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۱۳۸۶ بهار ،۷۴ شماره آبزيان و د ام امور

چكيده
قرار بررسي مورد كه شـده كشـتار گوسـفند راس ۷۰۳۲ مجموع از از امكانات اسـتفاد ه با بررسـي اين در
اندامها سـاير آلودگي و ٪ ريه ۵۵/ ۱ آلودگـي ،٪۱ /۳۶ هيد اتيك كبد به كيسـت ميـزان آلود گي گرفتنـد
و ٪۸۶/۱۶ سنين مختلف در ميانگين طور گوسـفند به د ر كيست باروري ميزان داد ند و نشـان را ٪ ۰/۰۲۸

برآورد شد. ٪۸۲/۴۵ پروتواسكولكس بودن ميزان زنده

مقدمه
اكينوكوكوس كرم سببي آن عامل و بوده د ام و ــان انس ــترك عوامل بيماري مش از يكي ــت هيداتيك كيس
گوشتخواران رود ه انگل در .(۱) ــت اس تنيده خانواده پهن كرمهاي ــاخه به ش متعلق كرم (۳). اين ــد ميباش
علفخواران و انسان مختلف اندام هاي در كه (۴) ــود ميش هيد اتيك ناميده ــت آن كيس نوزاد ميكند و زند گي
روي بر ــن س با آن رابطه هيد اتيك و ــت كيس و زنده بودن باروري درصد به اهميت نظر ــد (۲). ــي ميكن زند گ

گرفت. انجام گوسفند راس ۷۰۳۲

بودن زنده و كيست ها باروري ميزان تعيين
از  شده جدا هيداتيك كيستهاي   پروتواسكولكسهاي

شهركرد و بختياري لري گوسفندان



۱۳۸۶ ۷۴، بهار شماره

آبزيان۱۹۹ و د  ام امور در

روش كار
به گروه ــه توج با ــت كيس به آلوده اندامهاي ــع آوري جم از ــس پ
خارج كيست از استريل را با سرنگ به صورت كيست مايع ابتد ا ــني، س
شيشهاي ظرف د ر نمونه هر از جداگانه بطور ــد ه مايع خارج ش و نموده
در ــتها بودن كيس عقيم يا بود ن ــارور ب تا ــد ميش آوري مد رج جمع
بود پرتواسكولكس فاقد و شفاف مايع اگر .(۲) ــود ش تعيين مرحله اين
توجه ــت با نهاي د ر ميآمد و ــاب حس ــت عقيم به كيس صورت ــن اي د ر
صورتيكه د ر ــد ميش بارور ثبت و غير بارور ــت هاي كيس آنها ــن س به
با ــت كيس آن وجود ند اشت ــكولكس ــده پروتواس ــيد ه ش كش مايع در
اليه د اخل موجود در مايع ــده مان باقي ومجدد ًا باز قيچي از ــتفاده اس
اينكه بعد از .(۲) ميگرديد آزمايش ــكولكس نظر وجود پروتواس از زايا
مواد و د ور ريخته را روئي ميشد ند مايع ــين نش ته ــكولكسها پروتواس
ماند ه ــرف باقي در ته ظ مايع از كمي ــم حج با همراه ــده ش ــين ته نش
ــكولكسها از پروتواس قطره ــا د و ي ــره چكان يك قط از ــتفاده اس را با
بزرگنمائي ــا ب المل ــتن از گذاش و بعد ــده ش منتقل تميز الم ــرروي ب
ــكولكس پروتواس .د ر ميگرفت ــرار ق ــكوپي ميكروس ــاهده مورد مش ۴۰
حركت ــكوپي حركت درميدان ميكروس ــعله واجد ش ــلولهاي زنده س
را در ــكولكس عدد پروتواس ۱۰۰ تعداد ــوع مجم در . ــتند داش آرامي

