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 یرانا یه،اروم یه،دانشگاه اروم یدانشکده دامپزشک یولوژی،گروه پاتوب

 
 7391بهمن ماه 21 :تاریخ پذیرش، 7391آذر ماه 23تاریخ دریافت: 
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انسان و دام  ینانتقال ب یتکه قابل دباشیم یرانو ا یادر دن یدر نشخوارکنندگان اهل یتبا اهم یاروده یماریزایب یهااز انگل یپتوسپوریدیومکر یاختهتک  :زمینۀ مطالعه

 د.را دار

 .شداطراف شهرستان مهاباد انجام  هاییها در دامدارآن یاییجغراف یعمختلف و توز یسن یهادر گروه یپتوسپوریدیومکر یحاضر جهت مطالعه آلودگ یقتحق :هدف

به صورت  اطراف شهرستان مهاباد هاییدر دامدارواقع در چهار روستا  هاییاز دامدار یشراس گاوم 241راس گاو و  241مدفوع تازه از راست روده  ینمونه: کارروش

سوکروز و پرکول  یانگراد یبه روش شناورساز یپتوسپوریدیومکر هاییست. اووسیدندگرد یجمع آور7391ماه سال  یبهشتتا ارد 7395ماه سال  یبهشتاز ارد یتصادف

 .یدندگرد یزینلسون اصالح شده رنگ آم یلو به روش ز دندش یآورجمع

با سن و جنس  یآلودگ ی. فراوانسال بود یکدرصد( کمتر از  15/35ماده ) یهادر گوساله یفراوان یشترین( بود. ب724:241درصد ) 55در گاو  یآلودگ یکل یوعش :نتایج

 یپتوسپوریدیومکردرصد( و  32/45) پارووم یدیومپوریپتوسکر یدرصد( بود. دو گونه 71/25در فصل تابستان ) یآلودگ یفراوان یشترینداشت. ب دارییدام ارتباط معن

 درصد بود. 41/1توام دو گونه  یشدند. آلودگ ییتحت مطالعه شناسا یدرصد( در گاوها 11/9) یآندرسون

انسان  ینترک بمش یماریزایعامل ب یکمنطقه بوده که به عنوان  هاییدر گاودار یعگونه شا ومپارو یپتوسپوریدیومکرمطالعه نشان داد که  ینا یجنتا :گیری نهایینتیجه

 .باشدیانگل در منطقه م هاییپژنوت یینتع ینهدر زم یلیمطالعات تکم یازمندو دام ن

 یشگاو، گاوم یست،، اووسپارووم یپتوسپوریدیومکر ،یآندرسون یپتوسپوریدیومکر: کلیدیکلمات 

 

 .است آزاد منبع ذکر با کامل استفاده یبرا نشر و عیتوز ،یبرداریکپ آزاد؛ یدسترس: یدامپزشک قاتیتحق © تیرایکپ

 یرانا یه،اروم یه،دانشگاه اروم یدانشکده دامپزشک یولوژی،گروه پاتوب، یخچالیمحمد : مسئول سندهینو
 m.yakhchali@urmia.ac.ir : یکیپست الکترون

 

مقدمه

مل آن ای بوده که عاهای تک یاختهکریپتوسپوریدیوزیس یکی از بیماری

اخته یباشد. این تککوکسیدیایی و از جنس کریپتوسپوریدیوم می

از غدد معدی یک موش  7951در سال  Tyzzerنخستین بار توسط 

یکی از مهمترین  (. کریپتوسپوریدیوم32آزمایشگاهی گزارش گردید )

 ای است که تا به امروز در بسیاری از موجودات وهای شایع رودهپاتوژن

نقش زئونوتیک . (9) در اکثر نقاط جهان گزارش شده است

 بهداشت عمومی کریپتوسپوریدیوم اهمیت آن را نیز از نظر اقتصادی و

انگل  DNA آنالیز توالی نوکلئوتیدی ،این جنسدر  باعث شده است.

