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تغییرات بافت شیردان در آلودگی طبیعی با مراحل نوزادی و 
بالغ نماتود ها در گوسفندان نژاد کردی استان ایالم

bb

چكيد ه 

بررسی  مطالعه  این  از  هدف  است.  ایران  و  جهان  رسارس  در  اقتصادی  اهمیت  دارای  گوسفند  شیردان  در  مناتودها  انگلی  آلودگی های 
تغییرات آسیب شناسی بافت شیردان در گوسفندان با آلودگی طبیعی به مراحل نوزادی و بالغ مناتودها بود. به این منظور تعداد 240 عدد 
شیردان گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه صنعتی استان ایالم )1397-1398( جهت بررسی هر گونه ضایعه بافتی ماکروسکوپی به روش 
منونه گیری تصادفی ساده جمع آوری شدند. مناتودها از مخاط شیردان جدا گردیدند و بر اساس مشخصات ریخت شناسی شناسایی شدند. از 
هر شیردان قطعه ای به ابعاد 1×2×2 سانتی مرت مکعب برای مطالعه ریزبینی و ضایعات بافتی تهیه شد و در فرمالین 10% ثابت گردید. پس 
از تهیه مقاطع بافتی به ضخامت 6 میکرون بوسیله میکروتوم به روش هامتوکسیلین-ائوزین رنگ آمیزی و با میکروسکوپ نوری ارزیابی 
  Marshallagia occidentalis ،)%43/65( Marshallagia marshalli آسیب شناسی شدند. تعداد 160 شیردان )66/7%( آلوده به گونه های 
مطالعه  در  بودند.   )%5(  Parabronema skrjabini و   )%0/04(  Haemonchus contortus  ،)%15/5(  Ostertagia circumcincta  ،)%2/5(
آسیب شناسی مخاط شیردان، با از بین رفنت سلول های پاریتال و جایگزین شدن آن ها توسط سلول های موکوسی؛ دچار هیپرپالزی و طویل 
شدن غدد و نیز افزایش ضخامت مخاط شده بود. نفوذ تعداد قابل توجهی از سلول های التهابی با غلبه سلول های تک هسته ای به همراه 
ائوزینوفیل ها در بافت همبند پارین مخاط و اطراف غدد حاوی مقاطعی از نوزاد مناتودها بیانگر بروز گاسرتیت هیپرتروفیک مزمن بود. با 
توجه به یافته های آسیب شناسی آلودگی کرمی بافت شیردان با مناتودها در گوسفندان منطقه، مطالعات تکمیلی به منظور شناسایی و کاهش 

ضایعات شیردانی و خسارات اقتصادی توصیه می گردد.  
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Nematodes infections in sheep abomasum are the importance of economic and public health throughout the world 
and Iran. The current study was aimed to study histopathologic changes due to larvae and adult stages of nematodes 
in abomasum of naturally infected Kurdish sheep. For this purpose, a total numbers of 240 abomasa of slaughtered 
sheep from Ilam industrial slaughterhouse (2018-2019) were randomly collected for gross lesions and microscopic 
observations. Nematodes were removed and identified based on morphological characteristics. For histologic obser-
vations, a cube piece of each abomasum tissue (1 × 2 × 2 cm3) were prepared and fixed in 10% buffered formalin. 
Then sections (6 μm) were prepared using microtome and stained with Hematoxylin and Eosin (H&E) to observe 
histologically by using light microscope. Of all examined abomasa, 66.7% (160/240) were infected with five spe-
cies of adult nematodes including Marshallagia marshalli (43.65%), Ostertagia circumcincta (15.5%), Parabronema 
skrjabini (5%), M. occidentalis (2.5%), and Haemonchus contortus (0.04%). Histologically, there was hyperplasia 
and thickness of the mucosa and elongation of nodes with loss of parietal cells and replacement of mucous secreting 
cells. The severe infiltration of inflammatory cells, particularly Eosinophiles in parin connective tissue of mucosa and 
around the abomasal nodes as well as a few larvae sections elucidated chronic hypertrophic gastritis. From the results 
of histologic changes due to helminths infection in abomasa of examined sheep, it was concluded further studies are 
necessary to identify and decrease economic losses in the region.

