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چکیده
زمینۀ مطالعه :تک یاخته کریپتوسپوریدیوم از انگلهای بیماریزای رودهای با اهمیت در نشخوارکنندگان اهلی در دنیا و ایران میباشد که قابلیت انتقال بین انسان و دام
را دارد.
هدف :تحقیق حاضر جهت مطالعه آلودگی کریپتوسپوریدیوم در گروههای سنی مختلف و توزیع جغرافیایی آنها در دامداریهای اطراف شهرستان مهاباد انجام شد.
روشکار :نمونهی مدفوع تازه از راست روده  241راس گاو و  241راس گاومیش از دامداریهای واقع در چهار روستا در دامداریهای اطراف شهرستان مهاباد به صورت
تصادفی از اردیبهشت ماه سال  7395تا اردیبهشت ماه سال 7391جمع آوری گردیدند .اووسیستهای کریپتوسپوریدیوم به روش شناورسازی گرادیان سوکروز و پرکول
جمعآوری شدند و به روش زیل نلسون اصالح شده رنگ آمیزی گردیدند.
نتایج :شیوع کلی آلودگی در گاو  55درصد ( )724:241بود .بیشترین فراوانی در گوسالههای ماده ( 35/15درصد) کمتر از یک سال بود .فراوانی آلودگی با سن و جنس

دام ارتباط معنیداری داشت .بیشترین فراوانی آلودگی در فصل تابستان ( 25/71درصد) بود .دو گونهی کریپتوسپوریدیوم پارووم ( 45/32درصد) و کریپتوسپوریدیوم
آندرسونی ( 9/11درصد) در گاوهای تحت مطالعه شناسایی شدند .آلودگی توام دو گونه  1/41درصد بود.
نتیجهگیری نهایی :نتایج این مطالعه نشان داد که کریپتوسپوریدیوم پارووم گونه شایع در گاوداریهای منطقه بوده که به عنوان یک عامل بیماریزای مشترک بین انسان
و دام نیازمند مطالعات تکمیلی در زمینه تعیین ژنوتیپهای انگل در منطقه میباشد.
کلمات کلیدی :کریپتوسپوریدیوم آندرسونی ،کریپتوسپوریدیوم پارووم ،اووسیست ،گاو ،گاومیش
کپیرایت © تحقیقات دامپزشکی :دسترسی آزاد؛ کپیبرداری ،توزیع و نشر برای استفاده کامل با ذکر منبع آزاد است.

نویسنده مسئول :محمد یخچالی ،گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
پست الکترونیکیm.yakhchali@urmia.ac.ir :

مقدمه
کریپتوسپوریدیوزیس یکی از بیماریهای تک یاختهای بوده که عامل آن
کوکسیدیایی و از جنس کریپتوسپوریدیوم میباشد .این تکیاخته
نخستین بار توسط  Tyzzerدر سال  7951از غدد معدی یک موش
آزمایشگاهی گزارش گردید ( .)32کریپتوسپوریدیوم یکی از مهمترین
پاتوژنهای شایع رودهای است که تا به امروز در بسیاری از موجودات و
در اکثر نقاط جهان گزارش شده است ( .)9نقش زئونوتیک
کریپتوسپوریدیوم اهمیت آن را نیز از نظر اقتصادی و بهداشت عمومی
باعث شده است .در این جنس ،آنالیز توالی نوکلئوتیدی  DNAانگل
نشان داده است که پیچیده بوده و تاکنون  25گونه با ژنوتیپهای متفاوت
از پنج رده مهرهداران گزارش شدهاند .دوازده گونهی کریپتوسپوریدیوم