های متفاوت ژنوتیپ گونه با 25تاکنون  که پیچیده بوده و است نشان داده

ی کریپتوسپوریدیوم اند. دوازده گونهداران گزارش شدهاز پنج رده مهره

های گونه، هگون 25(. از این 33باشند )انگل حیوانات و انسان می

کریپتوسپوریدیوم پاروم، کریپتوسپوریدیوم آندرسونی، کریپتوسپوریدیوم 
)مترادف  و ژنوتیپ شبه آهوبوویس، کریپتوسپوریدیوم فلیس 

 (.1،79،34اند )( از گاو گزارش شدهریانه کریپتوسپوریدیوم
ه در کریپتوسپوریدیوم است ک یمهمترین گونه کریپتوسپوریدیوم پاروم

زا تعفون ، نشخوارکنندگان و سگاز پستانداران از جمله انسانگونه  19

برخی دیگر  دارند ومیزبان اختصاصی  هابرخی از گونه. (75) باشدمی

ه طیف وسیعی از بی مهرگان تا انسان را آلود کریپتوسپوریدیوم پاروممانند 

 ریدیومکریپتوسپوو از روده باریک  پاروم کریپتوسپوریدیوم (.31د )نکنمی
ر گاو دکریپتوسپوریدیوزیس  از مخاط شیردان به عنوان عاملآندرسونی 
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 یهامهمترین گونهجزء از لحاظ اقتصادی که د ناگزارش شده

 یهاگونهزیرا آلودگی با  .شوندمحسوب می کریپتوسپوریدیوم

اهش کب کاهش تولید شیر در گاوهای شیری و موج کریپتوسپوریدیوم

اولین وقوع درمانگاهی آلودگی  (.75گردد )میها وزن آن

گزارش  7917و همکاران در سال  Pancieraگاوی را کریپتوسپوریدیوم 

یا همان ژنوتیپ گاوی(  Senso stricto)کریپتوسپوریدیوم پاروم نمودند. 

(. در ایران نیز 75)ی مشترک در میان پستانداران است ترین گونهشایع

در سال  Gharagozlouتوسط  در گوساله کریپتوسپوریدیوم بار اولین

ی (. در سراسر دنیا آلودگی با گونه72،25گزارش شد ) 7914

 یهای تازه متولد شده و گونهاز گوساله کریپتوسپوریدیوم پارووم

ست تر گزارش گردیده اهای مسناز گوسالهآندرسونی کریپتوسپوریدیوم 

است  تر گزارش نشدههای مسنای از دامو تاکنون در هیچ منطقه

یردان در شآندرسونی کریپتوسپوریدیوم ی (. گرچه فراوانی گونه77،21)

نخستین (. 39گاوهای بالغ بیشتر است ولی بیماریزایی کمتری دارد )

 در سال Ward و Tziporiدر سگ توسط  آلودگی کریپتوسپوریدیایی

 و کریپتوسپوریدیوم پارومی . دو گونه(33) گزارش گردید 7917
. مطالعات (75ند )ااز سگ گزارش گردیدهنیز  نیسایوم ککریپتوسپورید

 هایهمه گیری شناسی نشان داده است که سگ منشأ انتقال آلودگی

(. وقوع 74)باشد ای به انسان و در مواردی نشخوارکنندگان میتک یاخته

سپوریدیوم کریپتوو  کریپتوسپوریدیوم کانیسآلودگی در انسان با منشأ  
ها نیز تأیید گردیده است ها و یا برهتوسط گوساله پاروم

اً در ایران عمدت یپتوسپوریدیوزیسکرهای (. بررسی4،73،79،31،31،31)

 زیسیپتوسپوریدیوکرمربوط به گاو، پرندگان و انسان بوده است. شیوع 

درصد و انسان  23درصد، بز  4 - 15درصد، گوسفند  1/3 - 1/42در گاو 

 (.9ش گردیده است )درصد گزار 1/2- 73

براساس گزارش شبکه دامپزشکی شهرستان مهاباد در شمال شهر 

 35-15گله نشخوارکنندگان بزرگ، جمعیت گله:  7532گله ) 2111

 45-255گله نشخوارکنندگان کوچک، جمعیت گله:  7134راس دام و 

گله نشخوارکنندگان بزرگ،  2949گله ) 75193راس دام(؛ جنوب 

گله نشخوارکنندگان کوچک،  1944راس دام و  35-15جمعیت گله: 

گله  711گله ) 1317راس دام(؛ شرق  75-15جمعیت گله: 

گله  7134راس دام و  35-15نشخوارکنندگان بزرگ، جمعیت گله: 

 1451راس دام( و غرب  45-255نشخوارکنندگان کوچک، جمعیت گله: 

دام و  راس 35-15گله نشخوارکنندگان بزرگ، جمعیت گله:  745گله )

