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Abstract 

 

Background and purpose: Wild boars (Sus scrofa) are potential reservoirs for a lot of zoonotic 

diseases, so it is possible to transmit these infections to wild and domestic animals and also humans. This 

research aimed to survey the protozoan prevalence of Sus scrofa in Mazandaran Province, North of Iran. 

Materials and methods: In a descriptive cross-sectional study a total of 21 wild boars was 

captured beween December 2012 and March 2014. Faeces collected from the intestinal tracts of each 

animal was placed in appropriate fixative. Temporary staining with Lugol’s solution was performed in 

order to find the protozoan cysts and trophozoites. The stool samples were further studied using 

sedimentation and flotation methods. Then, fixed stool smears were examined by trichrome and Ziehl–

Neelsen staining. 

Results: There were 21 samples of which 12 (57.14%) were found to be infected with one or 

more protozoan species. The prevalence of contamination with intestinal protozoan was as follows: 

33.33% trophozoites and cysts of Balantidium coli, 28.57% oocysts of Eimeria spp., and 9.52% cysts of 

Giardia spp. 

Conclusion: According to current findings, wild boars in Mazandaran province are infected with 

a lot of zoonotic protozoan, which create potential risks for other animals and people in the region. 
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 گزارش کوتاه

( در استان Sus scrofaدر گراز ها ) یروده ا یها اختهیتک  وعیش
 39-39 ران،یمازندران، شمال ا

 
       1یداوود اعظم

       2دودانگه رایسم
       3یانیاحمد در

       4یغالم رزادیش
       3فیشر یمهد

       5یسرو نیشهاب الد
       1یمانیسل یسیع

       6یمیرح یمحمد تق
       7یرستانیپ دیمج

       2یشعبان گوهرده
 8یرضا باستان

 

 چكیده
 نی احتم ا  انتا ا  ا ن،یش ون.  بن ابرایزئونوز شناخته م  یهایارمیاز ب یاریعنوان مخازن بسها بهگراز و هدف: سابقه

ها در گراز یااختهیتک وعیش یپژوهش، بررس نیانسان وجود دارد  ه.ف ا نیچنو هم یاهل ،یوحش واناتیها به حعفونت
 باش. یاستان مازن.ران م ران،یشما  ا

شکار ش .ن.   2939سا   انیتا پا 2932گراز از آذر ماه  12در مجموع  یماطع یفیمطالعه توص نیدر ا ها:مواد و روش
موق ت  یزی آمق رار داده ش .  رن   یمناس   ویکس اتیدر ف وانی ش.ه از دستگاه گ وار  ه ر ح یآورجمع ینمونه م.فوع

با  نیها همچنها انجام ش.  نمونهاختهیت تک یو تروفوزوئ ستیک افتنیبا استفاده از محلو  لوگل جهت  یم.فوع یهانمونه
ش .ه  کسیف یم.فوع یهاقرار گرفتن.  متعاقب آن، گستر  یمورد بررس یسازو شناور یسازرسوب یهااستفاده از رو 

  قرار گرفتن. یو با دقت مورد بررس یزیآمنلسون رن -لیو ذ کرومیتر یهابا رن 
ب ا  یآل ودگ زانی آل وده بودن .  م یااخت هیگونه تک  یشتریتع.اد ب ای کیدرص. ( با  21/75گراز ) 21نمونه،  12از  ها:یافته

و  ای مریآ یهاگونه ستیدرص. اووس 75/12 ،یکل ومی.یباالنت ستیو ک تیدرص. تروفوزوئ 99/99شامل  یگوارش یهااختهیتک 
 بود  ایاردیژ یهاگونه ستیدرص. ک 71/3

زئون وز  یه ااخت هیاز ت ک  یادی ب ه تع .اد زاستان مازن.ران، آل وده  یهامطالعه حاضر نشان داد که گراز یهاافتهی استنتاج:
 کن. یم جادیمنطاه ا یو اهال واناتیح ریسا یبرا یاخطر بالاوه ن،یهستن.، که ا

 
 گراز، زئونوز، استان مازن.ران اخته،یتکواژه های کلیدی: 

 
 مقدمه
و  یش مال یا ایآفر ا،یها در سراسر اروپ ا، آس گراز

 وان اتیح نیا رانیاان.  در جهان پراکن.ه یهابخش ریسا
و ش ما   یش مال یه اجنگ ل ،یدر غرب و جنوب غرب 

