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آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

بررسی آلودگی به كريپتوسپوريديوم در برههای با عالمت درمانگاهی اسهال و فاقد اسهال در
شهرستان جوين
ربابه كیوانلو شهرستانکی ،1علیرضا تقوی رضویزاده ،*2غالمرضا

رزمی3

 -1دانشآموخته دکترای حرفهای دامپزشکی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
 -2استادیار گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
 -3استاد گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
*نویسنده مسئول

مکاتباتrazavizadeh@um.ac.ir. :

(دریافت مقاله 51/11/11 :پذیرش نهایی)59/8/11 :

چکیده
كريپتوسپوريديوم پارووم پاتوژن دستگاه گوارش طیف وسیعی از حیوانات ،ازجمله نشخواركنندگان بوده كه بهدلیل قابلیتت انتقتال از
حیوانات به انسان از نظر بهداشت عمومی نیز بسیار حائز اهمیت میباشد .مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان آلودگی به اين انگتل در
برههای پرورشيافته در شهرستان جوين به عنوان قطب گوسفنداری استان خراسان رضتوی انجتام شتد .ابتتدا تعتدادی از گلتههتای
گوسفندان به صورت تصادفی انتخاب و از  333رأس از برههای 13روزه تا دوماهه نمونه مدفوع به صورت برداشت مستقیم از ركتتوم
طی چهار فصل از تابستان  1333تا بهار  ،1331اخذ شد .پس از ثبت زمان نمونهگیری ،سن ،جنس و وجود يتا عتدم وجتود عالمتت
درمانگاهی اسهال در برههای تحت بررسی ،نمونهها به آزمايشگاه انگلشناسی منتقل و از آنها گسترش تهیه شده و پس از رنگآمیتزی
با روش زيل-نلسون اصالحشده ،توسط میکروسکوپ نوری ،با استفاده از عدسی ×( 133روغنی) مورد بررسی قرار میگرفتت .نتتاي
بهدستآمده از مجموع  153نمونه مدفوع اسهالی و  153نمونه غیراسهالی نشان داد كه میزان آلودگی به اين انگل  3درصد ( 3نمونته
مثبت) است .بهترتیب 1/3( 2درصد) و  1/6( 7درصد) نمونه از موارد مثبت متعلق به برههای اسهالی و غیراسهالی بودند .آزمون مربت
كای هیچگونه ارتباط آماری معنیداری را بین آلودگی به اين تکياخته با بروز اسهال ،سن ،جنس و فصل نمونهگیری نشان نداد .گرچه
میزان آلودگی به كريپتوسپوريديوم در برههای منطقه تحت بررسی نسبتاً پايین بود ،ولی نبايد از گوستفندان بتهعنتوان يکتی از منتاب
احتمالی آلودگی كه میتواند سالمت عمومی را به خطر اندازند ،غافل باشیم.
كلیدواژهها :اسهال ،بره ،شهرستان جوين ،كريپتوسپوريديوم.
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درگیری از ظاهری سالم برخوردار است ،اما به سهرعت

مقدمه
عوامل متعددی موجب شده است که مطالعهه روی

بیحال و الغر (با شکمی تورفته) شده ،تمایل به دنبهال-

اپیهههدمیولوژی کریپتوسهههپوریدیوم از اهمیهههت خا هههی

کردن مادر نداشته ،در گوشهای زمیزگیر شهده و اسههال

برخههوردار شههود کههه از آن جملههه مههیتههوان بههه وجههود

زرد تا سبز توأم با مقداری موکوس و گاها رگهههایی از

میزبههانهههای متنههو و منههاب گونههاگون آلههودگی نظیههر

خون تازه را دف میکند .اسهال مزمز و مداوم من ر بهه

سهههبزی ات و آر شهههرر آلهههوده ،افهههزایش و هههو

کمبود شدید انرژی شده و از آن ایی که اکثهر زایهشهها

همهگیریهای ناشهی از ایهز زنونهوز فر هتطلهب در

در فصل سرما ورت میگیرد ،مرگ نوزاد در عرض 3

جوام انسانی (بهویههه در مراکهز تیری هی و نگههداری

تا  4هیته رخ میدهد .بر خالف گوسالهها ،در درگیهری

کودکان و برای افراد مبتال به نقص ایمنهی) ،نبهود روش

شدید برههها (بههخصهو

در شهراین نامسهاعد آر و

درمانی موثر برای مقابله با آن و وجود مشکالت عدیده

هوایی مثل وزش بهاد و بارنهدگیهها) اگهر درمهانههای

بر سر راه پیشگیری از آلودگی به ایز تکیاخته همچون

حمایتی ورت نگیرد ،تلیات زیاد دور از انتظار نیست.

