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و  يآزمایشگاه شرایط در اورنیتوبیالرزیا ترکستانیکمتجربي گوسفندان به آلودگي 

 شناسي بافتيآسیبو  تشخیص آن با کالبدگشایي
 

 غالمرضا کریمي 

 
 ، ایران. ي، كرجازرسازي موسسه تحقیقات واكسن و سرمشناسی، بخش انگل -3

 Karimighr2003@Yahoo.com نویسنده مسئول مکاتبات:*
 (38/33/13پذیرش نهایی:  8/7/13افت مقاله: )دری

 

 

 

 

 چکیده
باشد. آلوودگی بوه ایون اناو  از     هاي جنس اورنیتوبیالرزیا و از خانواده شیستوزوماتیده مییکی از گونه اورنیتوبیالرزیا ترکستانیکم   

یه، چین، مغولستان، پاکستان، عراق و ترکیه ، روس(قزاقستان ن واقرقیزست شام  ازبکستان، ترکمنستان، )کشورهاي آسیاي میانه ترکستان

تواند یکی از عوام  مهم و مؤثر در کاهش تولیدات دام در ایران باشد. هدف از این مطالعه این کرم می به گزارش شده است. آلودگی

رأس  52در این مطالعه  انجام شد. یتکه با موفق بودشناسی بافتی و آسیببا کالبدگشایی آن آلوده کردن تجربی گوسفندان و تشخیص 

طوور تجربوی بوه    بوه  پوسوتی تمواس   بوا روش  رأس 01و  جلودي زیور  روش تزریق ارأس ب 01 کهگوسفند مورد مطالعه قرار گرفت 

و کالبدگشوایی  نتوای   . سوالم بوه عنووان شواهد )کنتورت( اسوتفاده شودند       گوسفند رأس  2آلوده شدند و  اورنیتوبیالرزیا ترکستانیکم

بند آنها کرم بالغ دیده شد. میاناین تعداد در رودهکه طوريرا نشان داد بههمه گوسفندان آلودگی در طی یک سات شناسی بافتی آسیب

تعداد سورکرهاي داده شوده و   بین گونه ارتباطی عدد بود و هیچ 255آوري شده هاي جمععدد و تعداد کرم 5252سرکرهاي داده شده 

 .نداشتوجود  آوري شدهجمعاي همنیز تعداد کر
  
 

 .شناسی، آسیبسرکر، گوسفند، کالبدگشایی ،اورنیتوبیالرزیا ترکستانیکم ها:واژه کلید

 

 

 

 مقدمه
شیستتوزوااتیهه   از خانواده ترکستانیکم اورنیتوبیالرزیا   

 ه.باشت جتس  اورنیتوبیالرزیتا اتی    هتا  گونت   یکی ازو 

کشورها  آسیا  ایانت   )آلودگی ب  این انگل از ترکستان

  (ن وقزاقستتان اقرقیزستت  ازبکستتان  ترکنسستتان    شاال

روسی   چین  اغولستان  پاکستان  عراق و ترکی  گزارش 

 ;Abdulssalam and Sarwar, 1952) شتتهه استت 

Soulsby, 1982; Machattie, 1936 )  ابتال ب  این انگتل
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 بت   آلودگی .تقریباً از تنام نقاط ایران گزارش شهه اس 

از عواال اهم و اتثرر در کتاه    یکی  توانهایاین کرم 

 این بینار  از اساطق شتنا   تولیهات دام در ایران باشه.

)اصتههان(  جستو) )رتارو( و      ارکتز   )بابلسر( ایران

 )اسالای و )خوزستان( گزارش شهه اس  جسو) غربی

 Ghadirian ؛7737؛ کرینی و هنکاران  7711 هنکاران 

and Hoghooghi, 1973; Massoud, 1973 .) 

وسهسهان ب  این گیر  در گها  گذشت  چسه هن در سا 

ااکو در   (Hosseini et al., 1997) انگل از اازنهران

 )الکی و هنکاران  راروغربی و اقلیه بایجانرآذ

 هه اس . گزارش ش  (7717

بتا آلتوده کتردن تجربتی گتاو        7371در سا   اسعود   

گتتاوای  بتتا تعتتهاد  ستترکر   گوستتهسه  بتتز  گوستتال  

زایتی انگتل را اتورد    بینار  رنیتوبیالرزیا ترکستانیکماو

بررسی قرار داد. از ایان حیوانتات تتت  بررستی گتاو      

  .(Massoud, 1973) گوسهسه و بتز حستاو تتر بودنته    

حیوان در ناآراای  الغر  با  در دامها  دراانگاهی نشان 

پریهگی اخاطات شروع شهه و اتعاقب آن گاهی با رنگ

اشتهایی  زبتر   اسها  به بو و ازان  بی عالینی از قبیل

 کسته اوها  رروررتگی اتوطت  شتکنی جلتب نمتر اتی     

   .(7717 )الکی و هنکاران 

گیتر  اورنیتوبیالرزیتا در گوستهسهان بابلستر     در هن    

کتاه    ها  دراانگاهی شاال اسها   توقف رشه نشانی

تجنت  اتای  در    تتب   ه یحتالی شته  ضعف و بتی  وزن 

 خشتتم و خشتتن شتتهن پشتتم    اطتتراپ پلتتم چشتتم 

هتا   در گلت   لق تا زانو بتود. بخاوریختگی باال  ناحی  

 درصتته گوستتهسهان تلتتف شتتهنه 04تتتا  04آلتتوده بتتین 

 .(7710هنکاران   حسیسی و)

