بخش اول :روشهای تش�خــیص انگــلشنـــاس�ی
اسالمی ،ع ،1 *.مشگی ،ب ،2 .حسینی ،س .ح.

2

دریافت 88/12/17

خالصه:

پذیرش 88/12/26

اگر چه آزمایش��گاههای تشخیص بیماریهای حیوانات در سازمانهای اجرائی ،خدماتی ،آموزشی و پژوهشی وجود دارد
ولی گزارش جامعی درباره نقش این آزمایش��گاهها در تشخیص بیماریهای حیوانات موجود نیست ،بنابراین ممکن است
هم آزمایش��گاه و هم آزمایش دهنده به اهمیت آزمایش��گاه در تش��خیص بیماریها اشراف کامل نداشته باشند .تشخیص
آلودگیه��ای کرمی با توجه به وقوع ش��کل مزمن آن ها بهخصوص در مناطقی ب��ا آب و هوای معتدل ،با تکیه بر عالئم
بالینی صرف ،در اکثر موارد میس��ر نیس��ت ،به همین دلیل اس��ت که باید از روشهای آزمایش��گاهی در تشخیص آن ها
اس��تفاده شود .در تشخیص آزمایش��گاهی بیماریهای کرمی میتوان از روشهای انگلشناسی و غیر انگلشناسی ،نظیر
روشهای س��رمی و مولکولی اس��تفاده کرد .در بهرهگیری از این روشها ،توجه دقیق به درستی روش انتخابی اعم از نوع
روش ،مواد و وس��ایل ،در نظر گرفتن موارد مثبت و منفی کاذب ،رعایت اصول نمونهبرداری و  ...از موضوعات قابل تأمل
بوده که باید مد نظر آزمایشگاه قرار گیرد.
معمو ًال روشهای انگلشناس��ی مبتنی بر جس��تجوی اجرام انگلی در نمونه تحت آزمایش هس��تند که بسته به مورد ،به
طرق مختلفی انجام خواهند گرفت .در این روش ها با آزمایش نمونههای مرضی مانند :مدفوع ،خون ،ادرار ،خلط ،ضایعات
پوستی ،ترشحات چشمی ،مغز و نخاع و بیوپسی میتوان با دقت بیشتری وجود و شدت آلودگی را تعیین کرد تا بر اساس
معیارهای موجود اقدامات الزم برای درمان ،کنترل و پیشگیری از آن به عمل آید.
در بخش اول این نوش��تار تحلیلی ،روشهای انگلشناس��ی و در بخش دوم روشهای غیر انگلشناس��ی بیماری های
کرمی حیوانات شرح داده خواهد شد.
 -1گروه انگلشناسی ،دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران -ایران
 -2گروه انگلشناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ،تهران -ایران
*نويسنده مسؤولaislami@ut.ac.ir :
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اکثری��ت مطلق آلودگیهای کرمی ،فاقد نش��انههای درمانگاهی
هس��تند و س��یر بیم��اری عمدت�� ًا موج��ب پدید آمدن ف��رم تحت
درمانگاه��ی میش��ود ک��ه ب��ا ع��وارض بهداش��تی و اقتص��ادی
( Skermanو همکاران )1967 ،همراه است ولی در آلودگیهای
ش��دید ،نشانههای درمانگاهی قابل جستجویی ایجاد میشود؛ مث ً
ال
در همونکوزیس و فاسیولیازیس ،بطری زیرفکی و کمخونی واضح؛
در آلودگی گوش��تخواران با کر م های قالبدار ،کمخونی ش��دید؛ در
آس��کاریازیس توله سگها ،شکم برآمده ،موهای کدر ،اسهال و در
ابتالی تکسمیها به اس��ترونژیلوس ولگاریس دلدردهای شدید
و انفارکت��وس رگهای خونی روده  -که ممکن اس��ت حتی منجر
به مرگ حیوانات مبتال گردد -مش��اهده میش��ود .همچنین طیور
مبتال به س��ینگاموس تراکهآ ،دهان خود را ب��از نگه میدارند تا به
اندازه کافی اکسیژن استنش��اق کنند .در نشخوارکنندگان مبتال به
سندرم نماتودیازیس مغزی نخاعی که بر اثر مهاجرت نوزاد ستاریا
دیژیتاتا به مغز و نخاع به وجود میآید ،کج ش��دن کمر و گردن و
همچنین فلج اندام خلفی و زمینگیر شدن دیده میشود .بسیاری از
این نش��انهها ،سندرم بوده که در تعداد زیادی از بیماریها مشاهده
میشود و با وجود آن ها نمیتوان بیماری را دقیق ًا تشخیص داد.

