههای سخت در سگهای تحت مطالعه در شهرستان گیالنغرب.
عضو آلوده ()%

گونه انگل
دم

زیر بغل

پشت

سر

گوش

2/04

0

3/4

5/1

24/82

0

0

10/02

4/07

9/67

هیالوما مارژیناتوم مارژیناتوم

0

0/68

0

1/36

1/02

0/68

2/38

0

0

0

کنه خون خورده

0/68

5/1

5/44

7/82

21/08

جمع کل

3/4

8/16

18/86

18/36

56/69

ریپی سفالوس سانگوینوس
ریپی سفالوس بورسا

ریپی سفالوس تورانیکوس

 -2فراوانــی و تنــوع گونهای کنههای ســخت 31 :قــاده ()%22/47

بدنی کنههای جمعآوری شده نشان داد که بیشترین تجمع کنهای در سطح

ســگ گله و  25قالده ( )%18/12ســگ نگهبان آلوده به کنه سخت بودند

داخلی الله گوش سگهای با گوش بلند و آویخته و از گونه ریپی سفالوس

(جــدول .)1در ســگهای تحــت مطالعه بیشــترین آلودگــی از کنه ریپی

سانگوینوس ( )٪24/82بود (( )p≥0/05جدول.)3

سفالوس سانگوینوس ( )%35/36و کمترین میزان آلودگی از ریپی سفالوس

 -3فراوانــی و تنــوع گونهای جــرب :در این مطالعه  35قالده ســگ

تورانیکــوس ( )%3/06بــود .آلودگی به کنه هیالومــا مارژیناتوم مارژیناتوم

( 16( )٪25/14قــاده ( )%11/82ســگ گله و  19قالده ( )%13/76ســگ

( )%1/44فقط در سگهای گله شناسایی گردید .شیوع آلودگی کنه سخت

نگهبــان) آلوده به جرب بودند .ســارکوپتس اســکابیئی از صورت و قاعده

در فصل بهار ( )%13/04نســبت به ســایر فصول بیشــتر بــود (.)p≥0/05

گوش  21قالده ســگ ( )%15/33با عالیم خارش و پوســته پوســته شدن

آلودگی کنهای در فصل پاییز ثبت نگردید ولی در زمستان احتما ً
ال به دلیل

محل آلودگی جدا شــد .بیشترین فراوانی آلودگی سارکوپتس اسکابیئی در

گرم بودن محل نگهداری یا اســتراحت ســگها ،آلودگی با دو گونه ریپی

فصول بهار و زمستان ( )%7/69بود ولی در تابستان آلودگی مشاهده نگردید.

سفالوس بورســا ( )%1/92و ریپی سفالوس سانگوینوس ( )%4/6مطرح بود

دمودکس کنیس نیز بجز در فصل زمستان در سایر فصول از صورت و پوزه

(جــدول .)2در این مطالعه  294کنه ( 118عدد کنه خون خورده و  176عدد

 14قالده ( )%9/81سگهای تحت مطالعه جدا گردید.

کنه خون نخورده) با نســبت  2/13عدد کنه به ازاء هر قالده سگ جدا شد

آلودگی با بیش از یک انگل خارجی در  4قالده ســگ مشــاهده شد

به طوری که بیشترین تعداد کنه از ریپی سفالوس سانگوینوس ( 104عدد)

به طوری که در  3قالده آلودگی توام با دمودکس کنیس ،ریپی ســفالوس

و کمترین تعداد از هیالوما مارژیناتوم مارژیناتوم ( 9عدد) بود .مطالعه توزیع

ســانگوینوس و ریپی ســفالوس بورســا و در یــک قالده آلودگــی توام با
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سارکوپتس اسکابیئی و ریپی سفالوس بورسا بود (جدول.)1
 -3فراوانی و تنوع گونهای کک و شپش :در فصل تابستان از  9قالده
ســگ گله ککهای کتنوســفالیدس کنیس ( )%6/52و پولکس ایریتانس

توزیع فصلی آلودگی کنهای در این تحقیق با نتایج مطالعات انجام شده در
سگهای تهران ( ،)23آرژانتین ( )20و آلبانی ( )43همخوانی داشت.

