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بررسی آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم در بوقلمونهای بومی شهرستان بابل
جعفر حسین زاده مرزناکی* ،1محمدریا

11

یوسفی2

 -1عرو باشگاه پتوهشگران وان و نلالگان ،واسد بابل ،دانشگاه آزاد اسهمی ،بابل ،ایران.
 -2گروه انگل شناسی ،واسد بابل ،دانشگاه آزاد اسهمی ،بابل ،ایران.
دریافت مقاله 11 :آذر  5 ، 1۹۳۱دی  ،1۹۳۱پذیرش نهایی 1۳ :بهم 1۹۳۱

چکیده
یریاتوسییاوریدیوم از ملییه بیماریهییای مهی در دام ،طیییور و انسییان اسییت یییه هی از ن ییر بهداشییتی و هی از لیییا
ا ت ییادی دارای اهمیییت فراوانییی میباشیید .ای ی بیمییاری توسییی انگلهییای یینی یریاتوسییاوریدیوم ایدییاد میشییود یییه
یییک تکیاختییه انگلییی از شییاخه اپییمالکسییا اسییت .ای ی انگییل مندییر بییه اخییتهل در دسییتگاه گییوارش و بییروز اسییهال یییا
درگیییری دسییتگاه تیینفی میگییردد .ملال ییه ساشییر بییه من ییور بررسییی میییزان آلییودگی بییه انگییل یریاتوسییاوریدیوم در
بو لمونهییای بییومی شهرسییتان بابییل در سییال  1۹۳5اندییام گرفییت .در اییی بررسییی ،ت ییداد  233نمونییه مییدفوعی از
بو لمونهییای بییومی تهیییه و بییا روش ذیییل نلسییون مییورد آزمییایش ییرار گرفییت .بییر اسییاو نتییایج بییه دسییت آمییده از 233
نمونه مورد بررسیی ،در  15در ید نمونیهها آلیودگی بیه انگیل یریاتوسیاوریدیوم مشیاهده شید .ینی نیر و میاده از لییا
میییزان شیییو آلییودگی اخییته م نیییداری نداشییتند .میییزان آلییودگی در ف ییل پییاییز بیشییتر از دیگییر ف ییلها بییود .نتییایج
سا ییله از ای ی بررسییی نشییان داد یییه آلییودگی بییه یریاتوسییاوریدیوم در بو لمونهییای بییومی شهرسییتان بابییل نسییالتاً زیییاد
میباشید ،لییذا الزم اسییت ملال ییات بیشییتری در ایی زمینییه اندییام گرفتییه و راهکارهییای مناسییالی در رابلییه بییا پیشییگیری و
ینترل ای بیماری اراهه گردد.

واژگان کلیدی :ایریاتوساوریدیوم ،بو لمون بومی ،شهرستان بابل

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

جعفر حسینزاده مرزناکی و محمدرضا یوسفی

مقدمه
یریاتوسییاوریدیوزیی از ملییه بیماریهییای مهیی

اندام گرفت.

مواد و روشها

هی از لیییا ا ت ییادی دارای اهمیییت فراوانییی میباشیید.

بییومی از منییاطص ملتلیی شهرسییتان بابییل بییه روش

ایییییی بیمیییییاری توسیییییی انگلهیییییای ییییینی

ت ییادفی طییی هییار ف ییل ملتلی سییال از بهییار 1۹۳5

یریاتوسییاوریدیوم ایدییاد شییده و از طریییص اسییتقرار در

تا زمسیتان همیان سیال می آوری گردیید .سدی یلیی

سییلپ سییلولهییای ملییاطی دسییتگاه گییوارش و تیینفی

نمونهها در ایی بررسیی ،ت یداد  233نمونیه میدفو بیود

سییال بیمییاری و اخییتهالت فیزیولوژیییک میشییود .)12

یییه پییی از انتقییال سییری بییه آزمایشییگاه انگلشناسییی

تکریر و ف الییت انگیل در سیمتهیای ملیاطی دسیتگاه

گسییترشهییای تییازه از نمونییههییای مییدفو تهیییه گردییید.

تنفی و گیوارش عیهوه بیر عیوارت مسیتقی  ،زمینهسیاز

ابتییدا نمونییههییا بییه روش فرمییالی  -اتییر تالییی و از

ف الیییت سییایر عوامییل پییاتوژن ماننیید مایکوپهسییماها در

رسییوب بهدسییت آمییده روی الم گسییترش تهیییه شیید،

دستگاه تنفی میگردد.