انگل حیوانات و انسان میباشند ( .)33از این  25گونه ،گونههای

کریپتوسپوریدیوم پاروم ،کریپتوسپوریدیوم آندرسونی ،کریپتوسپوریدیوم
بوویس ،کریپتوسپوریدیوم فلیس و ژنوتیپ شبه آهو (مترادف
کریپتوسپوریدیوم ریانه) از گاو گزارش شدهاند (.)1،79،34
کریپتوسپوریدیوم پاروم مهمترین گونهی کریپتوسپوریدیوم است که در
 19گونه از پستانداران از جمله انسان ،نشخوارکنندگان و سگ عفونتزا
میباشد ( .)75برخی از گونهها میزبان اختصاصی دارند و برخی دیگر
مانند کریپتوسپوریدیوم پاروم طیف وسیعی از بی مهرگان تا انسان را آلوده
میکنند ( .)31کریپتوسپوریدیوم پاروم از روده باریک و کریپتوسپوریدیوم
آندرسونی از مخاط شیردان به عنوان عامل کریپتوسپوریدیوزیس در گاو
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گزارش شدهاند که از لحاظ اقتصادی جزء مهمترین گونههای
کریپتوسپوریدیوم محسوب میشوند .زیرا آلودگی با گونههای
کریپتوسپوریدیوم موجب کاهش تولید شیر در گاوهای شیری و کاهش
وزن آنها میگردد ( .)75اولین وقوع درمانگاهی آلودگی
کریپتوسپوریدیوم گاوی را  Pancieraو همکاران در سال  7917گزارش
نمودند .کریپتوسپوریدیوم پاروم ( Senso strictoیا همان ژنوتیپ گاوی)
شایعترین گونهی مشترک در میان پستانداران است ( .)75در ایران نیز
اولین بار کریپتوسپوریدیوم در گوساله توسط  Gharagozlouدر سال
 7914گزارش شد ( .)72،25در سراسر دنیا آلودگی با گونهی
کریپتوسپوریدیوم پارووم از گوسالههای تازه متولد شده و گونهی
کریپتوسپوریدیوم آندرسونی از گوسالههای مسنتر گزارش گردیده است
و تاکنون در هیچ منطقهای از دامهای مسنتر گزارش نشده است
( .)77،21گرچه فراوانی گونهی کریپتوسپوریدیوم آندرسونی در شیردان
گاوهای بالغ بیشتر است ولی بیماریزایی کمتری دارد ( .)39نخستین
آلودگی کریپتوسپوریدیایی در سگ توسط  Tziporiو  Wardدر سال
 7917گزارش گردید ( .)33دو گونهی کریپتوسپوریدیوم پاروم و
کریپتوسپوریدیوم کانیس نیز از سگ گزارش گردیدهاند ( .)75مطالعات
همه گیری شناسی نشان داده است که سگ منشأ انتقال آلودگیهای
تک یاختهای به انسان و در مواردی نشخوارکنندگان میباشد ( .)74وقوع
آلودگی در انسان با منشأ کریپتوسپوریدیوم کانیس و کریپتوسپوریدیوم
پاروم توسط گوسالهها و یا برهها نیز تأیید گردیده است
( .)4،73،79،31،31،31بررسیهای کریپتوسپوریدیوزیس در ایران عمدتاً
مربوط به گاو ،پرندگان و انسان بوده است .شیوع کریپتوسپوریدیوزیس
در گاو  3/1 - 42/1درصد ،گوسفند  4 - 15درصد ،بز  23درصد و انسان
 2/1- 73درصد گزارش گردیده است (.)9
براساس گزارش شبکه دامپزشکی شهرستان مهاباد در شمال شهر
 2111گله ( 7532گله نشخوارکنندگان بزرگ ،جمعیت گله35-15 :
راس دام و  7134گله نشخوارکنندگان کوچک ،جمعیت گله45-255 :
راس دام)؛ جنوب  75193گله ( 2949گله نشخوارکنندگان بزرگ،
جمعیت گله 35-15 :راس دام و  1944گله نشخوارکنندگان کوچک،
جمعیت گله 75-15 :راس دام)؛ شرق  1317گله ( 711گله
نشخوارکنندگان بزرگ ،جمعیت گله 35-15 :راس دام و  7134گله
نشخوارکنندگان کوچک ،جمعیت گله 45-255 :راس دام) و غرب 1451
گله ( 745گله نشخوارکنندگان بزرگ ،جمعیت گله 35-15 :راس دام و
 745گله نشخوارکنندگان کوچک ،جمعیت گله 35-15 :راس دام) در
 255روستا وجود دارند .براساس اطالعات موجود تاکنون مطالعهای در
خصوص وضعیت آلودگی گاو و گاومیش به کریپتوسپوریدیوم در
دامداریهای اطراف شهرستان مهاباد صورت نگرفته است .بنابراین مطالعه
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حاضر به منظور تعیین فراوانی کریپتوسپوریدیوم در گاو و گاومیش در
دامداریهای اطراف شهرستان مهاباد انجام شد.