راس دام( در  35-15گله نشخوارکنندگان کوچک، جمعیت گله:  745

ای در د. براساس اطالعات موجود تاکنون مطالعهنروستا وجود دار 255

ر د خصوص وضعیت آلودگی گاو و گاومیش به کریپتوسپوریدیوم

لعه اهای اطراف شهرستان مهاباد صورت نگرفته است. بنابراین مطدامداری

در  گاو و گاومیشکریپتوسپوریدیوم در  ظور تعیین فراوانیحاضر به من

 انجام شد. های اطراف شهرستان مهاباددامداری

 مواد و روش کار

 شهرستان مهاباد: روش نمونه برداریو منطقه مورد مطالعه 

( در جنوب استان آذربایجان شرقیدرجه  71/41 و شمالیدرجه  49/33)

نیمه خشک با آب و هوای ای . این شهرستان دارغربی واقع شده است

ی میانگین بیشینه و کمینه .استمتر میلی 355 سالیانه متوسط بارندگی

درجه  -4/3در مرداد ماه و  گراددرجه سانتی 5/31 به ترتیب دما

 . باشددر دی ماه می گرادسانتی

درصد،  35حجم نمونه به تفکیک هر دام و براساس شیوع احتمالی 

( تعیین گردید =αدرصد 5درصد ) 95درصد و سطح اعتماد  5دقت 

تازه مستقیماً از راست روده نمونه مدفوع از هر راس دام،  به تفکیک(. 35)

از  ها ساکن ودامتهیه شد.  گاومیش راس 241و  گاوراس  241

به روش های سنتی و نیمه صنعتی در چهار روستا بودند که دامداری

راس(، 95) )شمالجغرافیایی  یچهار منطقه ها درآناز تصادفی ساده 

ماه  از اردیبهشتراس(( 45راس(، غرب ) 41راس(، شرق ) 15جنوب )

ها نمونهنمونه برداری گردید.  7391 ماه سال تا اردیبهشت 7395 سال

دار با برچسب اطالعات دام پالستیکی در پیچ گیرینمونههای رفظدر 

، قوام مدفوع( به آزمایشگاه انگل شناسی روش تغذیه )سن، جنس، نژاد،

 گراددرجه سانتی +4 در دمایدانشگاه ارومیه ی دامپزشکی دانشکده

 .ندمنتقل شد

روش به  کریپتوسپوریدیومهای اووسیستروش جدا سازی 

ه تخلیص اولی و سوکروز برای جدا سازی یانگراد شرو: سوکروز یانگراد

ازی شناور سروش  آن بر اساساست و های کریپتوسپوریدیوم اووسیست

گرم  555 ،آب مقطرمیلی لیتر  325. باشدمینمونه در محلول قندی 

ر محلول شیتر تهیه شد. بافگردید و فنل مخلوط  میلی لیتر 9 سوکروز و

 درصد Tween80   7(،میلی مول PBS، 25از مخلوط فسفات سالین )

میلی  75 .شدتهیه  (514/7 و وزن مخصوص 7:4و محلول شیتر )رقت 

از  میلی لیتر 5 در لوله آزمایش ریخته شد و 7:4 از محلول با رقت لیتر

 35دور  7555به محلول اضافه گردید. نمونه در نیز ی صاف شدهنمونه

الیه از باال به پایین شامل مواد زائد و  سهشد و  دقیقه سانتریفیوژ

به  رسوب تشکیل گردید. و( 7:4)های مدفوع، محلول رقیق ناخالصی

از سوسپانسیون تهیه شده اضافه  میلی لیتر 5 مراحل قبل نظیر رسوب

به رسوب حاوی  شد. دقیقه سانتریفیوژ 35دور  7555و در  یدردگ

 (.1) شداضافه  درصد 5/2دیکرومات پتاسیم  اووسیست کریپتوسپوریدیوم

 :پرکول یانگرادروش  های کریپتوسپوریدیوم بهتخلیص اووسیست

ز نی ها از مواد زائد وپرکول برای خالص سازی اووسیست یانگراداز روش 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=fa&pagename=%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86&params=33.49_N_46.17_E_
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قسمت محلول پرکول با  9 د.گردیهای موجود در مدفوع استفاده باکتری

 قسمت محلول آلسور 9با  (×75) قسمت محلول آلسور 7 کردن مخلوط

های بدست آمده از روش از اووسیستمیلی لیتر  7. گردیدتهیه  (×7)

