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چكيده
یباشد كه حضور آن در نشخواركنندگان اهلي و وحشي در سراسر
سيستي سركوس تنياكوليس مرحله الروي تنيا هيداتيژنا م 
یباشد .هدف از انجام اين مطالعه تع یی ن میزان
جهان گزارش شده است .اين سيستي سركوس يك انگل شايع گوسفند در ايران م 

آلودگی به سیستی سرکوس تنیاکولیس ،طبقه بندی شدت ضایعات کبدی آن و توصیف خصوصیات آسیب شناسی ضایعات این

یباشد .در اين مطالعه از  043الشه گوسفند بررسي شده ( 952راس در کشتارگاه نجف آباد و  18راس در
الرو در گوسفند م 

کشتارگاه جونقان) ،به ترتیب  56راس گوسفند (  )% 25 / 48و  )%73( 03به سيستي سركوس تنياكوليس آلوده بودند .اين كيست در
نواحي آناتوميكي مختلف مشاهده شد كه شامل كبد ،مزانتر ،چادرينه ،پرده صفاق و ديافراگم بود .هيچ گونه كيست سيستي

سركوس تنيا كوليس در قلب و ريه گوسفندان كشتار شده وجود نداشت .در كبد گوسفندان آلوده چندين مسیر مهاجرت مارپيچ به
رنگ قرمز تا قهوه ای و یا سفيد متمايل به خاكستري مشاهده شد .بررسي هيستوپاتولوژي ضایعات کبدی تازه تش یک ل شده نشان داد

که مسیرهای مهاجرت مملو از گلبولهای قرمز ،فیبرین و خردههای بافتی بودند .همچنین در مسیرهای مهاجرت ،مقاطع الرو تنیا

هیداتیژنا ،نکروز و دژنراسیون سلولهای کبدی و نفوذ سلولهای آماسی نیز مشاهده شد .نكروز كازئوز و آهكي شدن در ناحيه

مركزي كانالهاي مهاجرت قدیمی دیده شد .تعداد زيادي سلولهاي ماكروفاژ يا سلولهاي اپيتليوئيد و سلولهاي غول پيكر در
لها نفوذ كرده بودند،
تها و پالسما س 
اطراف منطقه نكروز مشاهده شد .اين ساختارها توسط بافت همبند كالژنه كه در آن لنفوسي 

احاطه شده بود .جهت طبقه بندي شدت ضايعات كبدي ،تعداد كانالهاي مهاجرت در سطوح كبد شمارش شده و به سه درجه

خفيف (كمتر از پنج مسير مهاجرت) ،متوسط (بين پنج تا ده مسير مهاجرت) و شديد (بيشتر از ده مسير مهاجرت) طبقه بندي گرديد

كه به ترتيب در  % 19 / 05 ،% 76 / 19و  %4/ 76از موارد مشاهده شد .نتايج اين مطالعه نشان داد كه مهاجرت كبدي الروهاي تنيا
یتواند باعث ضرر اقتصادي گردد و برنامههاي كنترل اين بيماري توصيه و تأكيد میشود.
هيداتيژنا م 

کلمات كليدي :سيستي سركوس تنياكوليس ،ضايعات كبدي ،گوسفند
٭ نویسنده مسئول :حسین نورانی

آدرس :گروه پاتوبيولوژي ،دانشكده دامپزشكي ،دانشگاه شهركرد ،شهرکرد ،ایران .تلفن24427 4 03814 :

پست الکترون کی

nourani_hossein@yahoo.com :
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مقدمه

سیستی سرکوس تنیاکولیس

( Cysticercus

 ،)tenuicollisمتاسستود کرم نواری تنیا هیداتیژنا

یباشد (  .) 17انگل تنیا
) (Taenia hydatigenaم 

هیداتیژنا در روده کوچک تعداد زیادی از میزبانان
نهایی شامل سگ ،گربه ،موش و گوشتخوران وحشی

همانند گرگ و روباه در سراسر جهان (16و )14و ایران
( )6گزارش شده است .میزبانان واسط برای الرو این
انگل نشخواركنندگان اهلي و وحشي به خصوص
یباشد ( .)9همچنین خوک و سنجاب نیز به
گوسفند م 

است که سیستی سرکوس تنیاکولیس به عنوان یک
یباشد (.)8
علت مهم ضایعات و حذف کبد م 

در ایران میزان شیوع سیستی سرکوس تنیاکولیس

در مطالعات مختلف بین  % 12 / 87 –% 28 / 36گزارش
شده است (15و )12ولی با توجه به این که به ضایعات
اختصاصی این الرو در كبد توجه کمتری شده است،
هدف از انجام این مطالعه ،شناسایی میزان آلودگی به
سیستی سرکوس تنیاکولیس ،شدت و خصوصیات

آسیب شناسی ضایعات کبدی این الرو در گوسفند

یباشد.
م 

عنوان میزبان واسط این الرو گزارش شده است.

