
 

 مطالعه پراكندگي  اورنيتوبيالرزيا تركستانيكم )اسكريابين، 1913(
 به روش شناور سازي در گوسفندان استان مازندران 

bb

چكيد ه 
اورنيت�و بيالرزي�وز، بيماري ناش�ي از كرم په�ن اورنيتوبيالرزيا تركس�تانيكم مي باش�د كه موجب خس�ارات اقتص�ادي از جمله كاهش 
فراورده هاي دامي از قبيل توقف رش�د، كاهش پش�م، گوشت و وزن گوسفندان دامداري ها مي ش�ود. هدف از مطالعه حاضر بررسي وجود 
انگل اورنيتوبيالرزيا تركستانيكم و تعيين ميزان آلودگي در گوسفندان استان مازندران مي باشد. براي اين منظور در سال هاي 1384-88 
تعداد 900 نمونه مدفوع گوسفند و 1200 نمونه حلزون از مناطق مختلف استان مازندران جمع آوري و تشخيص داده شد. نمونه هاي مدفوع 
به صورت تصادفي گرفته ش�ده و با روش هاي معمول انگل شناس�ي ش�امل روش مستقيم و كلي تون لين با استفاده از  كلرور روي اشباع 
ش�ده براي شناور سازي تخم هاي سنگين اورنيتوبيالرزيا تركستانيكم آزمايش شدند. از تعداد 900 نمونه مدفوع گوسفند كه در دو فصل 
بهار و پاييز س�الهاي 84 تا 88 گرفته ش�د آلودگي به اورنيتوبيالرزيا تركس�تانيكم در مناطق بابلس�ر )فيروز آباد، حس�ن آباد، قائميه و 
مطهري(، بهش�هر)كالك و هلل مرز( و بهنمير)عزيزك( مثبت گزارش ش�د كه درصد آلودگي در اين مناطق 27 درصد بود. نمونه هاي فيروز 
آباد و بابلس�ر 100 درصد آلوده بودند و بيش�ترين تعداد تخم مشاهده شده در يك گرم مدفوع 23 عدد در منطقه قائميه بابلسر مشا هده 
ش�د. نمونه هاي شهرستانهاي نور، نوشهر، چالوس و جويبار منفي بودند و در مجموع ميانگين كل آلودگي گوسفندان استان مازندران 15 
درصد بود.از تعداد 1200 حلزون جمع آوري شده 60 درصد پالنوربيس، 10 درصد ليمنه آ، 4 درصد سوكسينيا و 26 درصد نيزفيزا تشخيص 

داده شد.
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Ornithobilharziosis, as one of the parasitic infections, may give rise to serious economic problems in animal hus-
bandry. The objective of the present study was determining prevalence of Ornithobilharzia turkestanium in sheep in 
the Mazandaran province and identify snails which could be responsible for transmission of infection animals from 
2005 to 2010. A total of 900 faecal  from 900 sheep herds were collected randomly and examined using Clayton lane 
technique. Faecal specimens were studied 15% were seen to be infected with Ornithobilharzia turkestanium. Most of 
the infected sheep were grown in Babolsar (Firoozabad, Hasanabad, Ghaemieh and Motahari places), Behshahr (Kalak 
& Lalehmarz places) and Behnamir mean while, 1200 snail samples were collected from these areas. These snails were 
identified as Planorbis (60%), Lymnaea gedrosiana (10%), Succinia spp. (4%) and physa spp. (26%). 

Key words: Ornithobilharzia turkestanicum, Epidemiology, Sheep, snail, Mazandaran
مقدمه