آزمایش مدفوع

آزمای��ش مدف��وع ،همچنین نحوه جم��عآوری و ارس��ال آن به
آزمایش��گاه ،اهمیت زیادی در تش��خیص بس��یاری از بیماریهای
کرم��ی دارد ،زیرا نماتودها و ترماتودهای لوله گوارش ،ترماتودهای
کب��دی ،نماتودهای ریوی ،برخی کرمه��ای موجود در خون (مثل
اورنیتو بیالرزیا و شیس��توزوما) تخ��م و یا نوزاد خود را با مدفوع به
محیط خارج میرسانند تا چرخه حیاتی آن ها ادامه یابد.
نشخوارکنندگان ایران شامل 75 :میلیون رأس گوسفند و بز1/5 ،
میلیون رأس گاو اصیل و دو رگ ،حدود  7میلیون رأس گاو بومی،
 450ه��زار رأس گاومی��ش و  190هزار نفر ش��تر (بینام)1388 ،
ب��ه جز گاوه��ای اصیل چرای آزاد دارن��د ،بنابراین در معرض ابتال
به انواع نماتودها ،ترماتودها ،سس��تودها و تکیاختههای گوارش��ی
هستند .تاکنون بیش از  60گونه نماتود 4 ،گونه سستود و  10گونه
آمفیستوم از نشخوارکنندگان اهلی و وحشی ایران گزارش شده است
( Eslamiو همکاران Eslami ;1976 ،و Faghrzadegan
 Eslami ;1972 ،و  )1976 ،Nabaviتش��خیص تفریقی تخم