مواد و روش کار
منطقه مورد مطالعه و روش نمونه برداری :شهرستان مهاباد
( 33/49درجه شمالی و  41/71درجه شرقی) در جنوب استان آذربایجان
غربی واقع شده است .این شهرستان دارای آب و هوای نیمه خشک با
متوسط بارندگی سالیانه  355میلیمتر است .میانگین بیشینه و کمینهی
دما به ترتیب  31/5درجه سانتیگراد در مرداد ماه و  -3/4درجه
سانتیگراد در دی ماه میباشد.
حجم نمونه به تفکیک هر دام و براساس شیوع احتمالی  35درصد،
دقت  5درصد و سطح اعتماد  95درصد ( 5درصد= )αتعیین گردید
( .)35به تفکیک از هر راس دام ،نمونه مدفوع تازه مستقیم ًا از راست روده
 241راس گاو و  241راس گاومیش تهیه شد .دامها ساکن و از
دامداریهای سنتی و نیمه صنعتی در چهار روستا بودند که به روش
تصادفی ساده از آنها در چهار منطقهی جغرافیایی (شمال (95راس)،
جنوب ( 15راس) ،شرق ( 41راس) ،غرب (45راس)) از اردیبهشت ماه
سال  7395تا اردیبهشت ماه سال  7391نمونه برداری گردید .نمونهها
در ظرفهای نمونهگیری پالستیکی در پیچدار با برچسب اطالعات دام
(سن ،جنس ،نژاد ،روش تغذیه ،قوام مدفوع) به آزمایشگاه انگل شناسی
دانشکدهی دامپزشکی دانشگاه ارومیه در دمای  +4درجه سانتیگراد
منتقل شدند.
روش جدا سازی اووسیستهای کریپتوسپوریدیوم به روش
گرادیان سوکروز :روش گرادیان سوکروز برای جدا سازی و تخلیص اولیه
اووسیستهای کریپتوسپوریدیوم است و اساس آن بر روش شناور سازی
نمونه در محلول قندی میباشد 325 .میلی لیتر آب مقطر 555 ،گرم
سوکروز و  9میلی لیتر فنل مخلوط گردید و محلول شیتر تهیه شد .بافر
از مخلوط فسفات سالین ( 25 ،PBSمیلی مول) 7 Tween80 ،درصد
و محلول شیتر (رقت  7:4و وزن مخصوص  )7/514تهیه شد 75 .میلی
لیتر از محلول با رقت  7:4در لوله آزمایش ریخته شد و  5میلی لیتر از
نمونهی صاف شده نیز به محلول اضافه گردید .نمونه در 7555دور 35
دقیقه سانتریفیوژ شد و سه الیه از باال به پایین شامل مواد زائد و
ناخالصیهای مدفوع ،محلول رقیق ( )7:4و رسوب تشکیل گردید .به
رسوب نظیر مراحل قبل  5میلی لیتر از سوسپانسیون تهیه شده اضافه
گردید و در  7555دور  35دقیقه سانتریفیوژ شد .به رسوب حاوی
اووسیست کریپتوسپوریدیوم دیکرومات پتاسیم  2/5درصد اضافه شد (.)1
تخلیص اووسیستهای کریپتوسپوریدیوم به روش گرادیان پرکول:
از روش گرادیان پرکول برای خالص سازی اووسیستها از مواد زائد و نیز

محمد یخچالی و همکاران \ آلودگی کریپتوسپوریدیوم در گاو و گاومیش در مهاباد

روش شناسایی اووسیستهای کریپتوسپوریدیوم به روش رنگ
آمیزی اصالح شده زیل-نلسون :نمونههای تهیه شده به روش رنگ آمیزی
کاینیون اسید فست تغییر یافته (زیل-نلسون) رنگ آمیزی شدند و با
میکروسکوپ نوری (بزرگنمایی  )×7555از نظر وجود اووسیستهای
کریپتوسپوریدیوم بررسی گردیدند .براساس خصوصیات ریخت شناسی و
مورفومتریک (اندازه و ضریب شکلی) و با استفاده از کلیدهای تشخیص
گونههای کریپتوسپوریدیوم شناسایی گردیدند (.)45

باکتریهای موجود در مدفوع استفاده گردید 9 .قسمت محلول پرکول با
مخلوط کردن  7قسمت محلول آلسور ( )×75با  9قسمت محلول آلسور
( )×7تهیه گردید 7 .میلی لیتر از اووسیستهای بدست آمده از روش
گرادیان سوکروز به  9میلی لیتر محلول پرکول اضافه گردید و در 22555
دور به مدت  35دقیقه سانتریفیوژ شد .رسوب حاوی اووسیستها با بافر
نمکی فسفات سالین و  4میلی لیتر محلول آلسور ( )×7به مدت 25
دقیقه در 22555دور سانتریفیوژ گردید (.)1

جدول  .7نتایج فراوانی آلودگی کریپتوسپوریدیوم در گاوهای تحت مطالعه بر اساس سن ،جنس و فصل در دامداریهای اطراف شهرستان مهاباد.
زمان
(فصل ،درصد)
پاییز
()1/51