اها بتوده و  اتوزوست هتا شتبی  بت  شی   چرخ  زنهگی آن   

بستته و روده هتتا  ختتونی اتتتل زنتتهگی انگتتل ر   

تتوان  گیر  اتی ها  کبه  اس . در اوارد هن سیاهر 

 هتا  ریت   کبته   بسه ها از جنل  رودهانگل را از کلی  انهام

کترم   طتا  جها کرد. و هاو سغهد ل ها قلب  کلی  اثان  

 هتتا  ختتونی اخاطتتات و زیتترگتتذار در ر اتتاده تختتم

هتتا اخاطتتات روده نهتتوذ کتترده و در درون اتتویر    

ها ها پ  از عبور از جهاره ر کسه. تخمگذار  ایتخم

ه. اهت زاتان  نشووارد روده شهه و با اهروع خارج ای

 . باشته روز ای 07 -00ع الزم برا  ظهور تخم در اهرو

هتا  یراستیهیوم اها پ  از تناو با آ) بتاز شتهه و   تخم

یراستیهیوم وارد بتهن ایزبتان واست      ا شتونه. خارج ای

( شهه ریااوریکوالآ لینس و  روزیاناهآ گس نلیها  )حلزون

ی اراحل نوزاد  ب  صتورت سترکر از بتهن    پ  از ط و

سرکرها رعاالنت  از راه پوست  و   . شودحلزون خارج ای

یا از طریق آ) آشاایهنی خود را ب  بتهن ایزبتان نهتایی    

هوذ ب  داخل عروق وارد جریان خون شتهه  نرسانهه و با 

 سته. سکو در آنجا ارحل  رشه و بلتو  ختود را طتی اتی    

گتاوای   تتم    بز  گتاو   ها  نهایی آن گوسهسه ایزبان

؛ 7711)استتالای   هسباشتتو گتتراز اتتی هتتا  شتتترستتنی

;Yamaguti, 1958 Urquhart et al., 1987.) 

ههپ از این اطالع  آلوده کتردن تجربتی گوستهسهان و     

  .بود شساسی بارتیآسیب وبا کالبهگشایی  آن تشخیص

 

 هامواد و روش
 

 گیريروش نمونه
 

بتتا  گوستتهسه  کتتتومراز  هتتا  اتتهروع استتتقیناًننونتت    

استهاده از دستک  پالستیکی یتم بتار افترپ گررتت      

دار  دار نگت  ها  پالستتیکی در پتوش  در ظرپ و شهه
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رو  هر ظرپ اشخفتات گوستهسه اعتم از     بر نه وشه

هتا ستریعاً   ننون  جس   سن  تاریخ تهی  ننون  رب  شه.

 Clayton) ب  آزاایشگاه استقل و بتا روش کلیتتون لتین   

lane Counting Method)    و بتتا استتتهاده از اتلتتو

ک  نه آزاای  شه 04/7سولهات رو  با وزن اخفوص 

ها تخم سایر کرم این اخلوط عالوه بر تخم این ترااتود 

 .کسهرا نیز شساور ای
 

 روزیاناگد آلیمنههاي آلوده کردن حلزون

اورنیتوبیالرزیتا  گرم اهروع گوسهسه آلوده ب  تخم  04   

و پت  از   گردیته کااالً خترد و یکسواخت     یکمترکستان

گتراد از التم   درج  سانتی 04اخلوط کردن با آ) ولرم 

زال   تتا صتاپ و  شته  عبور داده  744آزاایشگاهی ننره 

شرها  یم لیتتر  ریختت    بدر  سپ  اای  حاصل .شود

تا  74بشر  .گردیهو روی  آ) تنیز راقه کلر اضار  شه 

هتا رستو)   شته تتا تختم    دقیق  در تاریکی قرار داده 70

تتا اتایعی بت      تا حه  خالی شهآ) رویی  سپ  .کسسه

 744حتهود   .نانته باتر در ت  ظرپ باقی سانتی 0ارتهاع 

 ستپ    گردیته اتر اکعب آ) ب  رستو) اضتار    سانتی

 این کار چسه بار تکرار گردیته تتا   .اای  رویی خارج شه

ستپ  اتای     .دواای  باقی اانهه در تت  بشتر شتهاپ شت    

هتا  رستیهه در   هتا  حتاو  ایراستیهیوم     تختم اتتو

تتتا شتته و بتت  آن نتتور تابانتتهه شتته یتت  ریختتت  دتتتر پ

بتا پیپت  پاستتور     از تختم ختارج شتونه.    هاایراسیهیوم

درون  بت  پواردار یم عهد ایراسیهیوم رعا  را گررتت  و  

 بتهون کلتر در آن   لول  هنولیز  ک  آ) تنیز اعنولی و

بت  داختل لولت      زونو یتم عتهد حلت    استقتل قرار دارد  

ستتاع  بتتا اطنیستتان بتت  ایسکتت   0شتته. پتت  از  تتت خانه

در  هتا حلتزون   ایراسیهیوم وارد بهن حلزون شهه اس 

پ  از آلتوده   شهنه.ه قرار داد م اخفوص پرورشتتش

هتر ههتت     شته.  ها هوا و غذا دادهب  آن حلزون ها کردن

هتا  دار  حلتزون  اتل نگ گردیه.ها تعویض متآ) تش

بتار زیتر لتوو اتورد بازرستی قترار        ا  دوههت تنیز و 

ب  بعه هر روز با دق  بیشتر بررسی  71و از روز  گرر 

پت  از رشته کااتل     تا اولین سرکرها دیتهه شتونه.   شه

  نایاروزگتتهآ لنیستت هتتا  ستترکرها در درون حلتتزون 

ها  آلوده ب  سرکر در ظرری زیر نور چرا  قترار  حلزون

دقیقت  سترکرها بیترون     04 التی  74بعه از  تا نهشهداده 

و بت  گوستهسهان    شههپ  از آن سرکرها شنارش  آیسه.

