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 -1ع و باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد بابل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بابل.
 -2گروه انگل شناسی ،واحد بابل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بابل.
دریافت مقاله 17 :آرر  5 ، 1336دی  ،1336پذیرش نهایی 13 :بهمن 1336

چکیده
کریپتوسننپوریدیوم از جملننه بیمنناریهننای مهننم در دام ،طیننور و انسننان اسننت کننه هننم از نظننر بهداشننتی و هننم از لحننا اقتصننادی
دارای اهمیت فراواننی منیباشند .اینن بیمناری توسنط انگنلهنای جننس کریپتوسنپوریدیوم ایجناد منیشنود کنه ینک تنکیاختنه انگلنی از
شاخه اپی کمپلکسا است .این انگنل منجنر بنه اخنتالل در دسنتگاه گنوارش و بنروز اسنهال ینا درگینری دسنتگاه تننفس منیگنردد .مطالعنه
حاضننر بننه منظننور بررسننی میننزان آلننودگی بننه انگننل کریپتوسننپوریدیوم در بوقلمننونهننای بننومی شهرسننتان بابننل در سننال  1335انجننام
گرفت .در این بررسنی ،تعنداد  211نموننه مندفوعی از بوقلمنون هنای بنومی تهینه و بنا روش رینل نلسنون منورد آزمنایش قنرار گرفنت .بنر
اسننا

نتننایج ب نهدسننت آمننده از  211نمونننه مننورد بررسننی ،در  15درصنند نمونننههننا آلننودگی بننه انگننل کریپتوسننپوریدیوم مشنناهده شنند.

جنس ننر و مناده از لحنا مینزان شنیوع آلنودگی اخنتالف معننی داری نداشنتند .مینزان آلنودگی در فصنل پناییز بیشنتر از دیگنر فصنلهنا
بننود .نتننایج حاصننله از ایننن بررسننی نشننان داد کننه آلننودگی بننه کریپتوسننپوریدیوم در بوقلمننونهننای بننومی شهرسننتان بابننل نسننبتا زینناد
مننیباشنند ،لننذا الزم اسننت مطالعننات بیشننتری در ایننن زمینننه انجننام گرفتننه و راهکارهننای مناسننبی در رابطننه بننا پیشننگیری و کنتننرل ایننن
بیماری ارائه گردد.

واژگان کلیدی :کریپتوسپوریدیوم ،بوقلمون بومی ،شهرستان بابل.

مقدمه
کریپتوسننپوریدیوزیس از جملننه بیمنناریهننای مهننم

عننالوه بننر عننواری مسننتقیم ،زمینننهسنناز فعالیننت سننایر
عوامننل پنناتوژن مانننند مایکوپالسننماها در دسننتگاه تنننفس

در دام ،طیننور و انسننان اسننت کننه هننم از نظننر بهداشننتی و

میگردد.

هننم از لحننا اقتصننادی دارای اهمیننت فراوانننی مننیباشنند.

کریپتوسننپوریدیوم عننالوه بننر ایجنناد بیمنناری در دسننتگاه

ایننن بیمنناری توسننط انگننلهننای جنننس کریپتوسننپوریدیوم

تنفس طیور ،بنا تخرینب بافنت روده موجنب بنروز اسنهال و

ایجنناد شننده و از طریننق اسننتقرار در سننط سننلولهننای

اخننتالل در ه ننم و جننذب مننواد غننذایی شننده و در طیننور

مخننناطی دسنننتگاه گنننوارش و تننننفس سنننبب بیمننناری و

صنننعتی اعننم از تخننمگننذار و گوشننتی سننبب افننت تولینند و

اخننتالالت فیزیولوژیننک مننیشننود( .)12تکثیننر و فعالیننت

زینننانهنننای اقتصنننادی منننیگنننردد( .)6تنننکیاختنننه

انگننل در قسننمتهننای مخنناطی دسننتگاه تنننفس و گننوارش

کریپتوسنننپوریدیوم بنننا ایجننناد اخنننتالل در عملکنننرد و

* پست الکترونیک نویسنده مسئول مکاتبهj.hossienzadeh@chmail.ir :

جعفر حسین زاده مرزناکی و محمدرضا یوسفی

فیزیولننوژی سننلولهننای رودهای و همچنننین آسننیبهننایی

ابتدا نموننههنا بنه روش فرمنالین  -اتنر تغلنی و از رسنوب

کنننه از نظنننر پننناتولوژی در سنننلولهنننای رودهای موجنننب

بهدست آمنده روی الم گسنترش تهینه شند ،سنپس اجنازه

مننیشننود ،زمینننهسنناز بننروز سننایر بیمنناریهننای رودهای و

داده شنند تننا گسننترشهننا در محننیط آزمایشننگاه خشننک

دستگاه گوارش نیز میباشد.