زمستان
()5/15

بهار
()71/73

تابستانc

()25/71

جمع کل

دامهای آلوده (درصد)

1
()2/42
4
()7/17
1
()2/12
3
()7/27
3
()7/27
1
()2/12
7
()5/4
3
()7/2
75
()4/53
75
()4/53
75
()4/53
75
()4/53
75
()1/55
75
()1/55
75
()4/53
75
()4/53
)55(724

سن دام (درصد)
>7a
2
()5/1
7
()5/4
2
()5/1
7
()5/4
2
()5/1
2
()5/1
7
()5/1
7
()5/4
3
()7/2
2
()5/1
3
()7/2
4
()7/17
5
()2
4
()7/17
3
()7/2
3
()7/2
)75/12(39

7-3
2
()5/1
7
()5/1
3
()7/2
2
()7/1
7
()5/4
3
()7/2
5
()5
7
()5/4
3
()7/2
2
()5/1
2
()5/1
3
()7/2
5
()2
5
()2
3
()7/2
2
()5/1
)75/32(31

جنس دام
(درصد)

4-1
7
()5/4
7
()5/4
7
()5/4
5
()5
5
()5
7
()5/4
5
()5
7
()5/4
2
()7/1
3
()7/2
5
()2
7
()5/4
4
()7/17
1
()2/4
2
()5/1
3
()7/2
)72/5(37

<1
7
()5/4
7
()5/4
7
()5/4
5
()5
5
()5
7
()5/4
5
()5
5
()5
2
()7/1
3
()7/2
5
()5
2
()5/1
7
()5/4
5
()5
2
()5/1
2
()5/1
)1/45(71

نرb

ماده
4
()2/4
2
()5/1
4
()2/4
2
()5/1
2
()5/1
2
()5/1
7
()5/1
2
()5/1
1
()2/4
1
()2/1
1
()2/1
5
()2
9
()1/2
1
()3/2
1
()3/2
5
()2
)35/15(11

2
()5/1
2
()5/1
3
()7/2
7
()5/1
7
()5/1
3
()7/2
5
()5
7
()5/1
4
()2/4
3
()7/2
3
()7/2
5
()2
1
()2/4
1
()2/1
2
()5/1
5
()2
)79/35(41

 c: P <5/55؛  b: P=5/572 ،χ = 1/323؛ a:P=5/572 ،χ = 75/953
2

2
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( 9/11درصد)  1/4±7/3×5/1±5/1میکرو ن با میانگین ضریب
شکلی  7/3±5/2ثبت گردید  .آلودگی توام دو گونهی
کریپتوسپوریدیوم پاروم و کریپتوسپوریدیوم آندرسونی 1/41
درصد بود (جدول  7و  ،2تصویر .)7

روش ارزیابی آماری :برای ارزیابی ارتباط شیوع آلودگی با سن
و جنس دام از روش آماری مربع کای ( )χ2و ارزیابی ارتباط شیوع
آلودگی با توزیع جغرافیایی و فصلی آلودگی از آزمون واریانس یک
طرفه ( )One Way-ANOVAو با استفاده از نرم افزار SPSS 24
استفاده گردید .سطح اطمینان  95درصد و سطح معنی داری 5
درصد تعیین گردید.

از مجموع نمونههای مدفوع آزمایش شده دامهای تحت
مطالعه 724 ،راس گاو آلوده ( 55درصد) به انگل کریپتوسپوریدیوم
بودند .فراوانی آلودگی در گروههای سنی مختلف معنی دار بود
( .)χ2= 75/953، P=5/572به طوری که بیشترین فراوانی آلودگی
به ترتیب در گوسالههای کمتر از  7سال ( 75/12درصد) با قوام
مدفوع طبیعی بود .فراوانی آلودگی با جنس دام (ماده  35/15درصد
و نر  79/35درصد) ارتباط معنی داری داشت (=5/572
( )χ2=1/323،Pجدول .)7

نتایج
در یافتههای ریزبینی ،اووسیست های کریپتوسپوریدیوم
تقریباً کروی و دارای چهار اسپوروزوآیت بودند .براساس
اختالف های ریخت شناسی و اندازه اووسیست گونه های
کریپتوسپوریدیوم آندرسونی و کریپتوسپوریدیوم پارووم،
شناسایی گردیدند (جدول  .) 2میانگین اندازه ی اووسیست های
کریپتوسپوریدیوم پارووم ( 45/32درصد) 4/5±5/3×5±5/4
میکرون و میانگین ضریب شکلی آن ها  7/7±5/3بود .در حالی
که میانگین اندازه اووسیست های کریپتوسپوریدیوم آندرسونی

