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بررسی آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم در طیور بومی اطراف شهرستان تبریز
حسین هاشمزادهفرهنگ ،*1پریسا شهبازی ،2سیدرضی

بهاورنیا3

 -3استادیار گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران.
 -2استادیار گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
 -3مربی گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران.
*نویسنده مسئول مکاتباتhfarhangh.h@gmail.com :
(دریافت مقاله 13/7/22 :پذیرش نهایی)13/33/38 :

چکیده
کریپتوسپوریدیوزیس از جمله بیماری های مهم در دام ،طیور و انسان است که هم از نظر بهداشتی و هم از لحاا اتتااادی دارای
اهمیت فراوانی میباشد .این بیماری توسط انگلهای جنس کریپتوسپوریدیوم ایجاد میشود و از طریق استقرار در ساح سالو هاای
مخاطی دستگاه گوارش و تنفس سبب آسیب میشود .از طرفی دیگر ،وجود انگل در بافت مخاطی دستگاه تنفس و گوارش عالوه بار
عوارض مستقیم ،زمینهساز فعالیت سایر عوامل پاتوژن مانند مایکوپالسماها در دستگاه تنفس میباشد .محالعه حاضر به منظور بررسای
میزان آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم در طیور بومی اطراف شهرستان تبریز انجام گرفته است .در این بررسای ،تعاداد  400نموناه
مدفوعی از طیور بومی تهیه و مورد آزمایش ترار گرفتند .بر اساس نتایج بهدست آمده از  400نمونه مورد بررسی ،در  9درصد نمونهها
آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم مشاهده شد .در این محالعه فال زمستان با  51نمونه مثبت از  500نمونه ،واجد بااتترین آلاودگی
( 51درصد) و فال پاییز با  9درصد آلودگی بعد از زمستان باتترین میزان آلودگی را نشان داد .بر اساس نتایج آزمون مربع کاای ،در
میزان آلودگی فاو مختلف سا اختالف معنیدار مشاهده شد ( .)p>0/01جنس نر و ماده از لحا میازان شایو آلاودگی اخاتالف
معنیداری نداشتتند .نتایج حاصله از این بررسی نشان داد که آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در طیور بومی اطراف شهرستان تبریز نسبتاً
زیاد میباشد و این موضو را میتوان با نو نگهداری و تغذیه آزاد آنها در محیط مرتبط دانست.
کلید واژهها :تبریز ،کریپتوسپوریدیوم ،طیور بومی.

مقدمه

لحیظ اقتصهی

ارا اهممهت اراوانهی ههیییشهد ایه

کریپتوسپوریدیوزیس از جمله یممهیر ههی همهد ر

یممیر توسط انگلهی جنس کریپتوسهپوریدیوم ایاهی

ام ،طمور و انسین است ک هد از نظر یمداشتی و ههد از

شده و از طریق استقرار ر سهح سهلو ههی هاهیطی
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سهتگیه گهوار
امزیولوژیهه

