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گزارش جراحات نودوالر منتشر غیرمعمول در روده برههای مبتال به کوکسیدیوز
علیرضا تقوی رضویزاده ،*1حسین نورانی ،2غالمرضا رزمی ،3هاشم ظریف مقدم

باصفت4

 -0استادیار گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
 -1دانشیار گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
 -3استاد گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
 -4دامپزشک بخش خصوصی ،مشهد ،ایران.
*نویسنده مسئول مکاتباتrazavizadeh@um.ac.ir :
(دریافت مقاله 34/01/14 :پذیرش نهایی)31/8/1 :

چکیده
کوکسیدیوز برهها و بزغالهها همواره بهعنوان یکی از بیماریهای مهم با میزان ابتالی باال و ضررهای اقتصادی زیااد همواون کااه
وزن ،تلفات و هزینه های درمان و کنترل آن مطرح بوده است .در یک گوسفندداری در اطراف مشهد  4رأس از مجموع  01بره نوزاد 0
تا  2ماهه با نشانههای درمانگاهی الغری ،کم اشتهایی ،اسهال زرد رنگ ،تب ،ژولیدگی پشم ،آلودگی دم و پرینه به مادووع اساهالی و
احساس درد در لمس شکم ،تلف شدند .در کالبدگشایی بهعمل آمده روی یکی از برهها ،جراحات ندوالرهیپرپالستیک متعدد و منتشر
به رنگ سفید مایل به زرد در سطح مخاطی ژوژنوم دیده شد .در مشاهدات ریزبینی عالوه بر هیپرپالزی پرزهای مخاط روده کوچاک،
آلودگی به مراحل مختلف تکاملی تک یاخته ایمریا مشاهده گردید .با توجه به مشخصات موروولوژیک و ایجاد ضایعات پولیپ مانناد
وراوان در روده کوچک ،گونه تکیاخته درگیر آیمریا باکونسیس تشخیص داده شد .تلفات نسبتاً باال در گله ووق را میتوان به حضور
جراحات ندولر شدید در روده کوچک ،سن و میزان ایمنی دامهای مبتال ربط داد.

کلید واژهها :کوکسیدیوز ،جراحات نودوالر منتشر ،روده کوچک ،بره.

مقدمه

طبق بند من اود دی ز نی ارم مختیا

کوکسیدیوز بیماری نگلیان گر ان نز ا یرختا
آیمریر (کوکسیدیر) بوده ک ب ن کرل مختیا
دیمرگلاار ن ت

نز ممیا

نز  8ار 61

زوگ آیمریر بر دم بیمری زنیان متاارتم ت دی برخان
مونید غیربیمری زن دی زوساند گرم برده ده نس

اا دیمرگلاار ن ت یاار واارد ت ماا م
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ادیدنً بیماری زن مان اون با

E.

شرح درمانگاهی

 E. ahsata ،crandallisو  E. ovinoidalisن اریه گماود
ک یتده ار کوکا

ت با یا ین ماوید ارمر ارنی

دی نتنخر رتیدی مره ،6931
مغرگن مرده ی

مر

ی

یأس باره

بر تز قریبن  1/0کییوزرم کا با

ماند ناد ( ;Aitken, 2007; Peregrine et al., 2012

رززن ی

 )Nourani et al.,2006کرخ زگدزن نگلل ارمل سا

مش د نیمرع د زی دن تن مرمع  605یأسان ( ارمل

مروی

مرتزوگن (سیکل منسن) ،زرمتوزوگن (منسن)