مقاومت اووسیسهتههای آن بهه دهدعیونیکننهدهههای

دوره نقاهت در برههای زندهمانده طوالنی است .بهطهور

متداول اشاره نمهود ( .)Radostits et al., 2007شهواهد

کلی عواملی نظیهر سهز ،تیذیهه و تهراکم دام در واحهد

موجود نیز داللت بر درگیریهای مکرر و موذیانه به ایز

سههطح ،برخههورداری دام نههوزاد از آغههوز و کیییههت آن،

انگل در گلههای گهاو و گوسهیند و بههدنبهال آن بهروز

فصل ،شیوه پرورش و مدیریت گلهه بههویههه از ل ها

خسارات ا تصادی هنگیت در نعت دامپروری کشهور

بهداشت م ین و حضور میزبهانههای حامهل در میهزان

طی سالهای متمادی دارد.

شیو کریپتوسپوریدیوز حانز اهمیت هستند .گوسهیندان

کریپتوسپوریدیوم تکیاختهای از شاخه آپیکمپلکسها
است که تمام چرخه زندگی خود را در دستگاه گهوارش

بالغ عمدتا به ورت حاملهای بدون عالمت عمل کرده
و در دورههای پر استرسی چون حولوحوش زایش به-

مهرهدار طی میکند .انگل بالفا له در زیر غشای سلول

ویهه در نیمه دوم دوره زایمان که نظام مهدیریتی بسهیار

میزبان (درون سلول و خارج سیتوپالسم) مستقر شهده و

فشرده میشود با دف تعهداد زیهادی از اووسیسهتههای

با تهاجم به لبه مسواکی سلولهای روده موجب آتروفی

انگل بر میزان ابهتال مهیافزاینهد ( Fasihi Harandi and

یا از بیزرفتز پهرزهها بههویههه در سهمت خلیهی روده

;.)Fotouhi Ardakani, 2008

Radostits et al., 2007

باریک و در نتی ه سوء جذر مواد گوارشهی مهیشهود.

علیرغم ایز که جمعیت دامی غالب در کشور مها را

افهزایش

گوسیند تشکیل داده است ،مطالعهات هورتگرفتهه در

ترشح آر و الکترولیهتهها و از دسهت دادن مایعهات و

مورد کریپتوسپوریدیوز عمدتا شامل گوسالهها مهیباشهد

پروتئیزهای بدن میگردد (.)Radostits et al., 2007

که بهعنوان مثال میتوان به مطالعه اسهدپور و همکهاران

همچنیز با ای اد آماس خییف در روده باعه

ابتالی برهها به ایهز بیمهاری عمهدتا در سهنیز 3-1

در سههال  2113اشههاره نمههود کههه میههزان آلههودگی بههه

روزگی ورت میگیهرد .اگرچهه بهره مبهتال در ابتهدای

کریپتوسپوریدیا را در گوسالههای شیری با سز کمتهر از
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یک ماه را  28/3در هد اعهالم نمودنهد ( Asadpour et

ت ت بررسی شامل :سز ،جن

.)al., 2013

اسهالی یا طبیعی) در برگه تاریخچهه ثبهت و نمونهه بهه

در هر ورت به نقش نشخوارکنندگان کوچک به-
خصو

آزمایشگاه ارسال شد .سپ

و کیییت مدفو (حالت
گسترش تهیهشده از مدفو

برهها به عنوان یکی از عوامهل پهراکنش انگهل

با روش زیل-نلسون ا الحشده رنه آمیهزی گردیهد و

در م ین کمتهر توجهه شهده اسهت .لهذا ،پهرداختز بهه

بهها اسههتیاده از عدسههی روغنههی میکروسههکون نههوری

فراوانی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در آنها دروری بهه

(درشههههتنمههههایی × )111حضههههور اووسیسههههت

نظر میرسید.