   (.7730 )کرینی  هخورانهه شهن

 گوسفندان آلوده کردنسازي سرکرها براي آماده
 

ایراستیهیوم  بت   آلتوده   گهروزیانا  آلینس ها  حلزون   

 گتترادستتانتیدرجتت   04در  ترکستتتانیکم اورنیتوبیالرزیتتا

روز بتال    04تتا   71تا سرکرها در اهت  شهنهدار  نگ 

   .نههها خارج شاز حلزون و شهه

درون  بت  تعتهاد  حلتزون     آور  سرکرهابرا  جن    

 .نهشته  قترار داده  و در زیر نور چترا   استقلدی  پتر 

هتتایی بتت  بتتهن بتتا زدن ضتترب دقیقتت   04تتتا  74بعتته از 

ها تعهاد بسیار زیتاد  سترکر از   ها و تتریم آنحلزون

در  .نهشته درون ظرپ ریخت  ها خارج و در بهن حلزون

ارحل  بعه در یم استوان  اهرج حجتم اعیستی از اتای     

لیتر از اای  را ک  کااالً   سپ  نیم تا یم ایلیشه ریخت 

دیت   در یتم پتتر    شهه بود هم زده و یم نواخ    ب

بت    و شته و یم قطره لوگل ب  آن اضار   استقلکوچم 

   .شهنهشنارش  هه  شتکش  اسرکره این ترتیب
 

 انتقال سرکر به گوسفندان
 

انتختا)    ونیم سا یمرأو گوسهسه با سن  04تعهاد    

ها از نمر آلودگی انگلی در س  ارحل  و اهروع آن نهشه
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هتا از آلتودگی انگلتی    بررسی گردیه تا عتار  بتودن آن  

دار  و اترز شود. گوسهسهان در اصطبل اخفوص نگ 

شاال یونجت  خشتم  کتاه و کنتی جتو       با جیره غذایی

ااه عتادت دادن گوستهسهان    0ارتباً تغذی  شهنه. پ  از 

هتا  بت  طتور    ب  شرای  جهیه و اطنیسان از تسهرستی آن

تایی تقسیم شهنه و یتم گتروه    74گروه  دوتفادری ب  

عسوان شاهه در نمتر گررتت     تایی )گروه سوم( هم  ب  4

سیوای اشخص شهه شه. گوسهسهان با شناره گوش آلوای

ساز  با سرکر از طور تفادری گروه او  برا  آلودهو ب 

راه تناو با پوس  و گتروه دوم از راه تزریتق بت  زیتر     

 جله در نمر گررت  شهنه.

هتا  دست  چت     پوستی: ابتتها پشتم   تناو روش -7

ستاز   تراشیهه و بترا  آلتوده   گوسهسهان تت  آزاای 

دس  گوستهسه بت     پ  از اقیهساز  حیوان  شه.آااده 

ا  پالستتیکی استتوان   اهت یتم ستاع  درون ظترپ    

تتا  شته  قترار داده  هتزار سترکر    74تتا   4حاو  تعتهاد  

   سرکرها تا وارد پوس  شونه.

 74تا  4: در این روش تعهاد جله زیر روش تزریق -0

یتر کتتف   زسترنگ در   توس هزار سرکر شنارش شهه  

   شه.تزریق   جلهزیر طورب چ  گوسهسه 

 بت و بررسی درمانگاهی گوسفندانمراق
 

  ب  سرکر گوسهسهان تت  آزاای  آلوده کردنپ  از    

حیوانتات   بالیسی ی وضع و بهن داا روزان  طی بازدیه 

جهت     تلتف شتهن  ااکتان   در صتورت تتا   شه بررسی

لوژ  ورضی از نمتر هیستتوپات  اتشریح و برداش  ننون  

ستا   گوسهسهان تت  آزاای  ب  اهت یتم  اقهام شود. 

تتا   انجام شته تت  نمر بوده و هر ههت  آزاای  اهروع 

نیز اشتخص  وضعی  گوسهسهان آلوده از نمر تخم انگل 

شود. در پایتان ستا  گوستهسهان کشتت  شتهه و از نمتر       

 بررسی شهنه.و هیستوپاتولوژ  کالبهگشایی 

 

 هایافته
 پوستتتی و تزریتتقتنتتاو گوستتهسهانی کتت  بتت  روش    

هن  بت  انگتل ابتتال شتهه       نهآلوده  شهه بود زیرجله 

تختم   77طور  کت  در هتر گترم اتهروع از یتم تتا       ب 

ها  شاهه تخم انگلتی اشتاههه   اشاههه شه و در ننون 

 .(7)جهو   نشه
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 یطگوسفندان به شرا ماه عادت دادن 6از  بعد) آوري شدهگوسفندان،  تعداد سركر داده شده و تعداد كرم جمع وش آلوده كردنجنس، ر  –1جدول 

 (یشآزما سالید و یکجد

 ردیف
روش آلوده کردن  جنس

 گوسفندان

میانگین تعداد سرکر 

 داده شده

تعداد کرم جمع آوری 

 شده

 04 3144 پوستی سال  7 ااده 7

 044 1444 پوستی سال  7 نر 0

 744 3144 پوستی سال  7 نر 7

 044 1444 پوستی  سال  7 رن 0

 74 4144 ستیپو سال  7 ااده 4

 444 0444 تزریقی سال  7 نر 0

 044 74444 تزریقی سال  7 نر 1

 044 0444 تزریقی سال  7 نر 3

 744 4444 تزریقی سال  7 ااده 3

 044 0444 تزریقی سال  7 نر 74

 444 1444 تزریقی سال  7 نر 77

 7444 344 تزریقی سال  7 نر 70

 044 3444 تزریقی سال  7 نر 77

 444 3444 تزریقی سال  7 رن 70

 744 1444 تزریقی سال  7 نر 74

 04 0444 پوستی سال  7 نر 70

 7444 3444 پوستی سال  0 نر 71

 444 3444 پوستی سال  0نر  73

 7444 74444 پوستی سال  4/0نر  73

 044 4444 پوستی  سال  7 رن 04

 4 4 شاهه سال  7 ااده 07

 4 4 شاهه سال  7 نر 00

 4 4 شاهه  سال  7 رن 07

 4 4 شاهه سال  7 ااده 00

 4 4 شاهه سال  7 نر 04

 

