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رنجبر1

 -1مؤسسه ترقیقات واکس و سر سازی رازی ،سازمان ترقیقات ،آموزش و تروی کشاورزی ،کرش ،ایران.
دریافت مقاله 17 :مهر  ،1931بازنگری 13 :آبان  ،1931پذیرش نهایی 2 :بهک 1931

چکیده
کریپتوسفففپوریدیوز یفففی بیکفففاری انگنفففی اسفففت کفففه بفففه وسفففینه تییاختفففهای از جففف ی کریپتوسفففپوریدیو
 )Cryptosporidiumدر جففانوران ای ففاد میجففود .ایفف انگففل در دا هففا بففه ویففژه نشففدوارک دگان ،سفف در های اسففهاه
نفوزادان را بففه وجفود مففیآورد .م بف مسفتقین و عکففده آلففودگی ،مفدفو حففاوی اووسیسففت و انتقفاه از راه دهففان میباجففد.
هففد از ایفف پففرو ه جداسففازی و ج اسففایی گونففههففای تییاختففه کریپتوسففپوریدیو بففه روش ریدتج اسففی در اسففهاه
گوسففالهها بففه م ظففور پیشففگیری و ک تففره بیکففاری بففوده اسففت .تدنففین اووسیسففت از مففدفو بففا اسففتااده از تک یففی
ج اورسففازی ،رن ف آمیففیی بففا روش زیففل نینسففون اصففالح جففده روش ه ریکس ف ) و ج اسففایی بففا کنیففدهای تشدیلففی
ان ففا جففده اسففت .بففدی م ظففور ،از گوسففالههای مبففتال بففه اسففهاه و بففدون اسففهاه در اسففتان البففیر بففه ترتیف  151و 51
نکونففه مففدفو بففه یففور تلففادفی جک ف آوری گردیففد .از تکففداد 151نکونففه مففدفو اسففهالی جک ف آوری جففده بففه صففورت
تلادفی ،تکفداد  01نکونفه مببفت بفود کفه  91درصفد آلفودگی را نشفان میدهفد .در هفی یفی از نکونفههای مفدفو بفدون
اسهاه گوسفالهها  51نکونفه) انگنفی اووسیسفت) مشفاهده نشفد .در گوسفالههای زیفر یفی مفاه مبفتال بفه اسفهاه بفه ویفژه
در دو هاتففه اوه  91درصففد آلففودگی مشففاهده جففد کففه ناجففی از کریپتوسففپوریدیو پففارو بففود .در کشففور ایففران تناففات
گوسففالههففا  21-12درصففد متوس ف  10درصففد) مففیباجففد کففه از ای ف تناففات  10درصففدی حففدود  75درصففد را س ف در
اسهاه به خودش اختلا

میدهفد و یکفی از تفییاختفههفای مهفن کفه موجف اسفهاه مفیجفود انگفل کریپتوسفپوریدیو

است .در بررسی حاعفر نکونفههای مفدفو بفدون اسفهاه گوسفالهها انگنفی نداجفت د و در گوسفالههای زیفر یفی مفاه مبفتال
به اسهاه به ویژه در دو هاته اوه  91درصد آلودگی مشاهده جد.

واژگان کلیدی :جداسازی ،ج اسایی ،کریپتوسپوریدیو  ،اسهاه گوسالهها ،استان البرز

* پست الکترونیی نویس ده مسئوه مکاتبهkarimighr2003@yahoo.com :

غالمرضا کریمی و همکاران

امریکففا گففیارش جففد  .)17در سففاه  1371در نففو گففاو

مقدمه
کففاهم بهرهدهففی و از بففی رفففت م ففاب پروتئی ففی

گرفففت .از  1371مففیالدی بففه بکففد اهکیففت یافففت و از

و

تکا دا هفا و انسفان گفیارش جفد .کریپتوسفپوریدیوز در

میففر ،الغففری ،هیی ففههای درمففان و کففاهم جففیر مففادران

گونفففههای مدتنفففپ پسفففتانداران اهنفففی و وحشفففی،

اسففففت .عففففوامنی ففففون ویرورهففففا ،باکتریهففففا،

پرندگان و بفه نفدرت خینفدگان و ماهیهفا گفیارش جفده

تییاختفففهها ،تارچهفففا و ترذیفففه باعففف آن میجفففوند.

