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Abstract
Background and purpose: Taxonomic identification of larval and adult stages of Taenia
hydatigena from other Taenia species based on morphometric characteristics of the rostellar hooks in
intermediate and definitive host is important in medical and veterinary parasitology. Therefore, this study
aimed at identifying the larval stage of Taenia hydatigena (Cysticercus tenuicollis) based on
morphological characteristics of rostellar hooks isolated from sheep and goat in Mazandaran province,
Iran for the first time.
Materials and methods: This study was conducted in 100 samples of rostellar hooks of the
larval stage of Taenia hydatigena isolated from sheep and goats in 2014-2015. Morphological
characteristics of large and small hooks in the number and size characters were determined and measured
by calibrating microscopes. Data analysis was done in SPSS applying Chi-square and One-way ANOVA.
Results: The mean number of large and small hooks in goat and sheep isolates were 30.8±3.
Morphometric characteristics of hooks in the shape and size were similar in both animal isolates. But
significant differences were seen between native and nonnative isolates in mean width of large hooks
length (P< 0.05).
Conclusion: This study identified the larval stage of Teaina hydatigena from other species of
Teaina according to characteristics of rostellar hooks, which is of great significance in taxonomic studies
in parasitology.
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چكیده
سابقه و هدف :تشخیص تاکسونومیکی مراحل الروی و بالغ تنیا هیداتیژنا از سایر گونههای تنیا بر اساس خصوصییا
مرفولوژیکی در میزبانان واسط و نهایی در انگلشناسی پزشکی و دامپزشکی دارای اهمیت است .لذا مطالعه حاضر با هدف
شناسایی مرحله الروی تنیا هیداتیژنا (سیستی سرکوس تنیو کولیس) بر اساس خصوصیا مرفولوژیکی قالبهای رستلومی
در ایزولههای گوسفندی و بز در استان مازندران برای اولین بار انجام شد.
مواد و روشها :مطالعه حاضر بر روی  011نمونه از قیالبهیای رسیتلومی کیسیتهیای مرحلیه الروی تنییا هییداتیژنا
ایزولههای گوسفندی و بز در سال  0141-49در استان مازندران انجام شد .خصوصیا مرفولوژیکی قیالبهیای بیزر

و

کوچک از نظر تعداد و اندازه با استفاده از میکروسکوپ نوری کالبیره ،تعیین و اندازهگیری شد .سپس میانگین دادههیا بییا
اسیتفاده از نرمافیزار  SPSSو آزمونهای  Chi-squareو  One-way ANOVAتجزیه و تحلیل گردید.

یافتهها :بر اساس نتیای ،،مییانگین تعیداد قیالبهیای بیزر

و کوچیک در دو ایزولیه حییوانی  11/8 ±1بیوده اسیت.

خصوصیا مرفومتریک قالبهای رستلومی از نظر شکل و اندازه در ایزولههای گوسفندی و بزی مشابه بوده است .امیا در
اندازه میانگین عرض پایه قالبهای بزر

در ایزولههای بومی و غیر بومی تفاو معنیداری مشاهده شد (.)p<1/10

استنتاج :با استفاده از نتای ،بررسی حاضر میتوان مرحله الروی تنیا هیداتیژنا را از سایر گونه تنیاها از نظر خصوصیا
قالب ها در مرحله الروی تشخیص داد که در مطالعا تاکسونومیکی در انگل شناسی دارای ارزش تشخیصی است.
واژه های کلیدی :تنیا هیداتیژنا ،سیستی سرکوس تنیو کولیس ،قالب های رستلومی ،مرفولوژی

مقدمه
تنیا هیداتیژنا یکی از سسیتودهای رودهای شیای در

مانند گربه ،موش و گوشتخواران وحشی در سراسیر ههیان

گوشتخواران به ویژه در سگ است که سیگ بیه عنیوان

و ایران مشاهده شده است .مرحله الروی انگل (سیسیتی

میزبان اصلی (نهایی) میباشد؛ عیالوه بیر ایین ،انگیل در

سرکوس تنیو کولیس) از نشخوارکنندگان اهلی و وحشی

رودهی کوچک تعیداد زییادی از میزبانیان نهیایی دیگیر

مانند گوسفند ،گاو ،بز ،خوک ،موش خرما و میمون که
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شناسایی مرحله الروی تنیا هیداتیژنا (سیستی سرکوس تنیو کولیس)
بر اساس خصوصیات مرفولوژیکی قالب های رستلومی