Key words: Histopathology, Abomasum, Nematode, Sheep

مقدمه
از  ترتیب  به  اسپیروریده  و  تریکوسرتنژیلیده  خانواده های  مناتودهای 
راسته های اسرتونژیلیدا و اسپیروریدا از انگل های با اهمیت شیردان در 
نشخوارکنندگان کوچک اهلی و وحشی در دنیا و ایران می باشند )14(. 
چرای  با  کوچک  نشخوارکنندگان  شیردان  در  شایع  انگلی  مناتودهای  از 
آزاد در مناطق معتدل جهان و ایران نیز گونه های Ostertagia می باشند 
يا  رشد  توقف   Ostertagia گونه های  زندگی  چرخه ی  در   .)25  ،14  ،8(
است.  مطرح  شیردان  بافت  در  مناتود  عفونت زای  نوزاد  هيپوبيوزیس 
نوزاد این مناتود پس از بلع در غدد پاريتال شیردان پوست اندازی کرده و 
ترشحات شیمیایی و تخریب مکانیکی آن موجب کاهش تعداد سلول های 
غدد پاريتال شده و در نتیجه ترشح اسید معده کاهش می یابد. با افزایش 
دنبال آن  به  قلیایی شده و  پپسینوژن، محیط شیردان  ترشح گاسرتین و 
کاهش   .)23،22،9( می  دهد  رخ  شیردان  مخاطی  سلول های  هیپرپالزی 
به  خون  پالسامی  پروتئین های  رفنت  دست  از  شیردان،  هضمی  قابلیت 

دلیل بروز ضایعات در سد اپیتلیال شیردان، انحراف پروتئین های پالسام 
شیردان  در  ایمنی  پاسخ  نیز  و  التهابی  فرآیندهای  بافت ها،  ترمیم  برای 
و  استیر  و   )10( همکاران  و  کووپ   .)27( می گردند  فعال  دیده  آسیب  
  Ostertagia همکاران )26( گزارش منودند که پاتولوژی آلودگی گونه های
 .)26،10( می باشند  دام  در  پروتئینی  کمبودهای  بروز  عامل  شیردان  در 
بنابراین، عالیم کاهش پروتئین های پالسامی خون، کاهش اشتها، کاهش 
وزن، کاهش باروری دام و نیز کاهش فرآورده های دامی به ویژه در شکل 
تحت درمانگاهی آلودگی با گونه های Ostertagia دیده می شود )28،27(.

آلودگی  آسیب شناسی  و  ریخت شناسی  خصوص  در  مختلفی  مطالعات 
بالغ مناتود ها به ویژه در خصوص  با مراحل نوزادی و  شیردان گوسفند 
شده  انجام  آنها  آلودگی  شدت  به  توجه  با   Ostertagia گونه های 
مناتودهای به  گوسفند  شیردان  آلودگی  ایران  در   .)22،7،5،2(  است 
 Parabronema skrjabini و Ostertagia spp ، Haemonchus contortus
خوزستان  و  اصفهان  مازندران،  استان های  هوایی  و  آب  منطقه  سه  از 
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آلودگی   فراوانی   )12،11( همکاران  و  اسالمی   .)20( است  شده  گزارش 
 %18/6 و   % 51/6 وحشی  گوسفند  در  را   Ostertagia circumcincta
آلودگی  در  را  غالب  گونه ی   )20( همکاران  و  نبوی  کردند.  گزارش 
شیردان گوسفند با مناتودها در استان های اصفهان، مازندران و خوزستان 
گونه ی Ostertagia circumcincta )19/35%( گزارش منودند. امنیت طلب 
در  را   Ostertagia circumcincta به  آلودگی  میزان   )2( همکاران  و 
)19( شیوع  نبوی و نجف زاده  کردند.  گزارش  گوسفندان خوی %92/64 
آلودگی به گونه های Ostertagia را نیز در شیردان گوسفندان اهواز %26 
 )1( ال-عامری  و  ال-دهر  ایران،  همسایه  کشورهای  در  منودند.  گزارش 
شیوع آلودگی گوسفندان به گونه های Ostertagia را در استان کوت عراق 

