
 

 

1400 سهغتاى، 41ؽوارُ 

 یاتا( انگل انکوسرکا فاسSEM) ینگاسکن یالکترون یکروسکوپمشاهده م

یرانتک کوهانه ا یدر شترها

5 علیزضا عاسهٌذ ،4 خیزاًذیؼ رضا ،3 ّاؽوٌیا ؽادی ،2 هیزسایی هحوذ ،1 قَْیی یًَظ

ؽْیذ ثبٌّز کزهبى، داًؾگبُ اًگل ؽٌبعیداًؾجَی دکتزای  .1

ؽْیذ ثبٌّز کزهبى، داًؾگبُ اًگل ؽٌبعی، گزٍُ . اعتبد2

پبیِ، داًؾگبُ ؽْیذ ثبٌّز کزهبى گزٍُ ػلَم داًؾیبر، .3

گزٍُ پبتَلَصی، داًؾگبُ ؽْیذ ثبٌّز کزهبىاعتبد، . 4

داًؾگبُ ثَػلی ّوذاى گزٍُ اًگل ؽٌبعی، اعتبدیبر، .5

چکیذُ:

 ،ّادر ؽتز .اعت ؽایع حیَاًات خاًگی در ؽکل ًخی ایھضایعات پَعتی حافل اس آلَدگی تا کزمسهیٌِ هطالعِ: 

 .رعاًذ سیزپَعت آعیة هیپیًَذی تافت تِ کِتاؽذ  هی اًکَعزکا فاعیاتا ؽذُ گشارػ گًَِ تیؾتزیي

تا اعتفادُ اس هیکزٍعکَج الکتزًٍی  هادُ تالغ، ٍ ًز کزم ّایًوًَِ تزرعی هَرفَلَصیکی، تاّذف حاضز هطالعِ: اّذاف

گزفتِ ؽذ.ّا تا اعتفادُ اس هیکزٍعکَج ًَری اًجامعالٍُ تز ایي ؽٌاعایی هیکزٍفیلزّا آى اًجام ؽذ.SEM اعکٌیگ

( هَردتزرعی ؽذُ تِ تزتیة تا هیکزٍعکَج الکتزًٍی اعکٌیگ)SEMزاجّای ًز ٍ هادُ تالغ اعتخکزم هَاد ٍ رٍػ کار: 

ٍ تا هیکزٍعکَج ًَری تزرعی  آهیشیّای هختلف رًگؽذُ تارًگآٍریجوع گزفتٌذ. ّوچٌیي هیکزٍفیلزّا قزار

گزدیذ.

 در ّوچٌیي.هؾاّذُ ؽذ   ٍ سائذّای دهی پیچیذگی ، اًکَعزکا فاعیاتاًز  کزم خلفی اًتْای اسSEM تزرعی ًتایج: در 

هؾاّذُ  هارپیچ فَرتآًْا تِ خلفی اًتْای ٍ ظاّز دار خؾيدًذاًِ خطَط فَرتتِ آًْا هیاًی قغوت هادُ، کزم ّای

تا  µm197 اًذاسُ  طَل هیکزٍفیلزّا تِ هقذار ّای هختلف آًْا هؾخـ ؽذ ٍآهیشی هیکزٍفیلزّا قغوتدر رًگ .گزدیذ

µm221 .تخویي سدُ ؽذ

 در ایزاىSEM اعاط تز اًکَعزکا فاعیاتا هَرفَلَصیکی جاهع تَفیف تحقیقات در پیؾگام حاضز گیزی: پضٍّؼ تتیجِ

 ایي هَرد در آیٌذُ تخقَؿ تحقیقات در ؽَدکِهی تَفیِ حاضز آهذُ در هطالعِدعتتِ ّاییافتِ اس اعت.تٌاتزایي

 .ؽَد اعتفادُ اًگل

یگاعکٌ یالکتزًٍ یکزٍعکَحکَّبًِ، ه یکاًکَعزکب، ؽتز : یذیکل ّایٍاصُ
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 هقذهِ     