بیشترین فراوانی در گاوهای آلوده در فصل تابستان (25/71
درصد) بود .ارتباط فراوانی آلودگی با فصول مختلف سال معنیدار
بود ( .)P>5/55شیوع کریپتوسپوریدیوم در گاوهای هر چهار منطقه
جغرافیایی تحت مطالعه در شهرستان مهاباد مطرح بود (.)P<5/55

جدول  .2نتایج ریخت شناسی و مورفومتریک گونههای کریپتوسپوریدیوم شناسایی شده در گاوهای تحت مطالعه در دامداریهای اطراف شهرستان مهاباد.
زمان
(فصل)

اووسیست

کریپتوسپوریدیوم پارووم
ریخت شناسی

پاییز

تقریبا کروی،
دیواره صاف و بی
رنگ ،چهار
اسپروزوئیت

مورفومتری
SI
ابعاد
(میکرون)
5±5/4
7/7±5/3
×
4/5±5/3

گونه انگل (درصد)

کریپتوسپوریدیوم آندرسونی
ریخت شناسی

تقریبا کروی تا
بیضی ،دیواره
صاف و بی رنگ،
چهار اسپروزوئیت

زمستان

بهار

تابستان

جمع کل

 :Cr. p.کریپتوسپوریدیوم پارووم :Cr.a. ،کریپتوسپوریدیوم آندرسونی :SI ،ضریب شکلی.
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مورفومتری
SI
ابعاد
(میکرون)
5/1±5/1
7/3±5/2
×
1/4±7/3

Cr. p.

Cr. a.

)7/17( 4
)7/2( 3
)2( 5
)7/2( 3
)7/2( 3
)2( 5
)5/4( 7
)7/2( 3
)3/2( 1
)3/1( 9
)3/2( 1
)4( 75
)4/4( 77
)4/1( 72
)2/1( 1
)3/2( 1
)45/32(755

)5/1( 2
)5/4( 7
)5/1( 2
5
5
)5/1( 2
5
5
)5/1( 2
)5/4( 7
)5/1( 2
5
)7/17( 4
)7/2( 3
)7/2( 3
)5/1( 2
)9/11( 24

آلودگی
توام
(درصد)

)5/1( 2
)5/4( 7
)5/4( 7
)5/4( 7
)5/1( 2
)5/1( 2
)5/1( 2
)5/1( 2
)5/4( 7
)5/4( 7
)5/4( 7
)5/4( 7
)5/4( 7
)5/4( 7
)5/4( 7
)5/4( 7
)1/41( 27
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تصویر  .7اووسیستهای کریپتوسپوریدیوم پارووم (الف) و کریپتوسپوریدیوم آندرسونی
(ب ،رنگ آمیزی زیل-نلسون اصالح شده ،نوک فلش ،بزرگنمایی .)×7555

بحث
کریپتوسپوریدیوزیس بیماری مشترک با اهمیتی است که
میتواند از طریق علفخواران و گوشتخواران اهلی آلوده به انسان
منتقل شود ( .) 23کریپتوسپوریدیوم از تکیاختههای انگلی
مهمی است که در انسان و انواع حیوانات تولید بیماری
کریپتوسپوریدیوزیس میکند .این تک یاخته از جمله اجرام
نوپدیدی است که به دلیل سازگاری زیاد و قدرت حیاتی باال خود
را با شرایط جدید به خوبی سازگار میکند .در چند سال اخیر
مطالعات بسیاری در رابطه با این انگل در نقاط مختلف دنیا در
عرصه پزشکی و دامپزشکی انجام شده است (.)79
در مطالعه حاضر ،فراوانی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم فقط
در گاو و بیشترین فراوانی آلودگی در گوساله های کمتر از یک
سال و با قوام طبیعی مدفوع مطرح بود .این یافته ها تا حدودی
با یافته ها در سایر نقاط دنیا ( 22- 59درصد) و ایران (- 42/1
 3/1درصد) هم خوانی داشت (  .)7،9،71،79،24،39در کرمان
فراوانی آلودگی در گوساله ها  27/1درصد گزارش گردید و
بیشترین میزان شیوع آلودگی در گرو ه سنی زیر یک سال بود
( .) 9() P=5/525آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در کرمان در
گوساله  27/1درصد گزارش شد ( Yakhchali .)9،24و
Gholamiدر سال  2551شیوع کریپتوسپوریدیوم را در گاوهای
شهرستان سنندج در استان کردستان  4/7درصد گزارش کردند
و بیشترین میزان آلودگی در گوساله های  7-4ماهه بود (.)39
در مطالعه  Malekiو  Nayebzadehدر سال  2554گاوهای
بالغ غیر اسهالی باالترین میزان آلودگی ( 23/15درصد) و
گوساله های اسهالی باالترین میزان آلودگی ( 27/1درصد) را
نشان دادند ( Mokhber Dezfuli .)71و  Meshgiدر سال
 2552میزان آلودگی در گاوهای شیری بدون اسهال را 77
درصد ،گوساله های اسهالی زیر  3ماه  25درصد و در گوساله های