 زی هم ه چ یوان اتیه ا ح  گ راز(2)کنن.یم یزن.گ یشرق
  (1، 9)کنن.یم هیتغذ واناتیو ح اهانیخوار هستن. و از گ

ه   ا ب   ه ش   ان، آن ییع   ادات غ   ذا هب   ا توج   ه ب   
 

 :shahabesarvi@yahoo.com Email                            یپزشک دانشک.ه ام رااعظم،یآباد، مجتمع دانشگاه پ جاده فرح 25 لومتریک: یسار -شهاب الدین سرویمولف مسئول: 
 توکسوپالسموز، دانشگاه علوم پزشکی مازن.ران، ساری، ایرانمرکز تحایاات  ،یارش. انگل شناس یکارشناس  2
 ، دانشگاه علوم پزشکی مازن.ران، ساری، ایرانوییکمیته تحایاات دانشج ،یانگل شناس یتخصص یدکتر یدانشجو  1
 استاد، مرکز تحایاات توکسوپالسموز، دانشگاه علوم پزشکی مازن.ران، ساری، ایران  9
 دانشک.ه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازن.ران، ساری، ایران ی،و قارچ شناس یانگل شناس گروه ار،یدانش  1
 موز، دانشگاه علوم پزشکی مازن.ران، ساری، ایرانمرکز تحایاات توکسوپالس ار،یدانش  7
 رانیشاهرود، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشک.ه پزشک ،  استادیار6
 رانیم.رس، تهران، ا تیدانشگاه ترب ،یدانشک.ه علوم پزشک ،ی و حشره شناسیگروه انگل شناس ار،یاستاد  5
 ه علوم پزشکی مازن.ران، ساری، ایراندانشک.ه پزشکی، دانشگا یو قارچ شناس یانگل شناس   گروه2
 : 21/6/2936تاریخ تصویب :            22/1/2936 تاریخ ارجاع جهت اصالحات :             21/21/2937 تاریخ دریافت 
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 گزارش کوتاه

ش  ناخته  یانگل   یه  ایم  اریاز ب یاریعن  وان مخ  ازن بس  

ممک ن اس ت م .فوع  یوحش  یه اگراز  (1، 1)شون.یم

دف ع  یکش اورز یهانیا در زمزا رعوامل عفونت یحاو

و محص   والت  یمن   ابع آب    یکنن   . و باع   گ آل   ودگ

 اه  انیگ نی  ک  ه از ا یاف  راد نیش  ون.، بن  ابرا یکش اورز

  از ان واع (7)دن .گریکنن .، دچ ار عفون ت م یم هیتغذ

 نی  ک  ه احتم  ا  انتا  ا  آن از ا یانگل   یه  ااخت  هیت  ک

 ومی.ی ت وان ب ه باالنتیب ه انس ان وج ود دارد م  واناتیح

 ا،ی   اردیژ س،یس   تیبالستوس ،یانتاموب   ا پ   ولک ،یکل   

اش   اره  یو توکسوپالس   ما گون   . ومی.یپتوس   پوریکر

زئون  وز اس  ت و  یم  اریب کی   زیازی.ی    باالنت(6)نم  ود

مث ل خ و ، از  میو ب.ون عال یعیط  زبانیاز م ن.توایم

به انسان منتال گ ردد  و در انس ان  یدهان یم.فوع قیطر

  با وجود (6)گردد یخون خاص موجب اسها  طیدر شرا

 چیکش  ور، ه   یدر من  اطق ش  مال وان  اتیح نی  ا یفراوان  

گ راز ه ا در ش ما   یروده ا یه ااختهیاز تک یگزارش

 یمطالعه حاضر جهت بررس  ن،یراوجود ن.ارد  بناب رانیا

ها در استان مازن.ران انجام گراز یروده ا یهااختهیتک 

 ش. 

 

 مواد و روش ها
انج ام ش .  یماطع  یفیوص مطالعه به صورت ت نیا

دانش گاه  یاخالق  ت هیمطالع ه حاض ر از کم یاخالق .ییتا

س ازمان  نی(، و همچن  312مازن.ران )ک.  یعلوم پزشک

 خیب ه ت ار 26917با شماره نامه  ستیز طیحفاظت از مح

  کسب ش. 29/6/2932

نوش هر و  ،یسار یهاشهر یقالده گراز از حوال 12

س ا   انیتا پا 2932ر ماه سواد کوه استان مازن.ران از آذ

جنس ماده  22 وان،یح 12شکار ش.ن.  از مجموع  2939

درص . ( بودن .   62/15ر )جنس ن 21درص. ( و 92/71)

