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Original Articleمقاله تحقیقی

مطالعه شیوع و شناسایی خصوصیات مولکولی لینگواتوال سراتا در گوسفند و بز 
کشتارشده در کشتار گاه یزد 

گیلدا اسالمی۱ سپیده خلعتبری لیماکی2 احمد عریان3 امین ظهور تبار2 آسیه امیری2 بهادر حاجی محمدی۱*
1( مرکز تحقیقات سالمت و ایمنی غذا، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

2( گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
3( گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

  )  دریافت مقاله: 27 خرداد ماه 1396،   پذیرش نهایی: 21 شهریور ماه 1396(     

 چکیده  
زمینه مطالعه: لینگواتوال سراتا انگلی زئونوز بوده که عامل ایجادکننده سندروم هالزون در انسان است. عفونت انسان درنتیجه مصرف احشای 
دامی خام و یا نیم پخته رخ می دهد. هدف: هدف اصلی از این مطالعه بررسی شیوع و شناسایی خصوصیت مولکولی لینگواتوال سراتا در گوسفندان 
و بزان کشتارگاه یزد  بود. روش کار: به  منظور تعیین شیوع و شدت آلودگی لینگواتوال سراتا، گره های لنفاوی 200 رأس گوسفند و 200 رأس بز 
کشــتار شــده در کشتارگاه صنعتی شهر یزد مورد آزمون قرار گرفت. استخراج DNA با استفاده از کیت های تجاری استخراج DNA و براساس 
روش پیشنهادی در کیت انجام شد. به منظور بررسی ژنتیکی، ناحیه ای از ژن هدف 18srRNA با استفاده از پرایمرهای اختصاصی طراحی شده 
با نرم افزار Primer3 تکثیر شد. محصول تکثیر شده جهت تعیین توالی ارسال شد و توالی به دست آمده با استفاده از نرم افزار BLAST مورد 
ارزیابی قرار گرفت.  داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و با استفاده  آزمون های χ2 و همبستگی پیرسون در سطح 
معنی داری 0/01 مورد تجزیه  و تحلیل قرار گرفت. نتایج: در تحقیق حاضر شیوع آلودگی در بز و گوسفندان کشتار شده به ترتیب 25/5% و %22/5 
بود. اختالف معنی داری از نظر آماری بین شیوع آلودگی در سنین مختلف و همچنین جنس نر و ماده در 2 گروه )بز و گوسفند( مشاهده نگردید. 
نتایج حاصل از تعیین توالی، اختصاصی عمل نمودن پرایمر ها و نیز انگل مورد نظر را تأیید نمود. نتیجه گیری نهایی: این پژوهش اولین گزارش 
تشخیص مولکولی لینگواتوال سراتا در ایران بود. همچنین با توجه به شیوع قابل توجه آلودگی در دامهای منطقه و عدم آگاهی و عملکرد بهداشتی 
مناسب افراد در مصرف احشاء دامی احتمال آلوده شدن افراد به انگل لینگواتوال سراتا وجود دارد. لذا در این راستا به کارگیری روش های تشخیصی 
مناسب و قابل اعتماد جهت تشخیص عفونت در کشتارگاه ها و هم چنین آموزش به افراد جامعه در زمینه مصرف صحیح احشاء دامی گامی مؤثر در 

جهت پیشگیری از ابتالء به این بیماری می باشد.

واژه های کلیدی: لینگواتوال سراتا ،حیوانات اهلی، خصوصیت مولکولی

مقدمه
لینگواتوال ســراتا )Linguatula serrata( انگلی زئونوز اســت که عامل 

ایجادکننده سندروم هالزون در انسان است )17،19،22( این انگل اولین بار 

در ســال 1798 میالدی شناسایی و جزء شاخه بندپایان طبقه بندی گردید . 