انگل اورنیتوبیالرزیا ترکستانیكم یكي از گونه هاي جنس اورنیتوبیالرزیا 
)اس��كریابین، 1913(واز ترماتودهاي خانواده شیس��توزوماتیده است که در 
رگ هاي روده بند، باب، کبد، ریه و سایر رگهاي گوسفند، بز، گاو، گاومیش، 
االغ، قاطر، ش��تر و گراز زندگي مي کند )20(. گونه هاي مختلف این جنس 
شبیه به شیستوزوما مي باشند ولي روده هاي آنها در چندین نقطه با هم یكي 
شده و مجددا دو شاخه مي شوند و سپس لوله واحدي را تشكیل مي دهند. 
نر به طول 8-4/2 میلي متر ، داراي 80-70 بیضه و منفذ تناسلي در عقب 
بادکش بطني ق��رار دارد. ماده به طول 8-3/4 میلي متر،تخمدان مارپیچ و 
در ثلث قدامي بدن قرار گرفته است. رحم کوتاه و فقط حاوي یک عدد تخم 
مي باشد. تخم ها به ابعاد 77-72 در 26-18 میكرون مي باشند و داراي یک 
خ��ار انتهائي و زایده اي کوچک در طرف مقابل هس��تند)1،2،20،21،22(. 
این انگل از کشورهاي ترکمنس��تان، قزاقستان، مغولستان،چین، پاکستان، 
هندوستان، جنوب روس��یه، ترکیه و عراق گزارش شده است)12،16،20(. 
در ایران براس��اس آزمایش مدفوع  دام هاي س��الم، آلودگي در گوس��فندان 
بابلس��ر)4( و گوس��فندان اصفهان گزارش ش��ده اس��ت )6(. همچنین این 
ترماتود خوني را از خوزس��تان گزارش نموده اند)8،17(. در سال هاي اخیر 
چن��د همه گیري در اثر این ترماتود در اقلید فارس)5،10( و چند ش��هر از 
اس��تان مازندران رخ داده اس��ت)4(. این انگل سبب خس��ارات اقتصادي از 
جمله کاهش فراورده هاي دامي از قبیل توقف رش��د، کاهش پشم، گوشت و 
وزن گوسفندان دامدار ي ها شده و از نظر آسیب شناسي باعث سیروز کبد، 
دژنراسیون مجاري صفراوي و باریک شدن رگهاي خوني مي شود)14(. این 
مطالع��ه وضعیت پراکندگي  اورنیتوبیالرزیا ترکس��تانیكم  به روش ش��ناور 

سازي در گوسفندان استان مازندران ر ا نشان مي دهد.
حل��زون لیمنه آ گدروزیان��ا ) Annandale and Prashad، 1919 ( زیر 
گونه لیمنه آ اوریكوالریا بوده، راس��ت گرد ، صدف آن کوچكتر از 1 سانتي 
مت��ر ، بلن��دي آن بزرگت��ر از اوریكوالریا و راس دریچه ب��ا پیچش انتهایي 
تشكیل زاویه منفرجه مي دهد. مجراي اسپرم بلند و نازك ولي از نظر صدف 
بس��یار ش��بیه لیمنه آ پرگرا و گروه اوریكوالریا مي باشد. اندازه آن 16×11  

میلي متر مي باش��د و پراکندگي آن در ایران از همه حلزونها بیشتر اس��ت و 
اغلب در نواحي کم ارتفاع فالت ایران زندگي مي کند. در شالیزارها و آبرفت 
نهر ه��ا، چشمه ها ، اس��تخر ها و نواحي مردابي نیز دیده مي ش��ود. نگهداري 
آنها در ش��رایط آزمایشگاه به س��ادگي امكان پذیر است )شكل 2 و 3 (. این 
حلزون عالوه بر اینكه میزبان واس��ط و حساس اورنیتوبیالرزیا ترکستانیكم 
اس��ت میزبان واسط فاس��یوال ژیگانتیكا1 در ایران و عراق نیز شناخته شده 

است)18(.