کریپتوسپوریدیوم مورد بررسی هرار گرفهت .در نهایهت
ارتباط بیز آلودگی به کریپتوسپوریدیوم با سز و جهن
برهها و همچنیز فصل نمونهگیهری و هوام مهدفو بها

مواد و روشها
ایز مطالعه در گوسینداریهای منطقه جهویز وا ه
در حومه شهرستان سبزوار که یکهی از منهاطپ پررونهپ

بهرهگیهری از آزمهون مربه کهای ()Chi- Square Test
مورد ت لیل آماری رار گرفت (.)p>1/11

پرورش گوسیند (با  141111رأس دام سبک) در اسهتان
خراسان ردوی میباشد ،ان ام شد .ابتدا به منظور تعییز

يافتهها

اندازه نمونه ،مطالعهای مقدماتی روی  41نمونه اخذشده

در مطالعهههه حادهههر میهههزان آلهههودگی بهههه انگهههل

از مدفو برهها هورت گرفهت کهه در آن آلهودگی بهه

کریپتوسپوریدیوم در م مو برههای ت هت بررسهی3 ،

بها

در د ( 5مورد مثبت در  311نمونهه اخذشهده) بهرآورد

استیاده از جداول تعییز تعداد نمونه ،انهدازه نمونهه 111

شد (شکل  .)1اختالف آماری معنیداری از نظهر میهزان

رأس تعییز گردید و بدیز ترتیهب  311رأس شهامل دو

آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در دو جن

نر و ماده ،سهه

گروه  111رأسی از برههای دچار و فا د اسهال در سنیز

گروه سنی شامل هیته های دوم ،سهوم و چههارم ،چههار

11روزه تا دوماهه بهمدت یکسال (از تابستان  1353تها

فصل بههار ،تابسهتان ،پهانیز و زمسهتان و دو نهو هوام

از اخذ نمونه

مدفو شامل اسهالی و غیراسهالی مشاهده نشد (جهدول

کریپتوسپوریدیوم در  3رأس مشخص گردید .سهپ

بهار  )1354مورد بررسی رار گرفتند .پ

مههدفو از رکتههوم بههرهههها و ههرار دادن آن در ظههروف
مخصو

.)1

 ،تهاری نمونههگیهری و مشخصهات دامههای
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شکل  -1اووسیستهای کریپتوسپوریدیوم مشاهدهشده در زیر میکروسکون (رن آمیزی زیل-نلسون ا الحشده ،درشتنمایی ×.)111

جدول  -1فراوانی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در برههای منطقه جویز در دو جن
پارامتر

نر و ماده و سنیز و فصول مختلف در دو گروه اسهالی و غیراسهالی

وضعیت

تعداد مثبت (درصد)

تعداد منفی (درصد)

جم (درصد)

نر

)3/92( 1

)59/38( 133

)111( 138

ماده

)2/41( 4

)51/13( 118

)111( 192

جم

)3( 5

)51( 251

)111( 311

دوم

)2/93( 4

)51/31( 148

)111( 112

سز

سوم

)3/15( 3

)59/81( 51

)111( 54

(بر اساس هیته)

چهارم

)3/11( 2

)59/31( 12

)111( 14

جم

)3( 5

)51( 251

)111( 311

بهار

)1/11( 3

)52/11( 31

)111( 41

تابستان

)1/91( 1

)58/33( 15

)111( 91

پانیز

)2( 2

)58( 58

)111( 111

زمستان

)3( 3

)51( 51

)111( 111

جم

)3( 5

)51( 251

)111( 311

اسهالی

)1/33( 2

)58/91( 148

)111( 111

غیر اسهالی

)4/91( 1

)51/33( 143

)111( 111

جم

)3( 5

)51( 251

)111( 311

جن

فصل

وام مدفو

بحث و نتیجهگیری

p-value

1/819

1/154

3/359

1/111

در گلههای ت ت بررسی است .بهجز آر و هوای گهرم

آنچه در نتهای حا هل از ایهز مطالعهه جلهب نظهر

و خشک منطقه که در حهذف اووسیسهت انگهل بسهیار

میکند ،پاییز بودن میزان آلودگی بهه کریپتوسهپوریدیوم

تاثیرگذار مهیباشهد ،در مشهاهدات و مهروری کلهی بهر
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شههراین مههدیریتی و بهداشههتی گلهههههها دریههافتیم کههه در