پژوهشی

لعیا ابراهیمی بهرستاقی و همکاران

سرکوس تنیوکولیس ،متاسستود تنیا هیداتیژنا اسیت کیه بیا

مرحله الروی تنیا هیداتیژنا از اییران و سیایر منیاطم دنییا

خوردن تخمهای حاوی اونکوسفر در بدن میزبان واسط

گیییزارش شیییده اسیییت( .)08،4،6در زمینیییه مورفولیییوژی

تشکیل میشود .ضایعاتی که در اندامهای دامها تشیکیل

قالبهای رستلومی سستودهای مختلف (در مرحلیه الروی

میشود ،آن را برای انسان غیر قابل مصرف میسازد و با

و بییالغ) ماننیید اکینوکوکییوس گرانولییوزوس ،مطالعییا

توهه به درصد زیاد آلودگی حیوانا اهلی به ایین الرو

مختلفی ههت شناسیایی و تفیاو گونیههیا انجیام شیده

و این که تنیا هیداتیژنا انگلی است که انتشار ههانی دارد

اسییت( .)20-04،01ولییی در زمینییه خصوصیییا قییالبهییای

و میتواند طیف وسیعی از چهار پایان را آلوده کنید ،از

رسییتلومی مرحلییه الروی تنیییا هیییداتیژنا و سییایر تنیاهییا

نظر بازدهی تولیدا و ضرر و زیانهای اقتصیادی حیا ز

بررسیهای محدودی در ایزولههای حیوانی بز و گوسفندی

اهمیییت اسییت( .)2،0هییر چنیید عفونییتهییای تنیییازیس یییا

در ایران انجیام شیده اسیت( .)06،8هیمچنیین گزارشیا

سیستی سرکوزیس ناشی از مرحله بالغ انواع تنیاها ماننید

زیادی از اختالفا

قابل توهه مرفولیوژیکی قیالبهیای

تنیاساژیناتا ،تنیا سولیوم ،تنیا مولتی سپس و تنیا هییداتیژنا

کوچک و بزر

و خصوصیا شیمیایی درون گونهای

در انسان از لحاظ پزشکی ،بهداشیتی و دامپزشیکی دارای

تنیا هیداتیژنا وهود دارد؛ بنیابراین الزم اسیت در منیاطم

اهمیت است ،امیا عفونیتهیای مرحلیه الروی انگیلهیای

آندمیک هر گونه تغییرا درون گونهای انگل با روشهای

مانند تنیا هیداتیژنا در انسان بیه عنیوان میزبیان واسیط بیر

مرفولوژی و مولکولی مشخص شود()06،00؛ به این دلیل،

خالف حیوانیا اهلیی ماننید گوسیفند ،بیز و گیاو نیادر

روشهای مرفولوژیکی میتوانند پایه شناسیایی و تشیخیص

میباشید .ضیایعا کیسیتی ناشیی از مرحلیه الروی تنییا

انگل در مرحله بالغ و الروی باشد .بیا توهیه بیه شیرایط

هیداتیژنا در حفره شکمی و گاهی در سطح کبد میزبانان

اکولوژیکی و آب وهوایی و وهود دامپروری و گستردگی

واسط دیده میشود( .)2بر اساس تحقیقیا انجیام شیده،

انتشار انگل در نقاط مختلف استان مازندران و اینکه بیر

کرم بالغ تنیا هیداتیژنا در  81-6درصید سیگ سیانان در

اساس آخرین اطالعا موهیود ،مطالعیه مورفومترییک از

منییاطم مختلییف ایییران گییزارش شییده اسییت( )6-1و در

نظر خصوصیا قالبهای رستلومی مرحله الروی و بالغ

گوسییفندها و بزهییای ایییران 11/1-02/8 ،درصیید مییوارد

تنیا هیداتیژنا در این استان انجام نشده است ،لیذا مطالعیه

دییده شیده اسیت( .)8،1در سیایر کشیورها ،شییوع انگیل

حاضر برای اولین بار با هدف شناسایی مرحله الروی تنیا

در گوسییفند و بییز از  06/1تییا  14درصیید گییزارش شییده

هیداتیژنا(سیستیسرکوستنیوکولیس) براساس خصوصیا

است( .)00-4همچنین در خصوص اندامهای آلوده به انگل

مرفولیییوژیکی قیییالبهیییای رسیییتلومی در ایزولیییههیییای

و شد آلودگی و تاثیر انگل بر روی عوامل آنزیمی در

گوسفندی و بزی در استان مازندران انجام شد.