مواد و روش ها
طي سال هاي 1384تا 1388 در دو مرحله فصول گرم )بهار و تابستان( 
و سرد )پائیز و زمستان( تعداد 900 نمونه مدفوع گوسفند از مناطق مختلف 
اس��تان مازندران به طورتصادفي تهیه و به آزمایشگاه انگل شناس��ي منتقل 
ش��ده و مورد بررس��ي قرار گرفتند. در این مطالعه اس��تان مازندران به 30 
خوشه تقسیم گردید به طوریكه دام هاي موجود در شمال، جنوب، مغرب و 
مشرق این محدوده تحت پوش��ش نمونه گیري قرار گرفتند. از این مناطق 
30 روس��تا به عنوان خوش��ه در نظر گرفته ش��د که از هر خوشه 15 نمونه 
اخذ گردید. جهت تعیین میزان ش��یوع و ش��دت آلودگي، 15 نمونه مدفوع 
گوس��فند از هر خوش��ه و جمعا 900 نمونه مدفوع مستقیما از راست روده 
تهی��ه ش��د و در ظرف هاي پالس��تیكي در پوش دار ح��اوي مشخصات دام 
)سن، جنس، تاریخ نمونه برداري و محل نمونه برداري(  به آزمایشگاه انگل 
شناسي موسسه رازي کرج انتقال داده شد. نمونه هاي مدفوع با روش کلیتون 
لین2  و با استفاده از محلول نمک اشباع شده و کلرور روي به ترتیب براي 
ش��ناور کردن تخم نماتودها و ترماتودها آزمایش ش��دند.در آزمایشگاه براي 
شناور سازي  تخم اورنیتوبیالرزیا ترکستانیكم از مخلوط کلرور روي با وزن 
مخصوص1/53 استفاده شد که این مخلوط عالوه بر تخم این ترماتود , تخم 

سایر کرم ها را نیز شناور مي نماید. 
 حلزون ه��اي میزبان واس��ط انگل نیز از مناطق کوهس��تاني، کوهپایه، 
دش��ت و س��احلي )در هر منطقه از سه ناحیه ش��رقي، مرکزي و غربي( در 
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اس��تان مازندران جمع آوري شدند.  حلزونها با اس��تفاده از الک یا صافي از 
اطراف جوي ها، برکه هاي آب ش��یرین با فاصله 0/5 تا 0/75 متر از کنارآب 
صید ش��دند. حلزون هاي دوزیس��ت موجود در مناطق تحت مطالعه استان 
مازندران با اس��تفاده از توري دس��ته دار جمع آوري گردیدند. به طوري که 
از 12 منطق��ه با 5 آبگی��ر یا رودخانه از هر منطقه نمونه گیري انجام ش��د 
و حداقل 20 حلزون صید و با اس��تفاده از کلید تشخیص شناس��ایي شدند 

   .)11(
   حلزون ه��اي مورد نظر به آزمایشگاه منتقل  و در ش��رایط مناس��ب 
نگهداري شدند.. حلزون هاي بالغ  در چند روز اول همگي تخم ریزي نموده، 
از بین رفتند. اما با تغذیه صحیح )تغذیه روزانه با کاهو( و هوادادن بوس��یله 
پم��پ هوا به نوزادان آنها و تنظیم درجه حرارت مناس��ب )دماي 25 درجه 
سانتیگراد( و آب تمیزي که کلر نداشته باشد، نسل دوم رشد نموده و وقتي 
به س��ن نوجواني رس��یدند )حدود 1 س��انتي متر( آنها را با میراس��یدیوم3 
ترماتود مورد نظر مواجه نموده در صورت آلوده شدن حلزون به میراسیدیوم 
حس��اس و میزبان واس��ط تلقي مي ش��ود و در صورت مقاوم بودن و آلوده 
نشدن میزبان واسط نمي باشد. مالك حساس یا مقاوم بودن هر نوع حلزون 

شكل شماره 1– اشكال مختلف تخم اورنيتو بيالرزيا تركستانيكم: الف_ تخم اورنيتو 
 بيالرزيا تركستانيكم در مدفوع گوسفند ب - تخم اورنيتو بيالرزيا 

تركستانيكم در درون رحم كرم )بزرگنمايي×10( 

به آلودگي آنها به میراس��یدیوم این مي باشد که پس از رشد کامل سرکرها4 
در درون حلزون ه��ا؛ آن ه��ا را در زیر نور کافي  قرار داده  و به این ترتیب به 
آن ها شوك وارد شده و موجب خروج شدید سرکرهاي آماده درحلزون شده 
و چندین هزار )4000-600( س��رکر از بدن حل��زون خارج و بدرون ظرف 
ریخته مي شود  بنابر این اگر سرکر خارج شد حلزون حساس تلقي شده در 

