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گزارش کریپتوسپوریدیوز در مرغداری های صنعتی تبریز

چكيد ه
در این بررسی از یك صد قطعه جوجه گوشتی و تخم گذار با سنين مختلف )14 تا 16 روزه( كه به بيماری تنفسی و یا گامبور و 
همراه با عالئم اسهال  مبتال و تلف شده بودند در كلينيك طيور در  تبریز نمونه برداری انجام شد. نمونه های فوق از ترشحات 
نای، ش�ش ها و محتویات روده و مخاط س�كوم و كلواک تهيه و از نظر وجود اووسيس�ت كریپتوس�پوریدیوم بررسی شدند . 
س�پس رنگ آميزی الم ها به روش زیل نيلس�ون اصالح شده هنریكس انجام گردید. طی این مطالعه آلودگی دستگاه گوارش 

)كلواک( 5 درصد و در دستگاه تنفسی طيور مورد آزمایش آلودگي به كریپتوسپوریدیوم مشاهده نشد.

كلمات كليد ي: كریپتوسپوریدیوم، اووسيست، طيور، تبریز
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مقد مه
كریپتوسپوریدیوم1 تک یاخته ای از زیر راسته ایمرینا 2 بوده و در بسياری 
از حيوانات اهلی و انسان امكان ابتال به بيماری كریپتوسپوریدوز3 وجود دارد. 
همچنين تمام��ي حيوانات )خونگرم( می توانند به عن��وان ميزبان این انگل 

محسوب شوند )1،  2، 3(.
این انگل در ميكرو یلی ها4 و س��لوله ای بافت پوششی دستگاه تنفسی، 
گوارش��ی و ادراری مهره داران زندگی می نماید )5       ( و عفونت طبيعی حداقل 
از 9 گونه پرنده ميزبان مختلف تاكنون گزارش ش��ده است. كه در جوجه ها، 
بوقلمون ها و بلدرچين ها انگل به طور اوليه بيماریزا اس��ت و می تواند ایجاد 

بيماری تنفسی یا روده ای نموده و موجب شيوع بيماري شود )5(.
كریپتوس��پوریدیوز در طيور بيماري تک یاخته اي اس��ت كه اخيراً مورد 
شناسائي قرار گرفته واز جنبه هاي مختلفي برروي صنعت پرورش طيور اثرات 
ناگ��واري به بار مي آورد .این بيم��اري چه ازلحاظ  مرگ و مير و چه با ایجاد 
وقفه در رشد طيور پرورشی خصوصاً در هفته های اول پرورش بر زمان توليد 
پيش بيني ش��ده آنها تاثيرات س��وء به جای می گذارد. از طرف دیگر مسری 
بودن و زئونوز بودن بيماري نباید دور از نظر باشد و خطرات كریپتوسپوریدیوز 

طيور برای بهداشت عمومی دارای اهميت می باشد )1، 3(. 
تاكن��ون تعداد 19 مورد انواع گونه هاي كریپتوس��پوریدیوم در ميزبانان 
مهره دار شناس��ایی شده اند )2(  از این تعداد دو گونه عفونی در جوجه ها و 

بوقلمون ها وجود دارد كه C.meleagridis ,C.baileyi نام دارند.
این دو انگل تقریباً در سراس��ر جهان انتش��ار دارن��د )1( و به دوصورت 
مس��تقيم )در اثر تماس با انسان یا حيوانات آلوده( و یا غيرمستقيم از محيط 
آلوده )آب آش��اميدنی، بس��تر و غيره( و با خوردن مواد آلوده به مدفوع انتقال 

می یابد. 
هدف از مطالعه حاضر بررس��ي وجود انگل در دس��تگاه تنفس و گوارش 

طيور صنعتي تبریز بوده.

مواد و روش ها
انتخاب نمونه ها

در ای��ن بررس��ی از یک صد قطعه مرغ گوش��تی و تخم گ��ذار از پنجاه 
مرغداري صنعتي با س��نين مختلف كه به كلينيک خصوصی آورده شده بود 
نمونه برداری انجام گرفت. از هر الشه سه نمونه الم به ترتيب از ترشحات نای 
و محل دو شاخه شدن آن، شش ها و سكوم و كلواک و در مجموع 300 نمونه 

الم از مناطق ذكر شده گرفته شد. 
نمونه ها از جوجه هایی گرفته ش��د كه همگی به بيماری )CRD(5 و یا 

گامبورو )IBD(6 همراه با عالئم اسهال مبتال و تلف شده بودند . 