گونت   هیچ  شوداشاههه ای 7طور ک  در جهو  هنان   

و  داده شتتهه ارتبتتاطی بتتین جتتس  و تعتتهاد ستترکرها 

در  هتا  جتها شتهه وجتود نتهارد.     چسین تعهاد کترم هم

ر و بهتت  هآور  شهکرم جن   گوسهسهان نر تعهاد بیشتر

شتهه در   آور  جنت  تعتهاد کترم    و آلوده شتهه بودنته  

  .بودنهکرم  044حهاکثر  وکرم  74بسه حهاقل روده
 

 بافتی شناسی آسیبکالبدگشایی و هاي یافته

 پیوهاي ماکروسکیافته الف(

راتت  و خشتم بتودن    هبازرسی خارجی بهن  دهیر د    

خون بتودن یتا   کم خشن بودن پشم یا او  شهیه پوس  

بت  ویت ه در التتنت      اتپریهگی اخاطت بارتی رنگب  ع

 ازاقتادیر اتهتاوتی    .(7 شکل) کردچشم جلب توج  ای
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 و هیهروتوراک  پ ب  صورت آسی  اای  سروز  شها

قهست  صتهر  و در    هیهروپریکارد در اتوط  شتکنی  

ا  هتا  ذخیتره  چربی .شهشاههه داخل کیس  پریکارد ا

 چادریست    بسه روده در نواحی   وی هبهن تتلیل ررت  و ب

هتا آترورتی ستروز  چربتی جلتب      اطراپ قلب و کلی 

بسه ب  چسهین برابتر  هاو  رودهسها  لعقهه د.کرتوج  ای

ها ارطو) اهر و سطح اقط  آنظ انهازه طبیعی رسیهه و

ها نیز عالوه بر روده (.0شکل ) هیرسنمر ایو خیزدار ب 

ر بتوده و  قطور شهن و ارزای  ضخاا   اتورم و خیزدا

ها  اوضعی یا زیراخاطی پراکسهه در اوارد  خونریز 

 .شهایها اشاههه رو  آنشی صورت پت ب 

 

 
 

 تركستانیكم اونیتوبیالرزیاگوسفند آلوده به الغري مفرط در -1 شكل

 

 
 

 .آلوده شده است اورنیتوبالرزیا تركستانیكمگوسفندي كه به صورت تجربی به بند )مزانتر( رودهناحیه فاوي نهاي لعقدهنماي ظاهري از  -2شكل 

 .ها()پیكان رسدها مرطوب و خیزدار به نظر میهاي لنفاوي به چندین برابر اندازه طبیعی رسیده و ظاهر و سطح مقطع آنعقده
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تر بوده و تغییرات اتهتاوتی  کبه از انهازه طبیعی بزر    

هیه شت ختونریز    ها با کانون هاز ظاهر تیره رنگ هنرا

تا ضایعات نهولر و استشر سهیه اایل بت  خاکستتر  بتا    

ها  اتغیر در سطوح پشتتی و شتکنی آن وجتود    انهازه

تغییرات روق در ستطح اقطت  نیتز بت  صتورت       داش .

ها  خونریز  و ضایعات گرانولر بتا قتوام سته     کانون

تعهاد زیاد  انگتل ریتز و نختی شتکل      اشاههه گردیه.

در ستطح اقطت  و   بیالرزیتا  و سهیه رنگ اورنیتتو  کوتاه 

ها تا حتهود  از انتهازه   ری  سطوح کبه  وجود داش .

 هتتا  دیارراگناتیتتم تتتر شتتهه در لتتو)طبیعتتی بتتزر 

استشر و طبیعی ب  صورت نواحی تیره رنگ غیرتغییرات 

ختونریز    هتا  کتانون با قوام سه  و برجست  هنراه با 

انجتام شتهه تختم کراتی      هتا  در بررسی .وجود داش 

هتا دچتار   بسه در بعضتی قستن   روده عروق نشه. دیهه

و ختونریز  وستی  بتوده و در اتوارد       پرخونی شهیه

با اشتاههه   بوزها  وسی  اشخفی اشاههه گردیه.تروا

ا  کوچتم در  ها  سهیه رنتگ رشتت   دقیق وجود انگل

ستتروز روده قابتتل بستته و ستتطح هتتا  رودهداختتل ر 

 در بررستتی (.التتف و ) 7 هتتا شتتکل) تشتتخیص بتتود

اشاههه نشته و نتیجت     یها  لوزالنعهه و طتا  انگلکلی 

 اسهی رب  شه.

 

 
 

تعداد زیادي كرم آلوده شده است.  اورنیتوبالرزیا تركستانیكمبند )مزانتر(گوسفندي كه به صورت تجربی به نماي ظاهري از عروق روده -الف-3شكل 

  شود.مشاهده می بندروده دروندر  اورنیتوبیالرزیا تركستانیكم
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مشاهده  بنددرون رگ روده توبیالرزیا تركستانیكمیاورن اي كوچکسفیدرنگ رشتهانگل . اورنیتوبیالرزیا تركستانیكمبند مبتال به كرم روده -ب-3شكل 

  شود.می

 

  هاي هیستوپاتولوژيیافته ب(

 بندفاوي رودهنهاي لعقده

ا  لسهتاو   هت اشاههه شهه در عقههضایعات ریزبیسی    

شاال خیز اشخص ب  وی ه در قسن  ارکتز   بسه روده

چسین هیپرپالز  بار  لسهورتیکولر و نهوذ تعتهاد   و هم

  هتا در تعتهاد  از ننونت    ائوزیسوریل و پالسناسل بتود. 