کمتر از سه ماه بدون اسهال  24درصد گزارش کردند (.)25
 Lotfollahzadehو همکاران در سال  2554میزان آلودگی
گوساله های اسهالی زیر یک ماه قائم شهر و بابل را  22/1درصد
گزارش نمودند ( Rezazadeh .)71و همکاران در سال 2554
میزان آلودگی در گوساله های اسهالی و گوساله های زیر یک سال
به ظاهر سالم را در یک گاوداری شیری در تهران به ترتیب 2/7
درصد و صفر درصد گزارش کردند ( Vahedi .)21و همکاران در
سال  2559نیز شیوع کریپتو سپوریدیوزیس را در گوساله های زیر
 1ماه شهرستان آمل  3/92درصد گزارش کردند (.)35
 Nourmohammadzadehو همکاران در سال  2575میزان
آلودگی در گوساله های مبتال به اسهال را در استان آذربایجان
شرقی  47/4درصد گزارش کردند (Ranjbar .)22( )P>5/55
 Bahadoriو  Aliariدر سال  2572وجود آلودگی به
کریپتوسپوریدیوم را در  9درصد از گوساله های مبتال به اسهال
در دامداری های اطراف تهران گزارش کردند (Changizi .)21
و همکاران در سال  2572شیوع کلی کریپتوسپوریدیوم را در
سمنان برای گاوهای بدون اسهال  71/5درصد گزارش کردند
( .)1در تحقیق  Mirzaeiو همکاران در سال  2574گاوهای
تحت مطالعه با قوام مدفوع اسهالی ( 22/3درصد) در
گاوداری های اطراف شهرستان ارومیه آلوده به انگل
کریپتوسپوریدیوم بودند ( .) 79( )P=5/525میزان شیوع
کریپتوسپوریدیوم در دنیا در گاو تا  15درصد نیز گزارش شده
است ( .) 34،31از دالیل ا ختالف در گزارش فراوانی آلودگی
می توان به نقش عوامل همه گیری شناسی نظیر عوامل اقلیمی،
جغرافیایی ،تعداد دام در گله ،شرایط نگهداری دام ها ،سن و
جنس دام ها اشاره نمود .عالوه بر این ،شیوع باالی آلودگی در
گروه سنی زیر یک سال می تواند به علت مدیریت پرورش دام در
خ صوص تراکم و تغذیه و نوع بستر ،عدم رعایت بهداشت توسط
کارگران دامداری ،نگهداری گوساله های غیر همسن با هم ،ابتال
به گونه های مختلف کریپتوسپوریدیوم در شرایط متفاوت اقلیمی،
عدم تکامل سیستم ایمنی دام ،حساسیست در برابر عفونت،
تمایل مدفوع به قوام شل تر به جهت طبیعت مایعی که شیر دارد
و نیز حضور آلودگی باال در محل نگهداری آن ها باشد
( .)3،5،9،75،22،39
در این مطالعه فراوانی آلودگی با جنس گاوهای آلوده
ارتباط معنی داری داشت .این یافته ها تا حدودی با یافته ها در
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سایر نقاط دنیا و ایران هم خوانی داشت .در مطالعه Ranjbar