که با توجه به تیییرات هورمهونی و تضهعیف ایمنهی در

گوسینداریهای با آلودگی کمتر به مواردی نظیر تدارک

طی آبستنی و شیرواری دفه اووسیسهت انگهل در یهک

جایگههاه زایههش جداگانههه بههرای هههر مههیش و بههره آن،

هیته بل و بعد از زایش میشها (حاملیز بدون عالمت)

جداسازی برههای همسهز ،بعضها جداسهازی بهرههها از

بیشتر شده و در د باالیی از برههها ( 11در هد) در دو

میشهای مهادر ،تمیهز نگههداشهتز جایگهاه و بر هراری

هیته اول زندگی آلوده میگردند .الگهوی مشهابه نیهز در

شراین تهویه مناسب در م ل نگهداری دام بیشتر توجهه

مورد شهیو سهالمونلوز و ژیاردیها مطهرح شهده اسهت

میشود.

(.)Ortega-Mora et al., 1999

نبود رابطهه معنهیداری بهیز جنسهیت دام و میهزان

در مطالعهای دیگر ،بیشتریز آلودگی برهها در دومیز

آلودگی به اووسیست انگل با بسیاری از مطالعات ان ام-

دوره زایههش گههزارش شههد و علههت آن تکثیههر فعاالنههه

شده در ایران ههمخهوانی دارد ( ;Vahedi et al., 2009

تکیاخته در اولیز گروه از برههای متولدشده و به دنبال

Ranjbar-Bahadori and Toni, 2013; Sazmand et
 .)al., 2012; Asadpour et al., 2013در مطالعه ان ام-

آلهودگی

شده روی گوسیندان منطقه کرمان 94/8 ،در هد از کهل
دامهای آلوده ،ماده بودند .آنها افزایش معنیدار ابهتال در
جن

ماده نسبت به نر را بهه بیشهتر بهودن آلهودگی در

گوسیندان آبستز بهویهه در هیتههای آخر آبستنی و بعد
از زایمان ربهن دادنهد ( Fasihi Harandi and Fotouhi

 .)Ardakani, 2008بدیهی است در مطالعهه حادهر کهه
روی برههای با سز کم ان هام شهده ،مسهئله آبسهتنی و
تیییههرات فیزیولههوژیکی و ایمنولههوژیکی حههولوحههوش
زایمان که میتواند بر افزایش رهاسازی اووسیست انگل
تاثیرگذار باشد (حدا ل بهطور مستقیم در برهها) مطهرح
نمیباشد ،هرچند که بهطور غیرمستقیم با باال بردن میزان
آلودگی میشها و تاثیر میشها بر برهها موثر خواهد بود.
بیشتریز میزان آلودگی برهها به کریپتوسپوریدیوم در
هیتههای دوم و سوم و کمتریز آنها در هیته چهارم ثبت
شد (جدول  .)1بنا بهه گهزارش اورتگها و همکهاران در
سال  ،1555آلهودگی بهرههها بهه کریپتوسهپوریدیوم از 4
روزگی تا  14روزگی روند افزایشی داشته اسهت (از 28
در د به  11در د) .م ققیز اخیرالذکر عنوان نمودنهد

آن دف تعداد زیادی اووسیست انگل که باع

شدید م ین در دوره دوم زایش میشهود ،عنهوان شهد.
ایز م ققان سز برههای آلوده به کریپتوسپوریدیوم را از
کمتر از  1تا  51روز و پیک رهاسازی اووسیسهت را در
برههای  8-14روزه گزارش نمودنهد .آنهها افهزونبهودن
آلودگی در هیتهههای اول په

از تولهد را بهه آلهودگی

سنگیز م ین ،م اورت برههها بها مهیشهها و آلهودگی
سههری آنههها در بالفا ههله بعههد از تولههد ربههن دادنههد