اسففت جففدوه جففکاره  .)15 ،9 )1کریپتوسففپوریدیو

میففانگ تناففات گوسففالهها در ایففران  10درصففد میباجففد

در ایران برای اولفی بفار در گوسفاله توسف تراگوزلفو در

کفففه  75درصفففد آن را سففف در اسفففهاه بفففه خفففودش

سففاه  1909گففیارش جففده اسففت .درپسففتانداران دو نففو

میدهد.کریپتوسفففپوریدیوز یفففی بیکفففاری

کریپتوسففپوریدیو کففه جففامل کریپتوسففپوریدیو پففارو

اسهاه گوسفالهها یکفی از عوامفل مهفن مفر

حیففوانی اسففت و خسففارات اتتلففادی ناجففی از مففر

اختلفففا

انگنففی اسففت کففه بففه وسففینه تییاختففهای از جفف ی

وکریپتوسفففپوریدیو آندرسفففونی میباجفففد از اهکیفففت

کریپتوسفففپوریدیو در جفففانوران ای فففاد میجفففود .ایففف

خاصففی برخوردارنففد .کریپتوسففپوریدیوز از نقففاا مدتنففپ

انگففل بففرای مهففرهداران از جکنففه پسففتانداران ،پرنففدگان،

جهففان گففیارش جففده و میتففوان گاففت یففی بیکففاری

خینففدگان و ماهیففان بیکففاریزا میباجففد .در دا هففا بففه

جهانی است.

ویففژه نشففدوارک دگان سفف در های اسففهاه نففوزادان را

در دا های بیر روش آلوده جدن با لیسیدن بافتهای

به وجفود مفیآورد  .)11عفالوه بفر اهکیفت پیجفکی آن،

پوجشی خارجی پوست و اجیا آلوده به اووسیست،

آلففودگی در حیوانففات مککفف اسففت باعفف خسففارات

مکیدن بافتهای سر پستانی ،ب د نا  ،نوجیدن آ یا

اتتلادی تابل توجهی بفه دلیفل میفیان ابفتالی ففراوان و

جیر آلوده و پوز زدن یا خوردن مواد مرذی و غیر مرذی

گاهی اوتفات کفاهم جفدید رجفد و در نتی فه الغفری و

آلوده میباجد.

حالففت عففکپ عکففومی حیوانففات مبففتال جففود .)10 ،12

در حیوانفففات جفففوان اسفففهاههای مقفففاو یکفففی از

 31درصفففففد گاوداریهفففففا و بفففففیم از  51درصفففففد

عوار

بفالی ی انگفل مرسفو میجفود و حیوانفات کفن

گوسففالههای یففی گففاوداری میتوانففد آلففوده باجففد .تففوان

سفف و برههففا را میکشففد .عالدففن درمانگففاهی جففامل

بقففای جففر در مییبففان بففرای تکففا یففوه زنففدگی دادففن

اسهاه آبکی که اغن

بفدبو اسفت و تبفدیل بفه موکوسفی

انسان آلفوده ،روش زیفاد جفدن آن در ففرد آلفوده ،تکفرار

زرد یففا سففبی و بسففیار زیففاد میجففود کففه  2تففا  19روز

آلففودگی در داخففل بففدن موجففود آلففوده ،تکففداد و ت ففو

یفففوه میکشففففد ،بففففی اجففففتهایی ،افسففففردگی ،درد،

فراوان مییبان و زنفده مانفدن یفوالنی در مرفی زیسفت

دهیدراتاسففیون و از دسففت دادن وزن بففه هکففراه تفف

باع جده کفه مبفارزه بیولو یفی بفا ایف تییاختفه غیفر

میباجففد .در اسففهاه حففاد بففا دفف غیففر یبیکففی مففدفو ،

مککففف جود.کریپتوسفففپوریدیو پفففاروو ت هفففا در روده

کن آبی پیشرونده و مفر

فد روز مشفدن

کو ففی تکامففل مییابففد و اووسیسففتهای آن کففو کتر

میجفففود .دوره ککفففون بفففی  2تفففا  11روز میباجفففد.

