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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.
Keywords: protozoan, wild boar, zoonosis, Mazandaran province
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چكیده

سابقه و هدف :گرازها بهعنوان مخازن بسیاری از بیماریهای زئونوز شناخته م یش ون .بن ابراین ،احتم ا انتا ا ای ن
عفونتها به حیوانات وحشی ،اهلی و همچنین انسان وجود دارد ه.ف این پژوهش ،بررسی شیوع تکیاختهای گرازها در
شما ایران ،استان مازن.ران میباش.
مواد و روشها :در این مطالعه توصیفی ماطعی در مجموع  12گراز از آذر ماه  2932تا پایان سا  2939شکار ش .ن.
نمونه م.فوعی جمعآوری ش.ه از دستگاه گ وار ه ر حی وان در فیکس اتیو مناس ی ق رار داده ش  .رن آمی زی موق ت
نمونههای م.فوعی با استفاده از محلو لوگل جهت یافتن کیست و تروفوزوئیت تک یاختهها انجام ش .نمونهها همچنین با
استفاده از رو های رسوبسازی و شناورسازی مورد بررسی قرار گرفتن .متعاقب آن ،گستر های م.فوعی فیکس ش .ه
با رن های تریکروم و ذیل-نلسون رن آمیزی و با دقت مورد بررسی قرار گرفتن.
یافتهها :از  12نمونه 21 ،گراز ( 75/21درص ) .با یک یا تع.اد بیشتری گونه تک یاخت های آل وده بودن  .می زان آل ودگی ب ا
تک یاختههای گوارشی شامل  99/99درص .تروفوزوئیت و کیست باالنتی.یوم کلی 12/75 ،درص .اووسیست گونههای آیمری ا و
 3/71درص .کیست گونههای ژیاردیا بود
استنتاج :یافتههای مطالعه حاضر نشان داد که گرازهای استان مازن.ران ،آل وده ب ه تع .اد زی ادی از ت ک یاخت هه ای زئون وز
هستن ،.که این ،خطر بالاوهای برای سایر حیوانات و اهالی منطاه ایجاد میکن.
واژه های کلیدی :تکیاخته ،گراز ،زئونوز ،استان مازن.ران

مقدمه

گرازها در سراسر اروپ ا ،آس یا ،آفریا ای ش مالی و
سایر بخشهای جهان پراکن.هان .در ایران این حیوان ات
در غرب و جنوب غرب ی ،جنگ له ای ش مالی و ش ما

شرقی زن.گی میکنن )2(.گ رازه ا حیوان اتی هم ه چی ز
خوار هستن .و از گیاهان و حیوانات تغذیه میکنن)1، 9(.
ب ا توج ه ب ه ع ادات غ ذایی ش ان ،آنه ا ب ه

مولف مسئول :شهاب الدین سروی -ساری :کیلومتر  25جاده فرح آباد ،مجتمع دانشگاه پیام رااعظم ،دانشک.ه پزشکی
 2کارشناسی ارش .انگل شناسی ،مرکز تحایاات توکسوپالسموز ،دانشگاه علوم پزشکی مازن.ران ،ساری ،ایران
 1دانشجوی دکتری تخصصی انگل شناسی ،کمیته تحایاات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی مازن.ران ،ساری ،ایران
 9استاد ،مرکز تحایاات توکسوپالسموز ،دانشگاه علوم پزشکی مازن.ران ،ساری ،ایران
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شیوع تک یاخته های روده ای در گراز ها ( )Sus scrofaدر استان
مازندران ،شمال ایران39-39 ،
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عن وان مخ ازن بس یاری از بیم اریه ای انگل ی ش ناخته

دادههای مرب و ب ه س ن و ج نس حیوان ات (ب ر اس اس

میشون )1، 1(.گرازه ای وحش ی ممک ن اس ت م .فوع

شکل و تکامل دن.انها ) در طو نمونهگیری هر حیوان

حاوی عوامل عفونتزا را در زمینهای کش اورزی دف ع

ث ت گردی.

کش اورزی ش ون ،.بن ابراین اف رادی ک ه از ای ن گیاه ان

کال  .گشایی ش.ه ،کل روده ه ر حی وان ب ه آزمایش گاه

تغذیه میکنن  ،.دچ ار عفون ت م یگردن  )7(.از ان واع

انگلشناسی دانشگاه علوم پزشکی مازن.ران منتا ل ش .