فرم بالغ این انگل که در مجاری تنفسی سگ سانان )میزبان نهایی( زندگی 

می کند، زبانی شــکل بوده و سطح پشــتی آن محدب و سطح شکمی آن 

صاف اســت. طول انگل بالغ ماده و نر به ترتیب cm 13-8 و 2-1/8 است 

)30(. تخم حاوی الرو همراه با ترشــحات بینی میزبان نهایی خارج شده و 

درون آب یا ســبزی ها وارد می شــود. زمانی که تخم توســط میزبان واسط 

مناســب )گوسفند، بز، گاو و غیره( خورده می شــود، به روده رفته و در آنجا 

آزاد شده، سپس از آنجا عمدتاًً به عقده لنفاوی مزانتر رفته و به مقدار کمی 

نیز به قلب، کبد، ریه، شــش و سایر احشاء مهاجرت می کند )18،32( و در 

آنجا به نوچه عفونت زا تبدیل می شــود. پس از 6-5 ماه و بعد از 9-6 مرتبه 

پوست اندازی در داخل کیستی حاوی مایعات غلیظ قرار می گیرند. نوچه های 

عفونی پس از بلعیده شــدن توســط میزبان نهایی بــه بخش های فوقانی 

دستگاه گوارش اتصال یافته و درنهایت به ناحیه بینی-حلقی می رسند. اندازه 

نوچه در حدودmm 10-5 است )3،10(.

انســان می توانــد هم نقش میزبان واســط و هم میزبــان نهایی را به 

ترتیب با خوردن تخم و نوچه انگل ایفا کند. عفونت انسان درنتیجه مصرف 

احشای دامی خام و یا نیم پخته رخ می دهد )28، 17(. انسان با خوردن نوچه 

لینگواتوال سراتا دچار لینگواتولیازیس بینی- حلقی می گردد. بدین صورت که 

پس از مصرف احشاء آلوده، در کمتر از چند ساعت نوچه توسط اسید معده 

آزاد شده و از طریق مری به موکوس ناحیه فوقانی دستگاه تنفس رسیده و 

باعث تحریک شدید سیستم تنفسی و التهاب بینی می شود. از دیگر عالئم 

می توان به سرفه، خفگی، ســردرد، عطسه، ترشحات بینی اشاره کرد )3(. 

عالئم ذکرشده در انسان شبیه به آلرژی یا حساسیت است.

موارد آلودگی انسان به لینگواتوال سراتا در نقاط مختلف جهان ازجمله 

آســیای جنوب شرقی و خاورمیانه گزارش شده است )13،15،35(. در ایران 

نیز مواردی از آلودگی انســانی در نقاط مختلف کشــور گزارش شده است 

)25،29( که رایج ترین راه انتقال این بیماری مصرف خوراکی احشــاء دامی 

آلوده خام یا نیم پخته اســت. به طوریکــه Yeghaneh Moghadam و 

Email: b.hajimohammadi@gmail.com   035-38209149 :نویسنده مسئول:  تلفن: 38209155-035  نمابر )*



مجله تحقیقات دامپزشکی، دوره 72، شماره 4، 1396 404

همــکاران در ســال Anaraki Mohammadi ،2001 و همــکاران در 

سال 2008 و Tabibian و همکاران در سال 2012، به ترتیب آلودگی به 

نوچه لینگواتوال سراتا را در یک خانم 30 ساله اهل حسن آباد کاشان پس از 

مصرف جگر خام گوسفند )37(، یک پسر 10 ساله تهرانی به دنبال مصرف 

کبد نیم پخته گوسفند )5(  و 2 زن افغانی در اصفهان پس از خوردن جگر 

خام گزارش کردند )31(.

بسیاری از عوامل انگلی مشــترک بین انسان و دام شیوع نسبتًا قابل 

توجهی در ایران دارند )26،27(. از ســوی دیگر، علت مصرف احشاء دامی 

به صورت خام و نیم پخته به دلیل باورهای غلط و عادت های غذایی نادرست 

مردم در سراسر جهان و به ویژه ایران مبنی بر خون ساز بودن جگر خام برای 

افراد مبتال به کم خونی به خصوص در کودکان و یا مناســب بودن آن برای 

رشــد جنین در زنان باردار اســت )3،17،36(. همچنین در نقاطی از جهان 

همانند ســودان و لبنــان از گره های لنفاوی به صورت خــام در تهیه نوعی 

خوراک استفاده می نمایند که این امر علت باال بودن شیوع آلودگی در افراد 

در این مناطق است )1،11،12(.