از کریپتوسففپوریدیو مففوریی اسففت .بففه ت هففایی باعفف

آلففودگی اغنفف مففوارد مربففوا بففه کریپتوسففپوریدیو

بیکففاری بففالی ی در گوسففالههای جففوان میجففود و زمففان

پاروومیباجففففد اگففففر ففففه آلففففودگی جففففیردان بففففا

عاونت نهاته آن  9تا  0روز میباجد .)10

کریپتوسففففپوریدیو مففففوریی در گاوهففففای گوجففففتی

کریپتوسففپوریدیو بففرای اولففی بففار در سففاه 1317
توس ف Tyzzerدر غففدد مکففدی مففوش از ایففاالت مترففده

بفه فاصفنه

مشففاهده جففده اسففت .کریپتوسففپوریدیو پففاروو بففه
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و میفر،

و در سفففاه  1370در انسفففان مفففورد ج اسفففایی تفففرار

جداسازی و شناسایی تکیاخته کریپتوسپوریدیوم ...
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ت هففایی باعفف بیکففاری بففالی ی در گوسففالههای جففوان

یی موالر بفه آن اعفافه جفده و مرنفوه حاصفل بفه لولفه

میجففود و زمففان عاونففت نهاتففه آن  9تففا  0روز میباجففد

آزمایم م تقفل و پفی از سفانتریایو تسفکت رویفی بفه

 .)12در گاوهففففا ،ایفففف بیکففففاری انگنففففی مککففففوالل

لوله استریل دیگفر م تقفل و دوبفاره سفانتریایو جفد .در

گوسففالههای کففو کتر از یففی مففاه  5تففا  11روزه) را

نهایففت رسففو حاصففنه از سففانتریایو بففا  1سیسففی

مبففتال میک ففد و بدشففی از ککففپنکی اسففهاه نففوزادان را

نرمففاه سففالی مدنففوا جففد .از نکونففههای مسففتقین

تشففکیل میدهففد .هففد از ایفف ترقیفف جداسففازی و

مففدفو و نکونففههای ترنففیی جففده اووسیسففت گسففترش

ج اسففایی گونففههای تییاختففه کریپتوسففپوریدیو بففه

تهیفففه نکفففوده و بفففه روش زیلنینسفففون اصفففالح جفففده

روش ریدتج اسففی در اسففهاه گوسففالهها بففه م ظففور

رن آمییی کرد و مورد بررسی ترار گرفت.

ییشفففگیری و ک تفففره بیکفففاری بفففوده اسفففت .در ایففف

ذخیره اووسیسعتها بعه صعورت زنعده :جهفت

معالکفففه در نظفففر اسفففت بفففا جداسفففازی و ج اسفففایی

حاففی اووسیسففتهای احتکففالی بففه صففورت زنففده ،یففا در

گونفففههفففای بیکفففاریزای کریپتوسفففپوریدیو بفففا روش

صففورت ترنففیی و تشففدین اووسیسففتها ،مقففداری از

ریدففت ج اسففی در نکونففههففای ارسففالی گوسففالههففای

نکونففه م فدفو یففا سوسپانسففیون اووسیسففت را در داخففل

جفوان گفامی معکففئ در راه مبفارزه بففا مشفکل برداجففته

مرنففوه دیکرومففات پتاسففین  2/5درصففد مدنففوا کففرده

جود.

و در یدیففففاه  9درجففففه نگهففففداری کففففرده انففففد.

مواد و روشها

اووسیسفتهای زنفده در صفورت لفیو  ،بفرای آلودهسفازی

جمعععآوری نمونععه:

ففد گففاوداری بففه یفففور

تلففادفی از م ففای مدتنففپ البففرز مان ففد ماهدجففت،

و تکبیففر در تدنمففرش ج ففی دار یففا حیففوان آزمایشففگاهی
استااده خواهد جد.

