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بررسی آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم در مرغداریهای گوشتی اطراف شهرستان
تبریز
حسین هاشمزادهفرهنگ* ،1پریسا شهبازی ،2رضا

جعفری3

 -1دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تبریز ،دانشکده دامپزشکی ،استادیار گروه پاتوبیولوژی ،تبریز ،ایران.
 -9دانشگاه تبریز ،دانشکده دامپزشکی ،استادیار گروه پاتوبیولوژی ،تبریز ،ایران.
 -3دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،دانشجوی دکتری تخصصی گروه ایمنولوژی و آلرژی ،دانشکده پزشکی ،مشهد ایران.
*نویسنده مسئول مکاتباتh_hashemzade@iaut.ac.ir :
(دریافت مقاله 29/19/92 :پذیرش نهایی)23/1/3 :

چکیده
کریپتوسپوریدیوم یک تکیاخته انگلی از شاخه اپیکمپلکسا است که منجر به اختالل در دستگاه گوارش و بروز اسهال و یا
درگیری دستگاه تنفس و بورس فابریسیوس میگردد .در صورت بروز عفونتهای همزمان بهخصوص ابتال به بیماریهای
تضعیفکننده سیستم ایمنی مانند گامبورو ،کریپتوسپوریدیوم بیماریزایی بیشتری داشته و به صورت گوارشی عوارض زیادی ایجاد
میکند .مطالعه حاضر به منظور بررسی آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم در مرغداریهای اطراف شهرستان تبریز انجام گرفته است.
در این بررسی تعداد  044نمونه مدفوعی از بیست مرغداری گوشتی جمعآوری و مورد آزمایش قرار گرفتند .بر اساس نتایج بهدست
آمده از  044نمونه مورد بررسی ،در  2/52درصد نمونهها آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم مشاهده شد .نتایج حاصله در این بررسی
نشان داد که آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در مرغداریهای صنعتی وجود دارد و از آنجا که در مواقع استرس و وجود سایر بیماریها
در گله شدت عالئم و عوارض این تکیاخته نیز بیشتر میگردد ،لذا الزم است مطالعات بیشتری در این زمینه انجام گرفته و
راهکارهای مناسبی در رابطه با پیشگیری و کنترل این بیماری ارائه گردد.
کلید واژهها :تبریز ،کریپتوسپوریدیوم ،طیور.

مقدمه

بیمرر توسط انگلهر جنس کریپتوساپوریدیوم ایاار

کریپتوسپوریدیوزیس از جمله بیمارر هار هماد ر
ام ،طیور و انسرن است که هد از نظر بمداشتی و هد از
لحرظ اقتصر

ارا اهمیات رراوانای هایبرشاد ایا

شده و از طریق استقرار ر ساح سالو هار هاارطی
سااتگره گااوارش و تاان س ساایم بیماارر و ا اات
ریزیولااوکی ی هاایشااو (تقاای رااور برزرگاارنی3186 ،؛
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جمشید  )3131 ،ت ثیر و رعرلیت انگل ر قسمتهر

 )2000هدچنی نور و هم رران کریپتوسپوریدیوزیس

هارطی ستگره تان س و گاوارش وا وه بار واوار

گوارشی و تن سای را ر طیاور نانعتی اطاراف تماران

هسااتقید زهینااهساارز سااریر وواهاال راارتوکن هرننااد

هاااور بررسااای قااارار ا ه و حضاااور انگااال را ر

هری ور سااامرهر ر ساااتگره تااان س هااایگااار

هرئدار هر اطراف تمران گزارش نمو هاناد (ناور و

ر ساتگره

هم رران )3131 ،ر هرور بر بررسیهر انارم یررتاه

کریپتوسپوریدیوم و وه بار ایاار بیمارر

تن س طیور ،بار ایاار تاریام ر بررات رو ه هوجام

ر ایااران ه حظااه هاایگاار کااه آلااو گی بااه انگاال

ر هضاد و جا م هاوا ئا ا ی

کریپتوسپوریدیوم ر طیور ننعتی وجو اشاته و لازوم

شده و ر طیاور نانعتی اواد از تامگا ار و گوشاتی

بررسیهر بیشتر ر ای رابحه وجو ار بر توجاه باه

( Jordan,

وجو هرئدار هر گوشتی زیر ر اطاراف شمرساترن

بروز اسمر و ا ت

سیم ارت تولید و زیرن اقتصار

هایگار

)2008

تیریز و ودم هحرلعاه شایوع انگال کریپتوساپوریدیوم ر

تاای یر تااه کریپتوسااپوریدیوم باار ایااار ا اات

ر

ای هراکز ،بررسی حرضر ر ای راستر انارم گررت

ومل ر و ریزیولوک سالو هار رو ها و هادچنای
آسیمهریی که از نظر ررتولوکی ی ر سلو هر رو ها

