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 6046ماه تیر 61 پذیرش:             6046خرداد  7دریافت: 

. به منظور شودیم وانیدر انسان و ح سیوزیدیپتوسپوریکر یماریو زئونوز است که سبب ب یاروده ایاختهیتک ومیدیپتوسپوریکر          

نمونه مدفوع از رکتوم تعداد  وم،یدیپتوسپوری( به کریاستان خراسان رضو یشهرستان گناباد )واقع در جنوب شرق یهابره یآلودگ یبررس

 بی با مدفوع هاینمونه. دیگرد یآورشهرستان جمع نیمختلف ا یروستاهاگوسفند در  یهااز گله یاز تعداد روزه 14تا  1رأس بره  631

سن، جنس، نژاد، درجه حرارت اطالعات مربوط به یافت.  انتقال آزمایشگاه به سرد زنجیره حفظ با و شد مخلوط %1/2 پتاسیم کرومات

و به روش  دیگرد هی. در انتها از نمونه مدفوع گسترش تهدیمربوطه ثبت گرد یهانامهدر گله در پرسش واناتیح ریسا دارینگه و رکتوم

 نینمونه، به ا 631( از مجموع %1/63نمونه ) 61تعداد نتایج نشان داد  شد.مشاهده  ینور کروسکوپیو با م یزیآمرنگ، اصالح سوننل لیذ

سن، جنس، قوام مدفوع،  یبا فاکتورها ومیدیپتوسپوریبه کر یگآلود نیب یداریارتباط معن نهگوچیمطالعه ه نیا یانگل آلوده بودند. درط

به  یآلودگ وعیمطالعه نشان داد که ش نیحاصل از ا یهاافتهی .(P>41/4) نشد دایپ تراکم گله وها درجه حرارت بدن، نژاد بره

اقتصاد  یخطر بالقوه برا کیانگل به عنوان به  دیبا نیابنابر، وجه استتگناباد قابل انشهرست یهادر برهو شدت آن  ومیدیپتوسپوریکر

  .شودتوجه  هاانسانو سالمت  هایپروردام

 .بره، اسهال، گناباد وم،یدیپتوسپوریکرکریپتوسپوریدیوزیس، : یدیکل هایواژه

 

 همقدم

 یدر اقتصاد کشوورها یمهم اریو بز نقش بس گوسفند

 ریگوشت، شو دیدر تول رایز ؛دارند رانیتوسعه مانند ادرحال

 نیتوراز مهم یکوی. اسوهال (22) دنشوومی استفادهو پشم 

اسوت و هموواره  نییپوا نیها در سنبره ریو معوامل مرگ 

. عوامول کنودیم فایا یپروردام انیدر سود و ز ینقش مهم

و  یبهداشووت ،یتیریموود ،یازجملووه عواموول عفووون یمتعوودد

-ماز مهو یکیدارند.  یدر رخداد اسهال نقش مهم ایهیتغذ

اسوت  ومیدیپتوسوپوریکر اختوهیتوک یعوامول عفوون نیتر

(61). 