و تهن س سهبی یممهیر و ا هت

حسین هاشمزادهفرهنگ و همکاران

ت

کریپتوسههپوریدیوزیس گوارشههی و تن سههی را ر طمههور

هههیشههو (تقههی رههور ییزرگههینی3186 ،؛

تمران هور یررسهی قهرار ا ه و حضهور

جمشمد  )3131 ،تکثمر و اعیلمت انگل ر قسمتههی
هایطی سهتگیه تهن س و گهوار

صنعتی اطرا

انگل را ر هرغدار هی اطرا

هه وهیهر ههوار

تمران گزار

نمو هاند

(نور و همکیران )3131 ،یی ههرور یهر یررسهیههی

هستقمد ،زهمن سیز اعیلمهت سهییر هواههل رهیتوژن هیننهد

انایم ییات

هییکور سهههمیهی ر سهههتگیه تهههن س ههههیگهههر

کریپتوسپوریدیوم ر طمور یهوهی وجهو اشهت و لهزوم

ر سهتگیه

کریپتوسپوریدیوم هه وه یهر ایاهی یممهیر

ر ایران ه حظ هیگر ک آلو گی ی انگل

یررسههیهههی یمشههتر ر ایه رایحه از اهممههت ویه ها

تن س طمور ،یی تاریی ییات رو ه هوجی یروز اسمی و

یر ههور ار اسههت یررسههی حی ههر ر راسههتی اهممههت

ر هضد و جذب هوا غهذایی شهده و ر طمهور

شمرسهتین تبریهز و ههدم

ا ت

صنعتی اهد از تادگذار و گوشتی سهبی ااهت تولمهد و
زیینهی اقتصی
ته

هیگر

ر

هملکر و امزیولوژ سهلو ههی رو ها و ههدچنهم
آسمیهییی ک از نظر رهیتولوژ

آگیهی از شموع انگل کریپتوسهپوریدیوم ر ایه هراکهز،
انایم گرات

( )Jordan, 2008

یی ت ه کریپتوسههپوریدیوم یههی ایاههی ا ههت

ررور

طمور یوهی ر اطرا

ر سهلو ههی رو ها

هوجی هیشهو  ،زهمنه سهیز یهروز سهییر یممهیر ههی

مواد و روشها
ر ای هحیلع نمون هی هداوع طمور یوهی از هنهیطق
هاتلف شمرستین تبریز طی چمیر اصهل هاتلهف سهی

رو ها و ستگیه گوار

نمز ههیییشهد و لهذا کنتهر و

جمعآور گر ید حاد کلی نمون ههی ر ایه یررسهی،

رمشگمر ای ت یی ت

ر هرغدار هی صنعتی ارا

تعدا  111نمون هداوع یو ک رس از انتقی سهریع یه

اهممت زیی

است (هظممی3131 ،؛ نمک رجیم)3133 ،

ر ایران یرا اولم ییر قراگوزلو و داشنیس وجهو

آزهییشگیه انگلشنیسی گستر هی تهیزه از نمونه ههی
هداوع تمم گر ید ی هلت آنک نمونه ههی ا ذشهده

هروس یهوهی

اوراً ی آزهییشگیه انتقی ییاته و یررسهی ههیشهدند ،از

کر ند ( .)Gharagozlu et al., 1985حقیهم و

هحلو ههی نگه ارنهده نمونه ههی ههداوهی اسهت ی ه

همکیران نمهز آلهو گی یه انگهل کریپتوسهپوریدید را ر

نگر ید ر آزهییشگیه ،گستر هی هداوهی از نمون هی

طمور گوشتی شمرستین قهییدشهمر نشهین

تمم و یی است ی ه از هتینل تثبمت و هور رنگآهمز ذیهل

ا هاند ،ک از  11هرکز یررسی شده ،تعدا  3هرکز واجد

شهده قهرار گراتنهد (قراگوزلهو3138 ،؛

ای انگل را یدون شنیسییی گون از یه
گزار

هزارع ررور

آلو گی یو هاند (حق یم و همکیران )3161 ،ر یررسی

نملسون اصه

چنگمز  )3112 ،یر اسیس نتییج هحیلع چنگمز یهرا

یگر ک ینینی و همکهیران ر هرغهدار ههی اطهرا

ا ههذ نتماهه یمتههر ،از و قسههمت هت ههیوت هههداوع

شمرستین شمراز انایم ا ه یو ند 6/2 ،رصد نمون ههی

نمونه یههر ار یههرا تممه گسههتر

اناههیم هههیگراههت

هور یررسی ارا آلو گی ی کریپتوسهپوریدیوم یو نهد

(چنگمههز  )3112 ،یههرا رنههگآهمههز  ،گسههتر هههی

( )Banani et al., 2000ههدچنهم نهور و همکهیران،

تثبمتشده ی هدت  11قمق یی کریو اوشم رنگآهمز
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شده و سپس یی آب هقحر شستشو ا ه شدند ر هرحله
یعد یی اسهت ی ه از اسهمد سهول وری
گسههتر

