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هاي شهري سانان در سگشیوع سرمی و عوامل خطر ارلیشیوز سگ
و روستایی اهواز

4داریوش غریبی و 3نژاد، بهمن مصلی2بروجنی، مهدي پورمهدي1یزديمحمد بهاریه
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چکیده
بیماري در . شودایجاد می ارلیشیا کنیسسانان، یک بیماري زئونوز و منتقله از طریق کنه است که توسط ارلیشیوز مونوسیتیک سگ

در  ارلیشیا کنیسحاضر، تعیین میزان آلودگی و فاکتورهاي خطر  يهدف از انجام مطالعه. باشدهاي بالینی متنوعی میسگ داراي نشانه
 يصورت تصادفی، در منطقهقالده سگ شهري و روستایی و به 184هاي خون از نمونه. به روش االیزا و گسترش خونی بودسگ

و صفر درصد به ) درصد 28/24-68/37،درصد 95فاصله اطمینان(درصد  98/30قالده سگ مورد مطالعه،  184از  .اهواز تهیه شد
6/1رگرسیون الجستیک نشان داد که شانس آلودگی بین سن برحسب سال و بیماري . ثبت بودندترتیب در االیزا و گسترش خونی م

شانس آلودگی در .  کنددرصد از تغییرات بیماري را توجیه می 3/16و سن ) >001/0P(است) 3/1-97/1درصد 95ي اطمینان فاصله(
 اصیل و مخلوطفراوانی نسبی آلودگی در نژاد ). <05/0P(بود ) 58/0-09/2درصد 95ي اطمینان فاصله(برابر جنس ماده  1/1جنس نر 
) 78/2-58/13درصد  95اطمینان  يفاصله(برابر نژاد اصیل  14/6شانس آلودگی در نژاد مخلوط . درصد بود 86/44و 69/11به ترتیب 

برابر شهري  31/4هاي روستایی شانس آلودگی در سگ.)>001/0P(کند را توجیه میآلودگی درصد از تغییرات  9/17است و نژاد 
شانس ). >001/0P(نمود درصد از تغییرات آلودگی را توجیه می 9/13بود و محل زندگی ) 17/2-59/8درصد 95ي اطمینان فاصله(

درصد  2/20تماس با کنه  بود و) 7/3-57/19درصد  95ي اطمینان فاصله(کنه  هاي فاقدسگبرابر  51/8هاي داراي کنه  آلودگی در سگ
اهواز وجود دارد و  يهاي منطقهدر سگ شیا کنیسیارلحاضر نشان داد که  يمطالعه).  >001/0P(نمود از تغییرات آلودگی را توجیه می

.گذاران بهداشتی قرار گیردبایست مدنظر سیاستگیري، میاقدامات کنترلی و پیش

اپیدمیولوژي، ارلیشیوز، سرولوژي، سگ، اهواز :کلمات کلیدي

مقدمه 
امروزه شاهد افزایش روزافزون تمایل افراد به     .

سگ در منزل به منظور آموز نظیر نگهداري حیوانات دست
ها و  عاطفی و نگهبانی و نیز فراوانی سگ ءپر کردن خال

هاي ولگرد هستیم که این گونه حیوانات از میزبانان گربه
باشند، لذا زاي زئونوز می مهم بسیاري از عوامل بیماري

ها، اطالعات سودمندي آگاهی از وضعیت آلودگی آن
هاي مرتبط با  تواند در اختیار دامپزشکان و دیگر رشته می

ها قرار دهد تا اقدامات ي دامپزشکی و صاحبان آن حرفه

ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز اي، دانشکدهي دکتري حرفهآموختهدانش 1
دانشگاه شهید چمران اهوازي دامپزشکی، دانشیار گروه بهداشت و مواد غذایی، دانشکده *2
ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازگروه علوم درمانگاهی، دانشکده استاد3
ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازگروه پاتوبیولوژي، دانشکده دانشیار4

