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بررسی فراوانی آلودگی بوقلمونهای بومی شهرستان دزفول به انگل کریپتوسپوریدوم
مسعود سلطانی الوا ر؛ محمدحسین راضی جاللی و علیرضا شاهرکنی
(تاریخ دریافت 9/5/6؛ تاریخ پذیرش )91/6/ 1

چكیده:
کریپتوسپوریدیوم بیماری انگلی مشترك بین انسان ،دام و ماکیان میباشد و در افراد دارای سیستم ایمنی
کامل آلودگی بدون عالمت و یا توأم با اسهال محدود شونده میباشد ولی در افراد دارای نقص سیستم ایمنی
عالئم بسیار شدیدی میباشد و باعث اسهال مزمن و در نهایت مرگ میشود ]1[ .برای انجام این تحقیق
تعداد  22نمونه مدفوعی از جمعیت بوقلمونهای بومی شهرستان دزفول اخذ شد و حضور انگل با استفاده از
روش زنگآمیزی زیل نلسون اصالح شده مورد بررسی قرار گرفت.نتایج تحقیق حاضر حضور انگل در
جمعیت بوقلمون های بومی دزفول را نشان میدهد به طوری که 4نمونه از نمونههای اخذ شده مثبت بودند.
به عبارت دیگر  %از نم ونه ها آلوده می باشند،که این الودکی ارتباط مستقیمی با عالیم اسهال و الغری
ندارد.و این پژوهش نشان دهنده این است که جنس نر بیشتر از جنس ماده آلوده می باشند.
کلمات کلیدی :انگل کریپتوسپوریدیوم ،بوقلمون ،دزفول ،زیل نلسون

.دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد دانشكده کشاوررزی -گروه دامپزشكي
 .1دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد دانشكده کشاوررزی -گروه دامپزشكي
 .دانش آموخته رشته کارشناسي ارشد انگل شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
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مقدمه
انگل کریپتوسپوریدیوم یكي از مهمترین انگل-
های رودهای ميباشد که در پستانداران به ویژه
انسان (کودکان ،بيماران ایمني تحت مخاطره) []1
و حيوانات اهلي یكي از عوامل بسيار مهم در ایجاد
اسهال شدید و مداوم ميباشد .انتقال این عفونت به
صورت مدفوعي یا دهاني و یا از طریق تماس
مستقيم یا غيرمستقيم و با موادغذایي و نوشيدني
انجام ميشود.
این تك یاخته انتشار جهاني داشته و در برخي
از جوامع جزء مهمترین عوامل اسهال در کودکان
است .یكي از خصوصيات مهم کریپتوسپوریدیوم در
کشور ایران اختصاصي بودن روش تشخيص آن
است که اطالعات زیادی در کشورمان وجود ندارد.
احتماالً یكي از مهمتریم راههای انتقال این
انگل در مراکز نگهداری کودکان ،معلولين و
سالمندان از طریق مستقيم و فردبهفرد مي-
باشد[ ] ،در مناطق روستایي این انگل در افرادی
که به طور مكرر با دام در تماس ميباشند دیده
ميشود ]4[.در کشورهای صنعتي انتقال این انگل
از طریق آب و مواد غذایي در همهگيریهای این
انگل گزارش دادهاند .در ميان گونههای
کریپتوسپوریدیوم :کریپتوسپوریدیوم پاوروم و
کریپتوسپوریدیوم هومينيس از شایعترین گونه-
هایي هستند که انسان را آلوده ميکنند ]5[.در
افراد مبتال به  HIVکریپتوسپورید یوزیس یكي از
مهمترین و جدیترین عفونتهای فرصت طلب
ميباشد ]7 ، 6[.اما بيماریزایي این انگل با توجه
به گونه انگل ،نوع ،سن و وضعيت سيستم ایمني
ميزبان متفاوت ميباشد.
تا کنون  9گونه از در حيوانات اهلي شناسایي
شده است از این تعداد ،دو گونه عفوني در جوجه
ها و بوقلمون ها وجود دارد که C.meleagridis
,کریپتوسپوریدیوم بایله ای نام دارند .این دوگونه
انتشار جهاني دارند و به دو صورت مستقيم(در اثر