نمونه برداری 
الف( ترشحات نای  

ابتدا توس��ط قيچی و با شكافتن پوس��ت ناحيه گردن نای را جدا كرده و 
یک برش طولی از ابتدا تا محل دو شاخه شدن ایجاد كرده، سپس با لبه الم 
و خراش��يدن مخاط داخل نای نمونه گيری نموده و با الم دیگری گس��ترش 
مس��تقيمی تهيه كرده و س��پس آن را در دمای آزمایشگاه گذاشته تا خشک 

شود. 

ب( شش ها 
قس��مت كوچكی از شش را به اندازه یک دانه عدس با قيچی جدا كرده، 
روی الم گذاشته و با الم دیگری نمونه را در روی الم له كرده، سپس ازبافت 
له و مایع ش��ده یک گسترش مستقيم تهيه و در دمای آزمایشگاه گذاشته تا 

خشک شود. 

ج( مدفوع و مخاط سكوم و كلواک 
ابتدا با یک برش طولی س��كوم و كلواک را باز كرده و سپس از مدفوع به 
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The report of cryptosporidiosis (cryptisporidium infection) in commercial chicken farms of Tabriz area
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Materials for this study were consisted of 100 carcasses of broiler chickens aged 14 to 60 which had died from respiratory 
problems and/or Gumboro disease with diarrhea. These carcasses were submitted from local poultry farms to the 
department of poultry diseases of the veterinary college of Islamic Azad University, Tabriz Branch for post mortem 
examination. Intestinal faecal from colac and cecum, trachea and lung samples from the carcasses were examined for 
the presence of cryptosporidium oocysts after staining using by modified Ziehl – Neelson technique. In this study 
Cryptosporidium oocysts were found in 5 percent of intestinal samples and in none of the respiratory samples. 
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همراه مخاط آنها به روش مس��تقيم توسط لبه عرضي یک الم نمونه برداشته 
و بر روی سطح یک الم دیگر گسترش تهيه نموده و در دمای آزمایشگاه نگه 

داشته تا خشک شود. 
بعد از خش��ک ش��دن، تمامی الم ها با روش ذیل نيلس��ون اصالح شده 
Henriksen )12( رنگ آميزی و بوسيله ميكروسكوپ نوري بررسي شدند.

براي تش��خيص اوليه، ابتدا گسترش ها با عدسي شيئي 40، حداقل 50 
ميدان ميكروسكوپي و موارد مشكوک با عدسي 100 ایمرسيون بررسي شدند 
و اگر حتي یک اووسيس��ت در گسترش مشاهده ميگردید نمونه مثبت تلقي 

مي شد.
برای تش��خيص و تایيد نهایی اووسيست ها و مشاهده  اسپوروزئيت ها، 

كليه گسترش هاي مثبت  با عدسی 100 ایمرسيون بررسي شدند. 
 جه��ت طبق��ه بن��دی ش��دت آلودگي ب��ا مش��اهده و ش��مارش تعداد 
اووسيست ها در 3 تا 5 ميدان ميكروسكوپی و گرفتن ميانگين شدت آلودگی 
را با )+( ، )+ +( ، )+ + +( با توجه به تعداد ميانگين در یک ميدان ميكروسكوپی 

و با درشت نمایی عدسی شيئی 40 به طریق زیر بيان شد )12(. 
1( 1تا 4 اووسيست انگل در هر ميدان )+( .

2( 5 تا 25 اووسيست انگل در هر ميدان )+ +( .
3( بيش از 25 اووسيست انگل در هر ميدان  )+ + +( . 

نتایج
در این بررس��ی 300 نمونه گس��ترش از نای، ریه و سكوم )كلواک( تهيه 
شد و تنها از بين یک صد نمونه سكوم )كلواک( 5 مورد مثبت یعنی 5 درصد 
به دست آمد و در یک صد نمونه ریه و یک صد نمونه نای هيچ مورد مثبتی 

گزارش نشد.
در این بررسی فرضيه  اصلی  وجود آلودگي به كریپتوسپوریدیوم در طيور 

صنعتی تبریز بود كه نتایج، تائيدكننده فرضيه مذبور مي باشند.