در این بین  .الزم جهت کنترل و پیشگیري اتخاذ شود
ارلیشیوز، به عنوان یک بیماري ریکتزیایی زئونوز که از 

عامل . شود اهمیت وافري دارد ها منتقل می نهطریق ک
که با عالئمی نظیر  استکنیس  ارلیشیابیماري در سگ 

شدن غدد لنفاوي، الغري اشتهایی، کسالت، بزرگ تب، بی
دماغ شدن و در برخی موارد ریزي، خونمفرط، خون

شیوع آلودگی در سگ به مواردي نظیر  .مرگ نمود دارد
و  گهداري، مدیریت، شرایط آب سن، جنس، نژاد، محل ن

E-mail: pourmahdim@scu.ac.ir)ي مسئولنویسنده(
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کنه و تکنیک تشخیصی بستگی دارد و  هوایی، تراکم
دلیل انتشار استوایی، به بیماري در مناطق استوایی و نیمه

سنگوئینوس فراونی زیادي دارد  هاي ریپیسفالوس کنه
)Dantas-Torres et al. 2008, Perez et al. 2006,

Milanjeet et al. 2014, Melendez et al. 2015, Yabnez
et al. 2016 .(ي گسترش  تشخیص ارلیشیوز از طریق تهیه

هاي سرولوژیک نظیر ایمونوفلورسانس  خونی و تست
گیرد مستقیم و االیزا و روش مولکولی صورت می غیر

)Sainz et al. 2015(.توجه به اهمیت بیماري، این با
مطالعه با روش االیزا به منظور تعیین میزان آلودگی به 

هاي شهري و روستایی و همچنین  در سگ کنیس ارلیشیا 
بررسی  انجام شد، ضمناً در اهواز فاکتورهاي خطر

شده نیز مد نظر  هاي خونی تهیه میکروسکوپی گسترش
.قرار گرفت

کار  مواد و روش
و  کنیس  ارلیشیااین بررسی جهت تعیین شیوع سرمی 

هاي خطر شامل سن، جنس، نژاد، محل  ارتباط آن با فاکتور
هاي   بر روي بدن حیوان در سگ نگهداري و حضور کنه

قالده  92بدین منظور از . مورد در اهواز انجام گرفت
و ) ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی اهواز(سگ شهري 

خون  يوستایی، به صورت تصادفی نمونهقالده سگ ر 92
از طریق ) لیترمیلی 3حداقل (هاي خون  نمونه.اخذ شد

هاي مورد مطالعه  سفالیک یا صافن خارجی سگ ورید 
ها با  شدن خون در آزمایشگاه، لولهبعد از لخته .شد اخذ 

دقیقه سانتریفیوژ  8دور در دقیقه و به مدت  2500سرعت 
گردید و در میکروتیوب ریخته و  جدا شدند و سرم از آن 

 يدرجه -20تا زمان انجام آزمایش االیزا در دماي 
گسترش خونی  يبا تهیه ضمناً. شد گراد نگهداري  سانتی 

هاي معمولی و فاقد  هاي خون تهیه شده در لوله از نمونه
آمیزي گیمسا، حضور باکتري یا  انعقاد و رنگ ضد

ها یا مونوسیت موروالي آن به رنگ بنفش در
مشخصات . هاي خونی مورد بررسی قرار گرفت لنفوسیت

هاي مورد مطالعه، با استفاده از یک پرسشنامه  سگ

 يدقیق و معاینه يگرفتن تاریخچهبا(شد  آوري  جمع
ها، فرمول  تعیین سن بر اساس سائیدگی دندان). بالینی

دندانی و بر اساس پرسش از صاحب حیوان انجام گرفت 
حضور کنه روي بدن سگ با بررسی دقیق چشمی انجام  و

.شد
کیت االیزاي استفاده شده در این تحقیق، ساخت شـرکت  

ایـن کیـت بـر اسـاس      .ایتالیا بـود  )Agrolabo(اگرولب
شده و از آن بـراي شناسـایی   مستقیم طراحیاالیزاي غیر