مواد و روش کار

ینمایند.
با این انگل دفع شده و چراگاهها را آلوده م 

که  952راس در کشتارگاه نجف آباد و  18راس در

تخمهای تنیا هیداتیژنا همراه مدفوع گوشتخواران آلوده
میزبانان واسط از طریق خوردن تخم آلوده میشوند و

اين تحقیق بر روی الشه  043گوسفند انجام گرفت

کشتارگاه صنعتی جونقان ذبح شده بودند .بعد از ذبح

بعد از هضم شدن پوسته تخم ،انکوسفرها آزاد شده و

حیوانات ،محوطه صدری ،شکمی و سطح سروزی

یرسند .انکوسفرها ممکن است در کبد باقی
کبد م 

تنیاکولیس بررسی شد .در كشتارگاه صنعتي جونقان،

در دیواره روده مهاجرت نموده و از طریق ورید باب به

ارگانها جهت یافتن یک ستهای سیستی سرکوس

بمانند و یا به چادرینه ،روده بند و سطوح سروزی حفره

بافت کبد  03رأس گوسفند کشتار شده مبتال به سيستي

بطنی مهاجرت نمایند و در این نواحی تکامل یابند

سركوس تنياكوليس جهت تع یی ن شدت ضایعات اين

اثرات عفونت با سیستی سرکهای تنیا هیداتیژنا بر

ضايعات بر اساس شمارش مسيرهاي مهاجرت در

( .) 14

میزبانان واسط به میزان زیادی به شدت آلودگی،
ارگانهای درگیر و حضور عفونتهای همزمان بستگی

دارد (  .) 14الرو تنیا هیداتیژنا در بافت کبد مهاجرت
ینماید
نموده و مسیرهای خونریزی و فیبروزه ایجاد م 

که به آن هپاتیت سیستی سرکوزی
سرکوزی،

التهاب

ر یه

سطوح جداری و احشايي بافت كبد تعيين و به سه
متر از پنج مسير مهاجرت) ،متوسط
درجه خفيف (ك 
(بين پنج تا ده مسير مهاجرت) و شديد (بيشتر از ده مسير
مهاجرت) طبقه بندي گرديد .جهت مطالعه خصوصيات

(Hepatitis

ميكروسكوپي مسیرهای مهاجرت الرو تنیا هیداتیژنا در

سرکوزی

تعدادی از آنها نمونه برداري و در فرمالين بافر % 10

یگویند ( .)9عالوه بر هپاتیت سیستی
) cysticercosaم 
سیستی

الرو مورد مطالعه ماکروسکوپی قرار گرفت .شدت

) (Pneumonitis cysticercosaنیز در اثر مهاجرت این

الرو گزارش شده است ( .)81در یک مطالعه
کشتارگاهی با بررسی  4000کبد بره مشخص شده

بافت کبد ،بر اساس مشخصات ماکروسکوپی از
قرار داده شد .پس از پايدار شدن نمونهها ،آمادهسازي

بافت و تهيه قالبهاي پارافيني ،برشهايي به ضخامت 5

بشناختی ناشی از نوزاد سستود تنیا71 ...
بررسی ضایعات آسی 

ميكرومتر گرفته شد و به روش متداول هماتوكسيلين-

زيادي خونريزي به صورت اليههاي متحدالمركز

ائوزين رنگآميزي گردید.

(پوسته پيازي) ،نکروز و دژنراسیون سلولهای کبدی و

نتایج

جمعيت كم سلولهاي آماسي مشاهده شد (شکل .)3

در بررسی ماکروسکوپی میزان آلودگی به سيستي

سركوس تنياكوليس در کشتارگاه صنعتی جونقان و

نجف آباد به ترتیب  03مورد ( )%73و  56مورد

(  )% 25 / 48بود .در این مطالعه در گوسفندان کشتار شده

آلوده ،یک ست سیستی سرکوس تنیاکولیس در نواحي

آناتوميكي مختلف شامل كبد ،مزانتر (شکل ،)1

چادرينه ،پرده صفاق و ديافراگم مشاهده شد که در آن
بیشترین میزان آلودگی در کبد وجود داشت .در این

بررسی هیچ گونه یک ست سیستی سرکوس تنیاکولیس

در قلب و ریه گوسفندان کشتار شده مشاهده نگردید.