خوار   ،یداخول سولول یااختهیتک ومیدیپتوسپوریکر

 الیوتلیاپ یهاسولول یلویکروویاسوت کوه م یتوپالسمیس

از جملوه  یاهلو وانواتیاز ح یعیوسو فیدستگاه گوارش ط

 نودکیم ریانسان را درگ نیو، اسب و همچنگوسفند، بز، گا

 نیو. ا(61) شوودیمو سیوزیدیپتوسپوریکر یماریو سبب ب

 یولو ،شوودیمحودود شوونده مو خوودانگل سبب اسوهال 

 یسوبب آلوودگ یمنویا ساز و کاردر افراد با نقص  تواندیم

 نیو. دوره کموون اگوردد یزندگ دکنندهیو تهد شودمزمن 

 یمواریروز اسوت و ب 7 بواًیدر نشخوارکنندگان تقر یماریب

الً خود محودود شوونده اسوت و در صوورت ابوتال بوه معمو

 .(66) دیانجامروز به طول خواهد  1تا  1 یماریب

از راه  یاست و آلودگ میانگل مستق نیا یچرخه زندگ

 نیدر سون اختوهیتک  نیا .ابدییانتقال م یدفوعم -یدهان

از عوامول  یکویعنوان بوه توانودیها مپس از تولد بره هیاول

سوندرم اسوهال واقوع  سوازنهیزم ایکننده و مشارکت یاصل

صورت  به شتریمسن ب واناتیانگل در ح نی. ا(24و7)گردد 

اسوت. اووسیست نیز کمتر دفع  زانیو م است ینیتحت بال

فراوان و  یشامل اسهال آبک یماریغالب ب ینشانه درمانگاه

مطالعوات مولکوولی  .(61)اسوت همراه بوا موکووس  یاهگ

را  ومیدیپتوسوپوریکر ژنوتیپ 14گونه و بیش از  04حدود 

 ،Cryptosporidium parvumهوای شناسایی کردنود. گونوه

C.xiaoi  وC. ubiquitum هوای گوزارش تورین گونوهشوایع

 دهیچک
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 ،بووین حیوانووات مزرعووه .(1)ندهسووتشووده در گوسووفند 

هستند  ومیدیپتوسپوریکرترین مخزن رکنندگان مهمنشخوا

کننود و باعوآ آلوودگی که تعداد زیادی اووسیست دفع می

زیس در نوووزاد ویدیپتوسووپوریکر .(27)شوووندمحوویم مووی

های درمان، اسهال و تاخیر نشخوارکنندگان به دلیل هزینه

در رشد و کاهش وزن و گاهی مرگ و میر موجب خسوارت 

 .(23 و1, 3)گردداقتصادی می

انگول در  نیوا وعیدربواره شو یمطالعوات کمو تاکنون

 یهوااسوت. داده گرفتهصوورتبوا گواو  سهیگوسفند در مقا

 رفته کاربه یصیروش تشخ به توجه باحاصل از هر مطالعه 

در  ومیدیپتوسوپوریکر وعیشو .در آن مطالعه متفاوت اسوت

 .(1 و2)است  ریمتغ %11تا   0ز اگوسفندان 

 ،نشوخوارکنندگان در نوزاد یماریب تیاهم به توجه با

 زانیوو م اختوهیتوک  نیوبوه ا یآلوودگ ورت دارد ابتداضر

 یهااسوتیگوردد توا بتووان س یبررس اهآن در بره یفراوان

و  یدر سطح گله و منطقوه را بوا آگواه یریشگیکنترل و پ

نبوود  بوه توجوه بوا بنابراین ،دنبال کرد حیصح یزیربرنامه

در  ومیدیپتوسوپوریبوه کر یآلودگ یاز فراوان یاطالعات کاف

بووه  یآلووودگ یهووا، مطالعووه حاضوور بووا هوود  بررسووبووره

 شهرستان گناباد انجام شد. یهادر بره ومیدیپتوسپوریکر

 