(.)Causape et al., 2002
در مناطقی که زایش گوسیندان فقن یک بار در سال
رخ میدهد ،همچون بسیاری از نقاط ایران ،بعید بهنظهر
میرسد که اووسیستهای دف شده از زایهش بلهی اثهر
چندانی بر آلودگی م هین داشهته باشهند ،زیهرا احتمهال
زندهماندن آنها در ایز مدت طوالنی دور از انتظار است.
در حالی که ،در مزارعی که زایش برههها در تمهام طهول
سال ورت میپذیرد ،طبعا نقش فصل بر میزان آلودگی
کههمرن ه تههر خواهههد بههود (.)Jianbin et al., 2013
عیونتهای همزمان ،سهوء تیذیهه و کمبهود امهالح نیهز
میتواند بر احتمهال رخهداد کریپتوسهپوریدیوز بیافزایهد
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بررسی آلودگی به كریپتوسپوریدیوم در برههای با عالمت...

( .)Green et al., 2004همچنهیز ،نبایهد از نقهش عهدم

در مطالعه ان امشده روی نمونههای مهدفو متعلهپ

تکامههل سیسههتم ایمنههی بههرهههها و وجههود تیههاوتهههای

به  118رأس بره بهظاهر سالم شهرستان آمل بها اسهتیاده

ایمنولوژیک بهویهه از نظر مصرف آغوز به عنهوان یهک

از روش رن آمیزی زیل-نلسون ،میهزان آلهودگی 4/15

عامل پیشگیرانه از و و آلودگیها غافهل بهود ( Fasihi

در د اعالم شد بهگونههای کهه بیشهتریز آن در فصهول

.)Harandi and Fotouhi Ardakani, 2008

زمستان و بهار بوده است .آنها میزان آلودگی در برهههای

در مطالعههه حادههر گرچههه اثههرات فصههل بههر میههزان

نر و ماده را بسیار مشابه گزارش نمودند (بهترتیب  14و

آلودگی معنیدار نبوده ،ولی کمتهریز میهزان آلهودگی در

 11رأس) که در م مو با ایز مطالعهه ههمخهوانی دارد

فصل تابستان و بیشتریز آن در فصهول زمسهتان و بههار

(.)Vahedi et al., 2009

بوده است (جدول  ،)1که با توجه به نقهش رطوبهت در

در مطالعههه ههورتگرفتههه بهها اسههتیاده از روش

بقای عیونت و ودعیت ا لیمشناسی جویز که در منطقه

اسیدفست ا الحشده روی مدفو برههای اسههالی (تها

کویری و کم آّر وا شده و همچنیز و و اکثر مهوارد

سز زیر یک مهاهگی) در اسهتان کهرس ( )Karsترکیهه،

زایههش سهاالنه در زمسههتان ابههل توجیههه اسههت .بنهها بههه

مشخص گردید که  19/1در د از مزار ت ت بررسهی

گزارشات موجود در ابتهدای سهال  ،53میهزان رطوبهت

آلوده بهوده و میهزان شهیو کریپتوسهپوریدیوزی

38/8

نسبی در جویز و سبزوار  39در د بوده که در مقایسهه

در د میباشد .پهوهشگران فوق هوای سرد منطقه توام

با دوره آماری 31سال اخیهر  1در هد کهاهش را نشهان

با بارشهای فراوان را در باال بودن در هد شهیو مههم

میدهد .دمز ایزکه ،در اثر بروز خشکسالی طی چند

دانستند .آنها همچنیز بیشتریز آلودگی را در هیته اول و

سال اخیر ،م مو ساعات آفتابی در منطقه نیهز افهزایش

کمتههریز آن را در سههز  4هیتگههی ( 22در ههد) یافتنههد

داشته که آن نیز احتماال در ای اد شراین نامسهاعد بهرای

(.)Sari et al., 2009

تداوم چرخه ایز انگل (بهویهه در تابسهتان) و در نتی هه

نتای حا ل از ت قیپ گهریز و همکهاران در سهال

کاهش آلودگی نقش داشهته اسهت .در مطالعهه هورت

 ،2114روی نمونههای مدفو اخذشده از برهههای  2تها

گرفته روی شترهای پرورشیافتهه در اسهتان یهزد بها دو

 4ماهه بیانگر افزایش معنیدار در تعداد مهوارد مثبهت از

ا لیم گرم و خشک و سرد و خشک ،رابطهه معنهیداری

نظههر اووسیسههت کریپتوسههپوریدیوم در فصههل پربههاران

بیز آلودگی به کریپتوسپوریدیوم و فصل گزارش نشد و

( 11/4در د) نسبت به فصل کمبهاران (  11/3در هد)