دامهای آلوده نیز مطالعاتی صور

گرفتیه اسیت(.)09،01

تشییخیص انگییل در میزبانییان نهییایی و واسییط بییر اسییاس

مواد و روش ها

خصوصیا مرفولوژیکی کرم بالغ (سیر و بنیدها) و مرحلیه

در مطالعه حاضر 011 ،نمونه از کیستهیای مرحلیه

الروی (کیست و قالبهای رسیتلومی) اسیت .بیه دلییل

الروی تنیا هیداتیژنا از گوسفند و بز در سه منطقه اسیتان

مرفولوژیکی قالبهای رسیتلومی سیر

مازندران (شرق  26درصد (ساری و حومه) ،غرب 91/2

درمرحله الروی و بالغ ،تشخیص ویژگییهیای قیالبهیای

درصد (نور و رامسر) و مرکز  11/8درصد (بابل و آمل)

رسییتلومی انگییل در مرحلییه الروی بییه علییت سییهولت

که دارای کشتارگاه میباشند) ،در دو گروه بومی (28/6

نمونهگیری امکانپذیر میباشد(.)06،00،8

درصد) و غیر بومی ( 10/9درصد) در سال 0141-0149

تشابه خصوصیا
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به عنوان میزبان واسط هستند ،گزارش شده اسیت .یسیتی

بییر حسییب تحقیقییا مختلییف ،آلییودگی دامهییا بییه

شناسایي مرحله الروی تنيا هيداتيژنا

رعایت زنجیره سرد به آزمایشیگاه انگیلشناسیی دانشیکده

محاسییبه شیید .هییمچنییین دادههییای حاصییل از بررسییی

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران انتقال و پیس از

بیییا اسیییتفاده از نسیییخه  20نیییرم افیییزار آمییاری  SPSSو

شستشییو بییا آب مقطییر و سییرم فیزیولییوژی ،در دمییای -9

آزمون آماری کیای دو ( )Chi-squareو تسیت آمیاری

درهه سانتیگراد نگهداری شد (تصویر شیماره  .)0ههیت

 One-way ANOVAتجزیییه و تحلیییل گردییید(.)08-06

بررسی قالبهای رستلومی ،اسکولکس مرحلیه الروی بیا

تعیییین خصوصیییا مورفولوژیییک (شییکل و انییدازه)

برش عرضی از کیست هدا گردید .ههت شفافسیازی

قالبهای رستلومی بر اساس معیارهای مورد اسیتفاده از

نمونهها از الکتوفنل بر روی الم با پوشش المل اسیتفاده

مقاال  Hobbsو همکاران ( ،)0442فصیحی هرنیدی و

شد .همچنیین بیرای مطالعیه مرفولیوژیکی ،نمونیههیا در

همکاران ( ،)2112غالمی و همکاران ( )2100و رسیتمی و

فرمالین  01درصد نگهداری شدند.

همکاران ( )2100بوده است(.)20،04،01،06

خصوصیا مورفومترییک میورد مطالعیه مرحلیه الروی
تنیا هیداتیژنا در این تحقیم
تعداد کل قالبها در اسکولکس یک الرو )،(NH
تعداد قالبهای بزر

)(NLH

تعداد قالب های کوچک ( ،)NSHانیدازهی طیول
تصویر شماره  :1کیست سیستی سرکوس تنیوکولیس به شکل کیسه
مثانه ای ( )Aو کیست پر از مای ()B

پس از شفاف شدن قالبهای رستلومی ،بررسی بیر
روی کیستهای دارای قالبهای کامل انجیام گرفیت.
ههت اندازهگیری دقیم و تعییین خصوصییا مرفومترییک
از میکروسیکوپ نیوری ( )Nikon 4Xدارای میکرومتیر
چشمی مدرج استفاده شد که ضرایب عدسی شیئ آن از
قبل تعیین شده بود .عکسبرداری از تصاویر کیسیتهیا و
قالبها توسط ویدیومیکروسکوپ متصل به میکروسکوپ
نوری گرفته شد .برای کمکردن خطای اندازهگیری ،تمامی
اندازهگیریها توسیط ییک فیرد انجیام شید .در بررسیی
میکروسکوپی نمونهها ،پس از شمارش تعیداد قیالبهیا در
هر اسکولکس ،پن ،قالب کوچک و پن ،قالب بیزر

کامل یک قالب بزر

()TLLH

اندازه طول تیغ یک قالب بیزر
عرض پایه قالب بزر

( ،)BLHانیدازه

()WLH

اندازه طول دسته قیالب بیزر

( ،)HLHانیدازهی

طول کامل یک قالب کوچک ()TLSH
اندازه طول تیغهی قیالب کوچیک ( ،)BSHانیدازه
عرض پایه قالب کوچک ()WSH
اندازه طول دسیته قیالب کوچیک ( ،)HSHنسیبت
طول تیغه قالب بزر