 ثبفت ًذٍل ّبی در ثبلغ کزم یک ػٌَاى ثِ اًکَعزکب فبعیبتب ًوبتَد

ثذى ؽتز  هختلف ّبی در ثخؼ خَثی کِ ثِ( fibrousفیجزٍسی )

 ؽتزّبی در ثبر اٍلیي ثزای ایي اًگل کٌذ. یبفتِ سًذگی هی تَعؼِ

 تَعظ ثبر ًخغتیي . ایي اًگل(5) ؽذ یبفت کللٌذ تَعظ اعتزالیبیی

 ًبؽز هَرد ٍ ثبیي تَعظ ٍ ؽذُ تَصیف( 15) ٌّزی ٍ رایلیت

 ایي هَرفَلَصیکی ّوچٌیي هغبلؼبت .(2) قزارگزفت ثبسًَیغی

 کَتیکَل تَعظ ٌّزی ٍ کزم ّبی قغوت ثزرعی اعبط ثز ًوبتَد

 1981عبل  ًبؽز ٍ ثبیي ٍ 1938 عبل ثذاًیي ،1933درعبل  هبعَى ٍ

SEMهغبلؼِ  اخیز، ّبی (. در عبل1،2،9اعت) ؽذُ اًجبم

ٍضَح  ٍ ثشرگٌوبیی ثب را ّب کزم خبرجی هَرفَلَصیکی اعالػبت

 در (.10) ثَد دعتیبثی غیزقبثل قجالً کزدُ اعت کِ تغْیل ثْتزی

 گًَِ تَصیفی اسلحبػ هَرفَلَصیکی ثب اعتفبدُ اس ّیچ قجالً ایزاى،

 ؽتز اًکَعزکب فبعیبتب هیکزٍعکَح الکتزًٍی در هَرد اًگل

 ّبی دادُ اعبط ثز حبضز، هغبلؼِ اعت. در ًگزفتِ صَرت

اعتفبدُ اس  اعبط اعتفبدُ اس تصَیزثزداری ثب کِ ثز هَرفَلَصیکی

SEMِاًگل ثبلغ ثبر هَرفَلَصی اٍلیي ثزای دعت آهذ، ث 

 ؽذ. داد ًؾبى ثب ٍضَح ثْتزی در ایزاى اًکَعزکب فبعیبتب

 هَاد ٍ رٍػ کار 

 ّا اًگل
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BACKGROUND:Skin lesions of filaria worms are usually common in domestic animal. In 

camels, the most reported species is O. fasciata, which involves subcutaneous connective 

tissue OBJECTIVES: The present study was conducted morphologically characterize adult 

O.fasciata through scanning electron microscopy (SEM). In addition, microfillers were 

identified by light microscopy.METHODS: SEM suggested cloacal and the caudal papillae 

in the coiled posterior end of the male O. fasciata. In the females, annulations appeared as 

rough dentate lines and the posterior end was pointed and spirally coiled. The collected 

Microfilaria were also stained and examined by light microscope. Different parts were 

identified in the microfilariae staining. The size of microfillers was estimated to be 197 µm 

to 221 µm.RESULTS: The present research pioneered the comprehensive morphological 

and morphometric description of O. fasciata based on SEM in Iran. The findings obtained 

from the present study are recommended to be used in future research on this parasite 

Key words: Onchocerca,one-humped camel, Scanning Electron Microscope 
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 فیجزٍسی ثبفت ًذٍل ّبی حبٍی ٍعیلِ ثبلغی کِ ثِ ّبی کزم