 22555محلول پرکول اضافه گردید و در  ی لیترمیل 9 سوکروز به یانگراد

افر با ب هااووسیست دقیقه سانتریفیوژ شد. رسوب حاوی 35دور به مدت 

 25به مدت  (×7محلول آلسور ) میلی لیتر 4 و فسفات سالین نمکی

 (.1گردید ) دور سانتریفیوژ 22555دقیقه در

 روش رنگ های کریپتوسپوریدیوم بهشناسایی اووسیستروش 

های تهیه شده به روش رنگ آمیزی نمونه :نلسون-آمیزی اصالح شده زیل

ا ب نلسون( رنگ آمیزی شدند و-کاینیون اسید فست تغییر یافته )زیل

ی هااز نظر وجود اووسیست (×7555بزرگنمایی ) میکروسکوپ نوری

بررسی گردیدند. براساس خصوصیات ریخت شناسی و  کریپتوسپوریدیوم

( و با استفاده از کلیدهای تشخیص ضریب شکلیمورفومتریک )اندازه و 

 .(45) ندگردیدشناسایی  کریپتوسپوریدیومهای گونه

 

 

 های اطراف شهرستان مهاباد.در دامداریو فصل  پوریدیوم در گاوهای تحت مطالعه بر اساس سن، جنسنتایج فراوانی آلودگی کریپتوس .7 جدول
 زمان

 )فصل، درصد(

 جنس دام سن دام )درصد( )درصد( های آلودهدام

 )درصد(
a7> 3-7 1-4 1< نرb ماده 

  پاییز

(51/1) 

1 

(42/2) 

2 

(1/5) 

2 

(1/5) 

7 

(4/5) 

7 

(4/5) 

2 

(1/5) 

4 

(4/2) 

 4 

(17/7) 

7 

(4/5) 

7 

(1/5) 

7 

(4/5) 

7 

(4/5) 

2 

(1/5) 

2 

(1/5) 

 1 

(12/2) 

2 

(1/5) 

3 

(2/7) 

7 

(4/5) 

7 

(4/5) 

3 

(2/7) 

4 

(4/2) 

 3 

(27/7) 

7 

(4/5) 

2 

(1/7) 

5 

(5) 

5 

(5) 

7 

(1/5) 

2 

(1/5) 

 زمستان

(15/5) 

3 

(27/7) 

2 

(1/5) 

7 

(4/5) 

5 

(5) 

5 

(5) 

7 

(1/5) 

2 

(1/5) 

 1 

(12/2) 

2 

(1/5) 

3 

(2/7) 

7 

(4/5) 

7 

(4/5) 

3 

(2/7) 

2 

(1/5) 

 7 

(4/5) 

7 

(1/5) 

5 

(5) 

5 

(5) 

5 

(5) 

5 

(5) 

7 

(1/5) 

 3 

(2/7) 

7 

(4/5) 

7 

(4/5) 

7 

(4/5) 

5 

(5) 

7 

(1/5) 

2 

(1/5) 

 بهار

(73/71) 

75 

(53/4) 

3 

(2/7) 

3 

(2/7) 

2 

(1/7) 

2 

(1/7) 

4 

(4/2) 

1 

(4/2) 

 75 

(53/4) 

2 

(1/5) 

2 

(1/5) 

3 

(2/7) 

3 

(2/7) 

3 

(2/7) 

1 

(1/2) 

 75 

(53/4) 

3 

(2/7) 

2 

(1/5) 

5 

(2) 

5 

(5) 

3 

(2/7) 

1 

(1/2) 

 75 

(53/4) 

4 

(17/7) 

3 

(2/7) 

7 

(4/5) 

2 

(1/5) 

5 

(2) 

5 

(2) 

 cتابستان

(71/25) 

75 

(55/1) 

5 

(2) 

5 

(2) 

4 

(17/7) 

7 

(4/5) 

1 

(4/2) 

9 

(2/1) 

 75 

(55/1) 

4 

(17/7) 

5 

(2) 

1 

(4/2) 

5 

(5) 

1 

(1/2) 

1 

(2/3) 

 75 

(53/4) 

3 

(2/7) 

3 

(2/7) 

2 

(1/5) 

2 

(1/5) 

2 

(1/5) 

1 

(2/3) 

 75 

(53/4) 

3 

(2/7) 

2 

(1/5) 

3 

(2/7) 

2 

(1/5) 

5 

(2) 

5 

(2) 

 (15/35)11 (35/79)41 (45/1)71 (5/72)37 (32/75)31 (12/75)39 (55)724 جمع کل

55/5< Pc:  2= 323/1 ؛χ ،572/5=P b: 2= 953/75 ؛χ، 572/5=Pa: 
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برای ارزیابی ارتباط شیوع آلودگی با سن : ارزیابی آماری روش

و ارزیابی ارتباط شیوع  (2χو جنس دام از روش آماری مربع کای )