 Bahadoriو  Aliariدر سال  2572نظیر یافته ها در این مطالعه
اختالف فراوانی آلودگی با جنس گاو معنی دار نبود (.)1
 Changiziو همکاران در سال  2572ارتباط معنی داری بین
جنس دام و آلودگی گزارش نکردند ( .) 21این اختالف می تواند
ناشی از نحوه تغذیه و تفاوت های ایمنی شناسی باشد ( .)9در
مطالعه  Mirzaeiو همکاران در سال  2574ارتباط شیوع آلودگی
با جنس دام (نر  77/1درصد و ماده  75/5درصد) معنی دار بود
( .) 79( )P=5/521در این مطالعه شیوع کریپتوسپوریدیوم در
گاوهای هر چهار منطقه جغرافیایی تحت مطالعه در شهرستان
گزارش
با
یافته
این
بود.
مط رح
مهاباد
 Nourmohammadzadehو همکاران در سال  2575در استان
آذربایجان شرقی هم خوانی داشت (.)22( )P<5/55
در این تحقیق ،بیشترین فراوانی در فصل تابستان (45/3
درصد) بود و اختالف معنی دار ی داشت .مطالعات مختلف در
ایران نیز نشان داده است که شیوع ک ریپتوسپوریدیوزیس در
گاوها بسته به عوامل مختلف اپیدمیولوژیک  3/1- 42/1درصد
متغیر است ( Nourmohammadzadeh .)7،24و همکاران در
سال 2575میزان آلودگی گوساله های تازه متولد شده را در
استان آذربایجان شرقی در شمال غرب  35/47درصد ،در شمال
شرق  49/11درصد ،در جنوب غرب  31/33درصد و در جنوب
شرق  31/4درصد گزارش نمودند ( .) 22به عالوه نظیر مطالعه
حاضر ،بیشترین فراوانی آلودگی را در فصل تابستان (49/1
درصد) گزارش کردند ( .) 22( )P>5/55در حالی که  Malekiو
 Nayebzadehدر سال  2554میزان آلودگی گاوها و
گوساله های اسهالی و غیر اسهالی در شهرستان خرم آباد را در
چهار فصل ( 71/5درصد) یکسان گزارش کردند ()P<5/55
( .) 71در مطالعه  Mirzaeiو همکاران در سال  2574نیز
بیشترین فراوانی آلودگی را در فصل بهار و تابستان گزارش کردند
ولی فراوانی با فصل ارتباط معنی دار نداشت (.)79( )P<5/55
در گزارشات دیگر نیز تغییرات فصلی آلودگی مطرح نبود (.)47
شاید از علل آن دسترسی دام ها به علوفه تازه آلوده در فصل
تابستان باشد ( .) 22البته تحقیقات متعددی در خصوص نقش
فصل در بروز آلودگی انجام شده ولی تاکنون نتیجه یکسانی
بدست نیامده است ( .) 1در هندوستان فراوانی آلودگی در گاو در
فصل بارندگی متعاقب تابستان و زمستان مطرح بوده است (.)29
این اختالفات می تواند متاثر از تماس های مستقیم زئونوتیک و
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تاثیرات غیر مستقیم بارندگی ،روش پرورش دام نظیر نگهداری
گوساله و آلودگی محیطی با فاضالب دامداری ها باشد (.)75
یافته های مطالعات مختلف نشان داد که روش های
ریزبینی و میکرومتریک برای تمایز دو گونه ی
کریپتوسپوریدیوم پارووم و کریپتوسپوریدیوم آندرسونی در
آزمایش مدفوع قابل اعتماد ،ساده و مقرون به صرفه بوده و به
دلیل عدم نیاز به مواد و تجهیزات گران قیمت کارایی شان بس یار
بیشتر باشد .از میان گونه های کریپتوسپوریدیوم در گاو ،ع مدتا
سه گونه ی کریپتوسپوریدیوم پاروم ،کریپتوسپوریدیوم ب وویس
و کریپتوسپوریدیوم آندرسونی گزارش شده اند ( .) 75در
بررسی های دیگری از ایران ،گونه های کریپتوسپوریدیوم انگل
گاو را کریپتوسپوریدیوم پارووم ،کریپتو سپوریدیوم آندرسو نی و
کریپتوسپوریدیوم ریانه گزارش کرده اند (  .) 1،79،22،21گرچه
در بین گزارشات اختالفاتی وجود دارد اما باید توجه کرد که
ابتال به گونه های این انگل در سطح کشور نسبتاً شایع است .در
این مطالعه و براساس ویژگی های ریخت شناسی توصیف شده
در سایر مطالعات ،دو گونه ی کریپتوسپوریدیوم پارووم و
کریپتوسپوریدیوم آندرسونی شناسایی گردید ند و آلودگی توام
با آن ها نیز ثبت شد (  .) 71،79در تحقیق  Mirzaeiو همکاران
در سال  2574تنوع گونهای  2درصد از اووسیست ها مربوط به
کریپتوسپوریدیوم آندرسونی (  1/ 1±5 /3میکرو ن و ضریب
شکلی  )7/ 3±5/4و  25/3درصد مربوط به کریپتوسپوریدیوم
پارووم (  4/ 3±5 /2میکرو ن و ضریب شکلی  ) 7 /7±5/ 2با آلودگی
توام  2/ 4درصد بودند .به طوری که  25 /3درصد گوساله های
کمتر از شش ماه و  2درصد گاوهای شش ماهه تا  3ساله به
ترتیب آلوده به گونه های کریپتوسپوریدیوم پارووم و
کریپتوسپوریدیوم آندرسونی گزارش شدند (  .) 79در مطالعه
 Rezazadehو همکاران در سال  2554اکثر گونه های
شناسایی شده به روش میکرومتری کریپتوسپوریدیوم پارووم
بودند ( .) 21
یافتههای این تحقیق نشان داد که گونه های
کریپتوسپوریدیوم پاروم و کریپتوسپوریدیوم آندرسونی در
گاوداری های تحت مطالعه در اطراف شهرستان مهاباد شیوع
قابل توجهی دارند .با توجه به اهمیت این ا نگل در ایجاد بیماری
در انسان و دام ،انتقال آسان از طریق آب و مواد غذایی ،ارتباط
دامداران منطقه با این نوع دام ،استفاده گاوها از چشمههای
مشترک برای رفع تشنگی و آ لوده کردن آب چشمه ها توسط
این نوع دام آلوده می تواند خطر انتقال بیماری را در منطقه
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سپاسگزاری
بدینوسیله نویسندگان از همکاری دامداران شهرستان
مهاباد قدردانی نموده و از آقای آرمن بدلی کارشناس بخش انگل
.شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه نیز تشکر می نمایند