ت نسپویتزوگن نس

ده بود ،ب دیمرگلاره دنگشاکده دنمپ اکن

ب ر ید  05ت 85یأس میش ت باره) ت عادند مبتالیار
 65یأس ( ملن دی سنی بی ی

ک دت مرویا نتل دی دنخال باد

می بر ت مروی سوم دی م ای خاریا نگمارم مان اود

 9یأس نز آگ ر دی عرض س

ر دت مره) بوده کا

ات بال نز نیمارع یا

( )Vorster and Mapham, 2012دی اار مرویاا نز

ده بودگد دی سربق دنم کرلبدزشارین اده ت مینای

زگدزن نگلل ،بر تنید د صدمر ن ب سیول ر مادنی

دیلااار دنم ااار بیماااری ییاااال دنخااال عضاااالگن

یتده ،نلت ااارخ مخااارا آ  ،نساا رل ،نز دساا
نلکترتلی

ر ،سوء مذخ موند مغذ  ،خو یی

نُکسن ترنسایکیی ت دنیت ضادنلت رخ ت تنکسینرسایو

ی ااات
دنخین

بره ر با ما

عیی آگترت وکسمن تمود دن

ایر با

ت دی مونید دید مرا ویون یخ مند د دی مقریس بر

غذن مرمد ارمل یوگما خشا  ،بیغاوی ماو ت کاره

زرت ،دی کوکسیدیوز زوساند ت با کمتار ممکا نسا

دسترسن دن تند دی معرین دیمرگلار ن بال نز نیمارع،

خو دی مد وع دیده ود ی

نتتسیس

غر  ،کر ن ت رین ،نس رل زید یگا ،،اد ( 16دیما

من ونگد بارل

باار  05میییااو نز ساایول اار یتده ین خریااد کنااد
( Vorster and Mapham, 2012; Kheirandish et al.,

 )2014; Peregrine et al., 2012دم عالئر ب عدند
نتتسیس

بیع ده (دتز عااوگن) ت وسرسای

(آگتریا

می بار

ارسخ ب دیمر کمرکر نز بیمری یگج منبردگد
دی بریساان مرکرتسااکوان ،مرنواارم گاادت ی

کر اارینل) یتیگااوم ،نییکااوم ،سااکوم ت نوتماار ً

برمست متعدد ت زسترده ب یگ ،ساید مریل با زید دی

ت

بره مباتال دیاده اد کا بار

وضاوی یباری ت مخارا اونم نسا

( Chartier and

;2012

Khodakaram
Tafti
 )and Mansourian, 2008نسااتارده نز یتش اامریش

Paraud,

ر ب ن رین نز نیزش شخیصن م ادتد دی

نرسرین کوکسیدیوز برخویدنی نسا  ،زیارن زوگا ار
متعدد نز نی نگلال تماود دنیگاد کا نیمارد بیماری
گمنکنند ()Kheirandish et al., 2014
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ده بود میش ر یچزوگ گشرگ ن نز تمود بیماری ین

اویم یتده گ لا ن

نبتدن کولو مانبر اد کا بار ارخاوگن ،خاوگری

نتتسیس

مد وع نس رلن ت نوسرس دید دی لما

اکر مشار ده

برتز گمندندگد دی زمار نیمارع ،بقیا مبتالیار بادت

بستلن دنید ( )Skirnisson, 2007سایمر ار ولوییا
عمده ،دی گشخونیکنندزر کوکا

سرگتنزارند) ،یتلیادزن اشار ،آلاودزن دم ت ارینا با

سطح مخرطن یتده کوک
مشر دنم دنمپ ا

بخاش خصوصان دی کناد

ا

دیلاار کرلبدزشاارین ااده ،مشاارب بااود اار ر گاادت ی
مرنورم وق ر ود نز سطح سرتز یتده گیا ربال
یتی

بود م تویارم یتده گیا با صاویم آبکان ار

موکوئید ت ب یگ ،زید مریل ب
اا

وهن بود ( کل )6

نز نخااذ م مرطااوخ نز مخاارا یتده ،دی مشاار ده
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میکرتسکوان ،عدند زیرد نتتسیس