اووسمست اشتند ،هثبت تلقهی ههیشهدند ر هرحله
یعههد یههرا تشههامص نمههییی و تییمههد اووسمسههتهههی،

 %5رنهگز ایهی از

ی ه هههدت  11ثینم ه اناههیم گراههت و یعههد از

شستشو ،ی هدت  5قمق گستر

نمون هی هثبت یی هدسهی  311و یهی اسهت ی ه از روغه
ایمرسمون ه حظ هیگر یدند

هداوهی یی هی شمت

گری رنگآهمز شهد ر هرحله آ هر گسهتر ههی

یافتهها

رنگآهمز شده یی آب هقحر شستشو ا ه شهده و رهس
از ش

یی توج ی وی گی رنهگآهمهز ذیهل نملسهون زهمنه

شدن یی همکروسکوپ نور هور یررسی قرار

نمون سبز رنگ شهده و اووسمسهتههی یه رنهگ قرههز

گراتند

رآهدند از کل  111نمونه ههداوع ههور یررسهی18 ،

نتییج ی ست آهده ثبت شده و هور تحلمل قرار گرات
یرا تشامص هقدهیتی ایتدا گستر ههی یهی اسهت ی ه از

هههور واجههد آلههو گی یهه اووسمسههت تهه یی تهه

هدسی چمل یررسی و حداقل  51همهدان همکروسهکوری

کریپتوسپوریدیوم هشیهده شد ک  31رصد نمون ههی را

هشیهده هیشد و سپس نمونه ههی که حتهی یه

شیهل گر ید

ههد

جدول  -1درصدکلی آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم در نمونه های آزمایش شده
تعداد کلی نمونههای مورد بررسی

تعداد موارد مثبت

درصد آلودگی

111

18

31

یر اسیس نتییج ی ست آههده همهزان شهموع آلهو گی ر
جنسهی هاتلف نر و هی ه ا ت

هعنی ار نداشهت

و ر جنس هی ه همزان آلو گی نسبت ی جنس نر اندکی

یمشتر ( 3/1رصد) هشیهده گر ید همزان شموع آلو گی
ی اووسمست انگل کریپتوسپوریدیوم یر اسیس جنس ر
جدو  2نشین ا ه شده است.

جدول  -2نتایج آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم بر اساس جنس
جنس /تعداد

تعداد نمونههای مورد بررسی

تعداد موارد مثبت

درصد آلودگی

هی ه

211

23

1/1

نر

331

1

6/3

یر اسیس نتییج ی ست آهده همهزان آلهو گی ر اصهو

رصههد آلههو گی یع هد از زهسههتین یههی تری آلههو گی را

ر جدو  1نشین ا ه شده است ر ایه

ر همهزان

هاتلف سی

اشتند یهر اسهیس نتهییج آزههون هریهع کهی

هحیلع اصل زهستین یی  35نمونه هثبهت از  311نمونه

آلو گی اصو هاتلف سی ا ت

واجد یی تری آلو گی ( 35رصد) و اصهل رهییمز یهی 1

شد ()p>1/15

هعنهی ار هشهیهده
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جدول  -3نتایج آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم در فصول مختلف سال
فصل نمونه برداری