ای��ن تعداد کرم ،جز بونوس��تومم؛ کرم خونخوار نش��خوارکنندگان،
در رون��د درمان تأثیری ندارد .چنانچه مدفوع تازه باش��د ،باتوجه به
محدودیت جغرافیایی ش��یوع بونوستومم که عمدت ًا در نواحی گرم و
مرطوب ایران ش��ایع است ،میتوان تخم این کرم را که آلودگی با
آن موجب کاهش ش��دیدی در وزن زنده دام میش��ود (حسینی و
همکاران )1378 ،در صورت تازه بودن ،با توجه به تعداد سلولهای
جنینی داخل تخم ( 8عدد) و علیرغم ش��کل ظاهریاش که شبیه
استرونگلهای لوله گوارش است ،از تخم سایر نماتودها تشخیص
داد .در روند درمان برای پیبردن به شدت آلودگی نشخوارکنندگان
به نماتودهای لوله گوارش در دامهای زنده ،آزمایش مدفوع تازه به
روش شناورس��ازی تخم کرمها و تعیین تعداد تخم در گرم مدفوع
( )Egg per gram of feces = EPGاز اهمیت بسیار زیادی
برخوردار اس��ت .برای این منظور از محلولهای با وزن مخصوص
کم ( )1/12-1/24مانند محلول نمک یا ش��کر اش��باع و ...استفاده
می کنند .رابطه مس��تقیمی بی��ن تعداد تخم در گرم مدفوع و تعداد
نماتودهای بالغ موج��ود در لوله گوارش وجود دارد؛ اگر چه پس از
تعیی��ن تعداد تخ��م در گرم مدفوع ،ارزیابی ارقام بهدس��ت آمده در
ایج��اد بیماری ناش��ی از آن تعداد ،اهمیت فوقالع��اده زیادی دارد
که باید بر اس��اس ارزیابی اهمیت اقتصادی و طبق مطالعات انجام
گرفته در هر منطقه جغرافیایی س��نجیده ش��ود .در ایران ،به دلیل
ش��رایط جوی ،فقیر بودن چراگاه ه��ا و نحوه مدیریت پرورش دام،
می��زان ابتال به نماتوده��ای لوله گوارش زیاد نبوده و تعداد کمتر از
 ،100بی��ن  100-400و بیش از  500عدد تخم در گرم مدفوع ،به
ترتی��ب به آلودگی کم ،متوس��ط و زیاد تعبیر میگردند (اس�لامی،
 .)1385مطالعات انجام ش��ده در مناطق مختلف ایران نش��ان داده
است که میزان ابتالی نشخوارکنندگان به نماتودهای لوله گوارش
عمدت ًا در حد کم تا متوس��ط میباشد (علیائی و همکاران،)1387 ،
ولی حتی آلودگی متوس��ط بر تولیدات دامی تأثیر زیادی داش��ته و
کاهش وزنی معادل  2/5کیلوگرم در هر دام درمان نشده نسبت به
دامهای تحت درمان ق��رار گرفته را ایجاد می کند (Skerman
و همکاران1967 ،؛ حس��ینی و همکاران )1378 ،تعمیم این میزان
ب��ه جمعیت نش��خوارکنندگان ایران ،نش��انگر خس��ارت اقتصادی
بس��یار زیاد و در خور توجه اس��ت که برای کاهش هر چه بیش��تر
آن بای��د اقدامات جدی ص��ورت گیرد و تنها با کمک آزمایش��گاه
اس��ت که میتوان تغیی��رات فصلی آلودگی را ترس��یم کرد (حذف
ش��ود) و با توجه به نتایج آن ،با درمانهای اس��تراتژیک به کاهش
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هر چه بیش��تر این خسارت اقدام کرد .نکته بسیار مهم در آزمایش
مدفوع به روش شناورس��ازی تخم کرمها ،توجه به وزن مخصوص
محلولهای اشباع استفاده شده است که باید دقیق ًا به آن توجه کرد
(اسالمی و بهادری )1383 ،و در هر بار آزمایش باید با چگالیسنج،
وزن مخصوص محلول مورد استفاده تعیین شود .آمفیستومیازیس
لوله گوارش نشخوارکنندگان که با شیوع کم و بیش در اکثر نواحی
ایران وجود دارد ،تاکنون  10گونه آن از نش��خوارکنندگان و عمدت ًا
گاو گزارش شده است (  Seyو  .)1999 ،Eslamiفرم بالغ انگل،
بیماریزایی زیادی ندارد ولی فرم نابالغ و رودهای اختالالت زیادی
ایجاد کرده و حتی ممکن اس��ت موجب تلف ش��دن حیوانات مبتال
گردد ،برای تش��خیص ای��ن مرحله از آلودگی بای��د از روشهای
س��رولوژی اس��تفاده کرد ( Meshgiو همکاران .)2009 ،ش��یوع
آن در نواح��ی خاصی از ایران مانند مازندران ،گیالن و خوزس��تان
که بارندگی و رطوبت نس��بی زیادتری دارند بیش از س��ایر مناطق
است (اسالمی ،در دست چاپ) .برای شناور ساختن تخم این گروه
از ترماتودها همچنین فاس��یوال و دیکروسلیوم باید از محلولهای
اش��باع با وزن مخصوص زیادتر ( )1/32-1/52مانند محلول اشباع
سولفات روی ،محلول اشباع نمک اشباع و کلرور روی و یدورجیوه
و پتاس��یم اس��تفاده کرد و با توجه به رنگ خاکس��تری و خارریزی
که در انتهای تخم وجود دارد ،آن را از تخم فاس��یوال که زرد رنگ
است ،تشخیص داد.
سستودها بند دفع می کنند ،بنابراین بهطور معمول بند آن ها در
مدفوع دیده میش��ود ،ولی ممکن اس��ت جدار بندها هنگام خروج
با مدفوع بر اثر فش��ار اسفنکتر مخرجی پاره شده و تخم در مدفوع
دیده شود .در سستودیازیس نشخوارکنندگان تعیین نوع تخم ،نوع
بند و ش��دت آلودگی جز در پژوهشهای هدفدار الزم نیست و در
تصمیمگیریهای بعدی اهمیت ندارد؛ بنابراین آزمایشکننده باید با
مشاهده بند یا تخم در مدفوع فقط مثبت بودن نمونه مورد آزمایش
را اعالم کند و دکتر دامپزشک با توجه به اشراف بر شرایط محلی،
مدیری��ت دامداری و یا دامهای م��ورد آزمایش ،تصمیمات الزم را
اتخ��اذ نماید ،اگر چه منفی بودن نتیجه آزمایش دلیل عدم ابتال به
کرمهای نواری نیست.
در م��ورد فاس��یوال و دیکروس��لیوم دو ان��گل ش��ایع کب��دی
نشخوارکنندگان برخالف نماتودهای لوله گوارش رابطه مستقیمی
بین تعداد کرم و تعداد تخم در گرم مدفوع وجود ندارد ،زیرا تخم آن
ها وارد کیس��ه صفرا شده و با انقباض دورهای کیسه صفرا تعدادی