برخی از مطالعات پیشین حاکی از شیوع  نسبتاًً باالی میزبانان مختلف 

این انگل در برخی از مناطق ایران بوده اســت. بطوریکه شــیوع انگل بالغ 

لینگواتوال سراتا در سگ های شــهرکرد )16( و شیراز )19( بررسی گزارش 

گردیده اســت. همچنین مطالعات مختلفی در خصوص شــیوع آلودگی به 

انگل لینگواتوال ســراتا در میزبانان واسطی چون گوســفند )36، 24، 22، 

18(، گاو )32، 22(، بــز )17،22،24(، شــتر )6،9،21( و گاومیش)22( انجام 

شده است. با اینحال بر اساس جستجو در پایگاه داده های علمی، تاکنونی 

تحقیقی پیرامون شیوع این انگل در گوسفند و بز  در منطقه مرکزی کویر 

ایران انجام نشده است.

امروزه تشخیص رابطه فیلوژنیک بین موجودات مختلف وطبقه بندی 

و تاکســونومی دقیق آن ها توســط روش های ریخت شناســی و بیولوژی 

مولکولی همانند انواع روش های PCR وارد حیطه جدید و بســیار متفاوتی 

شــده اســت. به گونه ای که ارزیابی تفاوت های احتمالی و حتی تشخیص 

سویه یا گونه های جدید انگلی به وسیله روش های مذکور ضروری به نظر 

می رسد. همچنین به نظر می رسد مورفولوژی انگل لینگواتوال سراتا برای 

تأیید تشــخیصی کافی نمی باشــد و برای شناســایی دقیق انگل در انواع 

مواد  غذایی با منشا دامی نیاز به تأیید مولکولی می باشد )7(. به ویژه اینکه 

یافته های حاصل از مطالعات گذشــته و بررســی های انجام شده پیرامون 

اطالعاتی ژنتیکی و مولکولی برخی از انگل های منتقله از مواد غذایی، این 

فرضیه را مطرح می ســازد که نوچه های لینگواتوال سراتا دارای سویه های 

وابسته به میزبان باشند. این موضوع ممکن است در ارتباط با باال بودن غیر 

طبیعی و قابل توجه شیوع آلودگی به این انگل در ایران باشد. با وجود این 

از آنجا که تاکنون هیچ مطالعه ای در زمینه بررسی مولکولی و ژنتیکی این 

انگل در حیوانات در ایران انجام نشــده است، اثبات این فرضیات ضرورت 

انجام تحقیقی در این زمینه را دوچندان نموده است. 

هدف اصلی از این مطالعه بررســی شــیوع  و شناســایی خصوصیت 

مولکولی لینگواتوال سراتا در گوسفندان و بزان کشتارگاه یزد بود.

مواد و روش کار
نمونه گیری: به منظور تعیین شیوع و شدت آلودگی لینگواتوال سراتا، در 

طول 2 ماه مراجعه به کشتارگاه صنعتی شهر یزد از دام های ذبح شده، شامل 

200 رأس گوســفند و 200 رأس بز نمونه گیری انجام شــد. بطوریکه از هر 

یک از دام های کشتاری حداقل 3 گره لنفاوی اخذ شد. قبل از نمونه گیری 

با ثبت مشــخصات کامل )جنس و سن(، هر حیوان با شماره مشخص شد. 

الزم به ذکر است که سن دام ها بر اساس فرمول دندانی و میزان سائیدگی 

دندان هــای دائمی دام تعیین گردید. ســپس پس از مراحل پوســت کنی و 

خروج امعاء و احشاء، گره های لنفاوی مزانتریک جمع آوری و در کیسه های 

پالستیکی قرار داده شده و به آزمایشگاه منتقل گردید.

تعیین شیوع و شدت آلودگی: در آزمایشگاه پس از حذف بافت چربی 

اطراف گره های لنفاوی، با استفاده از اسکالپل چند برش طولی روی آن ها 

-55oC( داده شد. سپس گره های لنفاوی به مدت 15-10 دقیقه در آب ولرم

50( قرار داده شد )2(. نوچه ها زیر استریو میکروسکوپ مورد بررسی و تعداد 

آن در هر گره لنفاوی مورد شمارش قرار گرفت و داده ها ثبت گردید )تصویر 

1( که میانگین تعداد نوچه جداشده از هر دام مبنای تعیین شدت آلودگی بود. 