آیمریر دیده اد

( کل )2
م

گاوذ دید سیول ر نلت ربن دی بر ا
مطرلع یی بینان نیا ضاریعرم کارگوگن ،نز

بخش ر دیزیر یتده گموگ باردنی

نئوزی

دید دی مخرا یتده کوک
یپراالستی

کارمین ا یرختا

نز اریادنی

ار ت

یستوار ولوی  ،یپاراالز
مشر ده د ک

رمل غدد

مومود دی ی ااریی یتده ت یپاراالز

ااارز مخاارا بااود ( ااکل  )9گکاارتز ت کنااده ااد

شکل  -1ضايعات هيپرپالستيي

یتده کوکا

اد ت دی م یاول

د گموگ  ،برش رین ب یتش متدنتل مر وکساییی -
د دی مطرلع

مینی آلودزن ب مرنول مختی

ت

نیمریر گیا مشار ده زردیاد کا دی آ ن اکرل کارمین

رمرلی بر ر  65دیصد رنی دنده اد اا
ی

سیول ر او شان غادد ت ارز ار یتده ،ارخاوگن ت

مروی منسن
نتتسیس

یرخت نیمریر مرگند زرمتوسای

ر بر دیونیه ضاخیر ت دت یا غرلاد بودگاد

( کل  )1ب دگبارل شاخیق طعان بیماری  ،بار با -
کااریزیر

وصاای اار ب دن ااتن ت مااوی خااوینکن ت

زیرمید دنیت سولاردیمیدی  99/9دیصد ،دیزیار
ت یارم طع زردید

يياتا ك كسكدتيزيسر ژ وو تسه يتر

شکل  -3ااك يزيينتي وژ مبتيال كته ژ آه هيپترپالرك پتررهتاك

مبيال .ضايعات كا س ي يرجديه منيشر و يديا شزيز ژ سطح مخاطي.

(ستتيا م مشتتاهز متتيشتتسژ ( تت آميتتزك

مختتار وژ كس تت

هااتسكديلين-ائسرين ،ژ شت اايي ×4م.

شکل  -2اووسيدت ت ياخيه آياريا ياكس ديس واجتز كالهت
ژ اله مرطسب.

بطبتي

شکل  -4مراحل مخيلف تکاملي ت ياخيه اياريا ژ ژاخل ستلس هتاك
پسششي پررهاك هيپرپالسيي

وژ (

آميزك هااتسكديلين-ائسرين،

ژ شت اايي ×40م.
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بحث و نتیجهگیری

یپوارت کینمن (گر ن نز خریش ت زخار ت با دگبارل آ

ب دگبرل بیع نتتسیس
دی بسااتر ،غااذن ،سراسااترگ

ر نسپویتل

ده موماود

خااوگری

اار ثرگوی ا

دی مخاارا) ،ااو ت عاوگ ا

ت اسااتر آلااوده ماایش اار

برکتریارین مانبر اد ()Vorster and Mapham, 2012

کوکسیدیوز دی بره ر کل مانزیارد ()Aitken, 2007

کوکسیدیوز ین برید بر بیمری

ارمل

نی بیماری دی سیساتر اارتیش متارنکر ت دی ارنی

نس رل ر یت ار ت کرتگار تیرتسان ،کریپتوساپوییدیوز،

نسترسزن میو نز ایرزیر  ،ومال ت گقال ،تماود

سااارلموگیوز ،آگترت وکسااامن گر ااان نز کیساااتریدیوم

رنی ب دن تن ضعی

ت نستارده نز مریلره ر بر کا

غیر ربل ضدعاوگن بر یطوب

ار رگمن

بر  ،غییرنم ت کمبود ر

ر مسبد آگتریا

یپ  Cت آلودزن ر کرمن بر ب رهزیار نز

آزمریش ر نگلل نرسن نز ممیا

یا

م مرطاوخ نز

غذی ن  ،آلاودزن م مار بار دیلار عونمال عااوگن ت

مد وع ت یگ،آمی

نگلیاان ت اارنی بااد آخ ت ااونین بیشااتر یخ دنده ت

مولکولن ت نیمنولوییکن اریال گمود ( Radostits et al.,

رکتوی اارین گریاار میاا ن نیمناان ،ساا ت زوگاا دنم ت

.)2007

مدیری

م یع بر

وی زوگ دیزیرکننده ت می ن

یوع

آ موثرگااد ( Chartier and Paraud, 2012; Galip,

 )2004; Vorster and Mapham, 2012دی نیا ا
ز نیش ،گل دنی بره ر ب

زمستر ب صویم گسبترً مترنکر دی مریلر ن مساق
ک

بار

خرکن ت وی گرکر ن دی سربق ب کشر منخوید

مخرا آ وأم بر نیمرد سطوح گدتلن ت منرطال موضاعن
خاااوگری

زا ا نیش کردگاااد آگ ااار دی گموگا ا ااار

یستوار ولوی خاود ،یپاراالز سایول ار زردگان

نگلال (مرکرت ای تگ ،

االسموسیتن متوس بادت یتیا

ایچزوگا مرنوال

منسن ت نتتسیستن نگلل ین وصی

گمودگد ( Maratea

گدتل ر ب یا رئید گشده نسا

گقش ار ولویی
دی یساتوار ولوی ،

)and Miller, 2007

دند سطوح نان ییرلن ت آ رت ان خمال ار دی

کوزمر ت مکرین دی سرل  2550دی کرلبدزشارین

ار گسال نتل ت

نگمرم ده یت بره ر نس رلن دکری کوکسیدیوز ،ویم

ار

دی

نی برا بر خریاد گر ان نز ای تگ
خرید یر یپراالز کریپ

ر دی نی برا بر زرموگا

دیده من ود ( .)Chartier and Paraud, 2012گشرگ ر
دیمرگلر ن قریبرً میش بر ی د زرموگا