تخم وارد دوازده میش��ود (  Hansenو  .)1994 ،Perryدر
یک بررس��ی ،مقایس��ه تعداد تخم در گرم مدفوع و دیکروس��لیوم
دندریتیکوم موجود در کبد همان گوس��فندان ،نش��ان داده شد که
رابط��ه مس��تقیمی بین آن ها وج��ود ندارد (اس�لامی و همکاران،
)1388؛ اگ��ر چ��ه در حال حاض��ر عملیترین راه برای تش��خیص
آلودگ��ی به این دو ترمات��ود کبدی ،آزمایش مدفوع با اس��تفاده از
محلوله��ای ب��ا وزن مخصوص زیاد اس��ت که در ب��اال به آن ها
اشاره ش��د .در بین این محلولها ،محلول یدور جیوه و پتاسیم اگر
چه گرانقیمت و س��می است بیش از سایرین ،تخم این ترماتودها
را ش��ناور م��یس��ازد ( Cringoloو هم��کاران )2002 ،تخ��م
اورنیتوبیالرزیا ترکس��تانیکم؛ انگل رگهای خون��ی و کبد ،همراه
مدفوع دفع میش��ود و با استفاده از محلولهای با وزن مخصوص
زیاد میتوان آن را ش��ناور کرد .اگرچه آلودگی نشخوارکنندگان به
این ترماتود از اکثر مناطق ایران گزارش شده است ولی مانند سایر
بیماریهای انگلی که حلزونهای آبی میزبان واسط آن ها هستند،
در مناطق گرم و مرطوب ایران از ش��یوع بیش��تری دارد (حسینی و
همکاران.)1376 ،
با اس��تفاده از کش��ت مدفوع به روش برمن و باتوجه به اش��کال
مراحل نوزادی  4گونه کرم ریوی در مدفوع (به مدت  5-4ساعت)
و نوزاد نماتودهای لوله گوارش تشکیل شده در کشت (به مدت یک
هفت��ه) میتوان ابتالی نش��خوارکنندگان را به ترتیب به گونههای
مختلف نماتودهای ریوی و گوارشی تشخیص داد.
ب��ا آزمای��ش مدفوع میت��وان ابت�لای تکس��میهای ایران به
هابرونمیازیس ،اس��ترونژیلوزیس ناش��ی از استرونگلهای کوچک
و بزرگ ،سستودیازیس ،آس��کاریازیس ،اوکسیوریازیس ،همچنین
آلودگی به فاس��یوال و دیکروس��لیوم را تش��خیص داد .تش��خیص
پارافیالریازیس (با آزمایش ترشحات پوستی) ،تالزیازیس(با دیدن
کرم بالغ در چش��م و آزمایش ترشحات چشمی حاوی تخم حاوی
نوزاد) ،اونکوسرکیازیس (با آزمایش ترشحات پوستی) ،ستاریازیس
(ب��ا آزمایش خون و دیدن میکرو فیلر) و هیداتیدوزیس تکس��می
ها با اس��تفاده از روشهای سرمشناس��ی نی��ز  -که در بخش دوم
ش��رح داده خواهند شد  -گزارش شده اس��ت .روشهای آزمایش
مدفوع تکس��میها نیز مانند نشخوارکنندگان است و شناورسازی
یا رس��وب اجرام انگلی توس��ط همان محلولهای ذکر شده برای
نش��خوارکنندگان صورت میگیرد (اس�لامی و به��ادری.)1383 ،
تش��خیص آسکاریازیس باتوجه به تعداد زیاد تخم در گرم مدفوع با
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نتایج قابل قبولی همراه اس��ت .آلودگی به این انگل در اس��بهای
سواری و آن هایی که در محوطه محدود نگهداری میشوند ،بیش
از اس��بهای بومی و با چرای آزاد یا تغذیه ش��ده با دس��ت است.
در مورد اس��ترونژیلوزیس ناش��ی از اس��ترونگل کوچک و بزرگ،
آزمای��ش مدفوع عملیترین راه تش��خیص اس��ت؛ تخ��م این دو
گروه را علیرغم بیماریزایی بس��یار زیادشان ،به آسانی نمیتوان
از یکدیگر تش��خیص داد ولی چون بیماریزایی اس��ترونگلهای
بزرگ بویژه استرونژیلوس ولگاریس از سایر استرونگل های بزرگ
و اس��ترونگلهای کوچک (سیاتوستومینه) بسیار شدیدتر است ،در
آزمایش��گاه با کشت مدفوع و تش��خیص تفریقی نوزادهای مرحله
س��وم میتوان بر اس��اس طول نوزاد ،طول دم و تعداد سلول های
رودهای آن ه��ا ،آلودگ��ی به انواع اس��ترونگلها را تش��خیص داد
ن ه��ای اختصاصی بر ض��د مرحله نوزادی
تا بر این اس��اس درما 
اس��ترونژیلوس ولگاری��س انجام پذی��رد .اوکس��یوریازیس یکی از
آلودگیهای کرمی شایع تکس��میها بویژه آن هایی است که در
اصطبل نگهداری می شوند (اسالمی و همکاران ،)1377،با استفاده
از روش گراه��ام (اس�لامی و بهادری )1383 ،و با چس��باندن نوار
چس��ب اطراف چینهای مخرج در صبح زود قبل از شروع فعالیت
روزانه و انتقال آن به روی الم و دیدن تخمهای ناقرینه و دریچهدار
میتوان تش��خیص را قطعی کرد ،اگ��ر چه خارش اطراف مخرج و
مالیدن قسمت خلفی بدن به نواحی زبر از جمله نشانههای آلودگی
اس��ت .حتی در صورت آلودگی شدید ،امکان مشاهده بند و یا تخم
سس��تودهای تکس��میها در آزمایش مدفوع بسیار کم است .ولی
این کرمها مانند سس��تودهای نش��خوارکنندگان ،بند دفع می کنند
و در صورت پارهش��دن بندها بر اثر فشار اسفنکتر مخرجی ممکن
اس��ت تخم آن ها در مدفوع دیده ش��ود .تشخیص فاسیولیازیس و
دیکروس��لیازیس در تکس��میها بویژه در آن هایی که چرای آزاد
دارند مش��اهده میشود و با اس��تفاده از روشهای ذکر شده برای
نشخوارکنندگان انجام میگیرد.
گوشتخواران اهلی و وحشی ایران در معرض ابتال به انواع انگلها
هس��تند .با آزمایش مدفوع می توان ابتالی آن ها به اسپیروس��رکا