هتاو   سها  اوجود در قسن  ارکتز  عقتهه ل   ر سیاه

حاو  تعهاد زیاد  از اقاط  جس  ااده در وس  اقطت   

تخم انگل نیز در قسن  قشر  و   تعهاد .دبوجس  نر 

ها واکتس   ارکز  عقهه اشاههه گردیه ک  در اطراپ آن

ها وسی هو لس هازیسوریلوائ ااکروراژها  حضور با آااسی

تعهاد  از تختم هتا  دژنتره و کلستیهی       داش .وجود 

شهه با واکس  آااسی ازان و غالبیت  بارت  هنبسته در    

هاو  تخلی  شهه و سبار  ل دیه.ها اشاههه گرپیرااون آن

 هنتتراه بتتا هتتار  ضتتایعات هیپرترورتتی دیتتواره ستتیاه 

در بعضتی   .انهورلبی  و تروابوربلیت  اشتاههه گردیته   

ر   اوارد اقاط  انگل دژنره و کلستیهی  شتهه در ستیاه   

 (.0شکل ) شهایتروابوز یارت  دیهه 
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آمیزي رنگ)آلوده شده است  اورنیتوبالرزیا تركستانیكمفاوي گوسفندي كه به صورت تجربی به ننماي ریزبینی از مقاطع انگل در عقده ل -4شكل 

 .(111×ائوزین، درشتنمایی -هماتوكسیلین

 

 هاریه

خهیتف  ب  صورت ضایعات ریزبیسی   ها  ابتالدر ری    

هتا  انگتل در   ها  پرختون و وجتود تختم   کانونشاال 

اتوز کوچتم و بتزر    ها  گرانولوابار  تا ایجاد کانون

و اطتتراپ در اطتتراپ تختتم انگتتل در پارانشتتیم ریتت     

تعهاد زیاد  گرانولتوم در بارت     یر بود.ها اتغبرونشیو 

ختم انگتل و در   ت شه ک  در اراکز آنهتا  ایری  اشاههه 

ها و ائوزیسوریل یه ئتلیوسی اپیها  آااپیرااون آن سلو 

تتر  نیهتا  قتهی  در گرانولتوم  ها وجود داش .سهوسی ل

ها  انگل دژنره و کلسیهی  شهه و تعهاد  ااکروراژ تخم

و لسهوسی  با غالبی  بار  هنبسه )ریبروپالز ( اشاههه 

هتا  آااستی   بار  بیسابیسی ری  در ارر نهوذ سلو  .شهای

و ارتتزای  بارتت  هنبستته ضتتخیم شتتهه و گتتاهی نیتتز   

هتا و اقتاط    هاو  اطراپ برونشتیو  سهیپرپالز  بار  ل

هتا  تیتره   رنگهانت   شته. اتی  ها یار  در آن تخم انگل

دار قابتل  زیاد  شبی  ذرات کربن نیز در نتواحی ضتایع   

 .بوداشاههه 

هتا  کوچتم نیتز    ر  هتا و ستیاه  ر  در داخل سیاه   

شته  اتی زیا اشتاههه  اقاط  اتعهد  از انگل اورنیتوبیالر

 بتود.  ابتتال هتا   دهسهه شتهت آلتودگی در دام  ک  نشان

ت ناشتی از اورنیتوبیالرزیتا در اتوارد     ضایعاعالوه بر 

ها  چرکی و انگلی ناشی از ستایر عوااتل نیتز    پسواونی

 .ش وجود دا

 کبد

ضایعات ریزبیسی در کبته عنتهتاً اتتهود بت  رضتا          

ها نیز درگیتر  پورتا  بود ولی در اوارد  پارانشیم لوبو 

وسیعی در بارت  کبته اشتاههه     شهه و ضایعات ریبروز

انگتل هنتراه بتا     ها بسیار زیاد  از تخماقاط  شه. ای

 هتا  لسهوستی   ی ناشی از نهوذ ااکروراژهتا  سواکس  آاا

چستین بارت    هتا و هتم  ها و گاهی پالسناسلئوزیسوریلا

هتا   شته.گرانولوم پورتا  دیهه ایپر در رضا  ریبروز 

ها  اوجتود در بارت  ریت     روق بسیار شبی  ب  گرانولوم

س  آااستی ایجتاد شتهه تتا     بود ولی در بار  کبته واکت  

 (.0 و 4 ها )شکل حهود شهیهتر  بود
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 (.211×ائوزین، درشتنمایی -آمیزي هماتوكسیلین)رنگ تركستانیكم اورنیتوبیالرزیادر كبد در اثر تخم  واكنش گرانولوماتوزنماي ریزبینی از  -5شكل 

 

 
-آمیزي هماتوكسیلینهاي آماسی ائوزینوفیلیک، )رنگها و نفوذ سلوله با دیوسلولنماي ریزبینی از واكنش گرانولوماتوز در بافت كبد همرا -6شكل 

 (.411×ائوزین، درشتنمایی 

 