( )%3/62با عالمت بالینی خارش جدا گردید .از  95عدد کک کتنوسفالیدس

فراوانی آلودگی ســگهای منطقه بــه دو جرب دمودکس کنیس و

کنیس جدا شــده  47عدد از پشت11 ،عدد از اندامهای حرکتی و پنجهها،

سارکوپتس اسکابیئی در سگهای منطقه گیالنغرب مطرح بود .در مطالعه

37عدد از سینه و شکم با نسبت  6/8عدد به هر قالده سگ جدا شد29 .عدد

که بر روی سگهای اهواز انجام شد ،سگها فقط آلوده به جرب سارکوپتس

کک پولکس ایریتانس نیز از نواحی پشت (14عدد) ،پهلوها (6عدد) و سینه و

اسکابیئی ( )٪7/14بودند ( .)26در حالی که  Jamshidiو همکاران در سال

شکم (9عدد) سگهای آلوده با نسبت  2/1عدد به هر قالده سگ آلوده جدا

 2012آلودگی ســگهای تهران به دمودکس کنیس ( ،)%2/1سارکوپتس

گردید .از  6قالده ســگ گله 87 ،عدد شپش تریکودکتس کنیس ()%4/35

اسکابیئی ( )%21و اتودکتس سینوتیس ( )%2/8را گزارش نمودند .در مطالعه

از پشــت (49عــدد) ،اندامهای حرکتی (23عدد) و ســر (15عدد) با نســبت

 Cheeو همکاران در ســال  2008نیز آلودگی ســگها در کره جنوبی به

14/5عدد به هر قالده سگ آلوده در فصل زمستان جدا شد (جدول .)1

دمودکس کنیس ( )%4/9و سارکوپتس اسکابیئی ( )%19/4گزارش شد ولی

بحث
شیوع آلودگیهای انگلی در حیوانات از جمله سگها بستگی به عوامل
مختلفی دارد ،از جمله میتوان به شرایط اقیلمی ،آب و هوای منطقه ،دما،
میزان تابش نور آفتاب ،شرایط خاک ،میزان بارندگی ،ارتباط سگ با سایر
دامها و اهمیت سگ برای صاحب دام دارد ( .)30در این مطالعه که نخستین
بررســی جامع در ارتباط با آلودگی به انگلهای خارجی ســگهای منطقه
گیالنغــرب بود ،از کنههای خانواده ایکســودیده دو جنس هیالوما (هیالوما
مارژیناتوم مارژیناتوم) و ریپی سفالوس (ریپی سفالوس بورسا ،ریپی سفالوس
سنگوینوس ،ریپی سفالوس تورانیکوس) با فون غالب گونه ریپی سفالوس
سانگوینوس شناسایی شدند که با مطالعات انجام شده در دو ناحیه مختلف
ایران ،ایالم ( )5و شیراز ( )35مطابقت داشت .در حالی که در مطالعات انجام
شــده در تهران ( ، )23آرژانتین ( ،)20تایلند ( ،)29ترکیه ( )2و همچنین در
بنگالدش ،هند و پاکســتان ( )19گونه غالب ریپی سفالوس بورسا بود .این
اختالف میتواند به دلیل متفاوت بودن شرایط آب و هوایی و شرایط محیطی
و بهداشتی مناطق تحت مطالعه برای سازگاری این گروه از کنههای سخت
بوده باشد .فراوانی آلودگی به کنههای سخت در سگهای جنس نر بیش
از ســگهای ماده در منطقه گیالنغرب بود که با یافتههای گزارش شده از
سگهای تهران ( )34و نیز از کشور کره جنوبی ( )9همخوانی داشت.
انگلهــای خارجــی برای رشــد ،تکامل ،تولید مثــل ،بقا و همچنین
دســتیابی به غذا نیازمند به دما و رطوبت مطلوب میباشــند ( .)42از این رو
فراوانــی فصلی آنها به دلیل تغیرات دمایی و رطوبتی میتواند در مناطق
جغرافیایــی مختلف در طول ســال تغییر کند .در مطالعه حاضر بیشــترین
آلودگی به کنههای ســخت در فصل بهار بود کــه میتواند دلیل آن وجود
رطوبــت کافی و دمای مناســب در این فصل برای رشــد و تولید مثل این
انگلها در منطقه گیالنغرب باشــد .در حالی که در تابســتان به دلیل آب و
هوای گرم و خشــک منطقه میزان آلودگی کنهای در این فصل نسبت به
فصل بهار به مراتب کمتر بود .در طی فصل پاییز تا اواخر فصل زمســتان
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آلودگی کنهای در سگهای تحت مطالعه به دلیل کاهش دما ثبت نگردید.