لوپی ،فیزالوپترا ،توکس��وکارا کانیس ،توکسوکارا کاتی ،تریشوریس
ولپی��س و اس��ترونژیلوئیدس اس��ترکورالیس ،سس��تودیازیس و
ترماتودیازیس (بس��یار نادر) را تش��خیص داد ولی برای تشخیص
آلودگی با دیروفیالری��ا ایمیتیس ،دیروفیالریا روپنس ،دیوکتوفیما
رناله و دراکونکولوس مدیننسیس آزمونهای دیگر مورد نیاز است.

تحلیل نتایج آزمایش مدفوع گوش��تخواران با نشخوارکنندگان و
تکسمیها کام ً
ال متفاوت است ،زیرا اکثر کرمهای آن ها در زمره
انگلهای مش��ترک با انسان هس��تند و از اینرو با توجه به اهمیت
بهداش��تی گوشتخواران در آلودگی انسان ،ارزیابی ک ّمی آلودگی جز
در موارد خاص مورد نظر نبوده و با دیدن حتی یک تخم آسکاریس
و یا سس��تود باید درمان صورت گیرد و به صاحبان آن ها هشدارها
و توصیهه��ای الزم ارائ��ه گردد .در این حیوانات برای تش��خیص
آلودگی به نماتودها از آزمایش مس��تقیم مدفوع و یا رسوب تخم و
س��ایر اجرام انگلی با استفاده از روش تلمن و دیگر روشهای مورد
استفاده برای آزمایش مدفوع انسان استفاده میشود.
فیزالوپت��را در مع��ده گرب��ه زندگی م��ی کند در آلودگی ش��دید
بیماریزای��ی زی��ادی دارد .تش��خیص انگلشناس��ی آن به دلیل
ش��باهت زیاد بین تخم این کرم و اسپیروسرکا لوپی مشکل است؛
بنابراین عالوه بر آزمایش مدفوع ،در موارد مش��کوک با استفاده از
گاسترواندوس��کوپی و دیدن کرمهای چس��بیده به مخاط میتوان
تش��خیص را تأیید کرد .در صورت استفاده از ویدئواندوسکویی که
صحنه را بهصورت بزرگ نش��ان میدهد میت��وان حتی نوزادها را
مشاهده کرد .برداشت کرمها با اندوسکوپی غالب ًا مشکل را بر طرف
خواهد کرد (اسالمی.)1385 ،
توکسوکاریازیس سگ بر اثر آلودگی با توکسوکارا کانیس و گربه
با توکس��وکارا کاتی ایجاد میشود .توکساس��کاریس لئونینا هر دو
حیوان را آلوده می کند .برای تش��خیص آلودگی به این آسکاریدها
با توجه به تخمگذاری زیاد آن ها و ش��کل تخم کرم باید مدفوع را
آزمایش کرد ولی با توجه به ش��باهت میان تخم توکسوکارا کانیس
و توکساس��کاریس لئونینا و اهمیت بس��یار زیادتر گونه اول که در
انسان دو سندرم مهاجرت احشایی نوزاد ( )VLMو مهاجرت نوزاد
در چش��م ( )OLMرا ایجاد می کند ،تش��خیص تفریقی آن ها از
یکدیگ��ر اهمیت فوقالعاده زیادی دارد تا دکتر دامپزش��ک پس از
درمان مبتالی��ان بتواند توصیههای بهداش��تی الزم را به صاحبان
سگها ارائه کند (  Eslamiو .)1998 ،Hosseini
گونههای مختلف سس��تودهای بالغ در روده باریک سگ زندگی
ک��رده و عمدت�� ًا بند دفع می کنند بنابرای��ن آزمایش مدفوع از نظر
وج��ود تخم انگل توصیه نمیش��ود ،اگرچه ممکن اس��ت بند بارور
اکینوکوکوس در روده باز ش��ده و تخم آن با مدفوع خارج شود .بند
بارور س��ایر سستودها نیز ممکن است بر اثر فشار اسفنکتر مقعدی
پاره ش��ده و تخم آن ها در آزمایش مدفوع دیده ش��ود .باتوجه به

