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بررسي آسيب شناختی نوچه
  )Linguatula serrata )Frohlich, 1789 در 

گره های لنفاوی  روده بندي گاوميش

چکيد ه
Linguatula serrata با گس�ترش جهانی به ویژه در نواحی گرمس�يری و نيمه گرمس�يری است که به عنوان یکی از 
عوامل بيماری های مش�ترک انس�ان و دام می باش�د. هدف از این مطالعه، ارزیابی ضایعات آس�يب شناسی این انگل 
 در گ�ره ه�ای لنفاوی روده بندي گاوميش بوده اس�ت. به منظور مطالعه ضایعات آس�يب شناس�ی نوچ�ه این بندپا در 
گره های لنفاوی روده بندي گاوميش، پس از کش�تار، گره های لنفاوی روده بندي متورم و بزرگ ش�ده از الش�ه جدا 
ش�دند و از نظر آلودگی به انگل L. serrata  بررس�ی گردیدند. از گره های لنفاوی روده بندي آلوده به نوچه این انگل 
لينگواتوال سراتا، مقاطع بافتی با ضخامت 5-4 ميکرون تهيه شد و به روش هماتوکسيلين- ائوزین رنگ آميزی شدند. 
از نظر ظاهري، گره های لنفاوی روده بندي گاوميش متورم، خيزدار و س�طح صافی داشتند. در بخش مرکزی گره های 
لنفاوی روده بندي کيست های متعدد مشاهده گردید. لنفوسيت ها کم و به طور عمده دچار آپوپتوز بودند. ماکروفاژها 
جایگزین لنفوس�يت هاي کاهش یافته ش�ده بودند. در قش�ر گره لنفاوی روده بندي، ترشحات فيبرینی وجود داشت. 
نواحی نکروزه در فوليکول های گره های لنفاوی روده بندي به همراه التهاب عروقي و التهاب اطراف عروقي در بخش 

قشر گره لنفاوی روده بندي نيز مشاهده گردید

کلمات کليد ي: Linguatula serrata، نوچه، گاوميش، آسيب شناسی
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مقد مه
گاومیش یکی از مهمترین انواع دام های ش��یری مناطق روس��تایی با 
سیس��تم پرورشی سنتی اس��ت که در کشورهای آس��یایی و آفریقایی در 
اقتصاد کشاورزی دارای اهمیت زیادی است. در کشورهای آسیایی گاومیش 
به دلیل سازگاری با آب و هوای مناطق گرمسیري و توانایی آن به انجام کار 
در ش��رایط به نس��بت متغیر آب و هوایی بر گاو ترجیح دارد. با این وجود، 
مطالع��ات کمی در زمینه بیماری های انگلی آن که داراي اهمیت از لحاظ 

بیماري هاي مشترک بین انسان و دام است، صورت گرفته است )33(. 
L.serrata انگل��ی با گس��ترش جهانی به ویژه در نواحی گرمس��یری 
و نیمه گرمس��یری اس��ت )11( که در س��ال 1779 میالدی گزارش شده 
اس��ت )33(. در س��ال 1950 میالدی بیماری لینگواتولوزیس نیز توس��ط 
سازمان بهداش��ت جهانی در فهرس��ت عوامل بیماری زای مشترک انسان 
و دام ق��رار گرف��ت )L.serrata .)11 در دس��ته پنتاس��تومیدا و خانواده 
لینگواتولی��ده قرار دارد. در مراحل نوچه ای و بالغ ضمایم حرکتی ندارند و 
دارای چند ردیف خار ریز می باش��ند. البته در مرحله نوزادی دو زوج پای 
 مفصلی دیده می ش��ود که به واسطه آن در طبقه بندی جزو بندپایان قرار 
می گیرند. ضمایم دهانی آن پنج قس��متی بوده و از منفذ دهانی و دو زوج 
قالب تش��کیل می گردد )28(. نوزاد این پنتاس��تومید در گره های لنفاوی 
علفخواران از جمله نش��خوارکنندگان )گاو، گاومیش، گوس��فند، بز( رش��د 
نموده تا به شکل عقونت زا تبدیل شود. انگل بالغ پس از بلعیده شدن احشا 
دام آلوده توس��ط سگ سانان تولید می شود )11(. در ایران برای نخستین 
 بار L.serrata از گوس��فند جدا ش��د )2( و توس��ط Rak )26( از سگ و 
گربه های ارجاعی به بخش انگل شناس��ی دانش��کده دامپزش��کی دانشگاه 
تهران نیز گزارش گردید. میزان شیوع آلودگی به L.serrata در کشورهای 
مختلف در س��گ 76/5-25 درصد و در گوس��فند 37-15/3 درصد اس��ت 