تماس با انسان یا حيوان الوده)یا غير مستقيم از
محيط آلوده( اب اشاميدني و)...و با خوردن مواد
الوده به مدفوع انتقال مي یابد(. ) 1
علي رغم اینكه در طول دهه اخير گزارشاتي در
مورد شيوع گونه های مختلف کریپتوسپوریدیوم در
ميزبان های همانند انسان ،دام و طيور ارائه شده
است ( )7،9، ، 5اطالعات جامعي در مورد
آلودگي کریپتوسپوریدیای در ماکيان بومي
شهرستان دزفول گزارش نشده است این در حالي
است که این پرندگان جمعيت وسيعي را در
جوامع روستایي این منطقه به خود اختصاص داده
اند و بدليل تماس مستقيم از منابع مهم آلودگي
انسان به شمار مي روند در این تحقيق ما به دنبال
آن هستيم تا موارد آلودگي کریپتوسپوریدیای
ماکيان را در شهرستان دزفول مورد بررسي
قراردهيم و در حقيقت محقق به دنبال سوال اصلي
این تحقيق بوده است که:
"ميزان آلودگي کریپتوسپوریدیای در ماکيان
بومي شهرستان دزفول چقدر است؟
روش کار:
برای انجام دادن این تحقيق یا طرح تعداد 122
نمونه از جمعيت بوقلمونهای بومي شهرستان
دزفول به طور تصادفي اخذ و جمعآوری گردید.
در ابتدا روستاهای اطراف را به چهار قسمت
تقسيم کردید (شمال -جنوب -شرق و غرب) و
سپس به طور کامالً تصادفي  1mنمونه اخذ
گردید.
(الف) اخذ نمونههای مدفوعی:
برای اخذ نمونه ،مدفوع بوقلمونها را که قبالً
کارتن به زیر آنها انداخته شد قرار داده شد و به
محض افتادن مدفوع بر روی کارتون به اندازه  1تا
گرم از مدفوع را برداشته و داخل لولههای
فالكني که حاوی  2سيسي دی کرومات پتاسيم
(فرمالين) بودند ریخته شد و هم زده شد به طور
آرام که به خوبي حل شوند و سپس بوقلمونها را
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از سمت محلول نمونهگيری دور کردیم تا خطایي
در نمونهگيری ایجاد نشود .بعد از انجام نمونهگيری
قوام مدفوع را یادداشت کردیم و بر روی لولههای
مورد نظر هر کدام با یك اتيكت چسبانده ،که
سپس نمونهها با هم اشتباه نشوند .در آخر نمونهها
را در جا لولهای قرار داده و در داخل یك کُلمن
گذاشته و به آزمایشگاه ارسال کرده.

کنيم و بعد حل ميکنيم و به  1شكل عمل مي-
کنيم:
الف) تهية گسترش نازك بر روی الم و رنگآميزی
زیل نلسون
ب) حداقل سه قطره از رسوبي را که داریم بين الم
و المل قرار ميدهيم ،برای یافتن اجسام انگلي
احتمالي بر زیر ميكروسكوپ.

(ب) آمادهسازی نمونهها ،تیمار کردن و تهیه

روش رنگآمیزی زیل نلسون اصالح شده:

الم میكروسكوپی

 گسترش را از نمونه تازه و یا فيكس شده بافرمالين تهيه کرده.
 -1گسترش را با متانول و یا حرارت به مدت
 1-5دقيقه فيكس کرده.
 گسترش را با کربول فوشين به مدت 12- 2minرنگآميزی کرده.
 -4گسترش را با آب معمولي شسته.
 -5گسترش را با کمك اسيد سولفوریك  %5به
مدت  12-62 Secرنگزدایي کرده.
 -6گسترش را با آب معمولي شسته.
 -7سپس به وسيلة ماالشيت گرین و یا متيلن
بلو  %5به مدت  4-5minگسترش را رنگ کرده.
 -0گسترش رنگ شده را شسته و در هوای
آزمایشگاه خشك کرده.
در آخر اووسيست کریپتوسپوریدیوم به رنگ
قرمز در زمينة سبز یا آبي دیده ميشود و در
اووسيتها گرانول تيره رنگ مشاهده ميشود.