شوند .بعند از اینن مرحلنه گسنترشهنا بنه مندت  5دقیقنه

اووسیسنننتهنننای کریپتوسنننپوریدیوم دارای مقاومنننت

توسننط متننانول خننال

تثبیننت و سننپس بننا روش ریننل

ضدعفونی کنننده متنداول مقناوم بنوده و بنه آسنانی از بنین

نهایی و تاًئید اووسیسنتهنا ،نموننههنای مثبنت بنا عدسنی

نمننیروننند .بنننابراین بننا توجننه بننه ایننن کننه انتقننال انگننل از

 111و بننننا اسننننتفاده از روغننننن ایمرسننننیون مالحظننننه

طریننق آب آلننوده یکننی از راههننای عمننده جابجننایی آن در

گردیدننند .سننپس دادههننا بننا اسننتفاده از نننرم افننزار spss

محیط محسوب می گردد ،توجنه بنه اینن مطلنب منی توانند

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نقننش ب نهسننزایی در کنتننرل آن داشننته باشنند( .)3تحقیننق

نتایج

در شهرسنننتان بابنننل و عننندم آگننناهی از شنننیوع انگنننل
کریپتوسپوریدیوم در این شهرستان انجام گرفت.

نمونننه سننبزرنن شننده و اووسیسننتهننا بننه رنننن قرمننز در
آمدننند .از کننل  211نمونننه منندفوع مننورد بررسننی31 ،

مواد و روشها

منننورد واجننند آلنننودگی بنننه اووسیسنننت تنننکیاختنننه

در ایننن مطالعننه نمونننههننای منندفوع بوقلمننونهننای

کریپتوسننپوریدیوم بننود کننه  15درصنند نمونننههننا را شننامل

بنننومی از منننناطق مختلنننا شهرسنننتان بابنننل بنننه روش

گردینند .براسننا

نتننایج بننهدسننت آمننده میننزان شننیوع

تصادفی طنی چهنار فصنل مختلنا سنال از بهنار  1335تنا

آلننودگی در جنننسهننای مختلننا نننر و منناده اخننتالف

زمسننتان همننان سننال جمننعآوری گردینند .حجننم کلننی

معنننیداری نداشننته و درجنننس نننر میننزان آلننودگی نسننبت

نمونننههننا در ایننن بررسننی ،تعننداد  211نمونننه منندفوع بننود

به جنس مناده انندکی بیشنتر بنود .مینزان شنیوع آلنودگی

کننه پننس از انتقننال سننریع بننه آزمایشننگاه انگننلشناسننی

بننه اووسیسننت انگننل کریپتوسننپوریدیوم براسننا

گسننترشهننای تننازه از نمونننههننای منندفوع تهیننه گردینند.

در جدول 2نشان داده شده است.

جدول -1درصد کلی آلودگی به انگل کریپتوزپوریدیوم در نمونههای آزمایش شده
تعداد نمونهها

تعداد مثبت

درصد آلودگی

211

31

15

جدول -2نتایج آلودگی به انگل کریپتوزپوریدیوم بر ازاس جنسی
جنس

تعداد

موارد مثبت

درصد

نر
ماده

121
11

21
11

16/6
12/5

جنننس
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با توجنه بنه ویژگنی رنننآمینزی رینل نلسنون زمیننه

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی

زیننننادی در طبیعننننت مننننیباشننننند کننننه بننننه مننننواد

نلسون رننآمینزی شندند .در مرحلنه بعند بنرای تشنخی

حاضننر در راسننتای اهمیننت پننرورش بوقلمننونهننای بننومی

11

بررزی آلودگی به انگل کریپتوزپوریدیوم ...

بر اسا

نتنایج بنهدسنت آمنده مینزان آلنودگی در فصنول

آلودگی بنوده اسنت .براسنا

نتنایج آزمنون مربنع کنای در

مختلا سنال در جندول  3نشنان داده شنده اسنت .در اینن

میننزان آلننودگی فصننول مختلننا سننال اخننتالف معنننیدار

مطالعننه فصننل پنناییز بننا  1نمونننه مثبننت واجنند بنناالترین

مشاهده نشد ()P>1/15
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جدول  -3نتایج آلودگی به انگل کریپتوزپوریدیوم در فصول مختلف زال
بهار
تابستان
پاییز
زمستان

41
41
61
61

5
3
1
4

12/5
7/5
13/3
6/6

بحث و نتیجهگیری
کریپتوسنننپوریدیوم یکنننی از انگنننلهنننای مهنننم دسنننتگاه
گوارش بنه خصنور روده منیباشند کنه در طینا وسنیعی
مننیکننند ( .)12در ایننران بننرای اولننین بننار قراگوزلننو و
خداشنننا