)ب ر اس اس  وان اتیمرب و  ب ه س ن و ج نس ح یهاداده

 وانیهر ح یریگها ( در طو  نمونهشکل و تکامل دن.ان

  .یث ت گرد

س از ش کار، پ واناتیها حاختهیتک ییشناسا یبرا

 ش گاهیب ه آزما وانی ش.ه، کل روده ه ر ح ییکال . گشا

مازن.ران منتا ل ش .   یدانشگاه علوم پزشک یشناسانگل

کامل مخلو  روده،ک ل  .نیپس از تراش شگاه،یدر آزما

ش.  سپس  یآوربزرگ جمع یهاآن در ارلن اتیمحتو

در  وانی گ وار  ه ر ح گاهاز دس ت یم .فوع یه انمونه

 یآورجم ع نیفرمال .یاس کیاستات است میس. ویکساتیف

 یه  اموق  ت نمون  ه یزی  آمش  .ن.  رن    یدارو نگ  ه

ت ک  یهاتیتروفوزوئ ایها ستیک افتنیجهت  یم.فوع

 یم .فوع یه ابا محلو  لوگ ل انج ام ش .  نمون ه اختهی

اس تات  لی ات نیفرم ال یس ازرس وب کیبا تکن نیچنهم

 کوپکروس یم لهیب ه وس  یرسوب یهاگستر  و یبررس

ها با اس تفاده از نمونه ن،یمشاه.ه ش.ن.  عالوه بر ا ینور

 ییبا آب نمک اش اع م ورد شناس ا یشناور ساز کیتکن

 کسیف  یم .فوع یهاقرار گرفتن.  متعاقب آن، گستر 

نلس ون -لی و ذ ک رومیتر یهاو سپس با رن  هیش.ه ته

ق  رار گرفتن  .   یرس  و ب  ا دق  ت م  ورد بر یزی  آمرن   

 ییشناس  ا ،یص  یتشخ .ی  وج  ه ب  ه کله  ا ب  ا تاخت  هیت  ک

 ( 5)ش.ن.

ه ا و داده لیجهت تحل 26نسخه  SPSSنرم افزار  از

 نیب  یرابطه آم ار یبه منظور بررس Chi-squaredرو  

 وان اتیو سن و جنس ح یااختهیتک یهاعفونت وعیش

  .یاستفاده گرد

 

 یافته ها و بحث
م ورد، ح .اقل ب ا  12درص . ( از  21/75گراز ) 21

 یمحم .-یمانیآلوده بودن.  س ل یاروده اختهیتک کی

ب ه ت ک  یآل ودگ زانی م 1111در س ا   زی و همکاران ن

 65لرس تان  یوحش  یه ارا در گراز یاروده یه ااختهی

حاض  ر  یب  ا بررس      ایدرص  . گ  زار  کردن.،ک  ه تار
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 اخت هیج نس ت ک  9 وانات،یح نی  در ا(2)مطابات دارد