ت کیاخت هه ای انگل ی ک ه احتم ا انتا ا آن از ای ن

در آزمایشگاه ،پس از تراشی.ن کامل مخلو روده،ک ل

حیوانات ب ه انس ان وج ود دارد م یت وان ب ه باالنتی .یوم
کل ی ،انتاموب ا پ ولکی ،بالستوسیس تیس ،ژیاردی ا،
کریپتوس پوری.یوم و توکسوپالس ما گون .ی اش اره

محتویات آن در ارلنهای بزرگ جمعآوری ش .سپس
نمونهه ای م .فوعی از دس تگاه گ وار

ه ر حی وان در

فیکساتیو س.یم استات استیک اسی .فرمالین جم عآوری
و نگ هداری ش .ن .رن

آمی زی موق ت نمون هه ای

نم ود( )6باالنتی .یازیز ی ک بیم اری زئون وز اس ت و

م.فوعی جهت یافتن کیستها یا تروفوزوئیتهای ت ک

میتوان .از میزبان ط یعی و ب.ون عالیم مث ل خ و  ،از

یاخته با محلو لوگ ل انج ام ش  .نمون هه ای م .فوعی

طریق م.فوعی دهانی به انسان منتال گ ردد و در انس ان

همچنین با تکنیک رس وبس ازی فرم الین اتی ل اس تات

در شرایط خاص موجب اسها خونی گردد( )6با وجود

بررسی و گستر های رسوبی ب ه وس یله میکروس کوپ

فراوان ی ای ن حیوان ات در من اطق ش مالی کش ور ،ه یچ

نوری مشاه.ه ش.ن .عالوه بر این ،نمونهها با اس تفاده از

گزارشی از تکیاختهه ای روده ای گ راز ه ا در ش ما

تکنیک شناور سازی با آب نمک اش اع م ورد شناس ایی

ایران وجود ن.ارد بنابراین ،مطالعه حاضر جهت بررس ی

قرار گرفتن .متعاقب آن ،گستر های م .فوعی ف یکس

تک یاختههای روده ای گرازها در استان مازن.ران انجام
ش.

ش.ه تهیه و سپس با رن
رن

های تریک روم و ذی ل-نلس ون

آمی زی و ب ا دق ت م ورد بررس ی ق رار گرفتن .

ت کیاخت هه ا ب ا توج ه ب ه کلی  .تشخیص ی ،شناس ایی
ش.ن)5(.

مواد و روش ها
این مطالعه به صورت توص یفی ماطع ی انج ام ش .
تایی .اخالقی مطالع ه حاض ر از کمیت ه اخالق ی دانش گاه
علوم پزشکی مازن.ران (ک ،) 312 .و همچن ین س ازمان
حفاظت از محیط زیست با شماره نامه  26917ب ه ت اریخ
 2932/6/29کسب ش.
 12قالده گراز از حوالی شهرهای ساری ،نوش هر و

از نرم افزار  SPSSنسخه  26جهت تحلیل دادهه ا و
رو

 Chi-squaredبه منظور بررسی رابطه آم اری ب ین

شیوع عفونتهای تکیاختهای و سن و جنس حیوان ات
استفاده گردی.

یافته ها و بحث
 21گراز ( 75/21درص  ) .از  12م ورد ،ح .اقل ب ا
یک تکیاخته رودهای آلوده بودن .س لیمانی-محم .ی

سواد کوه استان مازن.ران از آذر ماه  2932تا پایان س ا

و همکاران نی ز در س ا  1111می زان آل ودگی ب ه ت ک

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

یاختهه ای رودهای را در گرازه ای وحش ی لرس تان 65

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

کردن،.ک ه تاری ا ب ا بررس ی حاض ر
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کنن  .و باع گ آل ودگی من ابع آب ی و محص والت

برای شناسایی تکیاختهها حیوانات پس از ش کار،

شيوع تک یاخته های روده ای در گراز ها

مطابات دارد( )2در این حیوانات 9 ،ج نس ت ک یاخت ه
رودهای (باالنتی.یوم کلی ،آیمری ا و ژیاردی ا ) شناس ایی
ش .بیشترین میزان ش یوع ب رای تروفوزوئی ت و کیس ت
برای کیس ت ژیاردی ا ( 3/71درص  ) .گ زار

گردی .

