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  چکیده 

 در زیادي بسیار اهمیت و اند بوده دخیل انرژي و غذا جمله از انسانی جوامع نیازهاي تامین در پیش سال هزاران از انشتر
 دلیل به حیوان این. اند داشته بارکشی همچنین و گوشت و شیر تولید جهت از نشینان روستا و دهندگان پرورش اقتصاد
 دلیل به انگلی عفونتهاي. باشد می سخت هوایی و آب شرایط در فادهاست براي مناسب دامی بدنی، فیزیولوژیکی شرایط
بیماري . شوند می دامها این وکارائی تولیدات در محدودیتهایی و مشکالت بروز باعث پشم و گوشت شیر، تولید کاهش

شود، کوکسیدیوز با  مام حیوانات از جمله شتر دیده میکه در ت باشد می یاخته داخل سلولی به نام آیمریا حاصل از یک تک
نفر  ٢۵ در این مطالعه تعداد .شود است مشاهده میاسهال که در مواقعی خونی  یم الغري، کاهش وزن، کاهش اشتها وعال

و به  آنها نمونه مدفوع گرفته شد از از منطقه پارس آباد مغان به صورت تصادفی انتخاب شدند ودو کوهانه شتر 
این مطالعه نشان داد  .مورد بررسی قرار گرفتند)کلیتون لین (شناسی منتقل شدند و به روش شناورسازي  آزمایشگاه انگل

بررسی مورفوبایومتریک و با استفاده میکروسکوپ، ها با نمونه.آلوده بودندآیمریا  اووسیست به )درصد ۵٢(نمونه  ١٣که 
آیمریا مشخص  هاي مورد ارزیابی قرار گرفتند و گونه)١٩۶٠ رساد،پو١٩٣٢ ،هنریومانسون١٩٩۶کافمن (از کلید تشخیص 

ی آیمریا در شتر بایستی یاد آور در مورد بیماري زای .بودند )٨/۴١(آیمریا پیلردي و)٢/۵٨(آیمریاکملی: شاملشدند که 
مفرط عالیم را  به صورت الغري که اند دهند و بیشتر مستعد بیماري میشویم که شترهاي جوان بیشترین آلودگی را نشان 

شتر صنعت پرورش  در کنترل کوکسیدوز در شتر، ما شاهد پیشرفت برايداشتن یک برنامه هدفمند با . دهند بروز می
  .خواهیم بود

  پارس آباد مغان، اووسیست دوکوهانه، یمریا، شتر،آ :واژگان کلیدي
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  مقدمه

 در زیادي بسیار اهمیت و اند بوده دخیل انرژي و غذا جمله از انسانی امعجو نیازهاي تامین در پیش سال هزاران از شتران
 دلیـل  بـه  حیوان این. اند داشته بارکشی همچنین و گوشت و شیر تولید جهت از نشینان روستا و دهندگان پرورش اقتصاد
 دلیـل  بـه  انگلی ونتهايعف. باشد می سخت هوایی و آب شرایط در استفاده براي مناسب دامی بدنی، فیزیولوژیکی شرایط
، انگـل  شـوند  می دامها این وکارائی تولیدات در هایی محدودیت و مشکالت بروز باعث پشم و گوشت شیر، تولید کاهش
 رده اســپوروزوآ، )Apicomplexa( کمپلکســا آپــی شــاخه)Protozoa( پروتــوزوآ سلســله در) Eimeria( آیمریــا

)Sporozoa( ،کوکسیدیا رده زیر )coccidian( ،ائوکوسیدیا راسته )Eucoccidia( ،آیمرینـا  راسـته  زیر )Eimerrina( ،
 بافت سلولی انگلهاي داخل آیمرینا جزو راسته به زیر مربوط هاي انگل. )2و1(باشد می) Eimeriidae(وخانواده آیمریده 

ـ  جنسمورد  در که دارند را )گامتوگونی( وجنسی) شیزوگونی(غیرجنسی  دوتکثیر و بوده روده مرحلـه در   دو هـر  اآیمری
اووسیت این انگل کم و بیش مدور یا بیضی شکل است که در مرحله بلوغ داراي چهار  .)٢(گیرد بدن یک میزبان انجام می