در ســرم ســگ اســتفاده  کنــیس ارلیشــیابــادي ضــد  آنتــی
هاي سرمی مشکوك پس از اضافه شدن به  نمونه.گردد می

بـادي ضـد    هاي پلیت، در صورت حضور آنتی داخل گوده
بـادي را تشـکیل    ژن و آنتـی  ارلیشیا در آنها، کمپلکس آنتی 

ها، کونژوگـه پراکسـیداز    پس از شستشوي گوده .دهند می
ژن،  شـود و کمـپلکس حـاوي آنتـی     ها اضافه مـی  به گوده

متعاقـب   .شود پراکسیداز تشکیل می بادي و کونژوگه آنتی
حذف کونژوگه اضافی توسط شستشو، محلـول سوبسـترا   

)TMB (میزان رنگ آبـی تولیـد شـده بـه      .شود اضافه می
سرمی بستگی دارد کـه   يبادي در نمونه مقدار حضور آنتی

کننـده، رنـگ آبـی بـه     بعد از اضافه کردن محلول متوقف
آزمایش االیزا طبـق   مراحل.دهد رنگ میرنگ زرد تغییر

میـزان جـذب    شرکت سازنده انجـام گرفـت و    يتوصیه
نـانومتر توسـط دسـتگاه     450ها در طول موج نوري گوده

طبق دستورالعمل .االیزا قرائت و ثبت شد يقرائت کننده
کیت، اگر مقدار متوسـط جـذب نـوري     يشرکت سازنده

متوسـط  مقـدار و0/1تـر از  بـیش  )OD PC(مثبت کنترل 
ــه  ــوري نقط ــذب ن ــیش  يج ــرش، ب ــر از ب ــد  4/0ت باش

صحت انجام االیزا است که در این صـورت   يدهنده نشان
، مطابق فرمول زیر محاسبه و بـر  IPبراي هر نمونه درصد 

.، تفسیر نتایج صورت گرفتIPاساس میزان 

 ،1/1تـا   9/0بـین  ينمونـه IPکه شاخص  در صورتی
منفـی در   ،9/0تـر از   پـایین  و، مثبت 1/1، باالي مشکوك
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بـا اسـتفاده از    شـده يآور جمـع هاي داده. نظر گرفته شد
توصـیفی و تحلیلـی    طـور به16ينسخه SPSSافزار نرم

ها از آزمون مربع کـاي  تحلیل داده منظوربهبررسی شدند 
به عنـوان   α=05/0. و رگرسیون الجستیک استفاده گردید

.قرار داده شد مدنظردار آماري سطح معنی

نتایج
و  71/2ها به ترتیب میانگین و انحراف معیار سن سگ

فراوانی نسبی جنس ماده و نر به ترتیب  .سال بود 68/1
 5/17فراوانی آلودگی به کنه . درصد بود 8/59و  2/40

هاي شهري و روستایی نیز برابر  فراوانی سگ. درصد بود
و  اصیلفراوانی نسبی نژاد . بود) درصد 50هر کدام (

تصویردر .درصد بود 15/58و  85/41به ترتیب  مخلوط
و فراوانی موارد منفی و مثبت،  IPتوزیع فراوانی مقادیر  1

-در سگ ارلیشیا کنیسشیوع سرمی . ارائه گردیده است

فاصله (درصد  98/30هاي تحت بررسی به طور کلی 
سه نمونه . بود) درصد 28/24-68/37درصد، 95اطمینان

صورت نیز مشکوك بود که در تجزیه و تحلیل آماري به
هاي در بررسی میکروسکوپی گسترش. منفی لحاظ شدند

.خونی مورد مثبتی یافت نشد

کنیسارلیشیاIPتوزیع فراوانی مقادیر :1تصویر
هاي اهوازدر سگ

، توزیع فراوانی موارد منفی و مثبت به 1در جدول 
آزمون مربع کاي نشان داد . تفکیک سن ارائه شده است

هاي سنی و آلودگی وجود دارد داري بین ردهارتباط معنی

)001/0P< (سال  2سنی زیر  يو فراوانی آلودگی در رده
سال  2-3سنی  يتر از ردهداري کمطور معنیبه
)001/0P< ( تر سال و بیش4و)001/0P< (است .