ک آزمون واریانس یآلودگی از ی ع جغرافیایی و فصلیآلودگی با توز

  SPSS 24 نرم افزاربا استفاده از ( و One Way-ANOVAطرفه )

 5و سطح معنی داری  درصد 95سطح اطمینان  .گردیداستفاده 

 تعیین گردید. درصد

 نتایج

کریپتوسپوریدیوم های اووسیست، ریزبینیهای در یافته

بودند. براساس یت اسپوروزوآتقریباً کروی و دارای چهار 

های گونه های ریخت شناسی و اندازه اووسیستاختالف

 ،کریپتوسپوریدیوم پارووم و ریدیوم آندرسونیکریپتوسپو

های ی اووسیست(. میانگین اندازه2شناسایی گردیدند )جدول 

 5/4±3/5×5±4/5( درصد 32/45) کریپتوسپوریدیوم پارووم

د. در حالی بو 7/7±3/5ها میانگین ضریب شکلی آن و نمیکرو

 کریپتوسپوریدیوم آندرسونیهای اووسیستاندازه میانگین که 

ضریب ن با میانگین میکرو 4/1±3/7×1/5±1/5 (درصد 11/9)

 ی. آلودگی توام دو گونهثبت گردید 3/7±2/5 شکلی
 41/1کریپتوسپوریدیوم آندرسونی و  کریپتوسپوریدیوم پاروم

 (.7، تصویر 2و  7جدول درصد بود )

های تحت دام آزمایش شدههای مدفوع از مجموع نمونه

 به انگل کریپتوسپوریدیومدرصد(  55) آلوده راس گاو 724، مطالعه
های سنی مختلف معنی دار بود فراوانی آلودگی در گروه بودند.

(572/5=P ،953/75 =2χ به طوری که بیشترین فراوانی آلودگی .)

درصد( با قوام  12/75سال ) 7های کمتر از به ترتیب در گوساله

 درصد 15/35دام )ماده  با جنسفراوانی آلودگی مدفوع طبیعی بود. 

 =572/5) ارتباط معنی داری داشتدرصد(  35/79و نر 

P،323/1=2χ( ) 7جدول) . 

 71/25بیشترین فراوانی در گاوهای آلوده در فصل تابستان )

دار معنیدرصد( بود. ارتباط فراوانی آلودگی با فصول مختلف سال 

یپتوسپوریدیوم در گاوهای هر چهار منطقه (. شیوع کرP<55/5) بود

(. P>55/5جغرافیایی تحت مطالعه در شهرستان مهاباد مطرح بود )

 
 مهاباد.های اطراف شهرستان شناسایی شده در گاوهای تحت مطالعه در دامداری های کریپتوسپوریدیومنتایج ریخت شناسی و مورفومتریک گونه .2 جدول

 زمان

 )فصل(

 آلودگی  گونه انگل )درصد( اووسیست

 توام

 )درصد(
 کریپتوسپوریدیوم آندرسونی کریپتوسپوریدیوم پارووم

 .Cr. p. Cr. a مورفومتری ریخت شناسی مورفومتری ریخت شناسی 

SI  ابعاد

 )میکرون(

SI  ابعاد

 )میکرون(

 پاییز

 

تقریبا کروی، 

دیواره صاف و بی 

 ، چهاررنگ

 اسپروزوئیت

3/5±7/7 4/5±5 
× 

3/5±5/4  

تقریبا کروی تا 

دیواره بیضی، 

، صاف و بی رنگ

 اسپروزوئیت چهار

2/5±3/7 1/5±1/5 
× 

3/7±4/1 

4 (17/7) 2 (1/5) 2 (1/5) 

3 (2/7) 7 (4/5) 7 (4/5) 

5 (2) 2 (1/5) 7 (4/5) 

3 (2/7) 5 7 (4/5) 

 زمستان

 

3 (2/7) 5 2 (1/5) 

5 (2) 2 (1/5) 2 (1/5) 

7 (4/5) 5 2 (1/5) 

3 (2/7) 5 2 (1/5) 

 بهار

 

1 (2/3) 2 (1/5) 7 (4/5) 

9 (1/3) 7 (4/5) 7 (4/5) 

1 (2/3) 2 (1/5) 7 (4/5) 

75 (4) 5 7 (4/5) 

 تابستان

 

77 (4/4) 4 (17/7) 7 (4/5) 

72 (1/4) 3 (2/7) 7 (4/5) 

1 (1/2) 3 (2/7) 7 (4/5) 

1 (2/3) 2 (1/5) 7 (4/5) 