غیر این صورت مقاوم شناخته مي شود )7(.
روش تهیه میراس��یدیوم: براي آلوده نم��ودن حلزون ها 20 گرم مدفوع 
گوس��فند آلوده به تخم اورنیتوبیالرزیا ترکس��تانیكم کامال خرد و یكنواخت 
ش��ده و پ��س از مخلوط ک��ردن با آب ول��رم 20 درجه س��انتیگراد در الک 
آزمایشگاه��ي نمره 100 صاف ش��ده و مایع حاص��ل در بشرهاي 1 لیتري 
ریخته و رویش آب تمیز فاقد کلر ریخته ش��ده سپس بشر 10 تا 12 دقیقه 
در تاریكي قرار داده شده تا تخم ها رسوب نمایند مایع رویي را تا حد شفاف 
شدن تعویض کرده ، مایع محتوي تخم هاي حاوي میراسیدیوم هاي رسیده 
در پتري دیش ریخته و به آن نور مصنوعي تابانده تا میراسیدیوم ها از تخم 

خارج شوند )7(.
در مرحل��ه بعدي به تع��دادي لوله همولیز که  2/ 1 ت��ا3/ 1 آب تمیز 
معمولي بدون کلر پر ش��ده بود به هر یک 1 عدد حلزون لیمنه آ گدروزیانا 
را ب��ا پنس مخص��وص قرار داده و براي اینكه حل��زون از لوله همولیز خارج 
نشود تور س��یمي کوچكي در سطح آب گذاشته شد و بوسیله پیپت پاستور 
از میراس��یدیوم هاي فع��ال اورنیتوبیالرزیا ترکس��تانیكم گرفت��ه و به داخل 
ه��ر یک از لوله هاي حل��زون دار انداخته و پس از 4 س��اعت با اطمینان به 
اینكه میراس��یدیوم به داخل بدن لیمنه آ گدروزیانا وارد شده، لیمنه آ ها در 
تشت��ک مخصوص5 به ابعاد 30×30 و ارتفاع 20 س��انتي متر جمع آوري  و 
در آزمایشگاه پرورش حلزون با درجه حرارت مناس��ب و ثابت قرار داده شد 
و تاری��خ آلودگي روي ظرف مخصوص ثب��ت و در آزمایشگاه تحت نظر قرار 

گرفت.
در ای��ن تحقی��ق حل��زون لیمن��ه آ گدروزیانا در معرض میراس��یدیوم 
اورنیتوبیالرزیا ترکس��تانیكم قرار گرفت و آلوده شد که هزاران سرکر تولید 
گردید، س��پس س��رکرها را با گیمس��ا رنگ آمیزي نموده و با میكروسكوپ 

نوري مشاهده شد )تصویر شماره 5(.
 بنابر این بر این اس��اس مشخص مي ش��د که حلزون لیمنه آ گدروزیانا 

میزبان واسط اورنیتوبیالرزیا ترکستانیكم مي باشد )8،7، 18(.

نتايج
 در این مطالعه، از دام هاي 30 خوش��ه نمونه گیري ش��ده، در 7 خوشه 
دام ها آلوده به  اورنیتوبیالرزیا ترکستانیكم بودند و  به طور متوسط 15درصد 

گوسفندان آلودگي به این ترماتود را نشان دادند    
تخم ها دراز، بیضوي و یا دوکي شكل به اندازه هاي 77-72 میكرون در 
28-18 میكرون مي باش��ند. طول تخم در داخل رحم 76 میكرون و عرض 
آن 26 میكرون، میانگین اندازه تخم هاي بالغ حاوي میراسیدیوم54×1520 
گزارش ش��ده است )16(. که در یک قطب خاري کوتاه و در قطب دیگر آن 

زایده اي پستانک مانند خمیده مشاهده شد )تصویر1()8 و 2(.
حداق��ل تعداد تخم در یک گرم مدفوع  دام ه��اي آلوده یک و حداکثر 
تعداد تخم مشاهده شده در یک گرم مدفوع 23 عدد بود. میزان آلودگي به 
اورنیتوبیالرزیا ترکستانیكم در مناطق بابلسر )فیروزآباد,حسن آباد, قائمیه و 
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مطهري( , بهشهر )کالك و هلل مرز( و بهنمیر )عزیزك( مثبت بود. نمونه هاي 
مدفوع از فیروز آباد و بابلسر 100 درصد آلوده بودند. وجود رابطه معني دار 
بین س��ن و جنس و آلودگي در این بررس��ي انجام نشده است ولي آلودگي 
در گوس��فندان زیر یک سال مشاهده شده است که نشان دهنده حساسیت 
گوس��فندان به این ترماتود مي باشد وجود رابطه معني دار بین سن و جنس 
با آلودگي در این بررس��ي انجام نشده است ولي آلودگي بره هاي زیر یكسال 
نشان دهنده حساس��یت این دام ها به اورنیتوبیالرزیا ترکستانیكم و یا شدت 