به کل طول قالب بزر

(،)W1

نسییبت طییول تیییغ قییالب کوچییک بییه کییل طییول قییالب
کوچک (.)W2

یافته ها

از هییر اسییکولکس از نظییر خصوصیییا مورفومتریییک

در طی این مطالعه ،در مجمیوع  011نمونیه کیسیت

(شییکل و انییدازه) توسییط میکروسییکوپ کییالیبره مییورد

حاوی مرحله الروی تنییا هییداتیژنا همی آوری شید .در

مطالعه قرار گرفتند .دادههای اندازهگییری شیده مربیوط

بررسی اولیه ،نمونهها از نظر داشتن قالبهای رسیتلومی

به قالبهای رستلومی هر نمونه ثبیت و مییانگین ،میانیه،

با استفاده از استریومیکروسکوپ (لیوپ) میورد بررسیی
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از کشتارگاههای استان مازندران هم آوری شد .نمونهها بیا

انحییراف معیییار و حییدود اطمینییان ( .)p =1/10آنهییا

پژوهشی

لعیا ابراهیمی بهرستاقی و همکاران

 011/1±1/8میکیرون

مرحلهی اول از نظر مورفولوژی بیر اسیاس خصوصییا

بود .از نظر شکلی و اندازه ،قیالبهیای کوچیک دارای

مورفومتریک تعیین شیده در شناسیایی کیرمهیا بیه وییژه

تیغه قطور و دارای انحنای بیشتری نسبت به قالبهیای

سستودها مورد مطالعه قرار گرفتند .در طی ایین بررسیی،

بزر

میباشد .دسته قالبهیای کوچیک ،کوتیاهتیر از

 04نمونییه از گوسییفند ( 11/1درصیید) و  08نمونییه از بییز

دسته قالبهای بزر

( 22/1درصد) ( 21مورد ( 26درصد) از منطقه شرق10 ،

بوده با و دارای خمیدگی بیش تیری در قسیمت انتهیایی

مورد ( 91/2درصد) از منطقه مرکزی و  26میورد (11/8

میباشد (تصویر شماره .)1

(با میانگین  08/0±8/8میکیرون)

درصد) از منطقه غرب هم آوری شدند که در مجموع،
 22نمونییه ( 28/6درصیید) از گوسییفند و بییز بییومی و 00
نمونه ( 10/9درصد) غیر بومی بوده است.

نتای ،حاصل از مطالعا مورفومتریک
مطالعییهی خصوصیییا مورفولییوژی قییالبهییای
رستلومی مرحله الروی تنیا هیداتیژنا (قالبهای بیزر

تصویر شماره  :3قالب کوچک( ،)Aقالب بزر ( ،)Bاندازه گییری
با عدسی  91Xو میکرومتر چشمی مدرج

و کوچک) در میزبانان حیوانی گوسفند و بز بیا محاسیبه
میانگین و انحراف معیار اندازههای هر یک از خصوصییا
نشان میدهد که از نظر شکلی ،قالبهای رستلومی مرحلیه
الروی در سر انگل بیه طیور مینظم و خورشییدی شیکل

الف :خصوصیا مورفولوژی قالبهیای بیزر

کوچک مرحله الروی تنیا هییداتیژنا از نظیر تعیداد کیل
قالبها و تعداد قالبهای بزر

کامل و شعاعی دارای قطر یکسان است .سر در هیر ردییف
دارای قالبهای کوچک و بزر

بوده که بیه صیور

و

و کوچک

 -0بر حسب نوع حییوان :در دو میزبیان حییوانی تیا
حدودی یکسان میباشد ،بدینمعنی که از نظر تعداد کل

مینظم و آچییاری شییکل بیا تعییداد میییانگین  10±2/44در

قالبها ،حداقل تعداد قالب  26عیدد و حیداکثر آن 18

ایزولههای گوسفندی و  11/1±1/2در ایزولیههیای بیزی

و

میباشید .قیالبهیای بیزر

عدد ( )11/8 ±1میباشد که تعداد قالبهیای بیزر

از نظیر شیکل دارای تیغیه

قالبهای کوچک هر کدام01-04 ،عدد مییباشید کیه

کشیده با اندازه میانگین  80/4±1/8میکرون با پایه قطیور

اییین تفییاو در تعییداد از نظییر آمییاری ،معنیییدار نیسییت

با میانگین  22/1±2/0میکرون میباشد (تصویر شماره .)2

(( )p >1/10هدول شماره .)0
 -2از نظر اندازه طول کل قالبها ،اندازه تیغه ،پایه
و دسته قالبها ،نتای ،به دست آمده نشان مییدهید کیه
تفاو معنیدار در مییانگین انیدازه پارامترهیای فیوق در دو
ایزوله حیوانی وهود ندارد (( )p >1/10هدول شماره .)0
 -1با اندازهگییری نسیبت طیول تیغیهی قیالبهیای

تصویر شماره  :2قالب های رستلومی مرحله الروی تنیا هیداتیژنا در
سر انگل دارای قالب های بزر

دسته قالبهای بزر

بیزر

و کوچیک بییه کیل طیول قییالبهیای بییزر

و

و کوچک

کوچک ) (W1,W2نتای ،حاصل نشیاندهنیده تشیابه در

کشیده دارای برهستگی در

اندازههای این دو پارامتر بیر حسیب مییانگین و انحیراف

محل اتصال به تیغه و در انتها قطور و فشرده شده اسیت.