 (41/1) 27 (11/9) 24 (32/45)755 جمع کل

Cr. p. :کریپتوسپوریدیوم پارووم ،Cr.a. :کریپتوسپوریدیوم آندرسونی ،SI.ضریب شکلی : 
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 ندرسونیآ کریپتوسپوریدیوم)الف( و  کریپتوسپوریدیوم پاروومهای اووسیست. 7تصویر 

 ×(.7555نلسون اصالح شده، نوک فلش، بزرگنمایی -)ب، رنگ آمیزی زیل

 بحث

 مشترک با اهمیتی است کهبیماری کریپتوسپوریدیوزیس 

آلوده به انسان  گوشتخواران اهلیعلفخواران و د از طریق نتوامی

 های انگلییاخته(. کریپتوسپوریدیوم از تک23منتقل شود )

 است که در انسان و انواع حیوانات تولید بیماری یمهم

از جمله اجرام  تک یاختهاین  .کندوزیس میدیکریپتوسپوری

خود  باال یسازگاری زیاد و قدرت حیات دلیلاست که به  یپدیدنو

چند سال اخیر  درد. کنسازگار میبه خوبی  جدیدط را با شرای

انگل در نقاط مختلف دنیا در این مطالعات بسیاری در رابطه با 

 (. 79) ده استش انجام یدامپزشک عرصه پزشکی و

قط ف کریپتوسپوریدیومدر مطالعه حاضر، فراوانی آلودگی به 

ک یهای کمتر از در گاو و بیشترین فراوانی آلودگی در گوساله

ها تا حدودی این یافته سال و با قوام طبیعی مدفوع مطرح بود.

- 1/42درصد( و ایران ) 22- 59ها در سایر نقاط دنیا )با یافته

(. در کرمان 7،9،71،79،24،39خوانی داشت )درصد( هم 1/3

درصد گزارش گردید و  1/27ها فراوانی آلودگی در گوساله

ه سنی زیر یک سال بود بیشترین میزان شیوع آلودگی در گرو

(525/5 P=()9 آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در کرمان در .)

 و  Yakhchali(. 9،24درصد گزارش شد ) 1/27گوساله 

Gholami شیوع کریپتوسپوریدیوم را در گاوهای  2551در سال

درصد گزارش کردند  7/4شهرستان سنندج در استان کردستان 

(. 39ماهه بود ) 7-4های لهو بیشترین میزان آلودگی در گوسا

گاوهای  2554در سال  Nayebzadehو  Malekiدر مطالعه 

درصد( و  15/23بالغ غیر اسهالی باالترین میزان آلودگی )

درصد( را  1/27های اسهالی باالترین میزان آلودگی )گوساله

 در سال Meshgiو  Mokhber Dezfuli(. 71نشان دادند )

 77میزان آلودگی در گاوهای شیری بدون اسهال را  2552

های درصد و در گوساله 25ماه  3های اسهالی زیر درصد، گوساله

(. 25درصد گزارش کردند ) 24کمتر از سه ماه بدون اسهال 

Lotfollahzadeh  میزان آلودگی  2554و همکاران در سال

درصد  1/22ا های اسهالی زیر یک ماه قائم شهر و بابل رگوساله

 2554و همکاران در سال  Rezazadeh(. 71گزارش نمودند )

های زیر یک سال های اسهالی و گوسالهمیزان آلودگی در گوساله

 7/2به ظاهر سالم را در یک گاوداری شیری در تهران به ترتیب 

و همکاران در  Vahedi(. 21درصد و صفر درصد گزارش کردند )

ای زیر هسپوریدیوزیس را در گوسالهنیز شیوع کریپتو 2559سال 

(. 35درصد گزارش کردند ) 92/3ماه شهرستان آمل  1

Nourmohammadzadeh  میزان  2575و همکاران در سال

های مبتال به اسهال را در استان آذربایجان آلودگی در گوساله

 Ranjbar(. P( )22<55/5درصد گزارش کردند ) 4/47شرقی 

Bahadori  وAliari وجود آلودگی به  2572ل در سا

های مبتال به اسهال درصد از گوساله 9را در  کریپتوسپوریدیوم

  Changizi(. 21های اطراف تهران گزارش کردند )در دامداری

شیوع کلی کریپتوسپوریدیوم را در  2572و همکاران در سال 

درصد گزارش کردند  5/71سمنان برای گاوهای بدون اسهال 

گاوهای  2574و همکاران در سال  Mirzaei تحقیق(. در 1)

درصد( در  3/22تحت مطالعه با قوام مدفوع اسهالی )