آن را به نبود رطوبت به عنهوان عامهل اثرگهذار مههم در

است ( .)Green et al., 2004گرچه در مطالعه ان امشده

بقای اووسیسهت کریپتوسهپوریدیوم در فصهول مختلهف

روی گوسالههای منطقه نیشابور اثر فصل بر میزان شیو

ربن دادنهد ( .)Sazman et al., 2012عهالوه بهر اثهرات

ایز انگل معنیدار نبوده ولی در د آلهودگی در فصهول

نامطلور خشکی بر اووسیست انگل ،بهداشهت بسهتر و

سرد سال ( 14/19در د) بهیش از فصهول گهرم (5/43

بدن دام نیز در شراین خشکی بهتر رعایت شده و طبعها

در د) گزارش و نتی هگیری شهده اسهت کهه افهزایش

میزان آلودگی کاهش خواهد یافت.

شیو کریپتوسپوریدیوم در فصول سرد به عواملی ماننهد
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نبههود تیذیههه مناسههب دام و وجههود سههایر بیمههاریهههای

وخیمتری را برای دام ر م بزنهد و در ایهز میهان نقهش

تضعیفکننده سیستم ایمنی مربوط میباشهد (Ranjbar-

حاملیز بدون عالنم از نظر انتشهار عیونهت بسهیار مههم

 .)Bahadori and Toni, 2013در مطالعهه حادهر نیهز

میباشد.

میتوان گیت که زایشهای زمستانه ،حضور متهراکم دام

از دیگههر عوامههل مههوثر بههر فراوانههی آلههودگی بههه

در جایگاه در ماههای سهرد سهال تهوأم بها افهزایش دوز

کریپتوسههپوریدیوم مههیتههوان بههه انههدازه گلههه ،بهداشههت

عیونی و میزان رطوبت در فصهول سهرد و بهارانی سهال

جایگاه ،آر و غذا و وجود برههای دچار اسهال که بهه-

احتماال در افهزایش رخهداد ابهتال بهه کریپتوسهپوریدیوم

سهولت میتوانند عوامل بیماریزا را انتیال دهند ،اشهاره

نقش دارند.

نمود .در مطالعه حادهر تعهداد بهره درگلههههای مهورد

در ایهههز مطالعهههه گرچهههه مهههوارد آلهههودگی بهههه

بررسی از  1تا  111رأس متییر بهود و بها یهک تخمهیز

کریپتوسپوریدیوم در برههای غیراسهالی ( 1مورد) بهیش

کلی مشخص گردید در مزارعهی کهه تهراکم بهرههها در

از برههای دچار اسههال ( 2مهورد) بهود ،ولهی اخهتالف

واحد سطح بیشتر بوده ،آلودگی نیز افزونتر بوده است.
در مطالعههه فصههی ی و همکههاران در سههال ،2118