بالفاصله، تعدادی از نوچه ها به منظور انجام آنالیزهای مولکولی )استخراج 

DNA و بررســی خصوصیت ژنتیکی انــگل( در الکل o 70 درجه قرار داده 

شد )8(.

استخراج DNA نوچه انگل لینگواتوال سراتا: استخراج DNA ژنومی 

از 5 نوچه انتخابی بر اساس پروتکل همراه کیت استخراج DNA ا)3032-

Bioneer, #K( انجام شــد. DNA های استخراج شــده به صورت کمی و 

کیفی به ترتیب با روش های اسپکتروفتومتری و ژل آگاروز الکتروفورز مورد 

بررسی قرار گرفت. 

 18srRNA تکثیر ژن: جهت بررسی ژنتیکی انگل لینگواتوال سراتا، ژن

به عنوان ژن هدف انتخاب شد و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی )جدول 

1( قطعه ای از ژن تکثیر گردید.

جهت تکثیر قطعه مورد نظــر، از )1x(ا PCR bufferا، )mM 1.5( ا 

 Taq DNA Polymerase 1( اU( آنزیم ،dNTPاا)0.2 mM( ،MgCl2

و پرایمرهای مورد نظر )Mµ 10( اســتفاده شــد. قابل ذکر است که غلظت 

ژنوم مورد اســتفاده در واکنش تکثیری فوق ng 100 در نظر گرفته شــد. 

برنامه ای که جهت تکثیر قطعه موردنظر مورد اســتفاده قرار گرفت شامل 

واسرشتگی اولیه در دمایoC 94 به مدت 5 دقیقه بود. سپس 30  سیکل با 

واسرشــتگی در oC 94 به مدت 1 دقیقه، اتصال پرایمر در دمایoC 52 به 

مدت 1 دقیقه و گسترش در درمایoC 72 به مدت 1 دقیقه بود. پس از اتمام 
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سیکل، به جهت تکمیل مرحله گسترش، زمان 5 دقیقه ای درoC 72 در نظر 

گرفته شد. در نهایت محصول تکثیر با استفاده از آگارز ژل الکتروفورز 1% و 

در کنار مارکر مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.

بررسی توالی قطعه تکثیری: محصول تکثیر شده جهت تعیین توالی 

ارســال شد. نتیجه آن با اســتفاده از BLAST مورد بررســی و ارزیابی قرار 

گرفت.

تجزیه وتحلیل آماری داده ها: داده های جمع آوری شــده با اســتفاده از 

نرم افزار SPSS نســخه 16 و با اســتفاده از آمار توصیفی و آزمون های 2χ و 

همبستگی پیرسون در ســطح معنی داری 0/01 مورد تجزیه  و تحلیل قرار 

گرفت.

نتایج
شــیوع و شــدت آلودگی: در این پژوهش تعداد 400 رأس دام شــامل 

200 رأس گوسفند و 200 رأس بز مورد بررسی قرار گرفتند. اگرچه بیشترین 

آلودگی به انگل لینگواتوال ســراتا در گوسفندان نر و در گروه زیر یک سال 

)جدول 2( و در بزها در ســنین 1 تا 2 ســال و در جنس نر بیشتر بود )جدول 

3( اما اختالف معنی داری از نظر آماری بین شیوع آلودگی در سنین مختلف 

و همچنیــن جنس نر و ماده در دو گروه )بز و گوســفند( مشــاهده نگردید 

.)p>0/01(

همچنین با اینکه بیشترین شدت آلودگی در گوسفندان زیر یکسال و 

در جنس نر و در بزها در سنین 1 تا 2 سال و در جنس نر وجود داشت با این 

حال بین شــدت آلودگی در بز و گوسفند و جنس و سن دام اختالف آماری 

معنی داری مشاهده نگردید )جداول 4،5(.

بررســی مولکولی انــگل لینگواتوالســراتا: در این بخــش از مطالعه، 

با اســتفاده از پرایمرهای اختصاصی، قطعه 487 جفــت بازی از ژن هدف 

18srRNA مربوط به انگل لینگواتوال ســراتا تکثیر شــد )تصویر 2(. نتایج 

حاصل از تکثیر و بررســی آن با اســتفاده از BLAST مشــخص نمود که 

ایزوله های جداشــده دارای تشــابه کامل با توالی های موجود در بانک ژن 

هستند. 