گروه سني نمونه تعداد
تعداد موارد داراي
بارور كيستهاي

درصد باروري

۱ < ۳۶۲۲ ۰ ۰

۲-۱ ۲۷۲۲ ۲۷ ٪ ۷۷/۱۴

۳-۲ ۵۴۸ ۴۰ ٪ ۸۶/۹۵

۵-۳ ۱۲۵ ۲۶ ٪ ۸۹/۶۵

۵> ۱۵ ۱۰ ٪ ۹۰/۹

مورد  آزمايش گوسفندان در سن آلودگي و ميزان بين ارتباط جدول :

بحث و نتيجه
ميزان گرفت قرار بازرسي مورد ــفند كه گوس ــه الش راس ۷۰۳۲ تعداد از
ــترك آلودگي مش ميزان ،٪۱/۵۶ ريه آلودگي ميزان ،٪ كبد ۱/۳۶ آلودگي در
مجموع از گرديد . تعيين ۰/۰۲۸ اعضاء ساير آلودگي ميزان و ٪۱/۲۷ ريه و كبد
ترتيب به ريه و كبد كيست باروري ميزان بررسي مورد هيد اتيك كيست ۱۲۱
به كبد  و ريه ــكولكسها در پروتواس بودن زنده و ميزان ٪ و ٪۷۹/۳۳ ۷۶/۳۸
داده شد نشان مطالعه اين در همچنين . گرديد تعيين ٪ ترتيب ۷۱/۷٪و ۷۶/۸
افزايش گوسفندان د ر به كيست هيداتيك آلودگي ميزان ــن س افزايش كه با
معنيداري اختالف آلود گي ميزان نظر از مختلف سني گروههاي بين و مييابد
ايجاد و اقتصادي جنبه از Echinococcus granulosus اهميت . د ارد ــود وج
از ناشي كه هيداتيدوز بيماري ميباشد حيوان و انسان بين ــترك مش بيماري
اقتصادي خسارت ساليانه ــت اس Echinococcus granulosus نوزادي حضور
نسبت زيادي پيشنهادهاي ميشود لذا باعث جهان در را فراواني ــتي بهداش و
جمعيت در نيز و انساني در جمعيتهاي بيماري اين كنترل و ــگيري به پيش

است. شد ه ارائه دامي
انجام  بيماري بايد اين از ــگيري پيش و كنترل ــتاي راس در تد ابيري كه
جلوگيري و درمان تشخيص، عمومي، بهداشت عمومي، آموزش شامل گيرد
محوطه به ــتخواران از ورود گوش انگل، جلوگيري تخم به از آلود گي محيط

وبد ين ــي ارزياب حركت بودند د اراي ــه ك ــداد آنهائي تع و گرفته ــر نظ
با قطره ــر د يگ ميگرد يد. روش تعيين آنها ــودن ب درصد زند ه ــب ترتي
بود حاوي پروتواسكولكس كه كيست مايع ــده ش ــين نش چكان مواد ته
يك اضافه كردن با داده انتقال روي الم ــف ــنهاي مختل س به توجه با
د ر زير نمونه روي آن المل ــتن گذاش و بعد از ٪۱ ائوزين رنگ از قطره
بودن زند ه صورت ميشد د ر ــاهد ه مش ۴۰ بزرگنمائي ــكوپ با ميكروس
ــكولكس نبود و پروتواس آن د ر نفوذ ــه رنگ قادر ب ــكولكسها پروتواس
رنگ بود ن مرده صورت و در نمايان بود ــن روش ــبز س طبيعي رنگ به
به ــكولكس ــه پروتواس نتيج در ــرد و ميك نفوذ آن ــل ــاني د اخ آس به
د ر ــكولكس را ــان ۱۰۰ عد د پروتواس ش يك و ميآمد در ــز قرم ــگ رن
رنگ ــماريم و در ميش را ــكولكس زند ه پروتواس ــد اد تع و گرفته ــر نظ
بودن زنده ميزان ــن تعيي جهت ديگر روش ــبت به ائوزين نس ــزي آمي

ــد. ــتريميباش و اعتبار بيش ــكولكسها واجد ارزش پروتواس

دقيق غيرقانوني و بازرسي ــتار كش از ــتارگاهها جلوگيري كش و دامداري ها
. باشد ولگرد سگهاي ساختن معدوم و احشاء و امعاء
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