کففردان ،سففاوجبالش و نظرآبففاد انتدففا جففد و یکلففد و

رنععگآمیزی بععا روش زیععل نیلسععون اصععال

پ ففاه نکونففه مففدفو از گوسففالههای جففوان مبففتال بففه

شععده (روش هنریکسععن) :روش زیففل نینسففون سففرد

اسففهاه و  51نکونففه هففن از مففوارد بففدون عالمففت بففه

اصالح جفده کفه اولفی بفار توسف ه ریکسف و پفوهن ی

صففورت تلففادفی جکفف آوری جففد .روش نکونففهگیری از

ارادففه جففد و ترییففرات دیگففری پففی از آن هففن پیش ف هاد

رکتو با اسفتااده از دسفتکم یفی بفار ملفر و انتقفاه

جففده اسففت بففه صففورت گسففترده بففرای رنفف آمییی

بفففه شفففرو پالسفففتیکی در دار صفففورت گرففففت و

اووسیستهای کریپتوسپوریدید استااده میجود:

مشدلففففات و تاریدیففففه گنففففه و گوسففففاله مففففورد

 -1تهیه اسکیر از مدفو در اسالید

نکونهبرداری جفامل سف  ،جف ی ،عالدفن بفالی ی و غیفره.

 -2خشی کردن آن در دمای اتا

وبففت جففد و نکونففههای مففدفو ترففت جففرای م اسفف

 -9وابت کفردن ففیکی ) بفا متفانوه  30درصفد بفه

ک ار ین به آزمایشگاه انگلج اسی م تقل جدند.
آمععاده سععازی نمونععه :تدنففین اووسیسففت از

مدت  2تا  0دتیقه
 -9خشی کردن آن در دمای اتا

مففدفو بففا اسففتااده از تک یففی ج اورسففازی بففا ککففی

 -5وابت کردن فیکی ) مدتلر با حرارت

جفففکر یفففا نکفففی اجفففبا ان فففا جفففد .یبففف روش

 -0کربففوه فوجفففی غنففیی بفففه مففدت  21تفففا 01

 Casemoreو هککففففاران  ،)2مقففففدار  5سیسففففی از
مدفو گوسفالهها را بفا  11سیسفی فسفاات بفافر سفالی

دتیقه
 -7جستشفففوی کامفففل و رنففف زدایی خایفففپ بفففا

ففد الیففه گففاز

اسففیدکنریدریی یففی درصففد در الکففل اتففانوه  30درصففد

اسففتریل عبففور دادهانففد و  5سیسففی از مرنففوه سففوکروز

بففففه مففففدت  11تففففا  15وانیففففه یففففی سیسففففی

اعففافه و مدنففوا و سوسپانسففیون را از

غالمرضا کریمی و همکاران

اسیدکنریدریی در  33سی سی اتانوه).

زیفففل نینسفففون اصفففالح جفففده ان فففا جفففده و 1تفففا 9

 -1جستشوی اسالید در با آ

اووسیسففففت انگففففل در هففففر میففففدان  5 ،)+تففففا 25

 -3رن ف آمییی بففا ماالجففیت گففری  1/5درصففد بففه

اووسیسفففت انگفففل در هفففر میفففدان  )++و بفففیم از 25
اووسیسففت انگففل در هففر میففدان  )+++در نظففر گرفتففه

مدت  91وانیه
 -11جستشو با آ

جده اسفت .مککفوالل بفا مشفاهده انگفل در  9تفا  5میفدان

تشعخی ::بفرای تشفدین اولیفه ،ابتفدا گسفترشها

میکروسففکوپی و میففانگی آن نتی ففه اعففال میجففود.

و مففوارد مشففکو

بففا عدسففی  111ایکرسففیون بررسففی

هکففراه بففا عالدففن بففالی ی میباجففدو

انیففه در گوسففاله

میجففوند و اگففر حتففی یففی اووسیسففت در گسففترش

اسفففهالی در هفففر میفففدان میکروسفففکوپی بفففیم از 21

مشففاهده جففود ،نکونففه مببففت تنقففی میجففود .بففرای

اووسیسففت جففکارش جففود یففا جففکارش تدنهففا آن گونففه

تشفففدین و تأییفففد نهفففایی اووسیسفففتها و مشفففاهده

باجففد کففه در هففر گففر مففدفو  9x11 0عففدد اووسیسففت

اسففپوروزودیتها ،کنیففه گسففترشهای مببففت بففا عدسففی

وجفففففود داجفففففته باجفففففد .میتفففففوان اسفففففهاه را

 111هن بررسی میجوند.