 HCl) % /.2 پپغیي اعیذی اس هحلَل ثب اعتفبدُ ثَدًذ، ؽذُ احبعِ

pepsin) اًذاسُ ّضن ثز اعبط هحلَل الجتِ حجن .ؽذًذ ّضن 

هحلَل ّضوی  عپظ .گزفتِ ؽذ هَردثزرعی در ًظز ًذٍل ّبی

ؽذًذ. در  اًکَثِ گزاد عبًتی درجِ 37 دهبی حبٍی ًذٍل ّب در

 ثبلغ ّبی اًگل ٍجَد ؽذًذ ٍ ثزای ّضن ًذٍل ّب عبػت 4-8هذت 

 .(4) گزفتٌذ قزار هَردثزرعی ًَری هیکزٍعکَح ثب

 هیکزٍفیلزّا 

ًذٍل ّب در هحلَل  ّبی اعزاف پَعت هیکزٍفیلزّب، جغتجَ ثزای

گزاد  درجِ عبًتی 25عبػت در دهبی  24ثِ هذت  عزم فیشٍلَصی

ثب  عبًتزیفیَص ٍعیلِ عپظ ثِ در داخل اًکَثبکتَر اًکَثِ گزدیذ.

ّب  ًوًَِهحتَیبت  min10 دٍر دقیقِ، ثِ هذت 1000ؽزایظ 

 یب تبسُ صَرت آهذُ ثِ دعت ثِ (. هیکزٍفیلزّبی7) ُ ؽذرعَة داد

گیوغب، هتیلي ثلَ، ّوبتَکغلیي ائَسیي،  ثبرًگ آهیشی رًگ اس ثؼذ

(. ّوچٌیي عَل 11گزفتٌذ) قزار هَردثزرعی ثب هیکزٍعکَح ًَری

 ّب اسًظز ٍ خصَصیبت آى ّب اًذاسگیزیٍ قغز هیکزٍفیلز

 گزدیذ. تَصیف هَرفَلَصیکی

اًکَعزکا  اس(SEM)هیکزٍعکَج الکتزًٍی اعکٌیٌگ 

 فاعیاتا

هؾبّذُ ثب هیکزٍعکَح ثِ هٌظَر آهبدُ عبسی اًگل ثزای  

(، تؼذادی اس ًوًَِ ّب را در SEM)الکتزًٍی اعکٌیگ

درجِ عبًتی گزاد قزار هی دّین  4ٍ در دهبی  ٪2.5گلَتبرآلذئیذ 

تب هزحلِ فیکظ اٍلیِ صَرت پذیزد. پظ اس آى در ثبفز 

ؽغٌؾَ ؽذُ ٍ ثِ هٌظَر    pH;7کبکَدیالت عذین ثب ؽزایظ

فیکظ ثبًَیِ در تتزٍکغیذ اعویَم قزار هی گیزًذ. عپظ ًوًَِ ّب 

در غلظت ّبی صؼَدی اتبًَل آثگیزی هی ؽًَذ. پظ اس خؾک 

ثز رٍی اعتبة قزار گزفتِ ٍ در اداهِ  ثب رٍکؼ عال پَؽؼ ؽذى 

  SEMدادُ ؽذُ ٍ آهبدُ هؾبّذُ ٍ تصَیز ثزداری ثب هیکزٍعکَح 

هی گزدًذ.

 ًتایج

  اًکَعزکا ًذٍل ّای تَسیع

 در ٍیضُ ثِ) گزدى، عزف دٍ در ػوذتبً ًذٍل ّب ضبیؼبت ٍجَد

 پیؾبًی، ّبی اًذام( پبییي گزدى هتوزکشؽذًُشدیک  ّبی قغوت

 در ًذرت ثِ ًذٍل ّب ٍلی .داؽت ٍجَد ّب ؽبًِ عز، سیز چؾن ٍ

ًَاحی  1در تصَیز  .ؽذًذ هی هؾبّذُ آلَدُ حیَاًبت پؾت ًبحیِ

 1398-1397عبل کبهل  ًذٍل ّبی پیذاؽذُ در عَل یک

 ٍ هغغح ؽکل، ثیضی ثبفت، اسًظز ّب ؽذُ اعت. ًذٍل هؾخص

ؽذُ ؽجیِ  ثشرگ کَچک لٌفبٍی ّبی گزُ یک ظبّزی ثِ اسًظز

 ؽذت حیَاًبت ثِ. آهذًذ ثِ ًظز هی عخت لوغی ثَدًذ، اسلحبػ

 ًذٍل ّب ثَدًذ ایي ایي اس تزی گغتزدُ ّبی گزٍُ ؽبهل  آلَدُ

. ثَدًذ ؽذُ احبعِ صبف فیجزی ثبفت کپغَل یک تَعظ ّب اًگل

 ریبیی فیال ًبسک ّبی کزم اس ثزّن درّن ّبی تَدُ ّب، ًوًَِ درثزػ

 .2اعت تصَیز  ؽذُ دادُ ًؾبى

 