رگرسیون الجستیک تک متغیره نشان داد که شانس 
ي فاصله(6/1بین سن برحسب سال و بیماري آلودگی 
و با ) >001/0P(است) 3/1-97/1درصد، 95اطمینان 

-درصد افزایش می 60آلودگی سال، شانس  1افزایش هر 

-یه میدرصد از تغییرات بیماري را توج 3/16یابد و سن 

، توزیع فراوانی موارد سرمی منفی و 2در جدول .کند
بررسی این . مثبت به تفکیک جنس ارائه گردیده است

دهد که فراوانی نسبی موارد مثبت در نشان میجدول
تر از ماده است، اما این اختالف از نظر جنس نر بیش

رگرسیون الجستیک ). <05/0P(باشددار نمیآماري معنی
 1/1جنس نر آلودگی در تک متغیره نشان داد که شانس 

-09/2،درصد 95اطمینان  يفاصله(برابر جنس ماده 
درصد از تغییرات  1/0و جنس، ) <05/0P(است ) 58/0

توزیع فراوانی  3در جدول . کندرا توجیه میآلودگی 
و  اصیلموارد سرمی منفی و مثبت، به تفکیک نژاد 

بررسی این جدول نشان می. ارائه گردیده است مخلوط
تر بیش مخلوطدهد که فراوانی نسبی موارد مثبت در نژاد 

رگرسیون الجستیک تک ). >001/0P(است  اصیلاز 
 14/6مخلوطمتغیره نشان داد که شانس آلودگی در نژاد 

) 78/2-58/13درصد، 95فاصله اطمینان (اصیلبرابر نژاد 
آلودگی درصد از تغییرات  9/17و نژاد ) >001/0P(است 

توزیع فراوانی موارد سرمی  4در جدول . کند را توجیه می
 .منفی و مثبت به تفکیک محل زندگی ارائه گردیده است

دهد که فراوانی نسبی موارد بررسی این جدول نشان می
تر از شهري است و این هاي روستایی بیشمثبت، در سگ

). >001/0P(باشددار میآماري معنیاختالف از نظر 
رگرسیون الجستیک تک متغیره نشان داد که شانس 

فاصله (برابر شهري  31/4هاي روستایی سگآلودگی در 
و ) >001/0P(است ) 17/2-59/8درصد،  95اطمینان 

را توجیه آلودگی درصد از تغییرات  9/13محل زندگی 
سرمی منفی و توزیع فراوانی موارد  5در جدول . کندمی
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در میان .مثبت به تفکیک تماس با کنه ارائه گردیده است
قالده سگ شهري مورد  92قالده سگ روستایی و  92

مورد، داراي آلودگی به کنه  9و  25بررسی، به ترتیب 
دهد که بررسی چشمی این جدول نشان می. بودند

تر هاي داراي کنه، بیش فراوانی نسبی موارد مثبت در سگ
دار نیز بدون آن است که این تفاوت از نظر آماري معنیاز 
رگرسیون الجستیک تک متغیره  ).>001/0P(باشدمی

 51/8هاي داراي کنه  در سگآلودگی نشان داد که شانس 

) 7/3-57/19درصد،  95فاصله اطمینان (برابر نداشتن کنه 
درصد از تغییرات  2/20و تماس با کنه ) >001/0P(است 

رگرسیون الجستیک چند متغیره . کندتوجیه می راآلودگی 
نشان داد که سن، جنس، نژاد، محل زندگی و تماس با کنه 