هنگام دفع نارس بوده که براي بلوغ بایستی به که هرکدام ازآنها دو اسپوروزوئیت دارند، اووسیست  اسپروسیست می باشد
، )E.dromedarii(، آیمریا درومـداري )E.camel(آیمریاکملی: مهم در شتر شامل یدیاهاي کوکس).٣(مدتی در خاك بماند

 بـالینی،  ، عالیـم )۵و E.bactrian)(۴(، آیمریـا باکتریـانی  )E.rajastani(، آیمریا راجستانی)E.pellerdyi(آیمریاپیلیردي

 اووسیست بلعیده شده بستگی دارد، ومتغیر است و شدت بیماري کیلینیکی به مقدار  ازکوکسیدوز ناشی و ضایعات شدت
مهمترین راه انتقال از . اسهال که در مواقعی خونی می باشد مشاهده می شود یم الغري، کاهش وزن، کاهش اشتها وبا عال

  ). ٩(باشد دهانی می-مدفوعییک دام به دامی دیگر 

   کارمواد و روش 

 در .صورت پـذیرفت  ٨۴تا مرداد  ٨٣طقه مغان بود که از پاییز شهرستان پارس آباد من مطالعه، این در تحقیق مورد منطقه

 درج از پـس  وبه صورت تصـادفی انتخـاب شـدند و ازآنهـا نمونـه مـدفوع گرفتـه شـد         دو کوهانه نفر شتر  ٢۵ مجموع

 دربه آزمایشگاه انگل شناسی منتقل شـدند   گیري نمونه ظروف روي نمونه شماره سن، جنس، قبیل حیوان از مشخصات

 ذرات از کمتر آیمریاها، غالبا اووسیست مخصوص وزن). ۶(گردید استفاده مدفوع براي سازي شناور روش از تحقیقاین 

 در مدفوع گرم ٣ابتدا کرد  جدا را آیمریاها مذکور روش از استفاده با توان می به آسانی رو این از است، مدفوع در معمول
 لولـه  در شـده  صاف محلول از مکعب سانتیمتر ١۵. گردید صاف ١٠٠ الک با و شده حل مقطر آب مکعب سانتیمتر ۴٢

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

بد کاووس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ه  ا ان                   د ت گ تان  شاورزی ا ھاد    ساازمان 
  

،  عاو وری ت  ناوری ریا ی و  ،                    ع ناوری قات و  وم  ع ی وزارت  و ان ،                     عاو  ی ا ا وم د ع قات  ه  ان،                  و ر ا ی  ع ن    ا

٣٧۵ 

  

 لولـه  رویـی  سـپس محتویـات   .شـد  سـانتیریفیوژ  دقیقه ۵مدت  به ١۵٠٠-٢٠٠٠ دور با سانتریفیوژ در و ریخته آزمایش

ـ  ضـربه  چند آوردن وارد با بعد مرحله در. بماند باقی آن در انگلی اجرام و حاوي مدفوع رسوب تا شد خالی آزمایش  هب
 محلـول  لولـه  نصـف  تـا  سـپس . می گردید جدا لوله انتهاي از مدفوع استریل، پاستور پت پی از استفاده با یا لوله انتهاي

 تا گردید می ته و سر لوله بار ٨-٧ آرام و گذاشته لوله در روي را شست انگشت و ریخته درلوله شکر اشباع شناورسازي

 در محـدب  حالـت  بـه  سـرلوله  تـا  شد می پر سازي شناور مایع با کامال لوله بعد .شود حلشکر اشباع  در کامال رسوب

 سـه  بـا  را المـل  سـپس  .نشود تشکیل هوا حباب تا گرفت می قرار طوري لوله روي هاي گوش چهار المل بعد). ٣(آید

 انیمیـد  و زیگـزاگ  صـورت  به و 40و10 بزرگنمایی با نوري میکروسکوپ زیر الم گذاشته و در روي و برداشته انگشت