تعداد نمونه مورد بررسی

تعداد موارد مثبت

درصد آلودگی

یمیر

311

8

a %8

تییستین

311

8

a %8

رییمز

311

1

b %1

زهستین

311

35

c %35

 :a,b,cتفاوت بین ردیفهای دارای حروف غیرمشابه معنیدار میباشد (.)p>5/50

بحث و نتیجهگیری

نمو هاند (ااادنمی )3161 ،و ر یه

کریپتوسههپوریدیوم یکهی از انگههلهههی همههد سههتگیه
گوار

ی صوص رو ه هیییشد ک

از همزیینین از جمل

ر طمهور و انسهین ایاهی ههوار

هیکند کریپتوسپوریدیوم ت
ک

ر طمهف وسهمعی

یی ت ارصتطلبی اسهت

هههوار

زیههی

اناهههیم گراته ه اسهههت ،همهههزان آلهههو گی یه ه انگهههل
شدهاست که ایه

هو ههههوع هههههیتوانههههد نشههههینگر شههههموع یمشههههتر
کریپتوسپوریدیوزیس ر طمور یوهی ییشهد (هیشهد زا ه

ر هواقع یروز عف ر سمستد ایمنی همزیین،

یممههیر زایههی یمشههتر

ر صوص طمهور صهنعتی گوشهتی

کریپتوسپوریدیوم  31رصد گزار

ر سیلمین ا مر اهممت یمشتر رمدا کر ه اسهت ایه

ت یی ت

شمرستین تبریز ک

یررسهی یگهر ر

اشههت و ی ه صههورت گوارشههی

ارهنگ و همکیران)3111 ،
ر یررسیهی هشیی

یگر ک

ر سییر نقیط کشهور

یهه همزیههین ههو وار هههیکنههد

صههورت گرات ه اسههت ،هص هوّر یههی یررسههی اراوانههی

(تقیرورییزرگهینی3186 ،؛ نمک رجهیم )3133 ،از طراهی

کریپتوسپوریدیوزیس گوارشی ر هرغدار هی صهنعتی

یگر ،کریپتوسپوریدیوزیس ی هنوان یکی از یممیر هی

اطرا

هشترک و نوردیهد ،اههروزه ههور توجه یمشهتر قهرار

تمران همزان آلو گی ی کریپتوسپوریدیوم را 2/25
ر

رصد اه م نمو ه است (هصور  )3131 ،هدچنم

گرات و یممیر نیشهی از آن انسهینههی را تحهت حهر

یررسی هشیی

آلو گی و ایت قرار ا ه است (ااادنمی3161 ،؛ حمهدر

رایح یی طمور صنعتی شمرسهتین هشهمد صهورت گراته

و قره ینی)3113 ،

یگهر ر هشهمد که توسهط هنهدلمبی ر

اسههت ،هم هزان آلههو گی  1رصههد گههزار

شههده اسههت

ر هرور یر هحیلعیت انایم گرات ر شمرستین تبریهز

(هنههدلمبی )3133 ،ر یررسههی نههور و همکههیران نمههز،

و سههییر هنههیطق ایههران ،هشههیهده هههیگههر ک ه اغلههی

همههزان آلههو گی یه انگههل کریپتوسههپوریدیوم ر هههداوع

یررسیهی انایم شده ،ر طمور صنعتی یو ه و تحقمقهی

شهده

ر صهههوص آلهههو گی طمهههور یهههوهی یههه انگهههل
کریپتوسپوریدیوم انایم نشده است ر هحیلع ا که
رایح یی طمهور صهنعتی اطهرا

ر

هرغدار هی اطرا

تمران  2/25رصهد گهزار

است (نور و همکیران)3131 ،
ری

هحیلع یگهر که

ر کشهور آهریکهی صهورت

شمرسهتین تبریهز اناهیم

گرات اسهت ،اسهت ینوگمینمس و همکهیران همهزان آلهو گی

گرات است ،ااادنمی و همکیران همزان آلهو گی سهتگیه

کریپتوسپوریدیوزیس گوارشی ر هرغدار هی صهنعتی

طمههور صههنعتی ر تبریههز را  5رصههد اههه م

نمو هانهد ( Stefanogiannis et

گههوار
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 )al., 2001هدچنم اسنییدر و همکیران همزان آلهو گی
سرولوژیکی کریپتوسپوریدیوم ر هرغدار هی صهنعتی
را  22رصد گزار