 مواد و روش کار

اسوتان  یجنووب شورق یهااز شهرسوتان یکی گناباد 

و  قهیدق 06درجه و  11 ییایبا طول جغراف یخراسان رضو

واقوع و ارتفوواع  قوهیدق 26درجووه و  30 ییایوعور  جغراف

 1 بواًیکوه تقر اسوتمتور  6641 ایواز سطح در متوسم آن

 13. مرکز شهرسوتان شودیدرصد وسعت استان را شامل م

جنووب مشوهد  یلوومتریک 217فاصله  رگناباد د یهزارنفر

. دارد بیابووانی مووهیخشووک و ن میشووهر اقلوو نیوو. اقوورار دارد

 متور،یلویم 611شوهر  نیودر ا انهیسوال یهابارش نیانگیم

 7/61 و متوسم درجه حورارت درصد 31رطوبت  نیانگیم

 .گزارش شده است گرادیسانت یدرجه

بعد از گاو، گوسفند است که  یتعداد دام اهل نیشتریب

شهرسوتان  نیتعداد دام سبک ا ،یبررس نیآخر به توجه با

شووده اسووت. اکووور گوسووفندان هووزار رأس گزارش 624

. شووندیپورورش داده مو یو سونت یمرتعو یصورت چرابه

 ،یشهرسوتان شوامل افشوار نیواد گوسفندان انژ نیشتریب

 .ستنژادها نیاز ا یبیترک ایو  یو بلوچ یکرد

 631تعوداد  6044توا تابسوتان  6311در فاصله بهار 

منواط  مختلوف از روزه  14توا  1هوای برهمدفوع از  نمونه

 ایروشناوند، باغ آس اب،یسنو، ر یروستاهاشهرستان شامل 

از  و دسوتکشها با نمونه گرفته شد. گناباد یو بخش مرکز

کرومووات یحجووم نمونووه موودفوع، دهم  ؛رکتوووم اخووذ شوود

کامول بوا  بوه طووردرصد به آن اضوافه شود و  1/2 میپتاس

اطالعات مربووط بوه سون، جونس،  .دیمدفوع مخلوط گرد

-و نگوه تراکم گلوه، درجه حرارت رکتومقوام مدفوع، نژاد، 

مربوط ثبت  یهانامهدر گله در پرسش واناتیح ریسا یدار

 اب،یوسونو، ر یاز روسوتاها یریگنمونهمطالعه  نیا در. دش

گنابواد از بهوار سوال  یو بخوش مرکوز ایروشناوند، باغ آس

 .رفتیانجام پذ 6044تا اواخر بهار سال  6311

مدفوع ابتدا  حذ  ذرات درشت منظوربه شگاهیآزما در

حاصل بوه  ونیعبور داده شدند. سوسپانس یها از صافنمونه

 کیو ،و از رسوب حاصول دیگرد وژیفیسانتر قهیدق 1دت م

گسوترش،  یهیو. پوس از تهدیگرد هیالم ته یگسترش رو

بوه  ،شده، انجام شوداصالح نلسون لیبا روش ذ یزیآمرنگ

 یها در دمواگسوترش شودنخشکصورت که پوس از  نیا

در متوانول قورار داده شود توا  قوهیدق 1تا  3اتاق، به مدت 

نوگ ربوا  هواالممرحلوه  نید. بعدازاشون کسیها فگسترش

سپس  ،شدند یزیآمرنگ قهیدق 01به مدت  نیکربول فوش

و  کیدسوولفوریاس) %1/2الکول  دیاسو بواگسترش حاصل 

 منظوور بوه تیونها و با آب شسته شد. در یبررنگاتانول( 

در رنوگ  قوهیدق 1گسوترش بوه مودت  نه،یزم یزیآمرنگ

ها گسوترش تیوهاقورار داده شود. در ن %2 نیگر تیماالش

 یها. گسووترشدیووآزاد خشووک گرد یشسووته و در هوووا

 ینوور کروسوکوپیم 644و  04 یینماشده با بزرگخشک

 شدند.  یبررس

در و همکاران  Ahamed منبعمرحله بعد بر اساس  در

شودت  نیویشد. نحوه تع نییتع یشدت آلودگ 2461سال 

   : (6) بود ریبه شرح ز یآلودگ

 +6در کل گسترش:  ستیاووس 1کمتر از  -

بووا  دیوود دانیوودر هوور م سووتیاووس 64تووا  6 نیبوو -

 +2برابر:  04 یینمابزرگ

بووا  دیوود دانیوودر هوور م سووتیاووس شووتریو ب 66 -

 +3برابر:  04 یینمابزرگ

 یارتبوواط فاکتورهووا آوری شووده وهووای جمووعداده

 بوا ومیدیپتوسوپوریبه کر یآلودگ بانامه شده در پرسشثبت



 

 

2شماره  - 61دوره   
 

6046پاییز و زمستان   

1

3 

 و هیوتجزدرصود  11 نانیبا سطح اطم  Sigmastat افزارنرم

 یکمو یهواداده یپراکندگبررسی . ابتدا شد یآمار لیتحل

-Shapiroآزموون بوابدن از لحاظ نرموال بوودن  یمول دما

Wilk  نجوام شود. در صوورت نرموال نبوودن داده آزموون ا

اسوتفاده شود.   Mann-Whitney از ،کیوپارامتر ریغ یآمار

رابطووه  یبررسوو بووه منظووور یفوویک یهووادادهابی ارزیوودر 

، ومیدیپتوسپوریبه کر یها با آلودگداده نیا نیب یداریمعن

 1ها کمتر از نهنمو کهمواردی  در و  Chi-Square آزمون از

 ریمقاد و تفاده شداس exact Fisher نعدد بود از آزمو

 P value  دیگرد یدار تلقیمعن ،41/4کمتر از. 