گونه های   به  آلودگی  نیز   )15( همکاران  و  کردند. حسن  گزارش   %100
منودند.  گزارش   %12 عراق  کرکوک  شهر  گوسفندان  در   Ostertagia
 Ostertagia circumcincta به   آلودگی   )21( همکاران  و  پاولوویک 
همکاران  و  آرگاو  کردند.  گزارش   %95/23 بلگراد  گوسفندان  در  را 
 %80/7 را  اتیوپی  گوسفندان  در   Ostertagia گونه های  به  آلودگی   )3(
 )2( همکاران  و  امنیت طلب  و   )5( همکاران  و  عزیزی  منودند.  گزارش 
 Ostertagia با دو گونه  ضایعات آسیب شناسی آلودگی شیردان گوسفند 
circumcincta و Ostertagia trifurcate گزارش کردند. فرشید و همکاران 
)14( نیز تغییرات آسیب شناسی ایجاد شده در آلودگی طبیعی گوسفندان 
ماکویی با گونه Teladorsagia circumcincta نیز گزارش کردند. بنابراین 

 Marshallagia.شکل 1 - بالغ مناتودهای جدا شده از شیردان گوسفندان تحت مطالعه در شهرستان ایالم )درشت منایی 400×(: الف

marshalli ب.Marshallagia occidentalis.، ج. Ostertagia circumcincta، د. Haemonchus contortus، ه. انتهای قدامی کرم نر 

. Parabronema skrjabini و. انتهای خلفی کرم نر ،Parabronema skrjabini

تغییرات بافت شیردان در آلودگی طبیعی با مراحل نوزادی و ...
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با توجه به نقش آلودگی  با مناتود های انگل شیردان گوسفندان از جمله 
گونه های Ostertagia در کاهش تولیدات دامی، خسارات اقتصادی، بروز 
مقاومت طبیعی در برابر درمان و نیز نقش تغییرات بافتی شیردان در 
به منظور  از مناتودها؛ بررسی حارض  با تعداد کمی  آلودگی  تحت بالینی 
انگل  مناتود های  با  طبیعی  آلودگی  در  شیردان  بافتی  ضایعات  مطالعه 

شیردان گوسفندان نژاد کردی استان ایالم انجام شد.

مواد و روش  کار
محل منونه برداری

استان ایالم )'N39°33 و'E24°46( در غرب ایران و در دامنه سلسله جبال 
زاگرس قرار داشت که به دلیل اختالف در ارتفاع مناطق مختلف استان، 
اختالف دما و میزان بارندگی در بخش های شاملی، جنوبی و غربی زیاد 
بوده و از نظر اقلیمی دارای مناطق رسدسیری، گرمسیری و معتدل بود 

شکل 2 - مخاط شیردان گوسفند آلوده به نوزاد مناتودها با تعداد قابل توجهی از ندول های برجسته و سفید رنگ با سوراخ مرکزی )فلش: 

ندول ها(.

شکل 3- ضایعات بافتی ناشی از آلودگی غدد پاریتال شیردان گوسفند با نوزاد مناتودها )افزایش ضخامت مخاط، اتساع غدد پاریتال )فلش 

قرمز( با مقاطع عرضی از نوزاد مناتودها )فلش آبی( و نفوذ سلول های آماسی در بافت همبند پارین مخاط اطراف غدد )فلش سیاه(، رنگ 

آمیزی H&E، درشت منایی 400×(.
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)28(. استان ایالم یکی از مناطق مستعد پرورش گوسفند در کشور است 
امور عشایری کشور  بر اساس گزارشات سازمان دامپزشکی کشور و  که 

در سال 1395، 851320 رأس گوسفند و بره در این استان وجود دارند.

روش جمع آوری و شناسایی مناتود ها
ایالم  صنعتی  کشتارگاه  در  شده  کشتار  گوسفندان  از  شیردان  عدد   240
در طی سال های 1398-1397 به صورت تصادفی جمع آوری شدند. پس 
الک  از  دادن  عبور  و  مخاط  شستشوی  و  شیردان  محتویات  تخلیه  از 
120، مناتودها جمع آوری شدند. مناتودهای جدا شده از شیردان در رسم 
فیزیولوژی 0/85% و در دمای 4+ درجه سانتی گراد اسرتاحت داده شدند 

و با استفاده از کلیدهای تشخیص شناسایی شدند )24، 13(.