ت نتتسیسا

دی بخش نگت رین نییکوم ،سکوم ت کولاو مار ب نسا
مرا رکیبن نز کر آبن ،نسیدتز (ب دلیل نز دسا

دند یو ر بیکربنرم نز طریال نسا رل) ،کارخاوگن ت
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ده دی نثر کوکسیدیوز ب صاویم ضاخیر اد

مرنورم گدتلن ساید خرکستر دی مخارا یتده
زرمتوسی  ،نتتسیس ) دی م ل نس

عی

مرکرتسکوان مشرب ن ین دی ایردن زوسااند  66مر ا

مخاارا ( )mucous neck cellsت آماارس لناوساایتن-

گشرگلر ممع مرنوال مختیا

نز دس

مااارین ن ت مییااار دی سااارل  ،2550مرنوااارم
ی

مارنه مردینگشار دی صال

ذیل گیسو ت یتش ر

شاخیق

یتده گ لاا ن گکرت ی ا
دتنزد

ااونم باار گقاارا خااوگری

ت ییگوم ،یپر رت ان غادد لناارت م نگتریا

(لناردگی

یپراالستی ) ت گقرا ساید دی مخرا یتده ین

ز نیش کردگد ()Cozma and Titilincu, 2007
دی نیا مطرلعا نتتسیسا

ار مشاار ده ااده،

بیضاان ااکل ت تنمااد کال اا

طباان ت دیییاا دی

0331  پاییز،33  پیاپی،3  شماره،01 دوره
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ی

 میکرت بودگد کا نز96-91×61-25 نگدنزه رین ودتد

 دیصااد عناون ماان ااود65 آ گیا با گادیم باایش نز

ر دت زوگ آیمریار

) تلانChartier and Paraud, 2012; Galip, 2004(

(آیمریر نتینر) ت آیمریار نیلاوینلن مانبر اند

یاارم گساابترً باار دی زیا ااوق ماان ونگااد باار وضااوی

 مشاخق زردیاده،) دی ورل ورضارSoulsby, 1996(

ت سا ت میا ن

مرنورم گدتلر دید دی یتده کوک
نیمنن دنم ر مبتال دی نی برا بر د

 بدینوسااایی نز کری نرسااار:سپاسگگگگیاری

بی ب نتتسیس

برکوگسی

ک زوگ آیمریر نیلوینلن ق دی ب نیمرد آلاودزن
مینای

نس

منکند ت ردی ب آلودزن دی زوسااند گیسا

رنتن اولیپ مرگند برمسات

بر وم ب نیمرد گدتل ر

آزمریشلره آسید نرسن دنگشاکده دنمپ اکن دنگشالره

کا نز مشخصارم آلاودزن با

-ردتسن مش د دیدنگن منزردد گویسندزر نعالم من

 آلودزن باره اوق با، دی بره ر نس

دنیگد یچزوگ ضرد منر عن گدنیگد

گرر مر ولویی

دی مخرا یتده کوک

آیمریر برکوگنسی

Soulsby, 1996; Taylor et ( زوگ أیید مانزاردد

نی

) عینیغر نی ک کوکسایدیوز دیمرگلار ن ینal., 2013
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Abstract
Ovine and caprine coccidiosis has always been regarded as one of the important diseases with
high morbidity and economic losses such as weight loss, death and costs of treatment and
control. In a sheep farm, 4 sick newborn lambs (out of 10 lambs) with the age of 1 to 2 months
died with clinical signs of weight loss, loss of appetite, yellowish diarrhea, fever, ruffled wool,
contamination of tail and perineal area to diarrheic stool and abdominal pain at the touch of
abdomen. At necropsy on one lamb, multiple and diffuse nodular hyperplastic lesions yellowishwhite in color were seen in the mucosal surface of jejunum. Microscopically, in addition to
hyperplasia of the small intestinal villi, various developmental stages of Eimeria were observed.
Based on morphological characteristics and presence of numerous polyp like formations in
small intestine, the involved protozoan species was determined as Eimeria bakuensis. The
relatively high case fatality rate in this flock could be related to sever nodular lesions in the
small intestines, age and immune status of the affected animals.
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