البته . کنندرا توجیه می آلودگیدرصد از تغییرات  7/44
 Backward stepwise logistic(رونددر رگرسیون پس

regression( داري برسن، تماس با کنه و نژاد تأثیر معنی
).6جدول ()>001/0P(داشتآلودگی 

)سال(هاي اهواز به تفکیک سن در سگ کنیس ارلیشیاتوزیع فراوانی مطلق و نسبی موارد سرمی مثبت و منفی  :1جدول 
فراوانی

دامنه سنی
جمع کلمثبتمنفی

نسبیمطلقنسبیمطلقنسبیمطلق

b6104/91696/86741/36سال 2کمتر از 
a4569/573331/427839/42سال 3-2
a2185/531815/46392/21ترسال و بیش 4

12702/695798/30184100جمع کل
.دار استاختالف معنی يحروف کوچک متفاوت در ستون نشان دهنده -

هاي اهواز به تفکیک جنسدر سگ کنیس ارلیشیاتوزیع فراوانی مطلق و نسبی موارد سرمی منفی و مثبت  :2جدول 
فراوانی

جنس
جمع کلمثبتمنفی

نسبیمطلقنسبیمطلقنسبیمطلق

a7518/683582/3111078/59نر
a5227/702273/297422/40ماده

12702/695798/30184100جمع کل
.دار استاختالف معنی ينشان دهندهحروف کوچک متفاوت در ستون  -

هاي اهواز به تفکیک نژاددر سگ کنیس ارلیشیاتوزیع فراوانی مطلق و نسبی موارد سرمی مثبت و منفی : 3جدول 
فراوانی

نژاد
جمع کلمثبتمنفی

نسبیمطلقنسبیمطلقنسبیمطلق

a5914/554886/4410715/58مخلوط
b6831/88969/117785/41اصیل

12702/695798/30184100جمع کل
.دار استحروف کوچک متفاوت در ستون نشان دهنده اختالف معنی-
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هاي اهواز به تفکیک محل زندگیدر سگ کنیس ارلیشیاتوزیع فراوانی مطلق و نسبی موارد سرمی مثبت و منفی  :4جدول 
فراوانی

محل زندگی
جمع کلمثبتمنفی

نسبیمطلقنسبیمطلقنسبیمطلق
b777/83153/169250شهري

a5035/544265/459250روستایی
12702/695798/30184100جمع کل

.دار استحروف کوچک متفاوت در ستون نشان دهنده اختالف معنی-

هاي اهواز به تفکیک تماس با کنهدر سگ کنیس ارلیشیاتوزیع فراوانی مطلق و نسبی موارد سرمی مثبت و منفی  :5جدول 
فراوانی

تماس با کنه
جمع کلمثبتمنفی

نسبیمطلقنسبیمطلقنسبیمطلق

a1041/292459/703448/17دارد
b11778332215052/81ندارد

12702/695798/30184100جمع کل
.دار استحروف کوچک متفاوت در ستون نشان دهنده اختالف معنی -

س در رگرسیون الجستیک چند متغیرهنمقادیر نسبت شا: 6جدول 
P-Valueدرصد 95فاصله اطمینان نسبت شانسفاکتور

>23/1001/0-56/197/1سن

نژاد
--اصیل

>05/3001/0-02/808/21مخلوط

-تماس با کنه
--ندارد
>89/3001/0-64/1014/29دارد

بحث
حاضر، شیوع سرمی و میکروسکوپی  يدر مطالعه

هاي ، به عنوان یک عامل زئونوز در سگکنیسارلیشیا
اهواز واقع در جنوب غرب ایران مورد بررسی  يمنطقه

دست آمد که بهدرصد  98/30شیوع سرمی قرار گرفت و 
باشد، اما در بررسی گسترش خونی، قابل توجه می نسبتاً

توان به فاوت را میاین ت .موردي از آلودگی یافت نشد
حساسیت بسیار پایین روش بررسی گسترش خونی نسبت 