بحث
این مطالعه وجود انگل كریپتوس��پوریدیوم را در دس��تگاه گوارش طيور 
صنعتی تبریز مش��خص نمود. مطالعات انجام شده در سایر نقاط دنيا و ایران 
اطالعات متفاوتی را از ميزان ابتال طيور به كریپتوس��پوریدیوم گزارش نموده 
است. در مطالعه حاضر ميزان آلودگی دستگاه گوارش طيور در مرغداري هاي 
صنعتي تبریز  5 درصد بود ولي در دستگاه تنفس آلودگي به كریپتوسپوریدیوم 
مشاهده نشد. طی بررسی مشابهی در تهران درصد آلودگی در نای 84 درصد 
و مدفوع 2/25 درصد اعالم ش��ده اس��ت )4(. همچنين در بررس��ی دیگری 
در مش��هد كاًل 4 درص��د آلودگ��ی به این انگل گزارش ش��ده اس��ت )3(. در 

 

مطالع��ه ای كه در آمریكا انجام گرفته در نمونه هاي مدفوع 33 قطعه جوجه 
گوش��تی 27/3 درصد آلودگي به كریپتوسپوریدیوم گزارش شده است )5( و 
از طرفي مطالعات س��رولوژیک 22 درصد آلودگی را در طيور گوشتی گزارش 

داده است )15(.
برخالف نتایج به دس��ت آمده در مطالع��ه حاضر، Dubey و همكارانش 
نش��ان داده اند كه كریپتوس��پوریدیوز در ماكيان در اغلب م��وارد به صورت 
تنفس��ی تظاهر می نماید )6(. در درجات كمتری فرم های كليوی و روده ای 
آن برای پرندگان بيماریزا هس��تند، موارد عدیده ای از اشكال مهلک تنفسی 
 را در طي��ور گ��زارش كرده اند به ط��وری كه در یک گل��ه 500 قطعه ای و 
جوجه های 5 تا 7 هفته ای كه به مدت دو هفته  دچار اختالالت تنفسی بودند 

24 درصد تلفات در اثر كریپتوسپوریدیوز تنفسی مشاهده گردید )14(.
عوامل گوناگونی در ابتالي طيور به كریپتوس��پوریدیوم تاثير دارند: فصل 
آلودگی )توزیع فصلی انگل در زمس��تان در پایين ترین حد اس��ت()7، 10( و 

بيماری در خالل ماه های گرم بسيار شایع است )7، 8، 9(.
همچنين در طی سال 1986 كریپتوسپوریدیوم در جورجيا دومين عامل 
متداول بيماری تک یاخته ای ماكيان بوده است و بيماری در خالل ماه های 

گرم وقوع بيشتری داشته است )7، 8، 9(.

شكل A -1 ( اووسيست های كریپتوسپوریدیوم در گسترش مدفوع طيور .
B ( تشخيص تفریقی گونه هاي ایمریا) كوكسيدیوز( با كریپتوسپوریدیوم در گسترش مدفوع و ترشحات نای به روش بررسي ميكروسكوپي  .

C( اووسيست های كریپتوسپوریدیوم در گسترش ترشحات نای .
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شكل های 2و 3- اووسيست های C.meleagridis در گسترس مدفوع طيور. اووسيست ها به صورت بيضی 

شكل با رنگ صورتی یا قرمز روشن در زمينه سبز دیده می شوند رنگ آميزی به روش زیل نيلسون تعدیل 

. X 1000 یافته و شرح داده شده بوسيله هنریكس. )عكس ها از یافته های نگارنده( بزرگنمایی

گزارش كریپتوسپوریدیوز ...
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عوامل تضعيف كننده سيستم ایمنی )رئو ویروس ها )11( یا گامبور)5((
می تواند زمينه ابتال جوجه ها به كریپتوسپوریدیوز را فراهم نماید.

 از طرفي كریپتوس��پوریدیوز به عنوان یكي از بيماري هاي مش��ترک و 
نوپدید اخيراً مورد توجه قرار گرفته كه كارگران و دامپزشكان مرغداري ها را 

تحت خطر آلودگي و ابتال قرار داده است )16(.

پاورقی ها
1- Cryptosporidium
2- Eimerinia
3- Cryptosporidiosis
4- Microvillus
5- Chronic Respiratory Disease
6- Infectious Bursal Disease

سپاسگزاری
بدینوس��يله از مس��ئولين محترم دانشگاه آزاد اس��المی تبریز، اداره كل 
دامپزشكی آذربایجان شرقی به ویژه آقاي دكتر زینالی و تمامی همكارانی كه 

مارا در انجام این طرح یاری نمودند تشكر و قدردانی می شود . 
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