روش مطالعه آسیب شناسی
با  برجستگی های  و  ضایعات  دارای  که  مطالعه  تحت  شیردان های  از 
سوراخ مرکزی در مخاط بودند قطعاتی به ابعاد 1×2×2 سانتی مرت مکعب 
تهیه شد و در فرمالین 10% ثابت گردیدند. در آزمایشگاه آسیب شناسی 
دانشکده دامپزشکی،.از منونه های بافتی مقاطعی به ضخامت 6 میکرون 
تهیه گردید و به روش هامتوکسیلین-ائوزین (H&A) رنگ آمیزی شدند. 
با  بافت شناسی  تغییرات  نظر  از  شیردان  بافتی  منونه های  از  یک  هر 
قرار  بررسی  نوری و درشت منایی 400× مورد  از میکروسکوپ  استفاده 

گرفتند )18،6(.

نتایج
گونه های  و  بود   )160:240(  %66/7 آلودگی  فراوانی  بررسی،  این  در 

  Marshallagia occidentalis  ،)%43/65(  Marshallagia marshalli
 Haemonchus contortus  ،)%15/5(  Ostertagia circumcincta  ،)%2/5(
)0/04%( و Parabronema skrjabini )5%( شناسایی شدند )شکل 1(. در 
بافت شیردان، در سطح مخاط و در ناحیه پیلوریک شیردان برجستگی های 
با سوراخ مرکزی مشاهده شدند )شکل 2(. از 22 منونه بافت شیردان با 
غدد  داخل  در  مناتودها  نوزاد خفته  مقاطع  منونه   8 در  بافتی،  ضایعات 
ضخیم شدگی  ریزبینی،  مطالعه  در   .)3 )شکل  گردید  مشاهده  شیردان 
مخاط شیردان و نیز اتساع و طویل شدن غدد ترشحی مشاهده شد. در 
و  بودند  رفته  بین  از  پاریتال  سلول های  شیردانی،  بافت  ضایعات  محل 
در  بودند.  آن ها شده  جایگزین  موکوس  مولد  ترشحی جدید  سلول های 
تک  نوع  از  آماسی  سلول های  شدید  نفوذ  شیردان،  دیده  ضایعه  بافت 
شده  متسع  غدد  اطراف  در  ائوزینوفیل  زیادی  تعداد  ویژه  به  هسته ای 
از نوزاد مناتودها در داخل  پارین مخاط شیردان به همراه مقاطعی  در 
مزمن  هیپرتروفیک  گاسرتیت  گردیدند.  مشاهده  آن ها  ترشحی  مجرای 
ناشی از حضور نوزاد خفته مناتودها در بافت شیردان نیز دیده شد )شکل 
 Ostertagia circumcincta 4(. ضایعات بافتی ناشی از آلودگی با مناتود
در 8  شیردان مطرح بود. بنابراین ایجاد ضایعات با گونه مناتود مذکور 

ارتباط داشت.

بحث
سایر  همراه  به  معموال  مناتودها  انگلی  گونه های  با  شیردان  آلودگی 
که موجب  است  در گوسفندان مطرح  گوارش  انگيل دستگاه  مناتودهاي 
آسيب و نارسايي در عملكرد دستگاه گوارش با بروز عالیم بی اشتهایی، 
تب خفيف، كاهش وزن و اسهال مي شوند. خصوصيات اپيدميولوژیک و 

شکل 4- هیپرپالزی سلول های جامی مولد موکوس در مخاط شیردان گوسفند ) طویل شدن غدد ترشحی با جایگزینی و افزایش تعداد 

سلول های جامی در این غدد )فلش زرد(، اتساع غده حاوی مقاطع عرضی )فلش سیاه( و طولی )فلش قرمز( نوزاد مناتودها و نفوذ 

سلول های آماسی در بافت همبند پارین مخاط اطراف غدد آلوده )فلش آبی(، رنگ آمیزی H&E، درشت منایی 400×(.)فلش: ندول ها(.

تغییرات بافت شیردان در آلودگی طبیعی با مراحل نوزادی و ...
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بيامري زايي گونه های انگلی مناتودها در نشخوارکنندگان و مقاومت در 
برابر داروهای ضدکرمی، اهميت اقتصادي نايش از خسارات وارده توسط 
زیرا کنرتل و درمان موفق  را در گوسفندان نشان می دهد.  انگل ها  این 
آلودگی کرمی در نشخوارکنندگان نیاز به آگاهی از میزان شیوع، ضایعات 
دارد  انگل شیردان گوسفندان  مناتودهای  غالب  گونه های  نقش  و  بافتی 