آلودگی به اتودکتس سینوتیس مطرح نبود .همچنین در برزیل سگها آلوده
به دمودکس کنیس ( ،)%3/1ســارکوپتس اســکابیئی ( )%1/5و اتودکتس
ســینوتیس ( )%0/1گزارش گردیدنــد ( .)11این اختالفات میتواند به دلیل
شرایط فصلی ،منطقه جغرافیایی ،مقاومت ذاتی و اختالف در سن آلودگی
حیوانات آلوده باشد (.)28
تاکنون از نقاط مختلف ایران  66گونه کک از  27جنس گزارش شده
است .این گروه از بندپایان به عنوان یکی از انگلهای مطرح در حیوانات در
ایران میباشند به ویژه گونههای پولکس ایریتانس ،کتنوسفالیدس کنیس
و کتنوســفالیدس فلیس فلیس که از عوامل آلودگی مشترک انسان و دام
هستند ( .)18 ،31کک پولکس ایریتانس در برخی نواحی امریکا و لیبی به
عنوان گونه شــایع در ســگ گزارش گردیده است ( .)24در برخی از مناطق
اروپا هم افزایش جمعیت پولکس ایریتانس نظیر شمال شرقی اسپانیا شیوع
قابل توجه پولکس ایریتانس گزارش گردیده است ( .)21از مناطق مختلف
ایران نیز کک پولکس ایریتانس گزارش شــده اســت ( .)1 ،16 ،17در این
مطالعــه نیز دو گونه کک کتنوســفالیدس کنیس (گونــه غالب) و پولکس
ایریتانس شناسایی گردیدند که در سگهای اهلی مناطق مختلف ایران نیز
کتنوسفالیدس کنیس گونه شایع بود ( .)38در مطالعات انجام شده در آمریکا،
اســپانیا ،آلمان و جنوب ایتالیا در زمینه آلودگی ککهای انگل ســگهای
خانگی بیشــترین فراوانی مربوط به کتنوسفالیدس فلیس فلیس بود (،32
 .)6 ،21 ،26در منطقه گیالنغرب سرمای زمستان و دمای مناسب در فصل
تابستان شرایط مناسبی برای شیوع قابل توجه آلودگی این نوع کک در این
مقطع زمانی فراهم کرده اســت .زیرا افزایش دما و کاهش رطوبت بر بقای
جمعیت ککها اثر مســتقیمی دارد ( .)22 ،36به عالوه از سگهای تحت
مطالعه شــپش تریکودکتس کنیس از نواحی پشت ،گردن و سر سگهای
آلوده جــدا گردید .مطالعات بیانگر وجود ویژگی میزبانی در ســگها برای
شــپش تریکودکتس کنیس میباشد ( )14که آلودگی با آنها نیز عمدتًا از

نیمکره شمالی گزارش شده است ( .)10این انگل از سگهای نقاط مختلف
دنیا و ایران گزارش شــده اســت .به طوری که  %27/6ســگهای نیجریه
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Abstract:

BACKGROUND: Canine infestation of ectoparasites is of medical and veterinary importance worldwide and in Iran due to transmission of pathogen agents. OBJECTIVES: The

present study was aimed to determine prevalence and species diversity of ectoparasites
in dogs of Gilanegharb suburb of Kermanshah province, Iran. METHODS: A total of 138
dogs (93 sheepdogs and 45 watchdogs) were randomly selected and examined from March
2012 to May 2013. The body surface was investigated for ixodid ticks and removed along
with the mouthparts. The mites were also removed directly from the skin and/or using skin
scraping and then digested. Fleas and lice were collected from body surface of examined
dogs and identified. RESULTS: The results indicated that 65 sheepdogs (47.11%) and 43
watchdogs (31.16%) were infested with ectoparasites. There was a significant difference
between prevalence and sex in dogs aged less than one-year-old (p≤0.05). The maximum
and minimum ixodid ticks infestations were respectively for Rhipicephalus sanguineus
(35.36%) and H. marginatum marginatum (3.06%). Tick indices (number of tick per each
animal) were 2.13 with the highest body distribution in ear (24.82%) of R. sanguineus (p≤0.05). The frequency of ixodid tick infestation was significantly higher in spring
(33.82%) than other seasons. Thirty five dogs (25.14%) out of all examined dogs were
infested with Sarcoptes scabiei (15.33%), Demodex canis (9.81%), Ctenocephaloides canis (6.52%), Pulex irritans (3.62%), and Trichodectes canis (4.35%). CONCLUSIONS:
From the results of the current study, it was concluded that there was species diversity in
dogs’ ectoparasites fauna which can be transmitted to humans and served as the carrier for
spreading the infective agents in the region.
Keyword: prevalence, ectoparasites, dog

Figure Legends and Table Captions
Table 1. The prevalence of ixodid ticks and mites in different sex and age groups of watchdogs and sheepdogs in Ghilanegharb
suburban, Iran (n=138).
Table 2. The seasonal distribution of ixodid ticks and mites infestation in examined watchdogs and sheepdogs in Ghilanegharb
suburban, Iran.
Table 3. The frequency of ixodid ticks body distribution in examined watchdogs and sheepdogs in Ghilanegharb suburban, Iran.
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