همانطور که قبالً ذکر گردید جهت اخذ نمونهها
از محلول دی کرومات پتاسيم استفاده کرده شد.
این محلول یك محلول اکسيد کننده و مانع رشد
باکتریها و قارچها در نمونهها ميباشد .جهت تهية
گسترش در اول باید نمونهها تيمار گردند و
محلولهای همگني از آنها تهيه گردد .سپس از
الك  62عبور داده و سپس با دور  022به مدت
 minسانتریفيوژ مي گردد .سپس مایع رویي را
دور ریخته و رسوب باقي مانده را به آن  5سيسي
فرمالين  % 2و  1/5سيسي اتر اضافه کرده ،بعد از
آن درب لولهها را بسته و در دستگاه شيك قرار
داده ،سپس به مدت  5minبا دور 022
سانتریفيوژ کرده که از باال به پایين  4الیه تشكيل
ميشود.
 اتر که یك ماده شفاف است. -1الیة چربي (اجسامي هستند که بين اتر و
فرمالين شناور ميباشند).
 فرمالين -4رسوب ته لوله
مرحلة بعد الیه رویي را دور ریخته و به
رسوب ته لوله الي  1قطره آب مقطر اضافه مي-

نتایج
نتایج بدست آمده از طریق روش رنگ آميزی
زیل نلسون اصالح شده بدین صورت مي باشد:
در بررسي انجام شده که از  122نمونه ی
مدفوع بوقلمون ها ،نمونه گيری شد ،تنها %1مثبت
بودند شكل .
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شكل  .1اووسیت های کریپتوسپوریدیوم به رنگ قرمز در زمینه آبی دیده می شوند.

از  122نمونه تحت بررسي  2نمونه از بوقلمون
ها جنس نر و  72نمونه ماده مي باشند .تعداد
موارد مثبت در جنس نر قطعه و در ماده ها

13070

69

قطعه گزارش شده است .درصدهای بدست آمده در
جنس نر  %1/و جنس ماده  % /4مي باشد نمودار
شماره و جدول .

127
1
3

نمودار  .1میزان شیوع بیماری کریپتوسپوریدیوم بر حسب جنس
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جدول  .1میزان شیوع بیماری کریپتوسپوریدیوم بر حسب جنس

بر حسب جنس
موارد

نر
مثبت

تعداد

ماده

منفي

کل

17

2

جمع

درصد مثبت منفي کل درصد مثبت
69

%1/

جدول  1ميزان شيوع بيماری انگلي
کریپتوسپوریدیوزیس را برحسب عالیم اسهال
نشان مي دهد و بيان مي کند که از  122نمونه

72

% /4

4

منفي

کل

درصد

96

122

%1

تحت بررسي 0 ،نمونه عالیم اسهال را داشته اند و
تعداد  91اسهال نداشته اند .لذا از بين  0مورد
،هيچ نمونه مثبتي دیده نشده است .
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نمودار  .میزان شیوع بیماری کریپتوسپوریدیوم بر حسب عالیم اسهال
جدول شیوع بیماری کریپتوسپوریدیوم بر حسب عالیم اسهال

اسهال دارند

برحسب عالیم
اسهال
موارد

مثبت

منفي

کل

تعداد

2

0

0

اسهال ندارند
درصد مثبت منفي
%2

4

00

جمع

کل

درصد

91

%1/20

مثبت منفي
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نمودار  .3میزان شیوع بیماری کریپتوسپوریدیوم بر حسب عالیم الغری

از  122نمونه مورد مطالعه قرار گرفته  7 ،مورد عالیم الغری را نشان داده اند که هيچ کدام جز موارد مثبت
نبوده به عبارت دیگر تمام موارد مثبت(و 4نمونه)از بين  9نمونه ای که عالیم الغری را نشان نداده اند جدا
گردیدند جدول .
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جدول  .3میزان شیوع بیماری کریپتوسپوریدیوم بر حسب عالیم الغری