.)17 ،16 ،5 ،4(
گونه های  به  آلوده  بافت  در  آسیب شناسی  تغییرات  حارض  مطالعه  در 
انگلی مناتودها شامل ضخیم شدن الیه مخاطی شیردان، اتساع و تخریب 
غدد پاریتال و جایگزینی آن ها با گابلت سل ها و حضور نوزاد مناتودها در 
این غدد بود. در مطالعه عزیزی و همکاران )5( ضایعات آسیب شناسی 
غدد  در  اتساع  با  گوسفندان شهرکرد  شیردان  در   Ostertagia گونه های 
پاریتال،  سلول های  تعداد  در  کاهش  انگل،  نوزاد  نفوذ  دلیل  به  شیردان 
نوتروفیل  التهابی  سلول های  نفوذ  و  مخاطی  سلول های  هیپرپالزی 
و  امنیت طلب  بود.  همراه  شیردان  مخاط  پارین  الیه  در  ائوزینوفیل  و 
نفوذ  را  گوسفندان  اوسرتتاژیوزیس  پاتولوژیک  نغییرات   )2( همکاران 
در  ائوزینوفیل ها  و  مونوسیت ها  پالسامسل ها،  شامل  آماسی  سلول های 
بین غدد مخاطی شیردان و التهاب گرانولوماتوزی با کانون های نکروزه، 
هیپرپالزی غدد ترشحی، احتقان شیردان و تشکیل کیست گزارش کردند. 
شیردان  هیستوپاتولوژیک  ضایعات   )17( همکاران  و  تفتی  خداکرم 
ائوزینوفیلیک، ضخیم  گرانولوماتوز  گاسرتیت  را  فارس  استان  گوسفندان 
بافت  سلول های  هیپرپالزی  نتیجه  در  شیردان  غدد  اتساع  مخاط،  شدن 
اپیتلیال و مخاط شیردان، وجود نوزادهای Ostertagia در غدد پاریتال و 
ندول های مخاطی، نفوذ لنفوسیت ها، پالسامسل ها و ائوزینوفیل ها گزارش 
مخاطی  غدد  پرولیفراسیون  هیپرتروفیک،  مزمن  گاسرتیت  در  منودند. 
گزارش  نیز  لنفوسیت ها  ویژه  به  آماسی تک هسته ای  نفوذ سلول های  و 
مراحل  به  گوسفندان  تجربی  آلودگی  با   )22( همکاران  و  اسکات  شد. 
اتساع و کاهش در   Ostertagia circumcincta بالغ  نوزادی عفونت زا و 
تعداد غدد شیردان، هیپرپالزی مخاط، افزایش گابلت سل ها و نفوذ قابل 
توجه سلول های آماسی نوتروفیل و ائوزینوفیل گزارش کردند. بالنچارد 
 Ostertagia به  آلوده  گوسفندان  شیردان  ضایعات  نیز   )6( همکاران  و 
circumcincta را اتساع غدد پاریتال، تجمع کانونی لنفوسیت ها، افزایش 
سلول های مخاطی، افزایش ضخامت شیردان و تجمع سلول های التهابی 
غدد  در  ائوزینوفیل ها  و  منوسیت ها  پالسامسل ها،  نفوذ  منودند.  گزارش 
نتیجه  در  پاریتال  غدد  اتساع  مخاط،  شدن  ضخیم  شیردان،  مخاطی 
شدن  ضخیم  شیردان،  مخاط  و  اپیتلیال  بافت  سلول های  هیپرپالزی 
دیواره عروق و التهاب گرانولوماتوز با کانون های نکروتیک گزارش شد. 
تشکیل  شیردان،  غدد مخاطی  هیپرپالزی  و  تخریب  دیگری،  مطالعه  در 
کیست، افزایش گابلت سل ها و افزایش اشکال میتوزی این سلول ها گزارش 

شد )22(.

نتیجه گیری نهایی
و  نوزاد  به  آلوده  گوسفندان  شیردان  بافت  آسیب شناسی  مطالعه  نتایج 
بالغ مناتودها از جمله گونه های Ostertagia circumcincta باعث ایجاد 
تغییرات آسیب شناسی در بافت شیردان می شود. بنابراین در برنامه های 
به  شیردان  در  آسیب شناسی  نتایج  به  توجه  انگلی،  آلودگی های  کنرتل 

منظور جلوگیری از ابتال به این انگل ها و کاهش خسارات ناشی از آن ها 
در گوسفندان منطقه توصیه می گردد.
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