های اطراف شهرستان ارومیه آلوده به انگل گاوداری

(. میزان شیوع P( )79=525/5) ندبود کریپتوسپوریدیوم

درصد نیز گزارش شده  15کریپتوسپوریدیوم در دنیا در گاو تا 

ختالف در گزارش فراوانی آلودگی (. از دالیل ا34،31است )

توان به نقش عوامل همه گیری شناسی نظیر عوامل اقلیمی، می

ها، سن و جغرافیایی، تعداد دام در گله، شرایط نگهداری دام

ها اشاره نمود. عالوه بر این، شیوع باالی آلودگی در جنس دام

تواند به علت مدیریت پرورش دام در گروه سنی زیر یک سال می

صوص تراکم و تغذیه و نوع بستر، عدم رعایت بهداشت توسط خ

های غیر همسن با هم، ابتال کارگران دامداری، نگهداری گوساله

 ،های مختلف کریپتوسپوریدیوم در شرایط متفاوت اقلیمیبه گونه
عدم تکامل سیستم ایمنی دام، حساسیست در برابر عفونت، 

ت مایعی که شیر دارد تر به جهت طبیعتمایل مدفوع به قوام شل

ها باشد و نیز حضور آلودگی باال در محل نگهداری آن

(3،5،9،75،22،39.) 

گاوهای آلوده با جنس  فراوانی آلودگیدر این مطالعه 

ها در ها تا حدودی با یافتهاین یافته. تارتباط معنی داری داش
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 Ranjbar سایر نقاط دنیا و ایران هم خوانی داشت. در مطالعه 

Bahadori  وAliari  ها در این مطالعه نظیر یافته 2572در سال

(. 1گاو معنی دار نبود )با جنس  ی آلودگیاختالف فراوان

Changizi   ارتباط معنی داری بین  2572و همکاران در سال

تواند (. این اختالف می21جنس دام و آلودگی گزارش نکردند )

(. در 9ای ایمنی شناسی باشد )هناشی از نحوه تغذیه و تفاوت

ارتباط شیوع آلودگی  2574و همکاران در سال  Mirzaeiمطالعه 

درصد( معنی دار بود  5/75درصد و ماده  1/77با جنس دام )نر 

(521/5=P( )79 در این مطالعه شیوع کریپتوسپوریدیوم در .)

گاوهای هر چهار منطقه جغرافیایی تحت مطالعه در شهرستان 

رح بود. این یافته با گزارش مهاباد مط

Nourmohammadzadeh  در استان  2575و همکاران در سال

 (.P( )22>55/5آذربایجان شرقی هم خوانی داشت )

 3/45در این تحقیق، بیشترین فراوانی در فصل تابستان )

ی داشت. مطالعات مختلف در معنی دارو اختالف  بوددرصد( 

ریپتوسپوریدیوزیس در ایران نیز نشان داده است که شیوع ک

درصد  1/3- 1/42گاوها بسته به عوامل مختلف اپیدمیولوژیک 

و همکاران در  Nourmohammadzadeh(. 7،24متغیر است )

های تازه متولد شده را در میزان آلودگی گوساله 2575سال

درصد، در شمال  47/35استان آذربایجان شرقی در شمال غرب 

درصد و در جنوب  33/31 درصد، در جنوب غرب 11/49شرق 

(. به عالوه نظیر مطالعه 22درصد گزارش نمودند ) 4/31شرق 

 1/49حاضر، بیشترین فراوانی آلودگی را در فصل تابستان )

و  Maleki(. در حالی که P( )22<55/5درصد( گزارش کردند )

Nayebzadeh  میزان آلودگی گاوها و  2554در سال

در شهرستان خرم آباد را در  های اسهالی و غیر اسهالیگوساله

( P>55/5درصد( یکسان گزارش کردند ) 5/71چهار فصل )

نیز  2574و همکاران در سال  Mirzaei(. در مطالعه 71)

بیشترین فراوانی آلودگی را در فصل بهار و تابستان گزارش کردند 

(. P( )79>55/5دار نداشت )ولی فراوانی با فصل ارتباط معنی

(. 47نیز تغییرات فصلی آلودگی مطرح نبود ) در گزارشات دیگر

ها به علوفه تازه آلوده در فصل شاید از علل آن دسترسی دام

(. البته تحقیقات متعددی در خصوص نقش 22تابستان باشد )

فصل در بروز آلودگی انجام شده ولی تاکنون نتیجه یکسانی 

در  (. در هندوستان فراوانی آلودگی در گاو1بدست نیامده است )