مواد و روشها

هوجم هیشو  ،زهینهسرز بروز سریر بیمرر هار رو ه-

هنحقه هور بررسای ر ایا هحرلعاه هرئادار هار

ا و سااتگره گااوارش نیااز هاایگاار و ل ا ا کنتاار و

اطراف شمرسترن تیریز بو که بار همارهنگی قیلای و بار

ریشگیر ای تییر ته ر هرئدار هر نانعتی ارا

هراجعااه بااه ایاا هاازارع ر هامااوع از  21هرئاادار

اهمیت زیار

هایبرشاد (وظیمای3131 ،؛ نی رجارم،

)3133
ر ایران برا اولی برر قراگوزلو و داشنرس وجاو
ای انگل را بدون شنرسر ی گونه از یی اروس باوهی

نمونهبر ار انارم گررت و از هر هرئادار تعادا 21
نمونه هدرووی ترزه تمیه شد
حاد کلی نمونههر ر ای بررسی ،تعدا  111نموناه
هاادروع بااو کااه رااس از انتقاار سااریش بااه آزهریشااگره

گزارش کر ند ( .)Gharagozlu et al., 1985حقبای و

انگلشنرسی گسترشهر ترزه از نمونههر هدروع تمیاه

هم اارران نیااز باار بررساای رراواناای آلااو گی بااه انگاال

گر ید گسترشهر تمیه شده بار هترنال تثییات شاده و

کریپتوسااپوریدید را ر هاازارع راارورش طیااور گوشااتی

هور رنگآهیز ذیل نیلسون ان ح شده قارار گررتناد

شمرسترن قر د شمر نشرن ا هاند که از  11هرکز بررسای

(قراگوزلااو )3138 ،باارا رنااگآهیااز  ،گسااترشهاار

شده تعدا  3هرکز واجد آلو گی بو هاناد (حاق بای و

تثییاات شااده بااههااد

 11قیقااه باار کربااو روشاای

هم اارران )3161 ،ر بررساای یگاار کااه بناارنی و

رنگآهیاز شاده و ساپس بار آم هقحار شستشاو ا ه

هم رران ر هرئدار هر اطراف شمرسترن شیراز انارم

شدند ر هرحله بعد بر است ر ه از اساید ساول وریی %5

ا ه بو ند 6/2 ،رند نمونههار هاور بررسای ارا
آلاو گی باه کریپتوساپوریدیوم بو ناد ( Banani et al.,

119

رنگز ایی از گسترش به هد
بعد از شستشو ،به هد

 11ثرنیه انارم گررات و

 5قیقه گسترش هادرووی بار
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هرالشاایت گااری رنااگآهیااز شااد ر هرحلااه آ اار

ودسی  311و بر است ر ه از روئا ایمرسایون ه حظاه

گسترشهر رنگآهیز شده بر آم هقحر شستشو ا ه

هیگر یدند

شده و رس از شی شدن گساترشهار هاور بررسای

یافتهها

قرار گررتند
بر توجه به ویژگی رنگآهیز ذیل نیلسون کاه زهیناه

از کاال  111نمونااه هاادروع هااور بررساای ،ر 5/25

نمونه سیز رنگ شاده و اووسیساتهار باه رناگ قرهاز

رنااد نمونااههاار آلااو گی بااه اووسیساات تااییر تااه

رهیآید ،به راحتای المهار رناگآهیاز شاده هاور

کریپتوسپوریدیوم هشرهده شد

نااور قاارار گررتنااد نتااری

آلااو گی بااه اوسیساات کریپتوسااپوریدیوم رقااط ر 2

به ست آهده ثیت شده و هور تحلیل قرار گررت برا

هور از  21هرئدار طیاور گوشاتی هشارهده شاد (31

بررساای باار هی روس ا و

تشایص هقدهرتی ابتدا گسترشهر بر است ر ه از ودسای
چمل بررسی و حداقل  51هیدان هی روس وری هشارهده
هیشد و سپس نمونههر که حتی یای واد اووسیسات
اشتند ،هثیت تلقی هیشدند ر هرحلاه بعاد بارا
تشایص نمریی و تر ید اووسیستهر ،نمونههر هثیت بر