عالیم الغری دارند

برحسب
عالیم الغری

جمع

عالیم الغری ندارند

موارد

مثبت

منفي

کل

درصد

مثبت

منفي

کل

درصد

مثبت

منفي

کل

درصد

تعداد

2

7

7

%2

4

09

9

%1/27

4

96

122

%1

بحث
گونه های کریپتوسپوریدیوم انگل های سلول
های پوششي دستگاه گوارشي و تنفسي در طيف
وسيعي از مهره داران از جمله انسان هستند .نتایج
مطالعه حاضر که برای اولين بار به بررسي وضعيت
آلودگي به انگل کریپتوسپوزیدوم در جمعيت
بوقلمون های بومي شهرستان دزفول مي پردازد
حاکي از آلودگي ریز پرندگان مي باشد.مطالعات
دیگری در سایر نقاط دنيا و ایران به بررسي
وضعيت این انگل پرداخته که در بسياری از موارد
با نتایج مطالعه حاضر هم خواني دارد.در همين
رابطه سلطاني وهمكاران به بررسي وضعيت
کریپتوسپوریدوم در ماکيان بومي شهرستان اراك
پرداختند .و ميزان آلودگي را  2.5درصد گزارش
کردند( .سلطاني وهمكاران)فراواني الودگي طيور
بومي در ایران  1درصد گزارش شد .به نظر مي
رسد که آلودگي به تك یاخته های
(کریپتوسپوریدوم) تحت تاثير عوامل متعددی از
جمله سن ،تغذیه  ،جنس و  ...مي باشد.حيوانات
جوان حساسيت بيشتری را از خود نشان مي دهند.
در مطالعه حاضر با توجه به اینكه امكان محاسبه
سن دقيق پرنده برای ما وجود نداشت بررسي تاثير
این فاکتور برای ما ميسر نبود.
در مطالعه حاضر ميزان آلودگي بوقلمون های بومي
حومه دزفول  1درصد محاسبه گردیدند .به نظر مي
رسد که علت پایين بودن ميزان آلودگي در
بوقلمون های بومي دزفول به دليل پایين بودن
تراکم پرندگان در واحد سطح در مناطق روستایي
و یا حجم کم نمونه گيری مي باشد.

لذا پيشنهاد مي شود که در مطالعات بعد از
حجم نمونه گيری باالتری نسبت به مطالعه حاضر
استفاده گردد .مطالعات جدید حاکي از آن است
که کریپتوسپوریدوم مله اگریدیس یك انگل
بيماری زا و خطرناك برای انسان به حساب مي
آید.
از آنجایي که بوقلمون ها مهم ترین ميزبان
کریپتوسپوریدوم مله اگریدیس مي باشد .و با توجه
به زئونوز بودن این گونه ،الزم است که اقدامات
بهداشتي الزم برای جلوگيری از انتقال آلودگي از
پرندگان به جوامع انساني صورت گيرد.
برخي از مطالعات قبلي آلودگي به
کریپتوسپوریدیوم مله اگریدیس از انسان های
بدون عالئم اسهال گزارش گردیده است .این
موضوع اهميت نقش پرندگان (به خصوص
بوقلمون) را به عنوان یك منبع مهم آلودگي برای
جوامع انساني در ایران مطرح مي کند .با توجه به
عالقمندی روستائيان به نگهداری و پرورش بومي
بوقلمون و وجود مزارع پرورش بوقلمون در استان
خوزستان و همچنين روند رو به رشد و توسعه
پرورش صنعتي بوقلمون الزم است تحقيقات
گسترده تری را سطح با آلودگي بوقلمون های این
منطقه انجام شود.در مطالعه حاضر در هيچ کدام از
پرندگان مورد آزمایش ،اسهال که بهترین نشانه این
بيماری است مشاهده نگردد و به نظر مي رسد
حيوانات دارای سيستم ایمني سالم کمتر به شكل
باليني کریپتوسپوریدو زیس مبتال مي شوند و در
این دام ها شكل تحت باليني بيماری مشاهده مي
شود.همچنين این نكته بر این موضوع داللت دارد

مسعود سلطانی الوار ،محمدحسن راضی جاللی و علیرضا شاهرکنی؛ بررسی فراوانی آلودگی/...

که ميزان حضور انگل برای ایجاد ضایعه در سطوح
روده و بروز اسهال کافي نبوده است .علي رغم
اینكه این آلودگي به بروز نشانه های باليني (از
قبيل اسهال یا وضعيت بدني نامناسب ) منجر
نگشته است .اما مي شود به عنوان یك خطر بالقوه
برای پرندگان منطقه به حساب آمده و در شرایط
مناسب به بروز عالئم درمانگاهي منجر شود.
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