بحث
گزارشات مختلفی از شیوع لینگواتوالسراتا در سگ در مناطق مختلف 

ثبت گردیده است. بطوریکه شیوع انگل بالغ لینگواتوال سراتا در سگ های 

شــهرکرد 62/2% )16( و شــیراز 76/5% )19( گزارش شده است که نشان 

از آلودگی باالی میزبان نهایی در نقاط مختلف کشــور اســت. این موضوع 

تهدیدی برای آلودگی میزبان واســط می باشــد. هرچنــد در این مطالعه به 

بررســی آلودگی سگ های شــهر یزد به این انگل پرداخته نشده است اما 

وجود آلودگی در دام های کشتاری در این تحقیق نشان از وجود آلودگی در 

ســگ های منطقه اســت. با اینحال برای حصول اطالعات موثق تر در این 

زمینه، ضرورت بررســی ایپدمیولوژی این انــگل در میزبان نهایی به ویژه 

سگ های ولگرد این منطقه احساس می شود.

در تحقیق حاضر شیوع آلودگی در بز و گوسفندان کشتار شده به ترتیب 

25/5% و 22/5% بــود. چندین پژوهش دیگر در این زمینه در نقاط مختلف 

کشور انجام شده است که میزان آلودگی در بز )شمال غرب ایران %50/75 

)22(،کرمان 49/1% )17(، همدان 30/6%  )24( و تبریز 45/13% )23(( بیش 

از 30% اعالم شده است. همچنین بررسی شیوع آلودگی در گوسفند نیز در 

تحقیقات انجام شده میزان مختلفی از آلودگی را در در مناطق مختلف کشور 

از جمله شــمال غرب کشــور 42/69% )22(، ارومیــه 30/9% )36(، همدان 

جــدول 1. توالــی پرایمرهــای مــورد اســتفاده جهــت تکثیــر ناحیــه ای از ژن هــدف 
.18srRNA

نام 
پرایمر

اندازه محصول توالی پرایمر
PCR

F-L183'-CCAGAGTCGTATGCTTGTCTCA-5'487

R-L183'-TCCCGTATCGTTATTTTTCGTC-5'

تصویــر1. نوچه های انگل لینگواتوال ســراتا جدا شــده از گره هــای لنفاوی یک راس 
دام کشتار شده.

 50bp DNA :1تصویر 2. بررسی محصول تکثیر توسط آگارز ژل الکتروفورز. ستون
 18srRNA ستون2: محصول تکثیر با استفاده از پرایمرهای اختصاصی ژن ،ladder

با اندازه 487 جفت باز.
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10/2% )24( و کرمان 16/1% )18( نشان می دهند.

در مطالعــه حاضــر درصــد آلودگی گره هــای لنفاوی مزانتــر بزها به 

لینگواتوال سراتا از مطالعات انجام شده بسیار پایین تر می باشد. به طوریکه 

Nourollahi Fard و همکاران در سال 2010  میزان آلودگی را در بز در 

کرمان 49/1% )17( و Rezaei و همکاران در ســال 2011 این میزان را در 

بزهای شمال غرب ایران 50/75% اعالم نمودند )22(. از طرفی درصد آلودگی 

گره های لنفاوی مزانتر گوســفندان در این پژوهش با تحقیق انجام شــده 

توسط Tavassoli و همکاران در سال 2007 که میزان آلودگی را %20/6 

اعالم کردند )33( مطابقــت دارد ولی از طرف دیگر Shekarforoush و 

همکاران در ســال 2004 میزان آلودگی گره های لنفاوی مزانتر گوسفندان 

در شــیراز را پایین تر )10/2%( )28( و Rezaei و همکاران در ســال 2011 

میزان آلودگی باالتر )49/62%( را در شمال غرب ایران گزارش دادند )22(. 