 جینتا

بوا شوده  یزیآمرنوگگسوترش نمونه  631موع از مج

 یهاسوتیاووسنمونوه،  (%1/63) 61در  نلسون، لیروش ذ

رنگ قرموز در به  کرونیم 7تا  0اندازه به ومیدیپتوسپوریکر

در   هوای موبوتی نمونوهشدت آلودگ .شددیده سبز  نهیزم

گووزارش ( % 0/07+ )2نمونووه  1( و % 1/12+ )6نمونووه  64

اداموه  در  .+ نداشوت3 یدت آلوودگشو یانمونه چی. هشد

خطور  یو فاکتورهوا ومیدیپتوسوپوریبوه کر یارتباط آلودگ

 نیبو یداریارتباط معن گونهچیه ؛.شد یآمار لیتحل هیتجز

سون، جونس،  یبوا فاکتورهوا ومیدیپتوسپوریبه کر یآلودگ

 مشواهدهتراکم گلوه و  قوام مدفوع، درجه حرارت بدننژاد، 

 .(6)جدول  (P >41/4)نشد

 

 عوامل خطردر بره با  ومیدیپتوسپوریبه کر یارتباط آلودگ -8جدول 

 p-value منفی مثبت متغیر

 سن

 14/4 (%47/11) 71 (%11/7) 66 روز 34تا  1

 (%61/36) 03 (%1/1) 1 روز 14تا   36

 جنس

 71/4 (%11/01) 17 (%20/7) 64 نر

 (%7/37) 12 (%12/1) 1 ماده 

 قوام مدفوع

 Fisherبود از  1در مواردی که فراوانی کمتر از  (%60/14)  13 (%20/7) 64 (6طبیعی )

exact test  به صورت بررسی دو به دو استفاده شد 

(41/4>P) . 

 (%11/64) 61 (%30/0) 1 (2نیمه شل )

 (%40/63) 61 (%2/2) 3 (3شل )

 (%2/2) 3 4 (0اسهالی )

 تراکم گله

 10/4 (%61/63)03 (%12/3)1 راس 614 از کمتر

 (%23/31)14 (%20/7)64 راس 616-344

 (%10/61)21 (%11/2)0 راس 344 از بیش

 

 بحث

مطالعه در شهرستان گناباد از بهار سال  نیا انجام

 نی. در ادیبه طول انجام 6044تا اواخر بهار سال  6311

نمونه  61نمونه مدفوع بره، تعداد  631مطالعه از مجموع 

شده در انجام یهایبررساعالم شد. در  تموب (% 1/63)

 -سایر نقاط دنیا میزان آلودگی گوسفندان به کریپتوایران و

 .  (1) استمتغیر   % 11 تا 0بین  سپوریدیوم

حاضر پژوهش در  ومیدیتوسپورپیکر وعیش زانیم

در ر لرستان و همکاران د Nouriهمانند مطالعات 

در  Fotouhi Ardakaniو   Fasihi Harandi ،6114سال

در و همکاران در کردستان  Khezri، 2440در سال کرمان 

 جی. برخال  نتا(61 و60, 1)توجه بود قابل  2462سال 

، 2441در سال و همکاران در آمل  Vahediحاضر  پژوهش

Jafari  و  2462در سال و همکاران در همدانKeyvanloo 

Shahrestanakey 2467در سال  نیو همکاران در جو 

گزارش  ومیدیپتوسپوریکر یرا برا %1از  ترنییپا وعیش

انگل در شهرستان  وعیباالتر بودن ش .(21 و63, 62)کردند

 ستمیو س یبهداشت ریغ میمربوط به شرا تواندیگناباد م
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 یبهداشت ریغ میشرا گاه،یها در جامتراکم بره یدارنگه

و  هاشیم مانیزا یبرا یاختصاص گاهیو نبود جا شگاهیزا

آلوده  یهابره ایسالم با مادران  یهابره نیب مداومتماس 

 باشد. 