آماری معنیداری بیز دو گروه فوق مشاهده نشد کهه بها

آلودگی در گوسیندان برخوردار از سیسهتم چهرا،

برخهی مطالعهات ههمخهوانی دارد ( Sazmand et al.,

شان

)2012; Green et al., 2004

 84در د کمتر از دامهای نگهداری شهده در آغهل (کهه

در مطالعهههای کههه روی مههدفو  141رأس گوسههاله

معموال تالش کافی برای تمیز نگهداشتز م ین آن ان ام

مبتال به سندرم اسهال ان ام شد ،فقهن در  3مهورد (2/1

نشده و امکهان انتقهال آلهودگی بهه هورت مسهتقیم یها

در د) کریپتوسپوریدیوم بهتنهایی مشاهده گردیهد و در

غیرمستقیم ،از جمله توسن حشراتی مثل مگه

وجهود

 99مورد انگل فوق همراه با دیگر میکرورهها بههویههه

دارد) گههزارش شههده اسههت ( Fasihi Harandi and

اشریشهیا کُهالی جهدا شهد (.)Rezazadeh et al., 2004

 .)Fotouhi Ardakani, 2008در مطالعهه حادهر شهاید

م ققیز دیگری نیز بهاال بهودن میهزان آلهودگی دامههای

بتوان سیستم پرورش گوسهیندان در گوسهیندداریههای

اسهالی به اووسیسهت انگهل را بهه عهدم بررسهی دیگهر

منطقه را که عمدتا به ورت چرای روزانه در چراگهاه و

عوامل باکتریایی و ویروسهی مسهبب اسههال در مطالعهه

نگهداری شب هنگام در آغل میباشد ،به تمیزماندن آغل

خود ربن دادند و نتی ه گرفتند که بروز اسهال لزوما بها

و در نتی ه کاهش فراوانی آلودگی به ایز انگل ربن داد.

کریپتوسپوریدیوم در ارتبهاط نیسهت ( Causape et al.,

گرچههه ایههز مطالعههه نشههان داد کههه میههزان آلههودگی بههه

 .)2002بنابرایز ،احتماال در ایز مطالعه با توجه به ل ا

کریپتوسپوریدیا در گوسیندداریهای منطقه جویز زیهاد

نمودن نکات بهداشتی در گلههای ت ت بررسهی ،نقهش

نیست ،ولی با توجه به ایز که آزمایشات روی بهرهههای

عوامل باکتریایی و ویروسی مسبب اسهال بسیار کمرن

بهظاهر سالم ان ام شده است ،باید به اثهرات زنونوتیهک

بوده است .آنچه مسلم است ایز است که وجود اسههال

ایز انگهل توجهه خها

در دام آلوده به ایهز تهکیاختهه مهیتوانهد پهیشآگههی

آن ایی که عدم وجود اسهال در بیشتر بهرهههای درگیهر

مبهذول داشهت .همچنهیز ،از
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...بررسی آلودگی به كریپتوسپوریدیوم در برههای با عالمت

سپاسگزاری

موجب تأخیر در شناسایی آلودگی با ایز تکیاخته شده

نویسندگان از آ ای غالمعلی آذری کارشناس م ترم

مشهکل شهدن کنتهرل عیونهت

کهه طبعها آن نیهز باعه

-آزمایشگاه انگلشناسی دانشکده دامپزشهکی مشههد بهه

 لذا بررسی گاه و بیگهاه نمونههههای مهدفو از،میگردد

.خاطر کمک در ان ام آزمایشات دردانی مینمایند

نظر درگیری به ایز انگل بهویهه در دامهای اسههالی کهه
 بایهد مهد نظهر،به درمان با آنتیبیوتیک پاس نمیدهنهد

تعارض مناف

.مدیران بهداشتی گوسیندداریها رار گیرد

نویسندگان اعالم مهیدارنهد کهه ههی گونهه تضهاد
.منافعی ندارند
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Abstract
Cryptosporidium parvum is an enteric pathogen of a broad range of animals including
ruminants. It is also important in terms of public health due to its transmission from animals to
humans. The purpose of the present study was to determine the infection rate of this parasite in
lambs raised in farms of Jovein area as a center of sheep production in khorasan-razavi
province. At first, some sheep flocks were selected randomly, then fecal samples were collected
from the rectum of 300 lambs with the age of 10 days to two months during four seasons
between summer 1393 to spring 1394 (July 2014 to May 2015). After recording the sampling
time, age, sex, and presence or absence of clinical signs of diarrhea in studied lambs, the
samples were transported to the parasitology laboratory. Smears were prepared and stained by
modified Ziehl-Neelsen method and examined by light microscopy using magnification of 100×
(oil immersion). The results of 150 cases of diarrheic and 150 cases of non- diarrheic stools
showed that the infection rate is 3% (9 positive samples). Two (1.3%) and 7 (4.6%) positive
samples belonged to diarrheic and non- diarrheic lambs, respectively. The Chi-square test
revealed no statistically significant correlation between the protozoan infection rate with
diarrhea, age, sex and season of sampling. Although the cryptosporidium infection rate in lambs
were relatively low in Jovein area, but sheep should not be overlooked as a possible source of
infection that could threaten public health.
Conflict of interest: None declared.
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