نشیم کبه  با نهوذ تختم انگتل و واکتس  آااستی     اپار   

و در اتوارد  ریبتروز وستیعی در نتواحی      شتهه نکروز 

ها  انگل تعهاد زیاد  از تخم خورد.ضایع  ب  چشم ای

تتر  در  یه  شهه و واکتس  آااستی اتزان   دژنره و کلیس

ها  رتوق  عالوه بر گرانولوم ها وجود داش .پیرااون آن

رراوانتتی بتت   هتتا  ستتیاه رنتتگدر بارتت  کبتته رنگهانتت 

دار اشتاههه شته کت     خفوص در قسن  هتا  ضتایع   

نمر ااکروسکوپی را باعت    ازظاهر بسیار تیره رنگ کبه 

هتا   ر  ستیاه اقاط  انگل نر و ااده در داخل شود. ای

رلبیت   ابوضتایعات انتهورلبی  و ترو  هنتراه بتا   پورتا  

هتا   هیپرتروری و ضتخیم شتهن دیتواره ر      انسهاد 

در بعضتی   ها  اتعهد  اشتاههه گردیته.  ننون  روق در

اوارد شهت ابتال کبه ب  حه  بود ک  تنام پارانشیم کبه 

توستت  تختتم انگتتل و ضتتایعات آااستتی ناشتتی از آن و 
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هتا  بستیار   لتوم شغا  شتهه بتود و گرانو  روز وسی  ابری

هتا  کوچتم   لتوم هتم پیوستتن گرانو  بزرگی ناشی از ب 

 بود. شههتشکیل 

 دستگاه گوارش

در داخل بار  زیراخاطی شکنب  تعهاد زیاد  اقاط     

تخم انگل اشاههه شه کت  واکتس  آااستی خهیهتی در     

هتا   اخاط رودهدر  (.1شکل اطراپ آنها وجود داش  )

  عالوه بر تعهاد زیاد  اقاط  تخم انگل کوچم و بزر

و  هاائوزیسوریل  هاواکس  آااسی ناشی از نهوذ لسهوسی 

 .ها اشاههه گردیته و گاهی حضور نوتروریل هاااکروراژ

شتهیه  در اوارد نهوذ تعهاد زیاد  تخم انگل و واکتس   

لیبرکوهن روده نیز نکتروز شتهه    از غهد آااسی  تعهاد 

ها  غهد روق ها سلو بعضی قسن و از بین ررت  و در 

هیپرپالز  یارت  بود. عتالوه بتر اقتاط  تختم انگتل در      

اخاط و زیراختاط روده  ادم اشتخص زیتر اختاطی و     

 یکماناورنیتوبیالرزیا ترکستت چسین وجود اقاط  انگل هم

 ر  زیراخاطی اشاههه گردیه.ها  بار  در داخل سیاه

اختاطی روده  هتا  زیر ر  ها ستیاه در تعهاد  از ننون 

تروابورلبی  انسهاد  و هیپرتروری  ضایعات انهورلبی  

شهیه دیواره را نشان داده ک  در بعضتی اقتاط  وجتود    

ر  تروابتوز   انگل دژنره و کلسیهی  شهه در ارکز ستیاه 

 یارت  اشهود بود.

 

 
 

 (.111×ائوزین، درشتنمایی -آمیزي هماتوكسیلین)رنگروده زیرمخاطی  بافتانیكم در اورنیتوبیالرزیا تركستمقطع انگل نماي ریزبینی از  -7 شكل

 

 بندروده

دچتار پرختونی و   هتا  ابتتال   دامها  روده بسته  ر    

و تعهاد زیاد  از اقاط  انگتل   شهه بودخونریز  شهیه 

بتتال  اورنیتوبیالرزیتتا هنتتراه بتتا تروابوزهتتا  در حتتا   

 (.3شکل ) شهایها اشاههه سازاان یارتن در آن
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 (.111×ائوزین، درشتنمایی -آمیزي هماتوكسیلین)رنگ بندهاي رودهدر رگ كمیاورنیتوبیالرزیا تركستانمقطع انگل نماي ریزبینی از  -8شكل 

 

 
 گیريبحث و نتیجه

هتتتا  اوجتتتود در ایتتتران  استتتاو گتتتزارش  بتتتر   

ها  انگلی بوای استاطق  یکی از بینار  اورنیتوبیالرزیوز

؛ 7730)کرینی   باشه زیرا از خوزستانن ایاختلف ایرا

;Massoud, 1973 Ale -Dawood,  1963)  اصتتههان 

(Ghadirian and Hoghooghi, 1973)، حسیسی ) بابلسر

 رجویبتا  ( 7710 اسالای و هنکاران ؛7710 و هنکاران 

( Maleki et al., 1994) و اقلیه رارو (7711 اسالای )

گیتر     صورت هن گزارش شهه اس  ک  در اوارد  ب

در بابلستر )اهراتاه    7710گیر  سا  در هن  بوده اس .

 04-34رأستی آلتوده    744گلت    4در  تا اواخر زاستان(

 10در    درصه ابتالیان تلف شهنه. در آزاای  اتهروع 

 ترکستتانیکم اورنیتوبیالرزیا درصه گوسهسهان تخم انگل 

(. در بررستی  7710 حستیسی و هنکتاران   ) شهاشاههه 

اورنیتوبیالرزیتا ترکستتانیکم   ودگی با آل اورد درگر  دی

 0/1 درهتا و  درصته گلت    4/71 در  در جویبار اازنهران

 اورنیتوبیالرزیتتا ترکستتتانیکمدرصتته گوستتهسهان تختتم  

بتتا توجتت  بتت  توزیتت   (.7711 )استتالای  اشتتاههه شتته

 Skerman  and) ها  انگلی در ایرانجغراریایی آلودگی

 Hilard, 1967 )   بت  چهتار اسطقت  تقستیم      کشتور ایتن

از ست    اورنیتوبیالرزیا ترکستانیکمشود ک  آلودگی ب  ای

رتالت    (7هتا  البترز )اسطقت     اسطق  شنا  رشتت  کتوه  

( و 0 ارکز  از آذربایجتان غربتی تتا خراستان )اسطقت      

( گتزارش  7 )اسطقت   نواحی خلیج رارو تتا رود دجلت   

پرورش ( دام اهلی 0)اسطق   کویر ارکز  در شهه اس .