سیییای ا یییازه داده شییید تیییا گسیییترشها در میییییی

یریاتوسیییاوریدیوم عیییهوه بیییر ایدیییاد بیمیییاری در

آزمایشیییگاه خشیییک شیییوند .ب ییید از ایییی مرسلیییه

دسییتگاه تیینفی طیییور ،بییا تلرییی بافییت روده مو یی

گسییترشها بییه مییدت  5د یقییه توسییی متییانول خییال

بییروز اسییهال و اخییتهل در هر ی و ییذب مییواد نییذایی

ترالیییت و سییای بییا روش ذیییل نلسییون رنیی آمیزی

شییده و در طیییور یین تی اعیی از تل گییذار و گوشییتی

شییدند .در مرسلییه ب یید بییرای تشییلی

نهییایی و تاًهییید

سییال افییت تولییید و زیانهییای ا ت ییادی میگییردد .)۱

اووسیسییتها ،نمونییههای مرالییت بییا عدسییی  133و بییا

تکیاختیییه یریاتوسیییاوریدیوم بیییا ایدیییاد اخیییتهل در

اسییتفاده از رونی ایمرسیییون مهس ییه گردیدنیید .سییای

عملکییرد و فیزیولییوژی سییلولهای رودهای و همننییی

دادههییا بییا اسییتفاده از نییرم افییزار  spssمییورد تدزیییه و

آسیییی هایی ییییه از ن یییر پیییاتولوژی در سیییلولهای

تیلیل رار گرفتند.

رودهای مو ییی میشیییود ،زمینهسیییاز بیییروز سیییایر

نتایج

بیماریهای رودهای و دستگاه گوارش نیز میباشد.
اووسیسیییتهای یریاتوسیییاوریدیوم دارای مقاومیییت

با تو ه بیه ویتگیی رنی آمیزی ذییل نلسیون زمینیه
نمونییه سییالزرن

شییده و اووسیسییتها بییه رنی

رمییز در

زییییادی در طالی یییت میباشیییند ییییه بیییه میییواد شییید

آمدنیید .از یییل  233نمونییه مییدفو مییورد بررسییی۹3 ،

عفونییننییده متییداول مقییاوم بییوده و بییه آسییانی از بییی

میییورد وا ییید آلیییودگی بیییه اووسیسیییت تکیاختیییه

نمیروند .بنیابرای بیا تو یه بیه ایی ییه انتقیال انگیل از

یریاتوساوریدیوم بیود ییه  15در ید نمونیهها را شیامل

طریییص آب آلییوده یکییی از راههییای عمییده ابدییایی آن

گردییید .براسییاو نتییایج بهدسییت آمییده میییزان شیییو

در مییییی میسییوب میگییردد ،تو ییه بییه اییی مللیی

آلییودگی در نیهییای ملتلیی نییر و مییاده اخییته

میتوانیید نقییش بهسییزایی در ینتییرل آن داشییته باشیید

م نیییداری نداشییته و در یینی نییر میییزان آلییودگی

 .)۳تیقییییص ساشیییر در راسیییتای اهمییییت پیییرورش

نسالت به نی میاده انیدیی بیشیتر بیود .مییزان شییو

بو لمونهییای بییومی در شهرسییتان بابییل و عییدم آگییاهی

آلیییودگی بیییه اووسیسیییت انگیییل یریاتوسیییاوریدیوم

از شیییو انگییل یریاتوسییاوریدیوم در اییی شهرسییتان

براساو نی در دول 2نشان داده شده است.

11
نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی دوره /2شماره /1بهار و تابستان 1318

در دام ،طیور و انسیان اسیت ییه هی از ن یر بهداشیتی و

در اییی ملال ییه نمونییههای مییدفو بو لمونهییای

بررسی میزان شیوع انگلهای خونی در گاوهای ...
جدول -1درصد کلی آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم در نمونههای آزمایز شده

12

ت داد نمونهها

ت داد مرالت

در د آلودگی

233

۹3

15

جدول -2نتایج آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم بر اساس جنسیت
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13
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بییر اسییاو نتییایج بهدسییت آمییده میییزان آلییودگی در

وا یید بییاالتری آلییودگی بییوده اسییت .براسییاو نتییایج

ف ییول ملتلیی سییال در ییدول  ۹نشییان داده شییده

آزمییون مرب ی یییای در میییزان آلییودگی ف ییول ملتل ی

اسییت .در ای ی ملال ییه ف ییل پییاییز بییا  1نمونییه مرالییت

سال اخته م نیدار مشاهده نشد )P>3/35

جدول  -3نتایج آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم در فصول مختلف سال
ف ل
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موارد مرالت

در د آلودگی
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بحث و نتیرهگیری
یریاتوسییاوریدیوم یکییی از انگلهییای مهیی دسییتگاه

آلیییودگی بیییه یریاتوسیییاوریدیوم را  1در ییید اعیییهم
نمودهانیید  .)۹در بررسییی نییوری و همکییاران نیییز ،میییزان