کریپتوسفففپوریدیایی تنقفففی نکفففود .ت ییفففه و ترنیفففل

جهففت یبقهب ففدی جففدت آلودگی،اووسیسففتها بففا

دادهها به صورت درصدگیری ساده ان ا جده است.

درجفففتنکادی عدسفففی جفففیئی  91مشفففاهده و بررسفففی

در ایفف ترقیفف انففدازه اووسیسففتها گرفتففه جففد

جفففدند و تکفففداد اووسیسفففتها در  9تفففا  5میفففدان

جففدوه  )1و بففا گیارشهففای دیگففر مرققففی مقایسففه

میکروسففکوپی جففکارش جففد و میففانگی جففدت آلففودگی

جده است.

را با  )+++ ،)++ ،)+به یری زیر بیان جد:
 )1بفففا مشفففاهده 1تفففا  9اووسیسفففت انگفففل در هفففر
میدان  ،)+آلودگی خایپ گیارش جد.
 )2بففا مشففاهده  5تففا  25اووسیسففت انگففل در هففر
میدان  ،)++آلودگی مالین گیارش جد.
 )9بففا مشففاهده بففیم از  25اووسیسففت انگففل در هففر
میدان  ،)+++آلودگی جدید گیارش جد.

نتایج
از تکففداد 151نکونففه مففدفو اسففهالی جکفف آوری

انففدازه کریپتوسففپوریدیو مففوریی  ،5/0-7/9انففدازه
کریپتوسفففففففپوریدیو پفففففففاروو  9-0میکفففففففرون،
کریپتوسفففففپوریدیو آندرسفففففونی 5/9-5/7میکفففففرون
میباجفففد .انفففدازه کریپتوسفففپوریدیو ریفففانی 9/2-9/7
میکففففرون و کریپتوسففففپوریدیو هففففومی یی9/3-9/9
میکرون است.
در کنیففه نکونففههای مففدفو بففدون اسففهاه گوسففالهها
انگنففی اووسیسففت) مشففاهده نشففد .در گوسففالههای زیففر
یففی مففاه بففه ویففژه دو هاتففه اوه  91درصففد آلففودگی

جده از اسفتان البفرز بفه صفورت تلفادفی در سفاه هفای

مشففاهده جففد کففه بففه نظففر کریپتوسففپوریدیو پففاروو

 1935و  ،1930تکففداد  01نکونففه مببففت بففود کففه 91

میباجد جکل1و.)2

درصففدآلودگی را نشففان میدهففد .رنفف آمییی بففا روش
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بففا عدسففی جففیئی  91حففداتل  51میففدان میکروس فکوپی

حضور بفیم از  25اووسیسفت در هفر میفدان دیفد اغنف
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شکل  -1نمونه مثبت تشخی :داده شده در رنگآمیزی زیل نیلسون اصال شده

شکل  -2نمونههای اندازهگیری شده با میکروسکوپ نوری ( .)1397-1396

غالمرضا کریمی و همکاران
جدول شماره -1طول و عرض اووسیستهای اندازهگیری شده با میکروسکوپ نوری (.)1397-1396

3.7
4.2
3.8
3.9
4.5
4.1
4.4
4.3
3.2
3.2
3.1
3.2
4.1
3.5
4.1
3.9
4.0
3.5
4.1
3.1

4.6
4.9
4.5
4.5
5.1
4.4
4.8
4.4
3.9
4.9
4.7
4.0
4.7
4.1
4.4
4.5
4.7
3.9
4.7
3.3

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

4.5
3.8
4.6
3
3.5
4.4
4.2
4
3.6
3.6
3.4
3.0
3.1
3.2
4.3
3.8
3.8
3.6
4.3
3.7

4.6
4.6
4.9
3.4
3.6
5.0
4.6
4.7
4.5
3.8
3.9
3.9
3.8
4.0
4.4
3.9
4.0
4.3
4.4
4.2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

کریپتوسففپوریدیوز از نقففاا مدتنففپ جهففان گففیارش

بحث و نتیجهگیری
اسففهاه ناجففی از کریپتوسففپوریدیوز در گوسففالههففای

جده است و میتفوان گافت یفی بیکفاری جهفانی اسفت.