خون

ب��ا آزمایش خ��ون ،بهصورت تهیه گس��ترش ن��ازک و ضخیم و
روشهای پیچیدهتر مانند روش نات ،بافیکوت و س��ایر روشهای
متداول ب��رای آزمایش خون انس��ان ( Ashو )1987 ،Orihel
میتوان برای تشخیص ،اونکوسرکیازیس ،درهئوفورونمیازیس (فیلر
دستگاه تناسلی در نشخوارکنندگان) ،س��تاریازیس ،الئوفوریازیس،
دیروفیالریازی��س گوش��تخواران و اولیمدان��ا کالوا در طیور  -که
تاکنون در ایران یک مورد از کبوتر گزارش ش��ده اس��ت (اسالمی،
 - )1366اس��تفاده کرد .از میان انگلهای فوق ،فقط بیماریزایی
و تشخیص دیروفیالریازیس ناشی از دیروفیالریا ایمیتیس اهمیت
دارد و تش��خیص س��ایر فیلرها در کارهای پژوهش��ی برنامهریزی
ش��ده و بر حسب درخواس��ت اختصاصی صورت میگیرد .در ابتال
با دیروفیالریا ایمیتیس باید در تش��خیص تفریقی میکروفیلر آن از
میکروفیلر دیپتالونما رکوندیتوم؛ فیلر زیرپوس��تی و بافت همبندی
س��گ که بسیار ش��بیه به یکدیگر اس��ت و میکروفیلر دیروفیالریا
روپن��س دیگر فیلر زیرپوس��تی ،که آن هم در خ��ون وجود دارد و
شباهتهایی با دو میکروفیلر قبلی دارد (اسالمی و بهادری،)1383،
کمال دقت را اعمال کرد.