رند) و ر  36هور از هرئادار هار هاور بررسای
اووسیست کریپتوسپوریدیوم هشرهده نشد ( 11رند)
بر اسرس نتری بدست آهده از  2هرئادار آلاو ه باه
کریپتوسپوریدیوم ،نتری شامررش اووسیساتی باه شارح
زیر بو

جدول  -1نتایج شمارش اووسیستی در مرغداریهای آلوده
شماره مرغداری آلوده

تعداد نمونه مورد بررسی

تعداد موارد مثبت

درصد آلودگی

هرئدار شمرره 3

21

6

%11

هرئدار شمرره 2

21

31

%85

هماارنگونااه کااه ر جاادو  3هشاارهده هاایشااو  ،ر

بیماارر زایاای بیشااتر

هرئدار شمرره  ،3از بیست نمونه هدروع هور بررسای

وااوار

 6هور ( )%11و ر هرئدار شمرره  ،2از بیست نموناه

(تقیروربرزرگارنی3186 ،؛ نی رجارم )3133 ،از طررای

هدروع هور بررسی  31هور ( )%85واجد آلاو گی باه

یگااار ،کریپتوسا اپوریدیوزیس باااه وناااوان ی ااای از

اووسیست کریپتوسپوریدیوم بو ند

زیاار

اشااته و بااه نااور

گوارشاای

بااه هیزباارن ااو وار هاایکنااد

بیمرر هر هشترک و ناو ردیاد ،اهاروزه هاور توجاه
بیشتر قرار گررتاه و بیمارر نرشای از آن کاررگران و

بحث و نتیجهگیری

اهپزش رن هرئدار هر را تحات حار آلاو گی و ابات

کریپتوسپوریدیوم تی یر ته ررنتطلیی است که ر

قرار ا ه است (ارادنیر)3161 ،

سرلیرن ا یر اهمیت بیشتر ریدا کر ه اسات ایا تای

بر توجه به ودم وجو هحرلعار

یر ته ر هواقش بروز ضعف ر سیساتد ایمنای هیزبارن،

کارری ر صاو

هیاازان شاایوع کریپتوسااپوریدیوزیس ر هرئاادار هاار

113

حسین هاشمزادهفرهنگ و همکاران

بررسی آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم در مرغداریهای گوشتی اطراف شهرستان تبریز ...

اطراف شمرسترن تیریز هحرلعه ا یر ر ای راساتر اناارم

( )Stefanogiannis et al., 2001و هدچنی  Snyderو

گررت

هم رران هیزان آلو گی سارولوکی ی کریپتوساپوریدیوم

ر تنمر هحرلعها که ر رابحه بر طیور ننعتی اطاراف
شمرسترن تیریز انارم گررته است ،اراادنیار و هم ارران
هیزان آلو گی ستگره گوارش طیور ننعتی ر تیریاز را
 5رند او م نمو هاند (ارادنیر ،)3161 ،اهر ر هحرلعاه
حرضر که ر هور طیاور گوشاتی اناارم گررات از 21
هرئاادار هااور آزهااری

 2هرئاادار واجااد آلااو گی

هشرهده گر ید ( 31رند) که ای هیزان و برابر هیازان
آلو گی به ست آهده ر بررسای ارااد نیار و هم ارران
هیبرشد کاه ر سار  3161اناارم گررتاه باو ه و ایا
هوضااااوع هاااایتوانااااد نشاااارنگر شاااایوع بیشااااتر
کریپتوسپوریدیوزیس ر طیور ننعتی برشد
ر بررسیهر هشربه یگر که ر سریر نقرط کشاور
نااور

گررتااه اساات ،هص اوّر باار بررساای رراواناای

کریپتوسپوریدیوزیس گوارشی ر هرئدار هر نانعتی
اطراف تمران هیزان آلو گی به کریپتوسپوریدیوم را 2/25
رند او م نمو ه است (هصور  )3131 ،و هادچنای
ر بررسی هشربه یگر ر هشمد که توساط ونادلییی ر
رابحه بر طیور ننعتی شمرساترن هشامد ناور

گررتاه

اساات ،هیاازان آلااو گی  1رنااد گاازارش شااده اساات
(وناادلییی )3133 ،ر بررساای نااور و هم اارران نیااز،
هیاازان آلااو گی بااه انگاال کریپتوسااپوریدیوم ر هاادروع
هرئدار هر اطراف تمران  2/25رناد گازارش شاده
است (نور و هم رران)3131 ،
ر یای هحرلعاه هشاربه یگار کاه ر کشاور آهری اار
نور