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

معیار میباشد (( )p >1/10هدول شماره .)0

دوره بيست و هشتم ،شماره  ، 061اردیبهشت 0931

79

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 14:53 +0330 on Tuesday October 23rd 2018

قرار گرفتند ،در نتیجه  11نمونیه دارای قیالب کامیل در

اندازه میانگین دسته قالبهای بزر

شناسایي مرحله الروی تنيا هيداتيژنا

و

جدول شمماره : 1خصوصییا مورفولیوژی قیالب هیای بیزر

و کوچیک

جدول شماره  :2خصوصیا مورفولوژی قالب های بیزر

کوچک مرحله الروی تنیا هیداتیژنا برحسیب حییوان در گوسیفند و

مرحله الروی تنیا هییداتیژنا بیر حسیب غییر بیومی و بیومی بیودن در

بز در استان مازندران (اندازه بر حسب میکرون)

گوسفند و بز در استان مازندران درسال( 0141اندازه بر حسب میکرون)

تعداد کل قالب ها

31.0 ± 2.99

30.3 ± 3.2

1/91

تعداد کل قالب ها

31.2 ± 2.9

29.9 ± 3.1

0.09

تعداد قالب های بزر

15.4 ± 1.5

15.2 ± 1.6

1/01

تعداد قالب های بزر

15.6 ± 1.5

14.7 ± 1.2

0.22

تعداد قالب های کوچک

15.4 ± 1.5

15.1 ± 1.6

1/01

تعداد قالب های کوچک

15.6 ± 1.5

14.7 ± 1.2

0.22

اندازه ی طول قالب بزر

208 ± 8.9

207.8 ± 7.04

1/81

اندازه ی طول قالب بزر

207.8 ± 8.08

209.4 ± 9.5

0.45

اندازه طول تیغه قالب بزر

81.7 ± 4.02

82.2 ± 3.42

1/61

اندازه طول تیغه قالب بزر

81.7 ± 3.5

82.3 ± 4.6

0.49

اندازه عرض پایه قالب بزر

23.0 ±2.9

21.8 ± 2.5

1/0

اندازه عرض پایه قالب بزر

22.4 ± 2.9

23.8 ± 2.5

0.045

اندازه ی طول دسته قالب بزر

103 ± 7.7

103.8 ± 7.9

1/1

اندازه ی طول دسته قالب بزر

103.4± 7.8

103.7 ± 7.8

0.89

اندازه ی طول قالب کوچک

138.4 ± 10.3

141.5 ± 8.8

1/20

اندازه ی طول قالب کوچک

138.5 ± 10.5

140.5 ± 8.9

0.48

اندازه ی طول تیغه قالب کوچک

61.1 ± 3.6

61.5 ± 2.6

1/6

اندازه ی طول تیغه قالب کوچک

61.4 ± 3.2

60.7 ± 3.7

0.5

اندازه عرض پایه قالب کوچک

20.3 ± 2.6

19.3 ± 2.3

1/0

اندازه عرض پایه قالب کوچک

19.8 ± 2.5

20.8 ± 2.6

0.14

57.5 ± 9.1

61.1 ± 8.1

1/0

اندازه طول دسته قالب کوچک

57.6 ± 9.3

60.9 ± 8.2

0.28

0.39 ± 0.17

0.39 ± 0.15

1/4

نسبت طول تیغه قالب بزر

0.39 ± 0.01

0.39 ± 0.01

0.85

0.44 ± 0.33

0.44 ± 0.38

1/4

نسبت طول تیغه قالب کوچک به کل طول قالب کوچک

0.44 ± 0.34

0.43 ± 0.31

0.14

اندازه طول دسته قالب کوچک
نسبت طول تیغه قالب بزر

به کل طول قالب بزر

نسبت طول تیغه قالب کوچک به کل طول قالب کوچک

جدول شماره  :3آنالیز آماری خصوصیا مرفولوژی قالبهای بزر

ب :نتای ،بررسی نمونه های بومی و غیر بومی
نتیای ،حاصییل از بررسییی خصوصییا قییالب هییای
بزر

و کوچک مرحله الروی تنیا هیداتیژنا بیر حسیب

بومی و غیر بومی بودن ایزولههای حیوانی نشان میدهید
که از نظر تعداد کل قالبها و تعداد قالبهای بزر