(. 29فصل بارندگی متعاقب تابستان و زمستان مطرح بوده است )

های مستقیم زئونوتیک و این اختالفات می تواند متاثر از تماس

تاثیرات غیر مستقیم بارندگی، روش پرورش دام نظیر نگهداری 

 (. 75ها باشد )گوساله و آلودگی محیطی با فاضالب دامداری

های های مطالعات مختلف نشان داد که روشیافته

ی ریزبینی و میکرومتریک برای تمایز دو گونه

ر دکریپتوسپوریدیوم آندرسونی و  کریپتوسپوریدیوم پارووم

آزمایش مدفوع قابل اعتماد، ساده و مقرون به صرفه بوده و به 

یار شان بسدلیل عدم نیاز به مواد و تجهیزات گران قیمت کارایی

مدتا در گاو، ع های کریپتوسپوریدیومگونهاز میان . یشتر باشدب

 وویسب کریپتوسپوریدیوم، پاروم کریپتوسپوریدیومی سه گونه

(. در 75) انددهشگزارش آندرسونی  کریپتوسپوریدیوم و

های کریپتوسپوریدیوم انگل های دیگری از ایران، گونهبررسی

 ونی سپوریدیوم آندرسوکریپتو، کریپتوسپوریدیوم پاروومگاو را 
(. گرچه 1،79،22،21اند )گزارش کرده کریپتوسپوریدیوم ریانه

در بین گزارشات اختالفاتی وجود دارد اما باید توجه کرد که 

 ردهای این انگل در سطح کشور نسبتاً شایع است. ابتال به گونه

های ریخت شناسی توصیف شده این مطالعه و براساس ویژگی

و  کریپتوسپوریدیوم پاروومی دو گونه، اتدر سایر مطالع

توام  ند و آلودگیگردیدشناسایی  کریپتوسپوریدیوم آندرسونی

و همکاران Mirzaei (. در تحقیق 71،79ها نیز ثبت شد )با آن

ها مربوط به درصد از اووسیست 2ای تنوع گونه 2574در سال 

ن و ضریب میکرو 1/1±3/5)کریپتوسپوریدیوم آندرسونی 

 کریپتوسپوریدیومدرصد مربوط به  3/25و ( 3/7±4/5شکلی 

( با آلودگی 7/7±2/5ن و ضریب شکلی میکرو 3/4±2/5)پارووم 

های درصد گوساله 3/25درصد بودند. به طوری که  4/2توام 

ساله به  3درصد گاوهای شش ماهه تا  2کمتر از شش ماه و 

و  کریپتوسپوریدیوم پاروومهای ترتیب آلوده به گونه

(. در مطالعه 79گزارش شدند )کریپتوسپوریدیوم آندرسونی 

Rezazadeh  های اکثر گونه 2554و همکاران در سال

 کریپتوسپوریدیوم پاروومشناسایی شده به روش میکرومتری 

 (. 21بودند )

های گونهکه  نشان داد این تحقیقهای یافته

ر دآندرسونی  کریپتوسپوریدیومو  پاروم کریپتوسپوریدیوم

های تحت مطالعه در اطراف شهرستان مهاباد شیوع داریگاو

نگل در ایجاد بیماری ا این با توجه به اهمیت قابل توجهی دارند.

ارتباط  ،طریق آب و مواد غذایی ازانتقال آسان  ،دامو  در انسان

های از چشمه گاوهااستفاده  ،داماین نوع منطقه با  دامداران

توسط  هالوده کردن آب چشمهمشترک برای رفع تشنگی و آ

را در منطقه انتقال بیماری آلوده می تواند خطر دام این نوع 
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و امکان ورود دام از کشورهای منطقه مرزی بودن افزایش دهد. 

های عمده اشاعه آلودگی نیز از راهعراق  همسایه ترکیه و

های ونهگبا توجه به احتمال حضور سایر تواند باشد. بنابراین می

کافی عات الطا نبودها و نیز میزبانسایر در  پتوسپوریدیومکری

 ،جمعیت انسانی منطقهخصوص وضعیت آلودگی در در 

های انگل توصیه جهت ژنوتایپینگ گونهمطالعات مولکولی 

   شود.می

 سپاسگزاری

بدینوسیله نویسندگان از همکاری دامداران شهرستان 

بدلی کارشناس بخش انگل از آقای آرمن  مهاباد قدردانی نموده و

 نمایند.شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه نیز تشکر می

 تعارض منافع

تعارض در منافع گزارش نشده است. سندگانینو نیب
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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  
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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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