 
 ؽذُ در کپغَل فیثزٍسی ًذٍل احاطِ 2رٍی ؽتز                                                      تقَیز  هحل ًذٍل ّای حاٍی کزم سًذُ ٍ کلغیفِ ؽذُ تز 1تقَیز 
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 دٍ جٌظ ًز ٍ هادSEMُ هؾاّذات

  اًکَعزکا الف. جٌظ ًز

ای هؾبّذُ  ّبی ػزضی ثزجغتِ آًْب خظ  کَتیکَل رٍی ثز

ّبی پَعتی هبرپیچی  ٍاجذ ضخبهت ّوچٌیي کَتیکَل ّب، گزدیذ.

 هغبثق .ؽًَذ ّبی جبًجی قغغ هی هؾخصی ثَدًذ کِ در کٌبرُ

 ؽًَذ. قغغ هی ّبی پَعتی در کٌبرّبی جبًجی ضخبهت ،3 تصَیز

ثِ عوت  ًز جٌظ اًکَعزکب فبعیبتب خلفی اًتْبی ،4 تصَیز هغبثق

 سائذّبی کَچک ًیش اًتْبی آى ٍ در. اعت خَردُ پیچیذُ ؽکوی

 هؾبّذُ هی ؽَد.

 

  اًکَعزکا ب. جٌظ هادُ

ّبی ػزضی  خظ جٌظ هبدُ ؽبهل  کَتیکَل ثیزًٍی الیِ

 ّبی پَعتی ضخبهتٍاجذ  ًزّب هبًٌذ جٌظ کِ ثَدًذ ای ثزجغتِ

 ؽَدًذ.ّوچٌیي ّبی جبًجی قغغ هی هؾخصی ثَدًذ کِ در کٌبرُ

 ظبّز خؾي دًذاًِ خغَط صَرت ّب در قغوت هیبًی ثِ ایي خظ

 خلفی کزم هبدُ ثِ اًتْبی 6 در تصَیز .5 تصَیز ؽًَذ هی

هٌفذ  ،7 تصَیز. هی ثبؽذ هبرپیچ صَرت اعت کِ ثِ ؽذُ اؽبرُ

 دّذ. هیدفؼی در جٌظ هبدُ  را ًؾبى 

 اعت. عزضی تزجغتِ ّای خط دٌّذُ ًؾاى کِ اًکَعزکا فاعیاتا جٌظ ًزSEM 3 تقَیز

 

 ؽَد. خَردگی تِ عوت ؽکن دیذُ هی حالت پیچ اًکَعزکا فاعیاتا جٌظ ًز خلفی اًتْایSEM  4 تقَیز

68



 

ّای خؾي ظاّزؽذُ اعت. فَرت داًِ هادُ تِ در قغوت هیاًی  جٌظ ّای عزضی تزجغتِ خط 5تقَیز 

 

 

 

 

 

 

 دم کزم هادُ ًؾاى دادُ ؽذُ اعت. خَردگی اًتْای پیچ  6تقَیز 
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 ؽذُ اعت. قغوت هٌفذ دفعی در کزم هادُ تالغ تا فلؼ ًؾاى دادُ  7تقَیز 