به االیزا دانست همچنین بایستی توجه داشت که مثبت 
هاي خونی نشان  شدن در االیزا و منفی شدن در گسترش

.برند دهد که حیوانات در فاز مزمن بیماري به سر می می
Ansari-mood به ، شیوع را 2015در سال و همکاران

درصد گزارش  8/26هاي مشهد  در سگ IFAروش 
نمودند که از لحاظ میزان آلودگی شبیه به بررسی حاضر 

، 1997در سال و همکاران  Jafariشیوع را  است، اما میزان
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قالده سگ ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی  180در 
 44/9دانشگاه شیراز و به روش بررسی گسترش خونی، 

، در 2009و همکاران در سال  Akhtardaneshدرصد،
هاي ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید سگ

هاي ایمونوفلورسانس و  باهنر کرمان و به روش
و همکاران  Maaziدرصد، 63/14ایمونوکروماتوگرافی، 

هاي ارجاعی به بیمارستان  ، در سگ2014در سال 
هاي کوچک دانشگاه تهران و مبتال به  آموزشی دام

و درصد  6/16ومبوسیتوپنی و به روش مولکولی، تر
Avizeh  هاي ارجاعی سگ در ،2010در سال و همکاران

به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز و به 
گزارش نمودند که درصد  6/9ایمونوکروماتوگرافی،روش

در . حاضر دارد يقابل توجهی با مطالعه تفاوت نسبتاً
رفته در سوئیس، آفریقاي جنوبی، مطالعات انجام گ

زیمباوه، مکزیک، گرانادا، رومانی و صربستان به ترتیب 
درصد  25و  1/2، 3/42، 1/44، 14، 38، 2/2شیوع 

,Kelly et al. 2004(گزارش گردیده است  Mircean et 

al. 2012, Patkonjak et al. 2013, Pusterla et al. 1998, 
Pretorious and Kelly 1998, Rodriguez et al. 2005, 

Yabsley et al. 2008 .(يهمچنین میزان شیوع در مطالعه
Carvalho  و  2008در سال و همکارانSouza  و همکاران
درصد،  2/31و 8/7در برزیل به ترتیب  2010در سال 

Keef  در ایاالت متحده آمریکا،  1982و همکاران در سال
در  1991و همکاران در سال Parzyدرصد و 11

هاي بعدي  درصد و در بررسی 53هاي ارتش داکار،  سگ
و همکاران در سال  Pusterla. درصد گزارش گردید 13

قالده سگ در سوئیس به روش 996، با بررسی 1998
درصد  5/7درصد و  2/2ایمونوفلورسانس نشان دادند که 

ارلیشیاو کنیسارلیشیابادي علیه  به ترتیب حاوي آنتی
این محققین اعالم نمودند که علت . بودند فاگوسیتوفیلوم

هاي مبتال، سفر به  بادي در سگ باال بودن تیتر آنتی
و  Kelly. ها بوده است کشورهایی است که بیماري در آن

Pretorius   در آفریقاي جنوبی به روش 1998در سال
 ها دارايدرصد سگ 42ایمونوفلورسانس نشان دادند که 

ارلیشیادرصد علیه  38و  ارلیشیا کنیسبادي علیه  تیتر آنتی
شده در میزان شیوع در تفاوت مشاهده . بودند چافنزیس

توان به تفاوت در فاکتورهاي نقاط مختلف جهان را می
میزبانی نظیر سن، جنس، گونه و نژاد، فاکتورهاي محیطی 
نظیر محل نگهداري، آب و هوا، تراکم کنه و وضعیت 

هاي تشخیصی مورد استفاده  بهداشتی و مدیریتی و تکنیک
.نسبت داد

هاي سنی و  داري بین رده در این مطالعه ارتباط معنی
آلودگی وجود داشت و با افزایش یک سال به سن، شانس 