در كبد گوسفندان آلوده مسيرهاي مهاجرت جدید و با
سن بیشتر به ترتیب بصورت چندين كانال مارپيچ به
رنگ قرمز تا قهوه ای (شکل  )2و سفيد متمايل به
خاكستري وجود داشتند .در بررسي هيستوپاتولوژي

در برخی مسيرهاي مهاجرت ،در مجاورت نواحی
خونریزی الروهای یک ستی مشاهده شد (شکل  4و .)5

در مسيرهاي مهاجرت قدیمی الرو تنیا هیداتیژنا نكروز

كازئوز و آهكي شدن (شکل  )6در ناحيه مركزي

كانالهاي مهاجرت وجود داشت .تعداد زيادي
سلولهاي ماكروفاژ و غول پيكر و بافت همبند در
اطراف این ناحيه مركزي مشاهده شد .اين ساختارها
توسط بافت همبند كه در آن لنفوسيتها و پالسما
لها نفوذ كرده بودند ،احاطه شده بود .شدت ضايعات
س
متر از پنج مسير
كبدي به سه درجه خفيف (ك 
مهاجرت) ،متوسط (بين پنج تا ده مسير مهاجرت) و
شديد (بيشتر از ده مسير مهاجرت) طبقه بندي گرديد
كه به ترتيب در  % 19 / 05 ،% 76 / 19و  %4/ 76از موارد
مشاهده شد.

مسيرهاي مهاجرت جديد الرو تنیا هیداتیژنا ميزان

تهای متعدد سیستی سرکوس تنیاکولیس به صورت کیسه پر از مايع كه در داخل آن
شکل  :1کیس 
یشود.
نها) مشاهده م 
يك پروتواسكولكس منفرد (پیکا 
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نها) دیده
نها) و مسيرهاي مهاجرت جدید آنها بصورت ضخیم ،مارپيچ و به رنگ قهوه ای (پیکا 
شکل  :2الرو تنیا هیداتیژنا در کبد (نوک پیکا 
یشوند .ستاره :کیسه صفرا
م 

×)
شکل  :3ناحیه پروتواسکولکس سيستي سرکوس تنیاکولیس در کبد (رنگ آميزي هماتوكسيلين-ائوزين ،بزرگنمایی 4

یشود
شکل  :4ميزان زيادي خونريزي به صورت اليههاي متحدالمركز (نوک پیکان) در مجاور یک مقطع الرو تنیا هیداتیژنا (پیکان) مشاهده م 
(رنگ آميزي هماتوكسيلين-ائوزين ،بزرگنمایی .)×4

بشناختی ناشی از نوزاد سستود تنیا91 ...
بررسی ضایعات آسی 

یشود
شکل  :5کوتیکول الرو تنیا هیداتیژنا (پیکان) به رنگ صورتی و هیالینه مشاهده م 
(رنگ آميزي هماتوكسيلين-ائوزين ،بزرگنمایی .)×01

شکل  :5مسیرهای مهاجرت الروهای تنیا هیداتیژنا در کبد گوسفند که مدت زمان بیشتری از پیدایش آنها گذشته است و نكروز كازئوز (پیکان) و
یشود (رنگ آميزي هماتوكسيلين-ائوزين ،بزرگنمایی .)×4
کلسیفیکاسیون (نوک پیکان) در ناحيه مركزي آنها دیده م 

بحث

میزان شیوع سيستي سركوس تنياكوليس در

گوسفند و بز در نقاط مختلف جهان متغیر گزارش شده

عفونتهای سيستي سركوس تنياكوليس در گوسفند
ممکن است تحت تاثیر نژاد و جنس باشد ( .) 16

در این مطالعه میزان آلودگی الشه گوسفندان

است (  7 ،11 ، 13و  Sissay .)5و همکاران در سال

کشتار شده به سيستي سركوس تنياكوليس در کشتارگاه

گوسفند  % 79و در بز  % 53گزارش نمودند ( .) 17

 56مورد (  )% 25 / 48بود .میزان شیوع سیستی سرکوس

 2008میزان شیوع سيستي سركوس تنياكوليس را در

صنعتی جونقان و نجف آباد به ترتیب  03مورد ( )%73و

همچنین  Senlikدر سال  2008میزان آلودگی با این

تنیاکولیس در استانهای مختلف ایران نیز متغیر گزارش

 % 24 /1گزارش نمود و نتیجه گیری کرد که شدت

 1994طی گزارشی اعالم نمودند  % 28 /36گوسفندان

الرو را در گوسفندان کشتار شده در استان بورسا تر یک ه

شده است (  3 ، 12 ، 15و  .)2عریان و همکاران در سال
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مورد مطالعه در استان فارس ،مبتال به عفونت با الرو تنیا