همان طور که مالحظه می شــود میزان آلودگی در مقایســه با گوسفند و بز 

در ســایر مناطق متفاوت بوده که از دالیــل احتمالی آن می توان تفاوت در 

روش و زمان نمونه گیری، سن دام های مورد مطالعه و شرایط آب  و هوایی 

)آب و هوای گرم و خشــک منطقه( نام برد زیرا در این مطالعه جمع آوری 

گره های لنفاوی مزانتر به صورت تصادفی بوده و انتخابی از نظر شــکل و 

رنگ و قوام عقده ها صورت نگرفته است چراکه درصورت انتخاب عقده های 

جدول 2. فراوانی شیوع آلودگی به انگل لینگواتوال سراتا در گره های لنفاوی مزانتریک در گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه یزد در گروه های مختلف جنس و سن.

کل ماده نر گروه سنی

تعداد گوسفند آلوده )%( تعداد گوسفند کشتار 
شده

تعداد گوسفند آلوده )%(  تعداد گوسفند کشتار
شده

تعداد گوسفند آلوده )%(  تعداد گوسفند کشتار
شده

)%20( 14 70 )%23/52( 3 17 )%20/75( 11 53 <1

)%25/42( 15 59 )%23/91( 5 18 )%23/8( 10 41 1-2

)%22/64( 12 53 )%23/33( 7 30 )%26/8( 5 23 2-3

)%22/22( 4 18 )%22/5( 2 9 )%22/5( 2 9 3<

)%22/5( 45 200 )%21/62( 16 74 )%23/1( 29 126 کل

 جدول 3. فراوانی شیوع آلودگی به انگل لینگواتوال سراتا در گره های لنفاوی مزانتریک در بزهای کشتار شده در کشتارگاه یزد در گروه های مختلف جنس و سن.

کل ماده نر گروه سنی

تعداد بزهای آلوده )%( تعداد بزهای کشتار شده تعداد بزهای آلوده )%( تعداد بزهای کشتار شده تعداد بزهای آلوده )%( تعداد بزهای کشتار شده

)%22/95( 14 61 )%25( 5 20 )%21/95( 9 41 <1

)%24/24( 24 99 )%25( 6 24 )%23/68( 18 75 1-2

)%25/92( 7 27 )%28/57( 4 14 )%23/7( 3 13 2-3

)%46/15( 6 13 )%25( 1 4 )%22/5( 2 9 3<

)%25/5( 51 200 )%25/80( 16 62 )%23/18( 32 138 کل

جدول 4. فراوانی شدت آلودگی به انگل لینگواتوال سراتا در گره های لنفاوی مزانتریک بزهای کشتار شده در کشتارگاه یزد درگروهای سنی و جنس مختلف.

کل 3< 2-3 1-2 <1 سن

ماده نر ماده نر ماده نر ماده نر جنس

200 4 9 14 13 24 75 20 41 تعداد بز کشتار شده

)%95/5( 191 )%100( 4 )%77/78( 7 )%92/86( 13 )%92/31( 12 )%95/83( 23 )%96( 72 )%90( 18 )%95/12( 39 تعداد بز آلوده با کمتر از 5 نوچه )%(

)%3/5(   7 0 )%11/11( 1 )%07/14( 1 )%07/69( 1 )%41/67( 1 )%2/67( 2 )%5(     1 )%4/88( 2 تعداد بز آلوده با 10-5 نوچه )%(

)%1(      2 0 )%11/11( 1 0 0 0 )%1/33( 1 )%5(     1 0 تعداد بز آلوده با بیشتر از 10 نوچه )%(

جدول 5. فراوانی شدت آلودگی به انگل لینگواتوال سراتا در گره های لنفاوی مزانتریک گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه یزد در گروهای سنی و جنس مختلف.