 یی( شناس ا ای اردیژو  ای مریآ ،یکل ومی.ی)باالنت یاروده

 س تیو ک تی تروفوزوئ یب را وعیش  زانیم نیشتریش.  ب

 وعیش  زانیم نیتردرص. ( و کم99/99) یکل ومی.یباالنت

  .ی درص . ( گ زار  گرد 71/3) ای اردیژ س تیک یبرا

اس  ت ک  ه در دس  تگاه  یااخت  هیت  ک یکل   ومی.ی  باالنت

کن .  گرازه ا و یم  یپس تان.اران آل وده زن .گ وار گ

 اخت هیت ک  نی ا یعنوان مخازن اصلبه یاهل یهاخو 

درص  . در  31از  ت  رشیب   وعی  ش  (3)ش  ون.یمط  رح م  

  در مااب  ل، (21)هن  . گ  زار  ش  .ه اس  ت یه  اخ  و 

در  یمحم.-یمانیتوسط سل رانیکه در غرب ا یامطالعه

درص. (  17) یترنیینس تا پا وعیانجام ش.، ش 1111سا  

 یعا وبیمطالع ه    در(2)گزار  ک رداختهیتک نیا یبرا

 وعیف  ارس، ش   جیخل   یس  احل هی  در ناح 1126در س  ا  

  ع الوه ب ر (7).یدرص. گزار  گرد 61 یکل ومی.یباالنت

از من  اطق  رانی  در ا یانس  ان سیازی.ی  م  وارد باالنت ن،ی  ا

  ب ا (22)ف ارس گ زار  ش .ه اس ت جیخل یشمال هیحاش

در  یاهل  یکه پ رور  خ و  ه ا اتیحا نیتوجه به ا

باش .، محتم ل  یممن وع م  یاسالم نیقوان لیبه دل رانیا

 نی به انس ان، در ا ومی.یاست که گراز ها در انتاا  باالنت

 س تیب ه اووس یآل ودگ وعیناش داش ته ان .  ش  ینواح

درص . گ زار  ش .  ب ا  75/12در مطالعه حاضر  ایمریآ

، 1111و همک اران در س ا   Duszynski هتوجه به مطالع

  در (21)در خو  گ زار  ش .ه اس ت ایمریگونه آ 29

گراز ها انجام ش.ه  یرو رانیکه در ا یمطالعات مح.ود

اس ت  مطالع ه  .هی گ زار  نگرد ای مریاست ت اکنون آ

درص .  16) یدشت هیدر خو  در ناح ایمریآ یپراکن.گ

 ج انیآذربا وردرص. ( کش  9/21) یا هیکوهپا هی( و ناح

حاض  ر مش  ابه مطالع  ه  جیب  ا نت  ا    ایتار نیانگی  ب ه ط  ور م

  (29)است
درص . ب ود   71/3در مطالع ه حاض ر  ایاردیژ وعیش

Castro-Hermida   9/2 وعیش  1122و همکاران در سا 
 ا،یاس  پان ا،یس  یگال یرا در خ  و  ه  ا ای  اردیدرص  . ژ

و همکاران در سا   Olsonکه یگزار  نمودن.، در حال

کانادا  یرا در خو  ها ایاردیبه ژ یآلودگ زانیم 2335
حاض ر مطابا ت  یبررس باص. گزار  نمودن.، که در 3

 یه   ادر گراز یومی.یپتوس   پوریکر چیه     (21، 27)دارد
نلس ون مش اه.ه -لی با ذ یزیآم مطالعه ش.ه بع. از رن

 2/1عفونت و ج نس ) وعیش نیب یدارینش.  ارت ا  معن
= (P value2/1سن ) ای ( =P value م ورد  یه ادر گراز

 (  2ماره مطالعه مشاه.ه نش. )ج.و  ش
 

گ راز ه ا در  یروده ا یه ا اختهیتک  وعیش :1جدول شماره 
 ارت ا  با سن و جنس

 )%( ص. در آلوده تع.اد ش.ه بررسی تع.اد متغیر
    ( سا ) سن
2-1 3 1 11/11 

 71 9 6 2< و ≤9
21-9 6 7 99/29 

    جنس

 61 6 21 نر
 71/71 6 22 ماده

 21/75 21 12 مجموع

 
 کی درص. ( ب ا  99/72مورد) 5لوده، گراز آ 21از 

 یدرص . (، آل ودگ 66/12م ورد ) 7و  اخت هیجنس تک
پ ژوهش  نی ا جیرا داشتن.  نت ا اختهیزمان به دو تک هم

را  کیزئونوت یهااختهیها از جمله تکاختهیحضور تک
 نی  مازن  .ران نش  ان داد  حض  ور ف  راوان ا یه  ادر گراز

 طیش  را س  کونت انس  ان لمح   یک  یدر نزد وان  ات،یح
 نیکن  .  بن  ابرایم   ج  ادیانتا  ا  عفون  ت ا یب  را یمطل  وب

 ریرا در س ا یااخت هیت ک یه ایماریگستر  ب سکیر
با مطالع ات  جه،یده.  در نتیم شیو انسان افزا واناتیح

( یت ر )مولک ولقی دق یه اتر و با اس تفاده از رو جامع
در خص  وص  یت  رو کام  ل حیت  وان اطالع  ات ص  حیم  

 دست آورد استان به یاروده یهااختهیتک تیوضع
 

 سپاسگزاری
 
نام ه دوره ارش . رش ته انی از پا یمطالع ه بخش  نیا
ط رح  یآن ط  ن هیباش . ک ه هزیم یپزشک یشناسانگل

 یاز تم ام نی(  بن ابرا 312ش.ه است )ک .  نیمصوب تام
و معاون  ت محت  رم  یشناس  محت  رم گ  روه انگ  ل یاعض  ا
 را دارد  ی.ر داندانشگاه کما  تشکر و ق نیا یپژوهش
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