هیداتیژنا بودند ( .) 12

در بررسي كشتارگاهي دیگری در كرمان ،رادفر و

همكاران در سال  ، 2005ميزان شيوع الرو تنيا هيداتيژنا

را در گوسفند و بز به ترتيب  % 12 / 87و  %81/4گزارش
نمودند و بيشترين تعداد سيستي سركوس تنياكوليس در

چادرينه مشاهده شد ( .) 15

میزان آلودگی میزبانان واسط به سیستی سرکوس

تنیاکولیس تحت تأثیر عوامل بسیار زیادی قرار دارد که
یتوان به جمعیت سگ و سایر
از جمله آن م 

یتوانند به عنوان میزبان نهایی
گوشتخواران منطقه که م 

سستود تنیا هیداتیژنا عمل نمایند ،نحوه نگهداری و
تغذیه سگ در منطقه ،میزان آلودگی چراگاهها و

خوراک دامها با مدفوع میزبان نهایی ،استفاده از
داروهای ضد انگلی در میزبانان نهایی و واسط ،رعايت
اصول بهداشتي در كشتار دام و ميزان دسترسی میزبانان

آناتوميكي از نظر آماری اختالف معنی داری داشت
( .) 16
 Payan-Carreiraو همكاران در سال  2008براي

اولين بار كيست سيستي سركوس تنياكوليس را در
درون غشاء كوريوآالنتوئيك یک جنين بز در روز 70

آبستني گزارش نمودند .همچنین در گوسفند
یک ستهای زنده و دژنراتیو در تخمدانها ،لولههای
رحم ،رحم ،گردن رحم و مهبل مشاهده شده است
( .) 14
در اين مطالعه شدت ضایعات کبد در اثر مهاجرت

الرو تنیا هیداتیژنا بر اساس شمارش مسیرهای مهاجرت

در سطوح جداری و احشایی کبد ،به سه درجه خفيف،
متوسط و شديد طبقه بندي گرديد كه به ترتيب در
 % 19 / 05 ،% 76 / 19و  %4/ 76از موارد مشاهده شد.
در يك گله گوسفند در استان چهارمحال و

بختياري ،مهاجرت بسيار شديد الرو تنيا هيداتيژنا باعث

نهایی به امعاء و احشاء آلوده و سن میزبانان واسط اشاره

مرگ  4رأس بره در مدت يك هفته شده بود كه در

نمود ( 15 ،16و .)1

بافت كبد يكي از برههاي ارجاعي ،از نظر

در این مطالعه یک ست سیستی سرکوس تنیاکولیس

در نواحي آناتوميكي مختلف شامل كبد ،مزانتر،

ماكروسكوپي و ميكروسكوپي ضایعات این الرو
مشاهده شد ( .) 10

چادرينه ،پرده صفاق و ديافراگم مشاهده شد که در آن

 Yildirimو همكاران در سال  2006با بررسي

بیشترین میزان آلودگی در کبد وجود داشت و ریه و

آسيب شناسي و انگل شناسي بر روي نمونههاي كبد و
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Abstract
Cysticercus tenuicollis is the larval stage of Taenia hydatigena, the presence of which has
been reported in wild and domestic ruminants throughout the world. It is a common parasite
of sheep in Iran. This study was undertaken to determine Cysticercus tenuicollis infection
rate, to rank the severity of its hepatic lesions and to describe the pathological characteristics
of the lesions in sheep. Out of 340 examined sheep (259 in Najaf Abad and 81 in Joneghan
abattoir), 65 (25.48%) and 30 (37%) were infected with Cysticercus tenuicollis, respectively.
This cyst was observed in different anatomic locations including liver, mesentery, omentum,
peritoneum and diaphragm. There was no Cysticercus tenuicollis in the heart and lung of
slaughtered sheep. The liver of the infected sheep showed multiple red to brown or greyishwhite tortuous tracts .The histopathological examination of newly formed hepatic lesions
revealed migratory tracts filled with red blood cells, fibrin and tissue debris. The sections of
Taenia hydatigena larvae, hepatocellular degeneration, necrosis, and infiltration of
inflammatory cells were observed in the migratory canals too. Caseous necrosis and
calcification were seen in the central part of old migratory tracts. A large number of
macrophages or epithelioid cells and giant cells were seen around the necrotic area. These
structures were surrounded with collagenous connective tissue infiltrated by lymphocytes and
plasma cells. To rank hepatic lesions, the number of migratory tracts, in hepatic surfaces
were counted and assigned to one of the following categories including mild (1-4 migratory
tracts), moderate (5-10) and severe (>10) and the results were 76.19%, 19.05% and 4.76%,
respectively. The results of this study show that the migration of Taenia hydatigena larvae
can cause economic losses and the disease control programs are recommended and
emphasized.
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