و

کوچک در دو میزبان اختالف معنیداری مشاهده نشید،
اما در مقایسه اندازههای پارامترهای قالبهای بیزر
کوچک در میانگین اندازه پایه قالبهای بزر

به کل طول قالب بزر

و

)(W.L.H

اختالف مشیاهده شید کیه از نظیر آمیاری معنییدار بیود
(( )p <1/10هدول شماره .)2

و کوچک مرحلهی الروی تنیاهیداتیژنا برحسب مناطم در گوسفند
و بز در استان مازندران (اندازه بر حسب میکرون)
خصوصیا قالب ها

مرکزی

شرق

غرب

P<0.05

تعداد کل قالب ها

30.9 ± 2.7
)(30
15.5 ± 1.34
)(30
15.4 ± 1.35
)(30
208.5± 7.9
)(30
81.0± 4.1
)(30
24.1 ± 2.7
)(30
103.2 ± 7.1
)(30
137.9± 10.8
)(30
60.6 ± 3.3
)(30
21.6 ± 2.5
)(30
56.5 ±8.6
)(30
0.39± 0.01
)(30

30.5 ± 3.5
)(20
15.0 ± 1.5
)(20
15.0 ± 1.5
)(20
211 ± 9.8
)(20
82.9 ±4.3
)(20
22.8 ± 2.2
)(20
105± 8.4
)(20
141 ±8.9
)(20
62.1 ± 35
)(20
21.6 ±2.5
)(20
59.3 ±7.9
)(20
0.39± 0.01
)(20

31± 32
)(27
15.4± 1.5
)(27
15.4± 1.6
)(27
206± 7.7
)(27
81.9± 3.07
)(27
21.3 ± 2.8
)(27
102.5 ±7.9
)(27
139.1± 10.02
)(27
61.2± 3.2
)(27
18.6 ± 1.9
)(27
59.7 ± 10.1
)(27
0.4± 0.02
)(27

0,96

0.44± 0.03
)(30

0.44 ± 0.03
)(20

0.4 ± 0.04
)(27

تعداد قالب های بزر
تعداد قالب های کوچک
اندازه ی طول قالب بزر
اندازه طول تیغه قالب بزر
اندازه عرض پایه قالب بزر
اندازه ی طول دسته قالب بزر
اندازه ی طول قالب کوچک
اندازه ی طول تیغه قالب کوچک
اندازه عرض پایه قالب کوچک
اندازه طول دسته قالب کوچک
نسبت طول تیغه قالب بزر

ج :بر حسب مناطم هم آوری نمونه در میزبان های
حیوانی گوسفند و بز
در بررسی خصوصیا قالبهیای رسیتلومی ایزولیهها
بر حسب مناطم ،نتای ،نشان میدهد کیه در مقایسیه ایین

به کل طول قالب

بزر
نسبت طول تیغه قالب کوچک به کل طول قالب
کوچک

097
0,97
0.34
0,31
0.13
0.31
0.65
0.36
0.013
0.59
0.65
0.12

بحث

پارامترها از نظر تعداد و اندازه تشیابه وهیود دارد ،بیدین

از نظر تشخیصی ،شناسایی انواع مختلف انگلهیای

معنی که از نظر مورفولوژی ،خصوصیا مرحلیه الروی

کرمی به ویژه سستودها بر اساس خصوصیا ساختمانی

تنیا هیداتیژنا در مناطم مختلف استان تفاو معنییداری

(مرفولوژیکی) در مرحله الروی و بالغ در انگل شناسیی

وهود ندارد (( )p >1/10هیدول شیماره  .)1امیا در بعییی از

پزشکی و دامپزشکی دارای اهمییت اسیت( .)04،8،0بنیابراین

خصوصیا از همله میانگین اندازه پایه قالبهای کوچک

مطالعه حاضر ،برای اولین بار در استان مازندران بر روی

) (W.S.Hدر مناطم مختلف استان در مقایسیهی شیرق و

نمونه های مرحله ی الروی تنیا هیداتیژنا از نظر تعیداد و

مرکز(20/6±2/0میکرون) با غرب استان(08/6±0/4میکیرون)

اندازه پارامترهای قالبهای رستلومی (پن ،قالب بزر

اختالف آماری معنیداری مشاهده گردید (.)p =1/101

و پن ،قیالب کوچیک در هیر اسیکولکس) انجیام شید.
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خصوصیا قالب ها

گوسفند

بز

p<1/10

خصوصیا قالب ها

غیر بومی

بومی

P<0.05

پژوهشی

لعیا ابراهیمی بهرستاقی و همکاران

نتییای ،حاصییل از مطالعییه مورفومتریییک قییالبهییا نشییان

ایزوله حیوانی گوسفند و بز این تفاو معنیدار نبوده است.