گیییوارش بیییه خ یییور روده میباشییید ییییه در طیییی

آلیییودگی بیییه انگیییل یریاتوسیییاوریدیوم در میییدفو

وسییی ی از میزبانییان از ملییه در طیییور و انسییان ایدییاد

مرنییداریهای اطییرا تهییران  2/25در یید گییزارش شیید

عیییوارت میینییید  .)12در اییییران بیییرای اولیییی بیییار

.)1

راگوزلیییو و خداشیییناو و یییود ایییی انگیییل را بیییدون

در مروری بیه نتیایج گزارشیات ملتلفیی ییه در ایی

شناسییایی گونییه از یییک خییروو بییومی گییزارش یردنیید

رابلییه و یییود دارد ،م لیییوم میییگیییردد ییییه بیمیییاری

 .)۹دزفولیییان و همکییاران بییا ملال ییهای یییه بییر روی

یریاتوسییاوریدیوزیی بییهطییور ییدی در مرنییداریهییای

بو لمونهییای بییومی ایییران اندییام دادنیید میییزان آلییودگی

ن تی و یود داشیته ییه ایی مسیاًله مییتوانید نشیانگر

بییه یریاتوسییاوریدیوزیی را 2۱در یید گییزارش یردنیید

و ییود آلییودگی در طیییور بییومی نیییز باشیید ،زیییرا یییه بییا

 .)2سییص بیییی و همکییاران نییییز آلییودگی بیییه انگیییل

تو ییه بییه روش پییرورش طیییور بییومی در هییوای آزاد و

یریاتوسییاوریدیوم را در مییزار پییرورش طیییور گوشییتی

دسترسییی ای ی طیییور بییه آب و نییذاهای نیربهداشییتی و

شهرسییتان اهمشییهر ملال ییه یردنیید ،یییه از  ۹3مریییز

اسیانییییاً آلییییوده بییییه مییییدفو  ،انتقییییال اووسیسییییت

بررسییی شییده ت ییداد  1مریییز وا یید آلییودگی بودنیید .)1

یریاتوسیییاوریدیوم ییییه عمیییدتاً میییدفوعی-دهیییانی

در بررسیهای مشیابه دیگیری ییه در سیایر نقیاا یشیور

میباشیید ،بییه سییادگی امکانپیذیر خواهیید بییود .بنییابرای ،

ییورت گرفییت ،سیییدری و همکییاران بییا بررسییی شیییو

لییییزوم بررسیییییهییییای بیشییییتر در خ ییییور اب ییییاد

آلییودگی در بو لمونهییای شهرسییتان همییدان میییزان

اپییییدمیولوژیکی و مییییزان خسیییارت ا ت یییادی ایییی
بیمییاری ،موشییوعی مه ی میییباشیید .همننییی بییرخه

.جعفر حسینزاده مرزناکی و محمدرضا یوسفی

اندیییام گرفتیییه و راهکارهیییای مناسیییالی در رابلیییه بیییا

 مالنییی،ن ییر رایییج در مییورد یریاتوسییاوریدیوزیی طیییور

.پیشگیری و ینترل ای بیماری اتلاذ گردد

بییر ای ییییه ایییی بیمیییاری در طییییور عمیییدتاً تنفسیییی

نتایج سا یله از ایی بررسیی نشیان داد ییه آلیودگی
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بییییه یریاتوسییییاوریدیوم در بو لمونهییییای بییییومی

اهمیییت یریاتوسییاوریدیوم گوارشییی در طیییور را نیییز

 لییذا الزم اسییت،شهرسییتان بابییل نسییالتاً زیییاد میباشیید

.)12،11،1 بیشتر ملرح مییند

ملال یییات تکمیلیییی مولکیییولی بیییه هیییت شناسیییایی
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 نتییایج بررسیییهای ملتلیی،میییباشیید تییا گوارشییی

بییا مییروری بییر نتییایج سا ییله از اییی بررسییی و

گونیییههای یریاتوسیییاوریدیوم در ایییی زمینیییه اندیییام

 مشییل،ملال ییات دیگییر یییه بییه آنهییا اشییاره گردییید

گرفتییه و راهکارهییای مناسییالی در رابلییه بییا پیشییگیری و

میشییود یییه بیمییاری ناشییی از یریاتوسییاوریدیوم بییه

.ینترل ای بیماری اراهه گردد
سپاسگزاری
از زسمییات یلیییه همکییاران آزمایشییگاه دامازشییکی
.دانشگاه آزاد بابل سااسگزاری میگردد

ییورت تیییت بییالینی و بییالینی در طیییور بییومی و ییود
داشیییته ییییه در موا ییی اسیییترو و و یییود سیییایر
بیماریهییای عفییونی و شییرایی بیید تاذیییهای و اسییترو
 بیدی.شدت و عیوارت ایی تکیاختیه بیشیتر مییشیود
 الزم اسییت ملال ییات بیشییتری در اییی زمینییه، ترتییی
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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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