ترشحات پوستی

پارافیالریازی��س تکس��میها و عمدت ًا اس��ب ،دارای محدودیت
جغرافیایی است و در ایران از نواحی گنبد کاووس ،گرگان و آقکال
گزارش شده است .در آلودگی با این انگل که به آن اصطالح ًا عرق
خونآلود میگویند و عمدت ًا در بهار و تابستان شیوع دارد ،کرم ماده
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شکل تخم تنیاها نمیتوان تخم اکینوکوکوس گرانولوزوس را  -که
از نظر بهداشتی و آلوده کردن انسان اهمیت زیادی دارد  -از تخم
س��ایر گونههای تنیا تش��خیص داد و باید با اس��تفاده از روشهای
مولکول��ی ،س��رمی یا جس��تجوی پادگنه��ای موج��ود در مدفوع
(کوپروآنتیژنه��ا) که در ادامه ش��رح داده خواهند ش��د ،میتوان
نوع آلودگی به سس��تودها را تش��خیص داد ،ضمن ًا با تزریق مرکب
چی��ن در منفذ تناس��لی یک بند و یا با فش��ار دادن ی��ک بند بین
دو الم و شمارش ش��اخههای رحمی هم میتوان تا حدودی گونه
آن ها را شناس��ایی کرد (اس�لامی و به��ادری .)1383 ،اگر چه با
توج��ه به عفونتزا بودن تخم سس��تودها هنگام خ��روج با مدفوع
و احتمال ابتالی حیوان ب��ه اکینوکوکوس گرانولوزوس ،این عمل
بای��د با رعایت کامل اصول بهداش��تی انجام گیرد .در ضمن گاهی
بنده��ای اکینوکوکوس گرانولوزوس که بس��یار کوچک و در حدود
 2-3میلیمت��ر هس��تند خودبهخود از مخرج خارج میش��وند .هر
بند حاوی حدود  500تخم اس��ت ،اگر بندها پاره شوند و حتی یک
تخم وارد بدن انس��ان شود ،کیست هیداتیک ایجاد خواهد کرد ،به
همین دلیل آزمایش بندها پس از ثابت شدن در فرمالین  10درصد
به مدت طوالنی توصیه میشود .با آزمایش خاک نواحی مسکونی
توسط روشهای آزمایش مدفوع ،میتوان آلودگی خاک حیاطهای
روس��تایی و یا باغها و  ...به تخم کرمهای گوش��تخواران و س��ایر
حیوانات را ،که ممکن است در انسان آلودگی ایجاد کنند ،تشخیص
داد .بند دیپیلیدیوم کانینوم که ش��بیه تخم خیار است ممکن است
خود به خود از میزبان خارج شود و در اطراف مخرج ،روی زمین و
بستر حرکت کند .عبور بندهای بارور از مخرج و چسبیدن آن ها به
اطراف مخرج ،باعث خارش این ناحیه میش��ود و با ورود به کیسه
مقعدی ،س��ندرمی شبیه پر شدن کیس��ههای مقعدی را در حیوان
بیمار ایجاد مینماید ،در این صورت در سگهای آلوده بر اثر مالش
دائم ناحیه دم و مخرج به اطراف ،عالیمی از قبیل ریزش موهای قاعده
دم و برآمدگی ورک دیده میشود.
در م��ورد طیور ،آزمای��ش انفرادی مدفوع جز در م��ورد پرندگان
زینتی و یا س��ایر طیور بر اساس درخواست آزمایشدهنده ،متداول
نمیباش��د .در این موارد ،اس��تفاده از محلولهای اش��باع در روش
ویلیس (اسالمی و بهادری )1383،توصیه میشود ،اگر چه از سایر
روشهای ش��رح داده ش��ده برای آزمایش مدفوع نشخوارکنندگان
هم میتوان اس��تفاده کرد .سس��تودهای طیور نیز بند دفع میکنند
و در ص��ورت نی��از میتوان از روی ش��کل بندها جن��س آن ها را