 نیب یداریارتباط معن گونهچیمطالعه ه نیا در

سن، جنس،  یبا فاکتورها ومیدیپتوسپوریبه کر یآلودگ

و تراکم گله ها قوام مدفوع، درجه حرارت بدن و نژاد بره

 نیب یداریمعنارتباط  نیهمچن، (P>0.05) نشدمشاهده 

به  ینمونه و آلودگ یآورجمعمحل  یروستا

 نیشتریکه ب هشد دهیداما ، نشد افتی ومیدیپتوسپوریکر

بوده است  ابیسنو و ر یمربوط به روستاها یآلودگ زانیم

و رطوبت  انهیبارش سال زانیم روستاها ریکه نسبت به سا

 ی. روستاندرا دار یباالتر و متوسم درجه حرارت کمتر

سرد و  ییوهواآبدر دامنه کوه،  یریقرارگ لیسنو به دل

شناوند متوسم رو یروستا حالنیدارد. درع ترمرطوب

گناباد دارد  یروستاها رینسبت به سا یدرجه حرارت باالتر

 خشکگرم و  یوهواآب یکم و داراآن  یبارندگ زانیو م

 .است

سن بره و  نیب یداریمطالعه ارتباط معن نیا در

نشد که با مطالعات  افتی ومیدیپتوسپوریبه کر یآلودگ

 2461ل در ساو همکاران  Rabieeمانند پژوهشگران  ریسا

و  Keyvanloo Shahrestanakey  ودر شهرستان ساوه 

 یخوانهم نیدر شهرستان جو 2467در سال همکاران 

شده که  نشان داده هاپژوهش یاما در برخ ،(61 و63)دارد

 وانیح چه است و هر شتریترها بدر جوان یآلودگ زانیم

.  (20 و0) شودیکمتر م یآلودگ وعیش شودیتر ممسن

Heidari  گزارش کردند که  2462در سال و همکاران

(،  %1/61سال ) کی ریدر گوسفندان ز یآلودگ زانیم

 .(64) ( است%1/3سال ) کی یاز گوسفندان باال شتریب

بره و  تیجنس نیب یداریمطالعه ارتباط معن نیا در

 Keyvanlooنشد.  افتی ومیدیپتوسپوریبه کر یآلودگ

Shahrestanakey و  2467در سال  نیو همکاران در جو

Rabiee  زین 2461در سال و همکاران در شهرستان ساوه 

به  یآلودگ نیب یداریمعن یارتباط آمار گونهچیه

. در (61 و63) نکردند دایپ یتسبا جن ومیدیپتوسپوریکر

 Fotouhiو   Fasihi Harandiاز سوی  هک یامطالعه

Ardakani   ارتباط  شد در کرمان انجام 2441در سال

دام گزارش  تیو جنس یآلودگ زانیم نیب یداریمعن

( %7/2در گوسفندان نر) یدگآلو زانیم کهیطور به دیگرد

 .  (1)( بود%61در گوسفندان ماده) یآلودگ زانیکمتر از م

قوام  نیب یارتباط گونهچیه پژوهش نیاساس ا بر

 رینشد. مطالعات سا افتیبه انگل  یآلودگمدفوع و 

 نیدر ا .(63 و1)دارد یخوانهم افتهی نیبا ا زین پژوهشگران

در  ومیدیپتوسپوریمطالعه نشان داده شد که وجود عامل کر

با توجه به  نیبنابرا ست،یبا اسهال همراه ن همیشهمدفوع 

 اختهیتک نیبه ا توانندیظاهر سالم هم مبه یهادام کهنیا

 تواندیمدفوع م  یانگل از طر نیدفع ا ،آلوده باشند

 ریسا یو حت یعفونت انسان یمخزن مهم برا کیعنوان به

و  Rahbari. بر اساس مطالعه (7)ها مطرح باشند دام

در  یآلودگ زانیانجام شد م 6110همکاران که در سال 

 .(26)بوده است شتریب هایاسهال ریاز غ یاسهال یهابره

در سال که  و همکاران Ulutaş حاصل از مطالعه یهاافتهی

 یاهدر بره یلودگآکه  نشان دادهانجام شد،  2440

( %61/2) یاسهال ریغ یهااز بره شتری( ب% 71/6)یاسهال

مطالعات نشان داده  ی. هر چند در برخ(21)است بوده 

است، اما در  اهانگل با اسهال همر نیشده است که وجود ا

اسهال ایجاد کننده علل  ریسا یزمانمطالعات هم نیا

 .است مشخص نشده( ییایو باکتر یروسی)و

و همکاران در  Panousis یبررس نیا جینتا برخال 

در  و همکاران  Irshad Ahamed س،یدر انگل 2447سال 

و  Ulutaş و در منطقه جامو هند 2466-2464 سال

 باطارت ه،یترک نیدیدر استان آ 2442در سال همکاران 