آلودگي محیطي در مناطق آلوده مي باشد )8(.
در استان مازندران از حلزون هاي جمع آوري شده )1200 عدد( گونه هاي  
لیمنه آ اوریكوالریا ولیمنه آ گدروزیانا )10%(  ، فیزا26 %، پالنوربیس )%60( 

و سوکسینیا )4%( بودند. 
نتای��ج نشان داد ک��ه گونه لیمنه آ گدروزیانا نس��بت به میراس��یدیوم 
اورنیتوبیالرزیا ترکس��تانیكم حس��اس بوده و این میراسیدیوم وارد قسمت 
نرم حلزون مي ش��ود درحالیكه حلزون هاي جنس مالنوییدس، فیزا و لیمنه 
آ هاي دیگر نس��بت به میراسیدیوم اورنیتوبیالرزیا ترکستانیكم مقاوم بوده و 

میراسیدیوم نمي تواند به بدن آن ها وارد شود )7(.

بحث
براس��اس گزارش ه��اي موج��ود در ای��ران اورنیتوبیالرزیوزیس یكي از 
بیماري ه��اي انگلي بومي مناطق مختلف ایران مي باش��د زیرا از خوزس��تان 

تصوير شماره 2: صدف حلزون ليمنه آ گدروزيانا ميزبان واسط اورنيتو بيالرزيا تركستانيكم،

تصوير شماره 5: سركر اورنيتو بيالرزيا تركستانيكم )بزرگنمايي 40×(تصوير شماره 4: ميراسيديوم اورنيتو بيالرزيا تركستانيكم )بزرگنمايي40 ×(

تصوير شماره 3: صدف حلزون ليمنه آ اوريكوالريا 
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)1،11،13(، اصفه��ان)10(، بابلس��ر)4،9(، جویب��ار )3( و اقلید فارس)5 و 
10( گزارش ش��ده اس��ت که  در مواردي  به صورت همه گیري بوده است.
در همه گیري س��ال 1372 در بابلس��ر )مهرماه تا اواخر زمستان(در 5 گله 
150 رأس��ي آلوده 80-60 درصد مبتالیان تلف شدند. در آزمایش مدفوع، 
در 72 درصد گوس��فندان تخم انگل اورنیتوبیالرزیا ترکس��تانیكم مشاهده 
گردید )4(. در بررس��ي دیگري روند آلودگي با اورنیتوبیالرزیا ترکس��تانیكم 
در جویب��ار مازندران از مهرم��اه 1374 تا مهرماه 1375 17/5 درصد گله ها 
و در7/6 درصد گوس��فندان تخم اورنیتوبیالرزیا ترکس��تانیكم مشاهده شد 
)3(. ب��ا توجه ب��ه توزیع جغرافیایي آلودگي هاي انگلي در ایران  )اس��كرمن 
و همك��اران،1967(، ایران به چهار منطقه تقس��یم مي ش��ود که آلودگي به 
اورنیتوبیالرزیا ترکس��تانیكم از س��ه منطقه  ش��مال رش��ته کوههاي البرز 
)منطق��ه 1(، ف��الت مرکزي از آذربایج��ان غربي تا خراس��ان )منطقه2(  و 
نواحي خلی��ج فارس تا رود دجله )منطقه3( گزارش ش��ده اس��ت. درکویر 
مرک��زي )منطق��ه 4( دام اهلي پرورش داده نمي ش��ود بنابراین آلودگي هم 
وجود ندارد )19،15و18(. از طرف دیگر بررس��ي هاي انجام ش��ده در ایران 
نشان داده اند که لیمنه آ گدروزیانا میزبان واس��ط این انگل است )13(. این 
حل��زون  براس��اس مطالعات منصوریان در تمام نواحي ایران به جز اس��تان 
لرس��تان وج��ود دارد )11،6و13(. بنابراین احتمال وج��ود آلودگي در اکثر 
نواحي ایران هس��ت. در این بررس��ي که محدود به شهرس��تان هاي بابلسر، 
بهشهر، جویبار، چالوس، نور و نوشهر از استان مازندران مي باشد. منابع  آبي  
فراوان و تاالب هاي زیادي وجود دارد که  گوسفندان در اطراف آنها پرورش 
و نگه��داري مي ش��وند. آب و هواي منطقه نیز براي زیس��ت حلزون میزبان 
واسط اورنیتوبیالرزیا ترکستانیكم مناسب مي باشد. به طوري که حلزون هاي 
میزبان واس��ط در این منطقه در تمام طول س��ال فعالیت دارند و هرگاه به 
میراس��یدیوم اورنیتوبیالرزیا ترکستانیكم آلوده ش��وند امكان وقوع  بیماري 