این امر به علت باال . یافت درصد افزایش می 60آلودگی 
. باشد میرفتن شانس تماس با این ریکتزیا با افزایش سن 

Greig  1996و همکاران در سال ،Rodriguez  و همکاران
، 2008و همکاران در سال  Yabsley، 2005در سال 

Avizeh  2010و همکاران در سال ،Maazi  و همکاران در
، 2014و همکاران در سال  Milanjeet، 2014سال 

Melendez  و  2015و همکاران در سالYabnez  و
، نیز به این نتیجه رسیدند که 2016همکاران در سال 

هاي سنی و میزان آلودگی وجود  داري بین رده ارتباط معنی
و  Kelly، 1996و همکاران در سال  Jafariدارد، اما 

و همکاران در سال  Carvalho، 2004همکاران در سال 
2010 ،Mircean  2012و همکاران در سال ،Dubie  و

-Damasoو  Huerto-medina، 2014همکاران در سال 

mata  و  2015در سالMotaghipisheh  و همکاران در
هاي سنی و میزان  داري بین رده ارتباط معنی 2016سال 

. آلودگی مشاهده نکردند
طور ه فراوانی نسبی آلودگی در جنس نر ب

همچنین . تر از ماده در این بررسی بودداري بیش غیرمعنی
Rodriguez  2005و همکاران در سال،Avizeh  و

و همکاران در سال  Carlos، 2010همکاران در سال 
2011 ،Mircean  2012و همکاران در سال ،Maazi  و

و همکاران در سال  Milanjeet، 2014همکاران در سال 
گزارش  2015و همکاران در سال  Melendezو  2014

تر از ماده کردند که میزان آلودگی در جنس نر بیش
هاي  هاي نر، نسبت به سگ که سگ باشد، واضح است می
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تمایل به (تري رفت و آمد ي بیش ماده، در محدوده
تر مایل به دارند و صاحبان حیوانات بیش) ولگردي

شانس  نگهداري جنس نر، براي نگهبانی هستند و مسلماً
ارتباط . یابدها افزایش میتماس با کنه نیز در آن

-جنس در بررسی داري بین میزان ابتال به عفونت و معنی

و  Yabsley، 2008و همکاران در سال  Carvalhoهاي 
و همکاران در  Akhtardanesh، 2008همکاران در سال 

-Huerto، 2014و همکاران در سال  Dubie، 2015سال 

medinaوDamaso-mata  و  2015در سال
Motaghipisheh  مشاهده  2016و همکاران در سال

.نگردید
راوانی آلودگی در نژاد مخلوط به طور در این بررسی ف

که با توجه به این .تر از نژاد اصیل بودداري بیشمعنی
تري نسبت هاي نژاد مخلوط از شرایط زندگی ضعیفسگ

ها به اصیل برخوردار هستند و شانس مواجهه با کنه در آن
تر از نژادهاي اصیل است، لذا این اختالف قابل بیش

و  Maaziمسو با بررسی حاضر ه. توجیه خواهد بود
، بیان کردند که میزان ابتال در 2014همکاران در سال 

 Carlosتر است و هاي دورگه و فاقد نژاد خاص بیش سگ
، نشان دادند که میزان آلودگی 2011و همکاران در سال 

در بررسی صورت . باشد تر میهاي مخلوط بیش در سگ
و  2014و همکاران در سال  Milanjeetگرفته توسط 

Dubie  مشخص شد که ارتباط  2014و همکاران در سال
داري بین میزان ابتال و نژاد وجود ندارد، ولی میزان معنی

تر از سایر نژادها آلودگی در نژاد ژرمن شفرد بیش
 Avizeh، 2008و همکاران در سال  Carvalho. باشد می

-Huertoو  Damaso-mataو  2010و همکاران در سال 

medina  نشان دادند که نژاد تأثیري در  2015در سال
.میزان ابتال به عفونت ارلیشیایی ندارد