هور کریپتوسپوریدیوزیس طمور ،هبنی یهر ایه که ایه
یممیر

ر طمور همدتیً تن سهی ههیییشهد تهی گوارشهی،

کر ه انهد ()Snyder et al., 1988

نتییج یررسهیههی هاتلهف اهممهت کریپتوسهپوریدیوم

همچنهههم  ،ر یررسهههی ینهههینی و همکهههیران کههه ر

گوارشههی ر طمههور را نمههز یمشههتر هحههر هههیکنههد

سهرولوژیکی

( ;Stefanogiannis et al., 2001; Lindsay, 1991

هرغدار هی اطهرا

شهمراز و یه رو

انایم شده است ،از  28گل طمور گوشتی هور یررسهی
 1گلهه ( 33/5رصههد) واجههد آنتههییههی هههی

ههد

کریپتوسپوریدیوم یو ند (.)Banani et al., 2000

)Snyder et al., 1988
ر یررسی حی ر همزان آلو گی کلی ر طمهور یهوهی
شمرستین تبریز  1رصد هشیهده گر ید ،ک ایه همهزان

ر هحیلعهههه تزیپههههور و همکههههیران یهههه رو

آلو گی یمشتر از نتما هحیلع حمدر و قهره هینی ر

ایمونوالورسینس غمرهستقمد ،رصد آلو گی ی طور قییل

سی  3113ر شمرستین همهدان ههیییشهد ر یررسهی

توجمی زیی اه م شده است و  66رصد طمور گوشتی

حمدر و قره ینی همزان آلو گی ی کریپتوسهپوریدیوم

هور یررسی آلهو گی یه کریپتوسهپوریدیوم اشهت انهد

شده است و هلت آن

ر طمور یوهی  2/5رصد گزار

( )Tezipori, 1981ر یررسی یگر ک توسهط لِهی و

نمز ،تراکد کمتر تعدا طمور یوهی نگ ار شده ر واحد

همکیران ر کشور آهریکی انایم شده است ،از  11قحعه

سح هنیطق روستییی شمرستین همدان ذکر شهده اسهت

جوجهه گوشههتی  1قحعهه ( 23/1رصههد) آلههو ه یهه

(حمدر و قره ینی )3113 ،ر یررسی یگر که ر

اووسمستههی

کریپتوسهپوریدیوم یو نهد ( Ley et al.,

)1988

رایح یی طمور یهوهی توسهط  Pwavenohو همکهیران ر
نماری انایم گراته اسهت ،از  115قحعه طمهور ههور

ر ایه

هحیلع  ،ر  21هور اووسمست انگل ر هداوع هشهیهده

ر هرور ی نتهییج گزارشهیت هاتل هی که

رایحهه وجههو ار  ،هعلههوم هههیگههر کهه یممههیر

شده و همزان آلو گی ی انگل کریپتوسپوریدیوم ر طمور

ر هرغهدار ههی

شههده اسههت

کریپتوسپوریدیوزیس ی طهور جهد

یههوهی آن هنحقهه  1/5رصههد گههزار

صنعتی وجو اشت ک ایه هسههل ههیتوانهد نشهینگر

( ،)Pwavenoht et al., 2012ک تقریبیً یی نتهییج حیصهل

وجو آلو گی ر طمور یوهی نمز ییشد ،زیرا ک یی توجه

از یررسی حی ر هد وانی ار

ی رو

ررور

طمور یوهی ر ههوا آزا و سترسهی

ای طمور ی آب و غذاهی غمریمداشتی و احمینیً آلو ه ی

یر اسیس نتییج ی ست آهده از طمور یوهی شمرسهتین
تبریز ،همزان شموع آلو گی ر جنسهی هاتلهف نهر و