و

مرحلیه

میدهد که میانگین تعداد و اندازه قیالبهیای بیزر

با مقایسیه انیدازه طیول قیالبهیای بیزر

میباشد .در مقایسهی اندازههای پارامترهای قیالبهیای

بز ( 211/8±1/19میکرون) ،بررسی حاضر با اندازه طول

و کوچییک در ایزولییههییای بییومی و غیییر بییومی،

گوسفند ( 044/0±01/4میکرون) و بز

بیزر

قالبهای بزر

و کوچیک

( 048/1±01/94میکرون) در مطالعه رادفر نشیان دهنیده

یکسان میباشد .امیا در بعییی از خصوصییا از هملیه

معنیدار بین اندازههای آنها است( .)8هیمچنیین

میانگین تعیداد و انیدازه قیالبهیای بیزر
میییانگین انییدازه پایییه قییالبهییای بییزر

) (W.L.Hدر

تفاو

در مقایسه با طول قالبهای بزر

گوسفند()041-211

ایزولییههییای بییومی ( 21/8±2/0میکییرون) در مقایسییه بییا

و بز ) (049-210در مطالعه  Singhنیز تفاو معنییدار

ایزولییههییای غیییر بییومی ( 22/9±2/4میکییرون) اخییتالف

میباشد .اما مطالعا رادفر و سینگ در این خصوص بیا

آماری معنیدار مشاهده گردید .همچنین در این مطالعیه

هم مشابه بودنید( .)08در مقایسیه طیول کیل قیالبهیای

میانگین اندازه پایه قالبهای کوچک ) (W.S.Hدر مقایسه

کوچک تنیا گوسفندی و بز در مطالعه حاضیر و رادفیر،

بیا منیاطم مختلیف اسیتان در شیرق و مرکییز (20/6±2/0

تفاو معنیدار مشاهده نمیشیود .اگرچیه انیدازه طیول

میکرون) و در غرب استان ( 08/6±0/4میکروم) بود که

تیغه قالبهای بزر

اختالف آماری معنیداری مشاهده گردید .ایین تفیاو

و بییز در بررسییی رادفییر و همکییاران ( )2110و  Singhو

بیییانگر تفییاو درون گونییهای اسییت کییه در مطالعییا

همکاران ( )2100با هم مشابه میباشند( .)08،8اما اندازههیای

ملکولی بر اساس خصوصیا فیلوژنی مشخص میشود.

طییول کییل قییالبهییای کوچییک و انییدازه طییول دسییته

مشابه رادفر و همکاران در سال ،2110

قالبهای کوچک مرحله الروی تنیا هییداتیژنا ایزولیههیای

قالبهای رستلومی مرحله الروی تنیا هیداتیژنا (سیسیتی

گوسفند و بز در این مطالعا متفاو میباشد که بیانگر

سرکوس تنیو کولیس) را در گوسیفند و بیز اسیتانهیای

تفاو درون گونهای در این سستود رودهای میباشد.

در مطالعا

تهران ،البرز و کرمان بررسی نمودنید( .)8در ایین تحقییم
هرچند خصوصیا مرفولوژیکی قیالبهیای بیزر

در

و کوچک تنیا هیداتیژنا گوسیفندی

در مقایسه طول کل قالبهیای بیزر

ایزولههای گوسفندی مطالعه حاضر با مطالعیه رسیتمی و

دو ایزوله حیوانی مشابه بودند ،اما در بعیی از خصوصییا

همکاران ،تفاو

قالبهای کوچک از همله در اندازه طیول کیل قیالب

دهنده تشابه خصوصیا

کوچیییک ( )019/8±00/6و طیییول دسیییته ( )60/1±4و
پایهی ( )10/10±9/2قالبهای کوچیک در گوسیفند و
انییدازهی طییول کییل قییالب کوچییک ( )090/8±8/11و