در بررسی حاضر فراوانی آلودگی سرمی در سگ 
با توجه به سطح  مسلماً. تر از شهري بودروستایی بیش

 تر بههاي شهري و توجه بیشتحصیالت صاحبان سگ
پذیر خواهد بود، وضعیت بهداشتی، این اختالف توجیه

هاي روستایی ساعاتی از وقتشان را  که سگضمن این
تر در معرض عوامل خطر از بیرون از منزل هستند و بیش
در سال  Pretoriusو  Kelly. جمله آلودگی به کنه هستند

نشان دادند وضعیت اقتصادي صاحب دام و 1998
در مناطق روستایی در میزان وجود  ها همچنین تراکم سگ

.مؤثر است ارلیشیا کنیسبادي علیه  آنتی
این تحقیق نشان داد فراوانی نسبی موارد مثبت در 

تر از بدون آن داري بیشطور معنیه هاي داراي کنه، ب سگ
و  Rodriguez، 1996و همکاران در سال  Yamane. است

و همکاران در  Tinoco-garcia، 2005همکاران در سال 
و  Souza، 2007و همکاران در سال  Aguiar، 2007سال 

و همکاران در سال  Carlos، 2010همکاران در سال 
2011 ،Maazi  2014و همکاران در سال ،Damaso-

mata  وHuerto-medina  و  2015در سالMelendez  و
نیز بیان کردند که فراوانی موارد  2015همکاران در سال 

هاي فاقد کنه  هاي داراي کنه نسبت به سگ سگمثبت در 
.باشد تر میبیش

 ارلیشیا کنیسبررسی حاضر نشان داد که شیوع سرمی 
قابل توجه است و سن، نژاد و  اهواز نسبتاً يدر منطقه

با مسلماً .داري داردتماس با کنه با آلودگی ارتباط معنی
هستند پیشنهاد اي که سن و نژاد فاکتور زمینهتوجه به این

با کنه و بهسازي  مبارزهشود با انجام اقداماتی نظیر می
محیط با این عامل مبارزه نمود تا گامی در جهت ارتقاي 

.سطح سالمتی منطقه برداشته شود

تشکر و قدردانی
اجراي این تحقیق تشکر و قدردانی  يتأمین هزینهخاطر ه نویسندگان از معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز ب

.نمایندمی
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Abstract 

    Canine monocytic ehrlichiosis is a tick borne and zoonotic disease caused by Ehrlichia 

canis. The disease has a variety of clinical signs in dogs. The aim of the present study was to 

determine the prevalence and risk factors of Ehrlichia canis in dogs by ELISA assay and 

blood smear examination. Blood samples were randomly collected from 184 urban and rural 

dogs in Ahvaz district. Of the 184 dogs that were studied, 30.98% (95 % CI: 24.28-37.68%) 

and zero percent were identified as positive on the ELISA and blood smear, respectively. 

Logistic regression showed that the odds of infection is 1.6 (95 % CI: 1.3-1.97%) between the 

age based on year and disease and 16.3% of fluctuation in infection was justified by age 

(P<0.001). The odds of infection in male dogs was 1.1 times than female (95% CI: 0.58-2.09) 

(P>0.05). The relative frequency of infection in pure breed and mixed breed were 11.69 and 

44.86 percent, respectively. The odds of infection in mixed breed was 6.14 times than pure 

breed (95% CI: 2.78-13.58) and 17.9% fluctuation in infection was justified by breed 

(P<0.001). The odds of infection in rural dogs was 4.31 times than urban dogs (95% CI: 2.17-

8.59) and 13.9% of fluctuation in infection was justified by location (P<0.001). The odds of 

infection in dogs with tick was 8.51 times than without tick (95% CI: 3.7-19.57) and 2.02% of 

fluctuation in infection was justified by contact with tick (P<0.001). This study confirmed that 

E. canis exists in dogs of Ahvaz district. Prevention and control measures should be 

considered by health authorities. 
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