کل <3 2-3 1-2 1< سن

ماده نر ماده نر ماده نر ماده نر جنس

200 9 9 30 23 18 41 17 53 تعداد گوسفند کشتار شده

)%90( 180 )%88/89( 8 )%77/78( 7 )%90( 27 )%82/61( 19 )%88/89( 16 )%90/24( 37 )%94/12( 16 )%94/33( 50 تعداد گوسفند آلوده با کمتر از 
5 نوچه

)%8/5( 17 )%11/11( 1 )%11/11( 1 )%10( 3 )%13/04( 3 )%11/11( 2 )%7/32( 3 )%5/88( 1 )%5/67( 3 تعدادگوسفند آلوده با 5-10 
نوچه )%(

)%1/5( 3 0 )%11/11( 1 0 )%4/35( 1 0 )2/44(   1 0 0 تعداد گوسفند آلوده با کمتر از 
10 نوچه )%(



407 بررسی اپیدمیولوژیکی و مولکولی لینگواتوال سراتا

با رنگ تیره و قوام شــل می توانســت باعث افزایش احتمالی میزان شیوع 

شود. دلیل احتمالی دیگر پائین بودن میزان آلودگی، زمان نمونه گیری بود 

که در اواســط تابســتان انجام گرفت به این معنی که در این زمان چرخه 

انگل تکمیل  نگردیده است و در نتیجه دام هایی که به تازگی با تخم انگل 

آلوده شده باشند، آلودگی به نوچه را نشان نمی دهند. از طرفی آب و هوای 

گرم و خشــک بودن منطقه یزد هم در بســیاری موارد ســبب از بین رفتن 

تخم ها می گردد و در نتیجه چرخه انگل کامل نمی گردد. مطالعات گذشته 

نشان می دهد که معمواًل شیوع لینگواتوال سراتا در گوسفند و بز در مناطق 

کویری ایران پائین تر از مناطق کوهستانی است. به  عنوان  مثال آلودگی در 

گوسفندان کشتار شده در کرمان برابر با 16/1% گزارش شده که علت عمده 

آن وجود آب  و هوای خشک در این مناطق یاد شده است )18(.

در مطالعات مختلف بین شــیوع آلودگی در حیوانات نشخوارکننده در 

سنین مختلف تفاوت آماری معنی داری وجود داشت )17،20،28(. درحالی که 

در پژوهش حاضر، تفاوت آماری معنی داری در بین سنین مختلف مشاهده 

نگردید. هم چنین درحالی که مطالعات گذشــته تفاوت آماری معنی داری را 

بین شیوع لینگواتوال ســراتا در جنس های مختلف از حیوانات نشان دادند 

)23،28(، در تحقیق حاضر همانند مطالعه Nourollahi Fard و همکاران 

در سال 2010 )17( و Razavi و همکاران در سال 2004 )20( تفاوت آماری 

معنی داری بین شــیوع لینگواتوال ســراتا در بین جنس  نر و ماده در ســنین 

یکسان مشاهده نشد. علت این امر می تواند همراهی همیشگی دامهای نر و 

ماده با یکدیگر و درنتیجه شانس ابتالء یکسان هر دو گروه باشد. 

مطالعات نشــان دهنــده مصرف گره هــای لنفاوی مزانتــر به همراه 

چربی های اطراف آن به صورت کبابی در نقاط مختلف کشور )33، 3( و سایر 

نقاط جهان )11،12( وجود دارد. لذا در صورت آلودگی گره های لنفاوی مزانتر 

به انگل لینگواتوال سراتا امکان آلودگی افراد و ایجاد لینگواتولیازیس بینی- 

حلقی )سندروم هالزون( در افراد وجود دارد. ضمن اینکه بر اساس مطالعه ای 

که اخیراً انجام شــده است گره های لنفاوی دارای آلودگی میکروبی باالیی 

بوده و در صورت آلودگی به انگل این آلودگی باکتریایی چند برابر شده است 

)گزارش منتشر نشــده(. لذا مصرف خام و نیم پخته این احشاء دامی برای 

مصرف کنندگان خطرناک می باشد. لذا آموزش های الزم در خصوص عدم 

مصرف این گونه احشاء به مصرف کنندگان الزم به نظر می رسد.

بررسی ژن هدف 18srRNA انگل لینگواتوالسراتا جداشده از گره های 

لنفاوی پس از تعیین توالی و بررسی با استفاده از BLAST نشان داد که این 

قســمت از ژن مورد نظر 100% هومولوژی با ژن مزبور در داده پایگاه بانک 

ژنی را دارد. در ضمن توالی مزبور با شــماره شناســائی KJ009333 در داده 

پایگاه ژنومی ثبت شد. 