گررته است Stefanogiannis ،و هم رران هیزان

آلااو گی کریپتوسااپوریدیوزیس گوارشاای ر هرئاادار
هاار ناانعتی را  23/1رنااد گاازارش نمااو ه انااد

111

ر هرئدار هر ننعتی را  22رند گزارش کر ه اناد
(.)Synder et al., 1988

براسرس نتری هاتل ی که ر ایا رابحاه وجاو ار
هعلوم هیگر که بیمرر کریپتوسپوریدیوزیس باهطاور
جاد

ر هرئادار هار ناانعتی وجاو اشاته و لاازوم

بررسیهر بیشتر ر صو
هیزان سرر

اقتصر

ابعار اریادهیولوکی ی و

ایا بیمارر  ،هوضاوع هممای

هیبرشد که برید انارم گر و هدچنی بار ا ف نظار
رایا

ر هااور کریپتوسااپوریدیوزیس طیااور ،هیناای باار

ای که ای بیمرر

ر طیور ومدترً تن سای هایبرشاد تار

گوارشی ،نتری ایا بررسای اهمیات کریپتوساپوریدیوم
گوارشااای ر طیاااور را بیشاااتر هحااارح هااایکناااد
( ;Stefanogiannis et al., 2001; Lindsay, 1991
.)Synder et al., 1988

بر اسرس نتری حرنل ر ای بررسی از و هرئدار
هیت به کریپتوسپوریدیوم ،ر یی هرئادار  11رناد
نمونااههاار هاادرووی طیااور و ر هرئاادار

یگاار 85

رناد نموناههار هادرووی طیاور واجاد آلاو گی باار
اووسیستهر کریپتوسپوریدیوم بو ند
بر توجه به ای که انتقار کریپتوساپوریدیوم از طریاق
اووسیساات هاایبرشااد ،بااه نظاار هاایرسااد بااروز
کریپتوسااپوریدیوم ر هرئاادار هاار از طریااق هاادروع
ررندههر آلاو ه و اووسیساتهار هوجاو ر هادروع
انتشرر هییرباد و رناد زیار

از طیاور هرئادار را

آلو ه هیکند هدچنی بر اسرس نتاری

Stefanogiannis

و هم رران وواهل و بیمرر هر تضعیفکنناده سیساتد
ایمناای هرننااد گاارهیورو ،زهینااه اباات جوجااههاار بااه
کریپتوسپوریدیوزیس را بیشتر هیکند ( Stefanogiannis
.)et al., 2001
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ر بررسی حرضر هیازان آلاو گی ر هرئادار هار

است ،از  11قحعه جوجه گوشتی  1قحعه ( 23/1رند)

گوشتی شمر تیریز  31رند تعیی گر ید کاه کمتار از

آلو ه به اووسیستهر

هیاازان او ا م شااده توسااط حااق باای و هم اارران ر

.)al., 1988

هرئدار هر قر د شمر باو

ر بررسای ایشارن کاه ر

سر  3161ر هزارع ررورش طیاور گوشاتی شمرساترن
قر د شمر انارم شده بو  ،از  11هرکز بررسی شده تعدا
 3هرکاااز ( 21/11رنااااد) واجاااد آلااااو گی بااااه
کریپتوسااپوریدیوم گاازارش شااده اساات (حااق باای و
هم رران)3161 ،
همچناای  ،ر بررساای بناارنی و هم اارران کااه ر
هرئدار هر اطاراف شایراز و باه روش سارولوکی ی
انارم شده است ،از  28گله طیور گوشتی هور بررسای
 1گلااه ( 33/5رنااد) واجااد آنتاایباار هاار ضااد
کریپتوسپوریدیوم بو ند (.)Banani et al., 2000

ر هحرلعاااااه  Teziporiو هم ااااارران باااااه روش
ایمونورلورسرنس ئیر هستقید ،رناد آلاو گی باهطاور
قربل توجمی زیر او م شده اسات و  66رناد طیاور
گوشااتی هااور بررساای آلااو گی بااه کریپتوسااپوریدیوم
اشاتهانااد ( )Tezipori, 1981ر بررساای یگاار کااه

کریپتوسپوریدیوم بو ند ( Ley et

باار هاارور باار نتااری حرنااله ر ایاا بررساای و
بررسیهر

یگر که باه آنمار اشارره گر یاد ،هشااص

هیشو که بیمرر نرشی از کریپتوسپوریدیوم به نور
تحتبرلینی ر هرئدار هر ننعتی وجو اشاته و ر
هواقش استرس و وجو سریر بیمرر هر ر گلاه شاد
ووار