وجننود ای نن انگننل را بنندون شناسننایی گونننه از

ینننک خنننرو

بنننومی گنننزارش کردنننند ( .)3دزفولینننان و

همکنناران بننا مطالعننهای کننه بننر روی بوقلمننونهننای بننومی
اینننننران انجنننننام دادنننننند مینننننزان آلنننننودگی بنننننه
کریپتوسننپوریدیوزیس را 26درصنند گننزارش کردننند (.)2
حنننق بننننین و همکننناران نیننننز آلنننودگی بننننه انگننننل
کریپتوسننپوریدیوم را در مننزارع پننرورش طیننور گوشننتی
شهرسننتان قائمشننهر مطالعننه کردننند ،کننه از  31مرکننز
بررسی شنده ،تعنداد  7مرکنز واجند آلنودگی بودنند( .)4در
بررسننیهننای مشننابه دیگننری کننه در سننایر نقنناط کشننور
صننورت گرفننت ،حینندری و همکنناران بننا بررسننی شننیوع
آلنننودگی در بوقلمنننونهنننای شهرسنننتان همننندان مینننزان
آلودگی بنه کریپتوسنپوریدیوم را 4درصند اعنالم نمنودهانند
( .)3در بررسنی ننوری و همکناران نینز ،مینزان آلنودگی بننه
انگننل کریپتوسننپوریدیوم در منندفوع مرغننداریهننای اطننراف
تهران  2/25درصد گزارش شد (.)1

وجننننود دارد ،معلننننوم مننننیگننننردد کننننه بیمنننناری
کریپتوسننپوریدیوزیس بننهطننور جنندی در مرغننداریهننای
صنننعتی وجننود داشننته کننه ایننن مس ناًله مننیتواننند نشننانگر
وجود آلودگی در طیور بومی نینز باشند ،زینرا کنه بنا توجنه
بننننه روش پننننرورش طیننننور بننننومی در هننننوای آزاد و
دسترسننی ایننن طیننور بننه آب و غننذاهای غیربهداشننتی و
احیاننننناً آلننننوده بننننه منننندفوع ،انتقننننال اووسیسننننت
کریپتوسننپوریدیوم کننه عمنندتاً منندفوعی-دهننانی مننیباشنند،
بننهسننادگی امکننانپننذیر خواهنند بننود .بنننابر ایننن ،لننزوم
بررسننیهننای بیشننتر در خصننور ابعنناد اپینندمیولوژیکی و
میننزان خسننارت اقتصننادی ایننن بیمنناری ،موضننوعی مهننم
مننیباشنند .هننمچنننین بننرخالف نظننر رایننج در مننورد
کریپتوسننپوریدیوزیس طیننور ،مبنننی بننر اینننکننه ایننن
بیمنناری در طیننور عمنندتاً تنفسننی مننیباشنند تننا گوارشننی،

نتننایج بررسننیهننای مختلننا اهمیننت کریپتوسننپوریدیوم
گوارشنننی در طینننور را نینننز بیشنننتر مطنننرش منننیکنننند
(.)1،11،12
بننا مننروری بننر نتننایج حاصننله از ایننن بررسننی و مطالعننات
دیگر کنه بنه آن هنا اشناره گردیند ،مشنخ

منیشنود کنه

بیمنناری ناشننی از کریپتوسننپوریدیوم بننه صننورت تحننت -
بننالینی و بننالینی در طیننور بننومی وجننود داشننته کننه در
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از میزبانننان از جملننه در طیننور و انسننان ایجنناد عننواری

در مروری به نتنایج گزارشنات مختلفنی کنه در اینن رابطنه

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی

فصل

تعداد نمونه

موارد مثبت

درصد آلودگی

جعفر حسین زاده مرزناکی و محمدرضا یوسفی

تکمیلنننی مولکنننولی بنننه جهنننت شناسنننایی گوننننههنننای

و وجننود سننایر بیمنناریهننای عفننونی و

کریپتوسنننپوریدیوم در اینننن زمیننننه انجنننام گرفتنننه و

شنندت و عننواری ایننن

راهکارهای مناسنبی در رابطنه بنا پیشنگیری و کنتنرل اینن

 الزم اسننت، بنندین ترتیننب.تننکیاختننه بیشننتر مننیشننود

.بیماری ارائه گردد

مطالعنننات بیشنننتری در اینننن زمیننننه انجنننام گرفتنننه و
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مواقننع اسننتر

شننرایط بنند تغذیننهای و اسننتر

راهکارهای مناسنبی در رابطنه بنا پیشنگیری و کنتنرل اینن
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نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی

زپازگزاری
از زحمننات کلیننه همکنناران آزمایشننگاه دامپزشننکی دانشننگاه
.آزاد بابل سپاسگزاری میگردد
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Summary
Cryptosporidium is one of the most important diseases in livestock, poultry and humans; which is important both in
terms of health and economics. It is caused by parasites of the genus Cryptosporidium, which is a parasitic
apicomplexa protozoa. These protozoa can cause enteric infections, diarrhea, or respiratory infections. The present
study aimed at determining infection with Cryptosporidium in native turkeys of Babol region. In the present study,
200 fecal samples from native turkeys were prepared and examined in 2016. Based on our results, from 200 examined
samples, cryptosporidium infection was seen in 15% of the cases. There was no significant difference in infection rate
between males and females. Pollution rates were higher in autumn than in other seasons. According to our results,
native turkeys' cryptosporidium infection rate in Babol is high. Therefore, more studies are needed in this field and
appropriate strategies for preventing and controlling this disease need to be presented.
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