بر اساس نتایج حاصله و بر اساس جستجوهای به عمل آمده در منابع 

پایگاههای اطالعات علمی این پژوهش اولین گزارش تشخیص مولکولی 

لینگواتوال سراتا در ایران بود. همچنین بر اساس نتایج این مطالعه و با توجه 

به شــیوع آلودگی در بز و گوسفند منطقه و عدم آگاهی و عملکرد مناسب 

افراد در مصرف احشــاء دامی احتمال آلوده شــدن افراد به انگل لینگواتوال 

سراتا وجود دارد. لذا در این راستا به کارگیری روش های تشخیصی مناسب 

و قابل اعتماد جهت تشــخیص عفونت در کشتارگاه ها و هم چنین آموزش 

به افراد جامعه و ارائه راهکارهای مناسب در جلوگیری از آلودگی دام )عدم 

دسترسی سگ ها به احشاء آلوده( و در کنار آن به کارگیری اقدامات بهداشتی 

مناسب در زمینه مصرف صحیح احشاء دامی گامی مؤثر در جهت پیشگیری 

از ابتالء به این بیماری می باشد.

تشکر و قدردانی
این تحقیق حاصل انجام طرح پژوهشــی مصوب معاونت پژوهشــی 

دانشگاه علوم پژشکی شهید صدوقی یزد می باشد. لذا بدین وسیله از معاونت 

محترم پژوهشی دانشــگاه جهت حمایت های مالی سپاسگزاری می گردد. 

همچنین از مرکز تحقیقات سالمت و ایمنی غذا به علت مشارکت علمی در 

آماده سازی این مقاله قدردانی به عمل می آید.
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Abstract:
BACKGROUND: Linguatula serrata is a zoonotic parasite causing Halazoun syndrome 

in humans. Consumption of raw or semi-cooked infected edible offal induces the infection 
in human. OBJECTIVES: The main objective of this study was to investigate the outbreak 
and molecular characterization of Linguatula serrata in sheep and goat of Yazd slaugh-
terhouse. METHODS: To determine the prevalence and severity of Linguatula serrata, 
mesenteric lymph nodes of 200 slaughtered sheep and 200 slaughtered goats in the Yazd 
industrial slaughterhouse were examined. DNA extraction was performed using commer-
cial DNA extraction kit per the manufacturers’ protocol. In order to genetic evaluation, the 
partially 18srRNA gene as a target was amplified using the specific primer pair which was 
designed by Primer3 software. The PCR product was sent for sequencing and the sequence 
was BLAST. Data were then analyzed using SPSS version 16.0 and by the Pearson corre-
lation test and χ2 at a significance level of 0.01. RESULTS: In the present study, prevalence 
of the infection of slaughtered goats and sheep was 25.5% and 22.5%, respectively. No 
statistically significant difference was observed between the prevalence of this parasite 
in different ages and sexes groups (goats and sheep). The results of genetic evaluation 
showed no variation in  this isolate in comparison with the ones in GenBank. Conclusions: 
This study was the first report of molecular identification of Linguatula serrate in Iran. 
Considering the high prevalence of infection in domestic animals and lack of knowledge 
and hygienic practice of the people about consumption of animal offal, infection of the 
people to Linguatula serrata is probable. Therefore, in this context, using appropriate 
and reliable diagnostic methods for detection of infection in abattoirs as well as educating 
people on the proper use of animal offal are effective steps to prevent this disease.
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Figure Legends and Table Captions
Figure 1. L. serrata nymphs isolated from mesenteric lymph nodes of slaughtered animal.

Figure 2. Agarose gel electrophoresis of amplified genes. Lane 1=50 bp DNA ladder; Lanes 2= Gene-specific amplification bands 
on agarose gel (487 bp).
Table 1. Primer Combinations Used for the PCR Amplification of the 18SrRNA Genes.

Table 2. Prevalence rate of L. serrata (nymph) in mesenteric lymph nodes of slaughtered sheep in different sex and age groups.

Table 3. Prevalence rate of L. serrata (nymph) in mesenteric lymph nodes of slaughtered goats in different sex and age groups.

Table 4. Infection rate of L. serrata in mesenteric lymph nodes of slaughtered goats in different sex and age groups.

Table 5. Infection rate of L. serrata in mesenteric lymph nodes of slaughtered sheep in different sex and age groups.
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