باالنتی .یوم کل ی ت کیاخت های اس ت ک ه در دس تگاه
گوار

پس تان.اران آل وده زن .گی م یکن  .گرازه ا و

خو های اهلی بهعنوان مخازن اصلی ای ن ت ک یاخت ه
مط رح م یش ون )3(.ش یوع ب یشت ر از  31درص  .در
ش .ه اس ت( )21در مااب ل،

خ و ه ای هن  .گ زار

مطالعهای که در غرب ایران توسط سلیمانی-محم.ی در
سا  1111انجام ش ،.شیوع نس تا پایینتری ( 17درص) .
برای این تکیاختهگزار

ک رد( )2در مطالع ه یعا وبی

در س ا  1126در ناحی ه س احلی خل یج ف ارس ،ش یوع
گردی )7(.ع الوه ب ر

باالنتی.یوم کلی  61درص .گزار

ای ن ،م وارد باالنتی .یازیس انس انی در ای ران از من اطق
حاشیه شمالی خلیج ف ارس گ زار
توجه به این حایات که پ رور

ش .ه اس ت( )22ب ا

خو

ه ای اهل ی در

ایران به دلیل قوانین اسالمی ممن وع م ی باش  ،.محتم ل
است که گراز ها در انتاا باالنتی.یوم به انس ان ،در ای ن
نواحی ناش داش ته ان  .ش یوع آل ودگی ب ه اووسیس ت
آیمریا در مطالعه حاضر  12/75درص  .گ زار

ش .با

توجه به مطالعه  Duszynskiو همک اران در س ا ،1111
 29گونه آیمریا در خو

گ زار

ش .ه اس ت( )21در

مطالعات مح.ودی که در ایران روی گراز ها انجام ش.ه
است ت اکنون آیمری ا گ زار
پراکن.گی آیمریا در خو

نگردی .ه اس ت مطالع ه
در ناحیه دشتی ( 16درص .

) و ناحیه کوهپایه ای ( 21/9درص ) .کش ور آذربایج ان
ب ه ط ور می انگین تاری ا ب ا نت ایج مطالع ه حاض ر مش ابه
است()29

شیوع ژیاردیا در مطالع ه حاض ر  3/71درص  .ب ود
 Castro-Hermidaو همکاران در سا  1122ش یوع 2/9
درص  .ژیاردی ا را در خ و ه ای گالیس یا ،اس پانیا،
گزار نمودن ،.در حالیکه  Olsonو همکاران در سا
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جدول شماره  :1شیوع تک یاخته ه ای روده ای گ راز ه ا در
ارت ا با سن و جنس
تع.اد بررسی ش.ه

تع.اد آلوده

در ص)%( .

متغیر
1- 2
 ≥9و > 2

3
6

1
9

11/11
71

9-21
جنس

6

7

29/99

نر

21

6

61

ماده

22

6

71/71

مجموع

12

21

75/21

سن (سا )

از  21گراز آلوده 5 ،مورد( 72/99درص ) .ب ا ی ک
جنس تکیاخت ه و  7م ورد ( 12/66درص  ،) .آل ودگی
همزمان به دو تک یاخته را داشتن .نت ایج ای ن پ ژوهش
حضور تکیاختهها از جمله تکیاختههای زئونوتیک را
در گرازه ای مازن .ران نش ان داد حض ور ف راوان ای ن
حیوان ات ،در نزدیک ی مح ل س کونت انس ان ش رایط
مطل وبی ب رای انتا ا عفون ت ایج اد م یکن  .بن ابراین
ریسک گستر بیماریه ای ت کیاخت های را در س ایر
حیوانات و انسان افزایش میده .در نتیجه ،با مطالع ات
جامعتر و با اس تفاده از رو ه ای دقی قت ر (مولک ولی)
م یت وان اطالع ات ص حیح و کام لت ری در خص وص
وضعیت تکیاختههای رودهای استان بهدست آورد

سپاسگزاری
این مطالع ه بخش ی از پای اننام ه دوره ارش  .رش ته
انگلشناسی پزشکی میباش  .ک ه هزین ه آن ط ی ط رح
مصوب تامین ش.ه است (ک  ) 312 .بن ابراین از تم امی
اعض ای محت رم گ روه انگ لشناس ی و معاون ت محت رم
پژوهشی این دانشگاه کما تشکر و ق.ر دانی را دارد
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باالنتی.یوم کلی (99/99درص ) .و کمترین میزان ش یوع

 2335میزان آلودگی به ژیاردیا را در خو های کانادا
 3درص .گزار نمودن ،.که با بررسی حاض ر مطابا ت
دارد( )21، 27ه یچ کریپتوس پوری.یومی در گرازه ای
مطالعه ش.ه بع .از رن آمیزی با ذی ل-نلس ون مش اه.ه
نش .ارت ا معنیداری بین شیوع عفونت و ج نس (1/2
= (P valueیا سن ( P value( = 1/2در گرازه ای م ورد
مطالعه مشاه.ه نش( .ج.و شماره ) 2

گزارش کوتاه

داوود اعظمی و همکاران
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