و در سایر اساطق کشور تا کسون گزارشتی   شودداده ننی

البتت  بتا توجت  بت       . از وقوع بینار  در دسترو نیس 

 Lymnaea یعستی  ایسکت  ایزبتان واست  تراتاتود  رتوق     

auricularia   و Lymnaea gedrosiana    در اکثر نقاط

هتا   رود آلتودگی در دام اتی  انتمتار   کشور وجود دارد

؛ 7717)اسفتوریان   سترش داشت  باشهگیران سایر نقاط ا

Massoud, 1974.) 
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بررستی   ایتران هتا   گر چ  در اورد ایزان ابتتال  دام ا 

درصته   74-44آاار  دقیقی انجام نگررت  ولی در حهود

طتور  کت  بعضتی از    انته بت   گل  ها  آلوده ابتال بتوده 

هتا  ختود   تعتهاد زیتاد  از دام   دااهاران اجبور ب  ذبح

در خوزستان را ب   نگلاها ب  ان آلودگی دامایز گردیهنه.

( و %74گتتاوای  ) ( %03) گتتاو ( %744بتتز ) ترتیتتب 

در  چستین استعود  هتم  نته. اه( گزارش کرد%03گوسهسه )

هتا در ناحیت  خوزستتان را    ایزان آلودگی دام 7317 سا 

گتتاو  و( %1/0(  بتتز )%0/74گوستتهسه) ( %0/74) در گتتاو

  (.Massoud., 1973)  ( گزارش ننوده اس%0/7ای  )

در عتتراق را آلتتودگی ایتتزان  7370تتتی در ستتا  آاتتم

گتزارش   %34حهود  )نواحی اجاور دش  ایشان ایران(

ک  گوستهسه و بتز شتهیهاً بت       داشت  اظهارکرده اس  و 

شونه در صورتی ک  انگل رتوق  اورنیتوبیالرزیا آلوده ای

 .(Machattie, 1936) زایتی کنتتر  دارد  در گاو بینار 

ضنن اطالع  تجربی و طبیعی  7317در سا  نیز اسعود 

 شودها اعالم کرد گر چ  گاو بیشتر آلوده ایآلودگی دام

ر از گوسهسه و بتز بتروز   تولی بینار  در این دام خهیف

در گوسهسه از نمتر   اورنیتوبیالرزیا ترکستانیکمکسه و ای

اهنی  ب  اراتب بیشتر  نستب  بت    اقتفاد  ضررها  

و  ضتتتایعات ریزبیستتتی بینتتتار  هتتتا دارد. مستتتایر دا

ها  لسهاو  ازانتریم  کبته  اورنیتوبیالرزیوز را در عقهه

ها  کوچم و عروق ازانتر اشاههه ننوده ولتی  و روده

در شکنب   ری  و روده بزر  ضایعات ریزبیستی و تختم   

ضتایعات   (.Massoud., 1973) انگتل را اشتاههه نکترد   

بتا اطالعت     ایشانوس  هیستوپاتولوژ  شرح داده شهه ت

ایتن   . گتزارش شتهه است  کت     ننایهر اطابق  ایضحا

شساسی باع  سیروز کبه  دژنراستیون  انگل از نمر آسیب

 ها  خونی ای شوداجار  صهراو  و باریم شهن ر 

(Al-Toma, 2011).      انگل بتال  ضتنن بلت  و هضتم

. کسته یرا درت  ات   ینهنتات   هاقراز  رنگهان   هاگلبو 

 ااکرورتاژ  –ی اونوست  یستتم رتوق توست  س  دانت   رنگ

و کبتته گررتتت   یتت ناح  لسهتتاو هتتا عقتتهه در خفوصتتاً

انکتن   یرینپتورر -آهتن  یاهرنگهانت  ست   ینک  ا شودیا

ها کبه و ش  یاهب  س یلاا  اس  اسئو  رنگ خاکستر

ر آلتودگی  ضدر اطالع  حاباشه.  یهشه یدر اوارد آلودگ

و ضتایعات   هکبت   روده باریتم  ها  لسهاو  ازانتر عقهه

اتتب شتهیهتر و   آن ب  ار ااکروسکوپی و ایکروسکوپی

ء چستین ابتتال  هتم  .اوجتود بتود    هتا  بیشتر از گتزارش 

روده بزر  و شکنب  و وجتود انگتل در    ها  ری  بار 

ها  روق اشتاههه گردیته   وریهها و تخم انگل در بار 

شتهت   در رابطت  بتا  ک  تتاکسون گتزارش نشتهه است .     

هتا   بروز بینتار  در اکثتر دام  و  آلودگی گوسهسه و بز

بتاال بتودن ایتزان    توان چستین توجیت  ننتود کت      گل  ای

و در بهتار   زبتاتالقی و آبخیت   بارنهگی و ارزای  استاطق 

هتا  ایزبتان واست     حلتزون  باع  شهه است  تتا  پاییز 

ترااتود روق ارزای  یارت  و زایس  بترا  ایجتاد آلتودگی    

هتا  رتوق بت     لت  عالوه ابتتالء گ   ب ه اساعه گردد.شهی

هتا   یتون و بینتار   ها  عهونی اانسته بینتار    بینار 

 یوزو دیکروستیل وز راسیول  انگلی دیگر اانسه لیسگواتولوز

ها  شهیه ایکروبی و انگلی و سایر نیوچسین پسواو هم

هتا  رتوق   ها سبب تضعیف سیستم اینسی در دامار نبی

ی و شت  و استعهاد و حساسی  آنها را نسب  ب  آلتودگ گ

ب   شهیه ننوده اس . اورنیتوبیالرزیا ترکستانیکمابتال ب  

هتتر حتتا  بتتا توجتت  بتت  ضتتایعات ااکروستتکوپی و     

توان دریار  ک  بینتار    ایکروسکوپی اشاههه شهه ای

 دارا اقتفتاد   زیانبتار  اررات بههاشتی و  ب  لتاظروق 

بوده و با در نمر گتررتن ایتن نکتت  کت       ا وی ه اهنی 
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در حتا    ب  طور دائمدااهار  بوده و  یرشغل اصلی عشا