اورنیتوبیالرزیوزیس نیز وجود خواهد داشت.  
در بررس��ي حاض��ر در گله هاي مبت��ال نشانه ه��اي عمومي فرم تحت 
درمانگاه��ي بیماري هاي کرمي مانند ضعف، الغري، اس��هال و زبر و خشن 
بودن پشم و مو وجود داش��ت ،به طوري که 40 درصد گوس��فندان گله ها 
آلوده به تخم  نماتود بودند گرچه عوامل ایجاد فرم تحت درمانگاهي آلودگي 
کرمي در گوس��فندان منطقه وجود دارد ولي بج��ز آلودگي اورنیتوبیالرزیا 
هیچگاه همه گیري یا تلفات شدید در اثر سایر آلودگي هاي کرمي گزارش  
نشده اس��ت.  به نظر مي رس��د روند برخورد گوس��فند با اورنیتوبیالرزیا با 
سایر آلودگي هاي مزمن کرمي فرق دارد و تحت شرایط نا مناسب جوي به 
ویژه بارش زیاد باران به علت تماس زیادتر حیوانات با آب، تعداد زیادتري 
سرکر وارد بدن آنها مي شود و با توجه به محل انگل، ضایعات ایجاد شده 
در کبد و س��ایر اندام ها و محل اس��تقرار کرم ها، همه گیري و متعاقب آن 
وقوع تلفات محتمل تر  خواهد  بود )2(. در صورتي که میزان بارندگي  و 
رطوب��ت محیط تغییر یابد )بارش زیاد باران و ایجاد آب بندان ها( و درجه 
حرارت براي رش��د حلزون هاي میزبان واس��ط مناسب باشد، امكان تبدیل 
ش��كل تحت درمانگاهي آلودگي دام به اورنیتوبیالرزیا ترکستانیكم به یک 
همه گیري بسیار زیاد مي گردد. آلودگي در  گوسفندان زیر یک سال نشان 
دهنده حساسیت بیشتر گوسفندان بالغ به این ترماتود و یا شدت آلودگي 
محیطي در مناطق آلوده نمي باشد )8(.  براساس نتایج این بررسي،  استان 
مازندران یكي از کانون هاي آلودگي است که با توجه به بررسي هاي قبلي  

داروي مناس��بي جهت درمان داروئي بر ضد انگل معرفي نگردیده است و 
مبارزه با حلزون هاي میزبان واس��ط نیز به دلیل عواقب زیست محیطي به 
سادگي میسر نمي باش��د. فراهم نمودن شرایط مورد نیاز، آمادگي الزم را 

براي مبارزه با همه گیري هاي آینده الزم و ضروري مي نماید

تشكر و قدرداني
بدین وسیله از همكاران بخش انگل شناسي موسسه رازي و آقاي دکتر 
س��ید حسین رضواني رییس شبكه دامپزش��كي استان مازندران و همكاران 
ایش��ان که م��ا را در اجراي ای��ن مطالعه ی��اري کردند، تشك��ر و قدرداني 

مي گردد.

پاورقي
1- Fasciola gigantica
2- Clayton lane method
3- Miracidium
4- Cercaria
5- Culture Pan
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