تعارض منافع
.بین نویسندگان تعارض در منافع گزارش نشده است

 مرزی بودن منطقه و امکان ورود دام از کشورهای.افزایش دهد
همسایه ترکیه و عراق نیز از راه های عمده اشاعه آلودگی
 بنابراین با توجه به احتمال حضور سایر گ ونه های.می تواند باشد
کری پتوسپوریدیوم در سایر میزبان ها و نیز نبود ا طالعات کافی
،در خصوص وضعیت آلودگی در جمعیت انسانی منطقه
مطالعات مولکولی جهت ژنوتایپینگ گونه های انگل توصیه
.می شود
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Abstract
BACKGROUND: The protozoancryptosporidiumisan important intestinal parasitic infection in domestic ruminants that

has the potential for transmission between humans and livestock throughout the world and Iran.
OBJECTIVES: The present study was undertaken to determine cryptosporidiuminfection in different age groupsof
cattle and water buffaloesin farms of Mahabad suburb, Iran.
METHODS: For this purpose, a total number of 248 fresh fecal samples were randomly collected from rectum of cattle
and water buffaloesin farms of 4 villages from May2016 to May 2017. The fecal samples were subjected to floatation
technique andcryptosporidiumoocysts were collected using Sucrose Gradient and Percole flotation technique and
stained with modified Ziehl-Neelsen technique.
RESULTS: Overall prevalence of cryptosporidiuminfection was 50% (124/248). The highest rate of infection was
significant in female calves (30.65%) less than one year-old. The highest infection rate was significantly found in
summer (20.16%). Cryptosporidium parvum and C. andersoni were identified in 40.32% (100/248) and 9.68%
(24/248) of examined cattle, respectively. Mixed infection was 8.47%.
CONCLUSIONS: The results of this study indicated that C.parvum was prevalent in cattle of the region, therefore,
further molecular studies are recommended to determine the genotypes of the parasiteas a potential zoonotic agent.
Keywords: Cryptosporidium parvum, Cryptosporidium andersoni, Oocysts, Cattle, Water buffaloes
Copyright © 2020. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution- 4.0 International License which permits Share, copy and redistribution of the
material in any medium or format or adapt, remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.

Corresponding author’s email: m.yakhchali@urmia.ac.ir Tel/Fax: 044-32772655 / 044-32771926
How to cite this article:
Noorani Kolije, O., Yakhchali, M., Malekifard, F. (2020). Study on Cryptosporidium Infection in Cattle and Water
Buffaloes of Farms in Mahabad Suburb, Iran. J Vet Res, 75(2), 147-155.
https://doi.org/10.22059/jvr.2018.255221.2786
Figure Legends and Table Captions
Table 1. Prevalence of Cryptosporidium in examined cattle based on age, sex and season in farms of Mahabad
suburb, Iran.
Table 2. Morphologic and morphometric findings of identified Cryptosporidium species in examined cattle in farms
of Mahabad suburb, Iran.
Figure 1. Cryptosporidium parvum and C. andersoni oocysts stained by modified Ziehl–Neelson (MZN) method
(arrowhead, 1000×).
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