 گزارش ومیدیپتوسپوریاسهال با عفونت کر نیب یداریمعن

 . (21 و67, 6) کردند

 شتریب روستاهای گنابادپرورش گوسفندان در  ستمیس

شبانه در آغل  یدارروزانه در چراگاه و نگه یصورت چرابه

و تا سن  شوندیها به همراه مادرها به چرا برده نم. برهاست

 نیتراز مهم یکی. شوندیم یداردر آغل نگه یریرگیاز ش

 هداشتانگل ب نیبه ا یآلودگعدم در  رگذاریتأث یفاکتورها

به  یپرورش سنت ستمیآغل است. در س داشتننگه زیو تم

 هیو تراکم باال، عدم تهو شودمی توجهمهم کمتر  نیا

 نیا وعیش شیبستر سبب افزا فیمناسب، بهداشت ضع

 .شودیها مبره نیعفونت در ب

 Fotouhi Ardakaniو   Fasihi Harandiمطالعه  در

نشان داده  ،طقه کرمان انجام شددر من 2441که در سال 

 یدارکه در آغل نگه یدر گوسفندان یشد که شانس آلودگ
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 یاست که به چرا یاز گوسفندان شتریدرصد ب 10 شوندیم

 شودیدر آغل سبب م یدارنگه نی. اشوندیمراتع برده م

 میرمستقیو چه غ میصورت مستقچه به یکه انتقال آلودگ

دام  ادیداده شد حضور تعداد زنشان  نیهمچن ،ابدی شیافزا

 یهاافتهی. (1)دهدیم شیبرابر افزا 1/0را  یدر گله آلودگ

 زی، ن2440در سال  و همکاران Ulutaş حاصل از مطالعه

 یبهداشت میتراکم شرا شیکه با افزا نکته است نیا دیمو

 وعیشود و ش یم رتفیضع زین هیآغل، بهداشت بستر و تهو

 .(21)ابدی یم شیافزا یآلودگ

 به آلودگی شیوعحاضر نشان داد  مطالعه

 گناباد شهرستان هایبره در آن شدت و کریپتوسپوریدیوم

د یبا هابره. دامپزشکان در مواجهه با اسهال است توجهقابل

 وعیش به توجه با .قرار دهند مدنظرنگل را ا نیوجود ا

انتقال در شهرستان گناباد و خطر  هابرهانگل در  توجهقابل

 هاو سایر حیوانات مانند گوساله یجوامع انسانبه  یودگآل

مردم  یسطح آگاه شیافزا یبرا یمناسب یکارهاراه دیبا

به منظور انجام اقدامات کنترلی  ان،ییروستا خصوصبه

 گردد. اتخاذ 
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          Cryptosporidium is an enteric zoonotic protozoan that causes cryptosporidiosis in humans and 

animals. To investigate the infection of lambs in Gonabad city (located in the southeast of Khorasan 

Razavi province) with Cryptosporidium, fecal samples were collected from the rectum of 138 lambs of 

5 to 60 days old from some sheep herds in different villages of this city. Stool samples were mixed 

with potassium bichromate 2.5% and transported in a cool box to the laboratory. Age, sex, breed, 

rectal temperature, presence of other animal species and herd size were recorded. Fecal smear was 

prepared and stained with modified Ziehl-Neelsen method. Results showed that 19 samples out of 138 

were positive (13.8%). There was no statistically significant difference between the protozoan 

infection with age, sex, fecal consistency, body temperature, breed and herd density (P>0.05). This 

study showed that the prevalence and intensity of Cryptosporidium infection in Gonabad city is 

significant, so this parasite should be considered a potential threat to the livestock economy and human 

health. 
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