  هیکزٍفیلز
 ضبیؼبت ًشدیکی در جلذی سیز اس ثبفتMicrofilariae هیکزٍفیالریب

 عَرکلی هحل هیکزٍفیلزّب ثِ درٍاقغ .اعتخزاج گزدیذًذاًکَعزکب 

 ًغجتبً هیکزٍفیلزّب ثَدًذ. ثبلغ اًگل حبٍی ّبی ًذٍل هحل ثب هَاسی

 عَل گیزی ؽذُ ثِ الرٍّب اًذاسُ ثَدًذ ثذٍى غالف ٍ ًبسک عَالًی،

µm197 تب µm221 ػزض ٍ µm 3 - µm6  تخویي سدُ ؽذًذ. در

هتلیي ثلَ  ّب کِ ثِ تزتیت ثبرًگ آهیشی هیکزٍفیلزّب 9ٍ 8 تصَیز

ّب  هیکزٍفیلزّب  آهیشی گزدیذًذ ًؾبى داُ ؽذُ اعت. رًگ ٍگیوغب

 ّب آى دهی اًتْبی کِ درصَرتی ٍ گزدی داؽتٌذ، صبف قذاهی اًتْبی

قغوت  12ٍ  11در تصَیز  ٍ هؾبّذُ گزدیذ. ثبریک ٍ ظزیف صَرت ثِ

تزتیت  آهیشی ّوبتَکغیي ائَسیي ثِ ثب رًگ هیکزٍفیلزّب قذاهی ٍ دهی

 اعت .   ؽذُ هؾخص

 

 
 آهیشی ؽذُ تا هتلیي تلَ هیکزٍفیلزرًگ  9آهیشی ؽذُ تا گیوغا                                              تقَیز  هیکزٍفیلز رًگ  8تقَیز 
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تا ّواتَکغیي ؽذُ هیکزٍفیلز رًگ قغوت دهی تاریک                      تقَیز11 تا ّواتَکغیي ؽذُ هیکزٍفیلز رًگ قغوت قذاهی گزد  10تقَیز

 تحث     

ًذٍل ّبی حبٍی  هَاسات در هغبلؼِ حبضز هیکزٍفیلزپیذاؽذُ ثِ

 ٍجَد رٍ اسایي ثز رٍی ؽتزّب پیذا ؽذ.اًکَعزکب فبعیبتب  اًگل ثبلغ

. کٌٌذ هٌؼکظ را ؽتزّب در ًذٍل ّب تَسیغ تَاًٌذ هی هیکزٍفیلزّب

در  ّوکبراى ٍ چیوِ تَعظ آهذُ دعت ثِ ًتبیج ثب حبضز ّبی یبفتِ

ػفًَت  ثب هغبیز هَجَد ّبی یبفتِ ّزچٌذ،. دارد هغبثقت 1984عبل 

 ایؾلز گبٍّب تَعظ هَردثزرعی در گَتَرٍسٍااًکَعزکب  الرٍّبی

اعت .ؽبیذ دلیل ایي تفبٍت ثِ ػلت ایي هَضَع کِ 1973 عبل در

در ًقبط ثخصَصی توزکش داؽتٌذ هزثَط  هیکزٍفیلزّب 

 ٍ خلفی اًذام هَرفَلَصیکی ّبی هؾخصSEMِ(.4،6،12گزدد)