ای تی یر ته نیز بیشتر هیگر

الزم است هحرلعر
بر جمشبند اط ور

بیشتر

و

بدی ترتیم،

ر ای زهینه انارم گررتاه و

حرناله راه ررهار هنرسایی ر

رابحه بر ریشگیر و کنتر ای بیمرر اتارذ گر

سپاسگزاری
ای هقرله از طرح تحقیقرتی که بر بو جاه رژوهشای و
حمریت هرلی انشگره آزا اس هی واحد تیریز به اناارم
رسیده است ،استاراج شده است بدینوسایله از هعرنات
رژهشاای انشااگره آزا اس ا هی واحااد تیریااز تش ا ر و
قدر انی هیگر

توسط  Leyو هم رران ر کشاور آهری ار اناارم شاده

منابع
 اراااد نیاار ،م  ،نااور  ،م  ،کریماای ،ی  ،بناارنی ،م و قاادیر ابیرنااه ،م (  ) 3161گاازارش کریپتوسااپوریدیوز ر
هرئدار هر ننعتی تیریز نشریه اهپزش ی رژوه
 تقی رور برزرگرنی،
انسرن انتشررا

و سرزندگی ،وره  ،3شمرره  ، 61ن حر 2-1 :

 ،برئیرنزا ه ،ع  ،و رسولی ،ع ( )3186کریپتوسپوریدیوز یی بیمرر جمارنی ر حیاوان و

واحد وملی انام اس هی انشاویرن انش ده اهپزش ی انشگره تمران ،ن حر 31-13 :

 حق بی نظر ررک ،ه  ،هوسو  ،س  ،رنایر بمر ر  ،ش  ،هحمد ه یر  ،م و حساینی ،س ( )3111رراوانای
آلو گی به انگل کریپتوسپوریدیوم ر راررم هار طیاور گوشاتی شمرساترن قار د شامر هالاه هی روبیولاوک
اهپزش ی ،وره  ،3شمرره  ،3ن حر 3-5 :
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 نشاریه،اهپزشا ی

... بررسی آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم در مرغداریهای گوشتی اطراف شهرستان تبریز

و راژوه

ان

 ) کریپتوسپوریدیوز ر انسرن و حیوان گزیده هر3131(  ن،  جمشید
3-35 :  ن حر،شمرره یی

) هارور بار بیمارر کریپتوساپوریدیوزو تشاایص آزهریشاگرهی آن هالاه تحقیقار3138(  م، قراگوزلاو
32-35 :  ن حر،3  شمرره،52  وره،اهپزش ی
) بررسی کریپتوسپوریدیوز تن سی و گوارشی ر طیور ننعتی شمرسترن هشامد رریارن نرهاه3133( 3 ، وندلییی
53-32 :  ن حر،231  شمرره، انشگره اروهیه،اهپزش ی

کتر

) بررسی کریپتوسپوریدیوزیس تن سی وگوارشی ر طیور ننعتی همدان رریرن نرهاه کتار3131(  م، وظیمی
83  ن حه،اهپزش ی انشگره شمید چمران
) بررسای کریپتوساپوریدیوزیس تن سای و گوارشای ر طیاور3131(  ن،  م و هنصور،  بزرگممر،  م،  نور
11  ن حه،2 شمرره،11  وره،ننعتی تمران هاله اهپزش ی انشگره تمران
 رریارن نرهاه،) بررسی کریپتوسپوریدیوزیس تن سی وگوارشی ر طیور ننعتی قار دشامر3133(

، نی رجرم

55  ن حه، انش ده اهپزش ی انشگره آزا اس هی واحد گرهسرر،اهپزش ی

کتر

) بررسی رراوانی کریپتوسپوریدیوز تن سی و گوارشای ر هرئادار هار نانعتی اطاراف3131(  ن،  هصور
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Abstract
Cryptosporidium is a genus of apicomplexan protozoa that can cause enteric infection or respiratory
form of infection with up to 10% mortality in broiler flocks .In the respiratory forms up to 50% of a
flock may show clinical signs. In addition to the direct economic effects of the clinical disease, the
damage caused to the immune system and interaction with other pathogens such as IBD virus has
significant effects. In the present study, 400 fecal samples from 20 broiler farms were prepared and
examined. Based on our results, cryptosporidium infection was seen in 2 of 20 studied farms. Infection
rate in two farms were 40% and 65% respectively. According to these results and other studies,
cryptosporidium infection could be an important problem in poultry farms and it is necessary to carry out
further studies about cryptosporidium infection in poultry farms.
Key word: Tabriz, Cryptosporidium, Poultry.
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