و کوچیک

بزر

معنیداری مشاهده نشد( )06کیه نشیان
مورفولوژیک طول قالبهیای

و کوچک ایزولههیای گوسیفندی در دو مطالعیه

میباشید .هیمچنیین مقایسیه نتیای ،مییانگین انیدازه پاییه
قییالبهییای بییزر

) (W.L.Hدر ایزولییههییای بییومی

طییول دسییته ( )61/90±4/10و پایییه ( )19/0±0/1در بییز

( 1/8±2/0میکرون) و ایزولههای غیر بیومی (22/9±2/4

تفاو معنیداری مشاهده شده است .هیمچنیین در مطالعیه

میکییرون) و هییمچنییین مقایسییه میییانگین انییدازه پایییه

 Singhو همکاران نیز از نظر خصوصیا مرفولیوژیکی،

قالبهای کوچک ) (W.S.Hدر منیاطم مختلیف اسیتان

تفاو مشاهده شید .در ایین بررسیی از نظیر طیول کیل

مازندران ،در شیرق و مرکیز ( 20/6±2/0میکیرون) و در

قالبها و تیغه در دو ایزوله حیوانی گوسفند طیول کیل

غرب ( 08/6±0/4میکرون) نشان میدهد که در اندازههیای

قییالبهییا ( )049-210و تیغییه ( )42-44در بییز تفییاو

پارامترهای فوق در قالبهای مرحلیه الروی انگیل تفیاو

معنیداری وهود داشت( .)08اما در تحقیم حاضیر در دو

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

وهود دارد .با مقایسه نتای ،مطالعا

گذشیته( )08،06،8و

دوره بيست و هشتم ،شماره  ، 061اردیبهشت 0931

72

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 14:53 +0330 on Tuesday October 23rd 2018

کوچییک در دو ایزولییه حیییوانی بییز و گوسییفند یکسییان

الروی تنیا هییداتیژنا گوسیفندی ( 218±8/4میکیرون) و

شناسایي مرحله الروی تنيا هيداتيژنا

در ایزولههای گوسفند و بز بومی و غیر بومی بیر حسیب

شای میباشد .بنابراین شناسیایی خصوصییا مرفولیوژیکی

مناطم مختلف مییتوانید تحیت تیاثیر منطقیه هغرافییایی

سر و بندهای مرحله بالغ و الروی آن میتواند به عنیوان

باشد ،لذا برای شناسایی دقیم تفیاو ایزولیههیا نییاز بیه

یک روش مفید و قابل اعتماد در شناسایی هنس و گونه

تکمیلی از همله مطالعا ملکولی با استفاده از

تنیا هیداتیژنا مورد اسیتفاده قیرار گییرد .هیمچنیین نتیای،

مطالعا

بررسی حاضر میتوانید در شناسیایی مرحلیه الروی تنییا

ژن های مشترک (مانند ژن  )COX1میباشد.
نتای ،حاصل از مطالعه حاضر بر حسب مقایسه طول

هیداتیژنا از سایر گونه تنیاها ماننید میولتی سیپس از نظیر

و کوچک گوسفند و بیز بیا متغیرهیای

خصوصیا قالبهای میورد اسیتفاده محققیین و انگیل

مشابه از هملیه مطالعیه رادفیر( )08( Singh ،)8و رسیتمی()06

شناسان پزشکی و دامپزشکی در ایران و سایر مناطم قرار

مقایسه شدند که نتای ،تجزیه و تحلیل آمیاری نشیان دهنیده

گیرد که از نظر مطالعا تاکسونومیکی در انگلشناسیی

قالبهای بزر

ایزولههای گوسفند و بز

دارای ارزش تشخیصی است .لذا بیرای تعییین خصوصییا

اختالف طول قالبهای بزر

در استان مازندران میباشد ،ولی در انیدازه قیالب هیای

ژنتیکیی و مشیخص شیدن دقییم گونیه انگیل ،مطالعیا

کوچک اختالف معنیدار در ایزولههای حیوانی مشاهده

ملکولی نیز در مناطم مختلف پیشنهاد میشود.

در

نشد که نشاندهنده تشابه در اندازه قالبهای بیزر

ایزولههای حیوانی است .براساس نتای ،این بررسی و مقایسه
آن بییا نتییای ،مطالعییه رسییتمی و همکییاران ( )06()2100و
رادفر و همکاران ( ،)8()2110خصوصیا

سپاسگزاری
مقاله حاضر از پایاننامه خانم لیعا ابراهیمیی و طیر

مورفومتریک

تحقیقاتی مصوب مرکز تحقیقا توکسوپالسموز دانشیگاه

قالب ها ،تینا هیداتیژنا در ایزوله های گوسفندی و بیز در

علوم پزشکی مازنیدران بیه شیماره  0181در سیال 0141

ایران از الگوی مشابهی برخودار است اما با خصوصییا

میباشید .هیمچنیین از همکیاری دکتیر عبیاس علییزاده،

قالبهای سایر تنیاها مانند تینا اکینوکوک (گرانولیوزوس

دکتر حمیدی کیش ،آقای سیید عبیداح حسیینی ،خیانم

و مولتی لکوالریس) و تینا مولتی سیپس از نظیر شیکل و

افسانه عمویی ،آقای شعبان گیوهردهی ،رضیا باسیتانی و

اندازه متفاو

میباشد(.)04-20

محمد احمدزاده که در انجام مراحل انجیام ایین تحقییم

عفونتهای مرحله الروی سستودهای رودهای مانند

همکاری نمودند ،تشکر و قدردانی مینما یم.
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