نففوزاد یکففی از مشففکالت مهففن بهداجففتی مففیباجففد و

در گونففههففای مدتنففپ پسففتانداران اهنففی و وحشففی،

موجفف خسففارات جففدید اتتلففادی مففیجففود .اسففهاه

پرندگان و به نفدرت خینفدگان و مفاهیهفا گفیارش جفده

و میففر و کففاهم

اسفففت .در اروپفففا  1گونفففه کریپتوسفففپوریدیو در گفففاو

گوسففالههففا یکففی از عوامففل مهففن مففر

بهففرهدهففی و از بففی رفففت م ففاب پروتئی ففی حیففوانی

گففیارش جففده اسففت کففه عبارت ففد از :کریپتوسففپوریدیو

و میففر،

پففاروو  ،آندرسففونی ،بففوویی ،ریففانی ،فنففیی ،هففومی یی،

الغری ،هیی فه درمفان و کفاهم جفیر مفادران مفیباجفد

منفففه اگریفففدیی و سفففودیی .معالکفففات کتابدانفففهای

 .)11نیدیففی بففه  91تففا  51در صففد گوسففالههففا در

نشففففانده ده  9نففففو کریپتوسففففپوریدیو در ایففففران

خففاله اولففی مففاه زنففدگی خففود مبففتال بففه اسففهاه

میباجففد کففه کریپتوسففپوریدیو پففاروو در پسففتاندارانی

مففیجففوند .در کشففور مففا تناففات گوسففالههففا 12-21

ففون گففاو گوسففالههای جففوان) ،گوسففا د ،بففی ،اسفف ،

اسففت و خسففارات اتتلففادی آن ناجففی از مففر

درصد متوس  10درصد) مفیباجفد کفه از ایف تنافات

مفففوش ،خفففو

 10درصففدی حففدود  75درصففد را سفف در اسففهاه بففه

بففففففففوویی ،کریپتوسففففففففپوریدیو آندرسففففففففونی

مففیدهففد .یکففی از تففییاختففههففای

وکریپتوسففپوریدیو ریففانی در گوسففالههایی کففه از جففیر

خففودش اختلففا

و انسفففان بفففوده وکریپتوسفففپوریدیو

مهففن کففه موجفف اسففهاه مففیجففود ایفف انگففل اسففت.

گرفتففه جففدهاند ،گففیارش جففده اسففت .کریپتوسففپوریدیو

اختلاصففی نیسففت و یکففی از بیکففاریهففای مشففتر

آندرسونی درگاوهای بال وجود دارد.

نوپدیففد بففی انسففان و حیففوان تنقففی مففیجففود و ایفف

در بررسفی عییففیی و هککففاران مشففدن جففد کففه در

مسففأله و عففد درمففان مففؤور بففر عففد آن اهکیففت ایفف

گوسالههای آلفوده میفیان بفروز اسفهاه  2/9برابفر بیشفتر

بیکاری را دو

دان میک د.

از گوسفففالههای غیفففر آلفففوده اسفففت  .)1اغنففف مفففوارد
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گففیارش جففده مربففوا بففه گففاو و گوسففا د و بففی میباجففد

رعففازاده و هککففاران در سففاه  1911در یففی واحففد

اما در دیگر دا هفا نیفی مان فد جفتر میتوان فد بفه ع فوان

جففیری ایففرا تهففران میففیان آلففودگی در گوسففالههای

یففی مدففین عکففل نکففوده و سففب انتقففاه تییاختففه بففه

مبففتال بففه اسففهاه را  2/1درصففد و در گوسففالههای شففاهرال

حیوانففففات دیگففففر جففففوند  .)19گر ففففه وجففففود

سالن صار درصد گیارش کردند .)19
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کریپتوسففففپوریدیو در مففففدفو دا هکففففواره نشففففانه

مربکنففففی و هککففففاران در سففففاه  1971میففففیان

بیکففاری نکیباجففد امففا در دا هففای اسففهالی آلففودگی بففه

آلففودگی در گوسففالههای شففاهرال سففالن در گاوداریهففای

ای تییاختفه میتوانفد سفیر بیکفاری را وخینتفر سفازد.