 بـراي  .شد  تعیین اووسیست اندازه انگل، گونه شناسایی جهت آلودگی وجود صورت در .گردید بررسی المل سطح تمام

 براساس و آمد دست به میکرون حسب بر اووسیست عرضی و طولی قطر و شد  استفاده چشمی هاي میکرومتر از کار این
  ).٧و ۴(شد ثبت مدفوع گرم هر در اووسیستها تعداد درضمن .گردید مشخص آیمریا ي گونه مشخصات، سایر و آن

 ٢۵ انکوباتور در و نموده اضافه مدفوع گرم ۵ درصد، ۵/٢ پتاسیم بیکرمات سی سی ٣٠ به مدفوع نمودن اسپورله جهت 

 ضمن در. شد می هوادهی پاستور پیپت با و زده هم به کشت را محیط یکبار ساعت ١٢هر . گرفت قرار سانتیگراد درجه

 از پاسـتور  پیپـت بـا   که صورت این به شد، می کنترل ها اووسیست شدن اسپورله نظر از محیط یکبار ساعت ١٢ تا ۶هر

 بزرگنمایی با زیر میکروسکوپ در و گذاشته آن روي را المل و داده قرار الم روي و برداشت نموده مقداري کشت محیط

 زمان بودن مثبت صورت و  در بررسی  )اووسیست داخل اسپوروسیست تشکیل( اسپوریله شدن نظر از اووسیستها ١٠٠

 می گرفته نظر در اسپورزایی زمان عنوان به شدند اسپورله موجود اووسیتهاي درصدکل ۵٠که  زمانی. می شد یادداشت آن

 اسپوروسیست اندازه دریچه، وجود عدم یا وجود اووسیست، دیواره چگونگی و شکل رنگ، اندازه، اسپورزایی، زمان. شد

 ٧و  ٢(قرار گرفت  استفاده آیمریا مورد مختلف گونه هاي تشخیص در معیارها سایر و قطبی اووسیستی، دانه باقیمانده ها،

  ).٨و 

  یافته ها

 نمونه ها با میکروسـکوپ، . ده بودندآیمریا آلو به اوو سیست )درصد ۵٢(نمونه  ١٣نفر شتر آزمایش شده،  ٢۵از مجموع 
مـورد  ) ١٩۶٠ ، پورسـاد ١٩٣٢ ، هنـري و مانسـون  ١٩٩۶کـافمن  (با استفاده از کلید تشخیص بررسی مورفوبایومتریک و 
 .بودنـد  )٨/۴١(آیمریـا پیلـردي  ، )٢/۵٨(آیمریـاکملی : ه هاي آیمریا مشخص شدند که شـامل  ارزیابی قرار گرفتند و گون

 و عـدد  ٢ شده اووسیست دفع مقدار کمترین آلوده، مثبت مدفوع هاي نمونه در موارد میکروسکوپیک مشاهدات براساس
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 یـا  وجـود  اووسیستها، اندازه شکل ارزیابی و مدفوع گردید، کشت مشاهده عدد ٣۵۵ شده دفع اووسیست مقدار بیشترین

 هـا  گونـه  تشخیص مالك آیمریا گونه هاي مختلف تشخیصی معیارهاي سایر و اسپوروسیستها دریچه، اندازه وجود عدم

  .روز تعیین شد ٧ آیمریا پیلريروز و براي  ١۵ریاکملی آیم، زمان اسوریالسیون براي بود

  نتیجه گیري و پیشنهادات

مسـتعد  در مورد بیماریزائی آیمریا در شتر باید یاد آور شویم که شتر هاي جوان بیشتر آلودگی را نشان می دهند و بیشـتر  
دامداران و پرورش دهندگان این دام اهمیت با توجه به اینکه در بین . دهند اند که به صورت الغري مفرط بروز می آلودگی

دهند، در صورت  بارزه و پیشگیري از خود نشان نمیبراي م دامداران رغبتی "مان در سطح پایین تري قرار دارد و اصوالدر
 .خواهیم بود شتر صنعت پرورشدر داشتن یک برنامه هدفمند جهت کنترل کوکسیدوز در شتر، ما شاهد پیشرفت 
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