هداوع ،انتقی اووسمست کریپتوسهپوریدیوم که همهدتیً

هی ه ا ت

هداوهی -هینی هیییشد ،ی سی گی اهکهینرهذیر واههد

آلو گی نسبت ی جنس نر انهدکی ( 3/2رصهد) یمشهتر

یو ینییر ای  ،لزوم یررسیهی یمشتر ر صوص ایعی

یو و همزان آلو گی ر جنس هی ه و جنس نر ی ترتمی

ارمدهمولوژیکی و همزان سیرت اقتصی

ایه یممهیر ،

هو وهی همد هیییشد هدچنم یر

نظر رایهج ر

هعنی ار نداشت و ر جنس ههی ه همهزان

 1/1و  6/3رصد هشیهده گر ید
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هعنههی ار یههرا
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ریین هعتقد است ک ههداوع نشهاوارکنندگین اهلهی،
طمور و انسین هیتوانند یه هنهوان هنبهع آلهو گی یهرا

آلههو گی جههنسهههی نههر و هههی ه ذکههر نشههده اسههت

همههدیگر همههل کننههد ینههییر ای ه  ،نگ ه ار جداگین ه

()Pwavenoht et al., 2012; Ryan, 2010

حموانیت و جلوگمر از آلو ه شهدن آب آشهیهمدنی یه

ر رایح یی شموع آلو گی ر اصو هاتلف سهی  ،ر
هحیلع حی ر اصل زهستین یی  35نمونه هثبهت از 311
نمون واجد یی تری آلو گی ( 35رصد) و اصل رهییمز

هههههداوع هههههیتوانههههد ر رمشههههگمر از یممههههیر
کریپتوسپوریدیوزیس هوثر ییشد ()Ryan, 2010
یی هرور یر نتییج حیصل از ای یررسهی و هحیلعهیت

یی  1نمون هثبت از  311نمون ( 1رصد آلو گی) یعد از

یگر ک ی آنهی اشیره گر یهد ،هشهاص ههیشهو که

زهستین یهی تری آلهو گی را اشهتند و اصهو یمهیر و

یممیر نیشی از کریپتوسپوریدیوم ی صورت تحتییلمنی

تییستین هر کهدام یهی  8رصهد آلهو گی کمتهری همهزان

و یههیلمنی ر طمههور یههوهی وجههو اشههت ک ه ر هواقههع

آلو گی را ر طمور یوهی نشین ا ند یهر اسهیس نتهییج

استرس و وجو سییر یممیر هی ه ونی و شهرایط یهد

آزهون هریع کی همزان آلو گی ر اصو هاتلهف سهی
واجد ا ت

هعنی ار هشیهده گر ید یی توج ی رو

انتقههی هههداوهی -هههینی کریپتوسههپوریدیوم ،هشههیهده
آلو گی یی تر ر اصل زهستین ،احتمی ً هیتواند هریوط

تغذی ا و استرس شدت و ههوار

ایه ته

یی ته

یمشتر هیشو یدی ترتمی ،زم است هحیلعیت یمشتر
ر ای زهمن انایم گرات و راهکیرهی هنیسبی ر رایح
یی رمشگمر و کنتر ای یممیر اتایذ گر

ی نگ ار هتراکدتهر طمهور ر اصهو سهر ییشهد ر
هحیلع رواونوت و همکیران یهر

نتهییج حیصهل از

ای یررسی ،یمشتری همزان آلهو گی هریهوط یه اصهو

سپاسگزاری
ای هقیل از طر تحقمقیتی ک یی یو جه ر وهشهی و

شههده اسههت ( Pwavenoht,

حمییت هیلی انشگیه آزا اس هی واحد تبریز ی اناهیم

 )2012یدی ترتمی ،ی نظهر ههیرسهد ر ههور شهموع

رسمده است ،استاراج شده است یدینوسهمل از هعینهت

اصلی کریپتوسپوریدیوزیس ی هحیلعهیت یمشهتر نمهیز

ر هشههی انشههگیه آزا اس ه هی واحههد تبریههز تشههکر و

ییشد

قدر انی هیگر

یمههیر و تییسههتین گههزار
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