  .کزد هؾخص رااًکَعزکب فبعیبتب  ًز ٍ هبدُ ثبلغ دٍ جٌظ ّز هیبًی

ّب  گًَِ ثیي تَاًذ هی ًز اًتْبی دهی سائذُ ّبی ثِ ایي صَرت تؼذاد

 اسًظز سائذّبی کَچک ّوچٌیي ایي. ثبؽذ هتفبٍت هختلف

حبضز  اهب در هغبلؼِ ثبؽٌذ؛ هتفبٍت تَاًٌذ هی اًذاسُ ٍ هَقؼیت

هبًٌذ  اًکَعزکب فبعیبتب کَچک اًتْبیی دهی جٌظ ًز سائذّبی

 .O هَجَد در گًَِ ّبی کَچک اًتْبیی دهی جٌظ ًز سائذُ

jakutensis ُ(. 3)ثبؽذ ؽذُ اعت هی کِ قجالً هؾبّذ 

 هبدُ در جٌظ ّبی ػزضی خظ ٍ کَتیکَل ظبّزی ؽکل

ّبی ػزضی کَتیکَل در قغوت هیبًی  ثب خظاًکَعزکب فبعیبتب 

 .O. jakutensis، O. gibsoniٍ O ّبی جٌظ هبدُ گًَِ

sweetae (.  3،13،14خَاًی داؽت) ؽذُ ثَد ّن کِ قجالً گشارػ

 هؾبّذُاًکَعزکب فبعیبتب. ػزضی درگًَِ خغَط دٍؽبخِ ؽذى

 قغوت در ای ؽبخِ خغَط دیگز ّبی اسگًَِ کذام ّیچ در ؽذ کِ

 اًتْبی (.16) اعت ًؾذُ گشارػ O. eberhardi جش ثِ جبًجی

 O. eberhardi ّوبًٌذ اًکَعزکب فبعیبتب خَردُ هبدُ پیچ خلفی

 ٍاقغ در ثبهٌفذ دفؼی جٌظ هبدُ دهی ّوچٌیي اًتْبیی (.16) ثَد

یک  (. اهب،14) ثَدO. sweetae ثِ ؽجیِ کبهالً آى ؽکوی عغح

 ثبػث درهٌفذ دفؼی ٍاقغ در قغوت دهی اتفبقی کبهالً اًقجبض

ؽذ کِ تفبٍت  O. gibsoni در هبًٌذی عَعیظ عزح یک ایجبد

 (.13) دّذ گًَِ هَجَد ًؾبى هی ایيثب  آؽکبری را

 گیزی ًتیجِ   

 ایي ثیَلَصی ؽذى رٍؽي ثِ حبضز هغبلؼِ در ؽذُ ارائِ ّبی دادُ

 خغَط ػولکزد اگزچِ،. کٌذ هی کوک ؽذُ ؽٌبعبیی ًبدر کزم

 در خؾي دًذاًِ دار پْلَّبی ٍ ثذى جبًجی عغح ػزضی جبًجی

 ٌّگبم در تَاًٌذ هی ّب آى اهب ًیغت، هؾخص ٌَّس هیبًی قغوت

 در اعبعی ًقؼ ّب، رثبط آعیت هیشثبى ٍ جلذی سیز ثبفت ثِ اتصبل

 ثبؽٌذ. داؽتِ ّب اًگل تغذیِ

 خَردُ اًتْبی پیچ ّبی سائذُ جبًجی، ّبی خظ هبًٌذ اس عبختبرّبی

 ؽذُ تَصیف هیبًی قغوت در خؾي دًذاًِ دار خغَط ٍ ًزّب خلفی

 ّوچٌیي آیٌذُ تحقیقبت در کِ ؽَد هی تَصیSEMِ اس اعتفبدُ ثب

 ّب آى کبرکزدّبی ٍ( TEM) ػجَری الکتزًٍی هیکزٍعکَح اس

 ًَػی اًکَعزکیبسیظ .ؽَد ًیش جْت ؽٌبعبیی ایي گًَِ ّباعتفبدُ

 ٍجَد ثبایي. اعت ایزاى در ؽتز هَجَد در ؽبیغ ًغجتبً پَعتی ضبیؼِ

 ثٌبثزایي. اعت ًؾذُ هؾخص ایزاى در ٌَّس ٍاعظ ایي اًگل هیشثبى

 ٍ ٍاعظ ّبی هیشثبى ؽٌبعبیی ثزای دیگزی هغبلؼبت ؽَد هی تَصیِ
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 ؽَد. اًجبم ثیوبری آًْب اس پیؾگیزی

 تؾکز ٍ قذرداًی   

هغئَل کؾتبرگبُ کزهبى آقبی هٌْذط  اس در ایٌجب السم اعت 

ثیگشادُ  ٍ کبرؽٌبط آسهبیؾگبُ داهپشؽکی داًؾگبُ ؽْیذ ثبٌّز 

 ًذا دًُوَ تهغبػذ ٍصُپز یيا مًجبا کزهبى آقبی اهیي سادُ کِ در

 . ینًوبی تؾکز
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