تعیی��ن کرد .عملیتری��ن راه برای تش��خیص آلودگ��ی انگلی در
مجتمعه��ای طیور صنعتی و یا مراکزی ک��ه طیور بومی را بهطور
دس��ته جمعی پرورش میدهند ،آزمایش بس��تر آن هاس��ت .مقدار
زی��ادی (حدود نیم کیلوگرم) از نواحی مختلف بس��تر را جمعآوری
کرده و در آزمایش��گاه ،پس از مخل��وط کردن کامل آن ها 3 ،گرم
را برداش��ته و طبق روشهای شرح داده شده برای آزمایش مدفوع
نش��خوارکنندگان ،آزمایش می کنند .باید توجه داش��ت که در این
روشها تخم جربهای بیماریزا و آزادزی موجود در بستر را  -که
ش��باهت زیادی به تخم کرم دارد ولی حاوی نوزاد است  -میتوان
دی��د .ضمن ًا در ص��ورت آلودگی به س��ینگاموس تراکهآ ،تخمهای
دریچهدارش در نمونه بستر قابل تشخیص است.
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در زیر پوست ،ندولهایی ایجاد می کند که پس از قرار گرفتن دام س��ینگاموس و پروتواسکولکس کیس��ت هیداتیک (در صورت پاره
مبتال در معرض تابش اشعه خورشید ،ندولهای حاوی کرم که در شدن کیست) مشاهده کرد (اسالمی و بهادری.)1383 ،
روی جلد برجس��تهاند ،ترکیده و خونابهای آزاد میشود .در آزمایش
ای��ن خونابه میتوان تخم حاوی میکروفیلر و یا میکروفیلر انگل را نتیجهگیری
اکث��ر بیم��ار ی ه��ای انگل��ی فاقد نش��انهه��ای درمانگاهی
تشخیص داد (اسالمی و بهادری.)1383 ،
واضح هس��تند بنابراین فرم تح��ت درمانگاهی آ نها دیده می
ش��وند .نش��انه های درمانگاهی ب��ر اثر آلودگی ش��دید ،زمانی
مغز و نخاع
ً
مغز و نخاع در حیوانات مشکوک به نماتودیازیس مغزی نخاعی و ب��روز خواهد کرد که تقریبا کار از کار گذش��ته و ممکن اس��ت
آن هم پس از ذبح و گرفتن مقاطع متعدد از این اندام مورد استفاده خس��ارت اقتص��ادی زیادی ب��ه بار آورده و (ح��ذف) یا موجب
ق��رار میگیرد .با دیدن مقاطع نوزاد ،میتوان وجود این س��ندرم را تلف ش��دن مبتالیان شده باش��ند .بنابراین فرهنگ استفاده از
بدون تعیین جنس و گونه انگل اعالم کرد .در ایران ابتالی گوسفند آزمایشگا ههای تشخیص دامپزشکی باید بسط یابد و روشهای
به این س��ندرم از گیالن ،مازندران ،رودبار ،الموت قزوین ،زنجان و صحیح ارسال مواد مرضی به آزمایشگاه که در تشخیص دقیق
آلودگی اهمیت زیادی دارد ،معرفی ش��ود .رو شهای تشخیص
 ...گزارش شده است ( Bazarganiو همکاران)2008 ،
انگلشناس��ی و غیر انگل شناس��ی آلودگیها استاندارد شده و
روشه��ایجدی��دمعرف��یگ��ردد.
ادرار
آزمای��ش ادرار عمدت ًا در گوش��تخواران مش��کوک ب��ه آلودگی با
دیوکتوفیم��ا رناله انجام میش��ود و با دیدن تخم کرم غولآس��ای
کلی��ه که دیوارهای چالهدار دارد و در آزمایش بخش آخر ادرار دیده به منظور بهر هگیری هر چه بیشتر از آزمایشگاه ،در تشخیص
میشود ،صورت میگیرد .اگر چه در حیوانات آلوده ،تخم کاپیالریا پلیکا بیمار یه��ای انگل��ی ،باید بخشهای مربوط در س��ازمانهای
مس��ؤول دامپزش��کی کش��ور ،نظارت وزارت بهداشت ،درمان
و میکروفیلر دیرو فیالریا ایمیتیس هم وجود دارد (اسالمی.)1385 ،
و آموزش پزش��کی بر آزمایشگا ههای تش��خیص طبی ،نظارت
خلط
مس��تمری بر آزمایش��گا ههای موجود اعمال کند ،تا روشهای
آزمایش خلط جهت تش��خیص آلودگیهای کرمی در دامپزشکی اس��تاندارد و وسایل و تجهیزات مدرن مورد استفاده قرار گیرد.
متداول نیس��ت ،ول��ی در صورت نیاز با آزمایش مس��تقیم خلط در ضمن�� ًا در دانش��کد ههای دامپزش��کی ،دور هه��ای تخصص��ی
بررس��ی میکروس��کوپی میتوان نوزاد کرمهای��ی را که مهاجرت برای داوطلبان تأس��یس آزمایش��گاه ،ایجاد شود و فقط دانش
ریوی دارند مانند انکیلوستوما ،استرونژیلوئیدس ،آسکاریسها ،تخم آموختگان این دوره اجازه تأس��یس آزمایشگاه داش��ته باش��ند.

پیش�نهادها
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Helminth infections of animal and diagnostic methods
Part I: Parasitological methods
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Abstract:
Although there are several veterinary diagnostic laboratories in different executive, educational and research organizations in Iran, no comprehensive report exists on their roles in
diagnosis of animal diseases. Therefore both laboratory workers and animal owner’s are
not well aware of laboratory’s important in diagnosis of animal diseases.
Since most of parasitic infections produce subclinical form of the disease, it is necessary
to ask veterinary diagnostic laboratories for accurate diagnosis and subsequently perform
correct treatment, control, prevention and eradication programs. Parasitological, serological and molecular methods can be used, to achieve these goals. Therefore correct sampling
and transferring samples to the laboratory, type of materials and preservative solutions,
false negative and positive results and… may severely affect the results of the test done
hence special care should be taken into consideration.
As a rule, the target in parasitological methods is to observe infectious organism in the
received materials such as: feces, blood, urine, sputum, cutaneous lesions, eyes secretions,
brain, spinal cord tissues and biopsy taken from different organs. Through parasitological
methods and examination these materials, sporadic diagnosis and study of epidemiology,
ecology, geographical distribution, zoonotic importance and….of parasitic infections become feasible. The aim of this paper (part I), is to present different methods commonly used
for diagnosis of helminth infections.
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