اسففال جففهر را  12/7درصففد گففیارش کردنففد  .)7ب ففابر

در بررسففی رن بففر بهففادری و عنیففاری در سففاه 1931

معالکففففات منکففففی و نایفففف زاده در سففففاه  1910در

آلففودگی عکففدتال در گوسففالههای زیففر  2مففاه گففیارش جففد

جهرسفففتان خفففر آبفففاد میفففیان آلفففودگی در گاوهفففا و

 .)11فتففوحی اردکففانی و هککففاران در سففاه  2111نیففی

گوسففالههای اسففهالی و غیففر اسففهالی در هففار فلففل

کریپتوسفففپوریدیوز را در  11/3درصفففد گاوهفففای مفففورد

یکسففان بففوده اسففت ،یبفف ایفف معالکففه در جککیففت

بررسففی گففیارش نکودنففد کففه البتففه در ای ف ترقی ف نیففی

دا هففای بففدون اسففهاه ،گاوهففای بففال بففاالتری میففیان

س ف حیففوان از عوامففل تأویرگففذار بففر آلففودگی مرسففو

آلففودگی  29/75درصففد) و در جککیففت دا هففای مبففتال

میجففود و گوسففالههای جففیرخوار بففا سف زیففر  2مففاه بففا

بففه اسففهاه گوسففالهها بففاالتری میففیان آلففودگی 21/1

جففیو  99/0درصففد بیشففتری میففیان آلففودگی را نشففان

درصففد ) را نشففان دادنففد .ب ففابر هکففی بررسففی درصففد

دادند .)9

آلففودگی در دا هففای میبففور در خففر آبففاد  17/5درصففد

مدبففر دزفففولی و مشففکی در سففاه  1911میففیان

بففوده اسففت  .)0در معالکففهای کففه توس ف نورمرکففدزاده

آلففودگی در جککیففت گاوهففای ترففت معالکففه بففدون

و هککففاران در سففاه  1913در آذربای ففان جففرتی ان ففا

اسففهاه را  11درصففد گففیارش کردهانففد ،آنهففا میففیان

جفففد میفففیان جفففیو آلفففودگی در نکونفففههای مفففدفو

آلفففودگی در گوسفففالههای اسفففهالی زیفففر  9مفففاه را 21

درگوسالههای مبفتال بفه اسفهاه  91/9درصفد بفود .)11

درصففد و میففیان آلففودگی در گوسففالههای ککتففر از  9مففاه

در بررسففی حاعففر نکونففههای مففدفو بففدون اسففهاه

بدون اسهاه را  29درصد گیارش کردهاند .)3 ،1

گوسففالهها انگنففی نداجففت د و در گوسففالههای مبففتال بففه

لعفففپاهلل زاده و هککفففاران در سفففاه  1919میفففیان
آلففودگی در گوسففالههای اسففهالی زیففر یففی مففاه س ف در

اسففهاه زیففر یففی مففاه بففه ویففژه در دو هاتففه اوه 91
درصد آلودگی مشاهده جد.

تادن جهر و بابل را  22/1درصد گیارش کردهاند .)5
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Summary
Crytosporidiosis is a parasitic disease caused by the cryptosporidium protozoan in the vertebrate animal. This
parasite in livestock special ruminants causes diarrhea syndromes in infants. The main sources of the parasite
spread are infectious feces and the host mouth. The purpose of this project was to isolate and identify the cryptosporidium species by morphological indices in diarrheic calves in order to detect and control the disease. According
to the method of Casemore et al., purification of oocysts from feces using flotation technique was carried out.
Staining with modified Zeil nelson method (Henrisksen method) and identification with diagnostic keys was done.
Cryptosporidium parvum alone causes clinical disease in young calves; the latent infection time is 3 to 6 days.
Cryptosporidium muris, C. Andersoni and C. ryanae have been reported in weaned calves, and C. Andersoni has
been also observed in adult cattle. The total of 150 cattle fecal samples were randomly collected from Alborz
province. 60 out of 150 (40%) calf diarrhea positive samples were detected by modified Zeil nelson method staining. In all fecal samples from calves without diarrhea, the oocyst was not observed. In calves below one month,
especially in the first two weeks, 40% of the diarrheic samples were infected. This protozoon is a zoonotic and
opportunistic parasite and, in Iran, it has been reported from various species like poultry, cattle, sheep and goats
and it may cause significant economic losses which need much more attentions.
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