  هتا داملتذا   باشتسه  اطق اختلف اجتاور اتی  سوچ ب  اک

هتا  ستایر   سه اوجب انتشار آلودگی بت  دام نتواای آلوده

پتذیر  و شتیوع اپیتهایم بینتار  را ااکتان     شتهه نواحی 

کستتر  و پیشتگیر     دراان بت  اوقت     بسابراین  .هسگردان

 ه.رسنمر ایبینار  ضرور  ب 

 

 

 

   منابع

 ات:صتهت   انتشارات دانشتگاه تهتران   چاو دوم  جله او  )ترااتودها(  کرم شساسی دااپزشکی. (.7711) ع.  اسالای 

714-704. 

  .در  ترکستتانیکم  اورنیتتو بیالرزیتا  لودگی با آبررسی رونه  (.7710) حسسی طباطبایی  ع . و سرارراز   م. اسالای  ع

 .740-741  ات:صهت  74 شناره  74جله   جل  پ وه  و سازنهگیا گوسهسهان جویبار اازنهران.

  .اجلت    .در گوسهسهان بابلستر  ز(. گزارش هن  گیر  اورنیتوبیالرزیو7710) ح. حهاد زاده  و اسالای  ع. حسیسی  ح

 .47-43 ات:صهت  7شناره   40دوره  دااپزشکی تهران دانشکهه 

 .   در حلزون و گوسهسه اسطق  شادگان خوزستتان.   ترکستانیکم تو بیالرزیااورنیولوژ  ای(. بررسی اپیه7730) کرینی

 . 3034747پایان ناا  شناره 

 ( .بررسی ایزان آلودگی گوسهسهان اسطق  شتادگان  7734کرینی   .  اخویزادگان  م.ع.  درخشانهر  م. و پایکار   ح .)

 .704-703  صهتات: 0  شناره 07وره . اجل  دانشکهه دااپزشکی تهران  داورنیتو بیالرزیاترکستانیکمب  

  .   (. اطالعت  پراکستهگی   7737ریتواز  ش. و عالنیتان  و.)   م.  عبه  گتودرز     پایکار   ح.  اعتنه    . کرینی

ب  روش شساورساز  در گوسهسهان استان اازنهران. اجلت  پت وه  و    .(7377ین بای)اسکر اورنیتو بیالرزیاترکستانیکم

 .77-70 ات:  صهت747ره   شنا01جله   سازنهگی

 ( .یارت  ها  7717الکی  م.  اصالنی  م.  حسین زاده  و. و سجاد   م .)  پیم دربتاره  کوااکروستکوپیم و ایکروست

دوره   اجل  پت وه  و ستازنهگی   .اورنیتو بیالرزیوزی  شیوع یارت  در گل  ها  عشایر  گوسهسه و بز استان رارو

 .00-14 ات:  صهت00  شناره 1

 پایان ناا  برا  دریار   .ها  آ) شیرین ایرانون حلزونر(. بررسی 7717  ا. )اسفوریانPh.D بههاشت    کههنشااز د

      .  7014شناره   علوم پزشکی تهران

 Abdulssalam, M. and Sarwar, M.M. (1952). Occurrence of Ornithobilharzia turkestanicum in   

Pakistan. Proceeding, 4th Pakistan Scientific Conference, pt3, pp: 143.    

 Ale-Dawood, M. (1963). Dezful bilharziosis Pilot Project (3rd quarterly report). School of Public 

Health and Research Institute of Hygiene, Tehran University.  

 Al-Toma, Z. (2011). The liver cirrhosis caused by Ornithobilharzia turkestanicum in Basra 

governorate. Journal of College of Education, 1(5): 81-88.   

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


 3313 پاییز، 33، پیاپی 3، شماره 8دوره                                                                                                                    شناسی درمانگاهی دامپزشکی                       آسیب 

 

855 

 Ghadirian, E. and Hoghooghi, N. (1973). The Presence of snails veterinary importance in Isfehan, 

Iran. British Veterinary Journal, 129: 2i-iii.  

 Machattie, C.A. (1936). A Preliminary  note  on  the  life  history  of  Schistosoma  turkestanicum  

skrjabin 1913. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and  

Hygiene, 30: 115-128.   

 Massoud, J. (1973). Studies on the schistosomes of domestic animals in Iran. I. Observation on the 

Ornithobilharzia turkestanicum (Skrjabin, 1913) in khoozestan.  Journal of Helminthology, 47(2): 

165-180.  

 Massoud, J. (1974). The effect of variation in miracidial exposure dose on laboratory infection of 

Ornithobilharzia turkestanicum in Lymnaea gedrosiana. Journal of Helminthes, (48): 139-144. 

 Skerman, K.D. and Hilard, J.J. (1967). A Hand Book for Studies of Helminthic Parasites of 

Ruminants. The Near East Animal Health Institutes, Tehran. Hand book No2. Rome: Food and 

Agricultural organization of the United Nation, pp: l-3. 

 Soulsby, E.J.L. (1982). Helminthes, Arthropods and protozoa of Domesticated animals. 7th ed. 

Londen: Bailliere Tindall, pp: 71-82. 

 Urquhart, G.M., Armour, J., Duncan, A.M. and Jennings, F.W. (1987). Veterinary Parasitology. 

England: Longman Scientific and Technical, pp: 111-115. 

 Yamaguti, S. (1958). Systema Helminthum, the (Digenea) Trematodes of Vertebrates. University of 

Medical School Okayama Japan, pp: 939-940.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