)22(. گس��تردگی دامنه ش��یوع آلودگی در این قبی��ل دام ها می تواند به 
دلیل وضعیت جغرافیایی، آب و هوایی و دسترس��ی میزبان نهایی به احشا 
آلوده نش��خوارکنندگان باش��د )28(. به طوری که می��زان آلودگی گزارش  
ش��ده L.serrata بالغ در س��گ از ش��هر کرد 62/2 درصد)22(، مرند 55 
درصد)28( و شیراز 76/47 درصد )6( بوده است. آلودگی به مراحل نوزادی 
و نوچه انگل در گاو )33،31(، گاومیش )7( گوسفند )1(، بز )29،27(، شتر 
)34،30،25،15( گزارش گردیده اس��ت. لینگواتولوزیس احشایی انسان در 
اث��ر آلودگی میزبان به L.serrata به دلیل مصرف آب و مواد غذایی آلوده 
به مدفوع حاوی تخم انگل و یا ترشحات تنفسی گوشتخواران مبتال به ویژه 
س��گ بروز می نماید. در این بیماری نوزاد در روده از تخم خارج شده و به 
ان��دام ه��ای مختلف از جمله کبد، ریه، گره های لنف��اوی روده بند و ندرتا 
مغز، ریه و پروس��تات مهاحرت می نماید. ورود انگل به این اعضا منجر به 
بروز ضایعات آسیب شناسی و عالیم مرتبط با آن در عضو آلوده می گردد. 
در نهایت نوزاد در این محل به صورت نوچه در آمده و یک تا چند سال در 
محل باقی می ماند تا آهکی ش��ود )20(.  نوع دیگر لینگواتولوزیس انسان, 
سندروم هالزون- مرارا است که در انسان مدت کوتاهی پس از مصرف کبد 
خ��ام یا نیم پخته آلوده و یا گره های لنفاوی احش��ایی آلوده علفخواران به 
ویژه بز اتفاق می افتد. عالیم آن به صورت عطس��ه، تورم و قرمزی صورت، 
افزایش ترش��حات بینی و چش��م و خارش ش��دید در محل گلو و دهان به 
واسطه تحریکات مخاط تنفسی و یا حساسیت احتمالی در برابر نوزاد انگل 
می باش��د )28،20(. تاکنون موارد درمانگاهی متعدد این بیماری مشترک 
انسان و دام از نقاط مختلف دنیا )20،14،13،8( و ایران گزارش شده است 
)4، 21، 32(.  گ��زارش وقوع آلودگی نوچه انگل L. serrata در گاومیش 
محدود به گزارش هایی از پاکس��تان )9( ، مصر )18(، هندوس��تان )33( و 
ایران )7( بوده اس��ت. اطالعات زیادی در مورد آس��یب شناس��ی  ضایعات 
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Pathologic study of Linguatula serrata (Frohlich, 1789) nymph in mesenteric lymph nodes of water buffalo
By: Yakhchali, M.   Associated Professor of Parasitology division, Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary 
Medicine, Urmia University, Urmia –Iran (Corresponding Author; Tel: +989144463959). and Tehrani, A.A.  Assistant 
Professor of Pathology Division, Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, 
Urmia –Iran.
Linguatula serrata is a zoonotic parasite with global expansion, particularly in tropical and subtropical areas. The 
aim of this study was to evaluate the pathological lesions caused by L. serrata in mesenteric lymph nodes (MLN) 
of water buffalo. To study the pathological lesions of nymphal stage in water buffaloes, enlarged and swollen MLN 
were collected and examined. Grossly, the MLN were swollen, edematous with smooth surface. In cut section of the 
lymph nodes, multiple cysts were observed in the medulla. Histological slides from MLN infected with L. serrata 
nymph were prepared and stained by Hematoxyline–Eosin (H&E). The lymphocytes reduced in number and were 
mainly apoptotic. The diminished lymphocytes were replaced with macrophages. There were fibrinous secretions 
in cortex of MLN. In the cortex of MLN, necrotic areas accompanied with vasculitis and prevascular cuffing was 
observed. 
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حاص��ل از نوچ��ه L.serrata در گ��ره های لنف��اوی روده بندي گاومیش 
بج��ز گزارش Sivakumar و همکاران )33( در دس��ترس نمی باش��د. بر 
این اس��اس، مطالعه حاضر به منظور بررس��ی ضایعات آسیب شناسی انگل 

L.serrata در گره های لنفاوی روده بندي گاومیش انجام شد.        

مواد وروش کار
  1- نمون��ه برداری و جس��تجوی نوچ��ه های  ان��گل L.serrata در 
گره های لنفاوی روده بندي- در زمان کش��تار گاومیش ها در کش��تارگاه 
ارومیه، گره های لنفاوی روده بندي از الش��ه جدا شدند. سپس نمونه های 
جمع آوری شده در داخل ظروف پالستیکی درب دار حاوی کیسه نایلونی 
و یخ به آزمایش��گاه انگل شناسی جهت ارزیابی های اولیه منتقل گردیدند. 
در طی 7-3 س��اعت نمونه ها از داخل ظرف حاوی یخ خارج ش��دند و پس 
از مشاهده ظاهری گره های لنفاوی روده بندي، موارد متورم و تغییر شکل 
یافته جدا شدند. نمونه ها در ظروف پتری برش داده شدند. پس از افزودن 
5 میلی لیتر سرم فیزیولوژی )0/85درصد( و هم زدن آنها، نوچه های انگل  
پس از 30 دقیقه به وس��یله لوپ جس��تجو جستجو ش��دند. از نوچه های 
L.serrata الم تهیه ش��د و از نظر ابعاد و ریخت شناسی ارزیابی ریزبینی 
گردیدند )35(. گره های لنفاوی آلوده نیز به آزمایش��گاه آس��یب شناس��ی 

انتقال یافتند. 
2- تهیه برش های آسیب شناسی-  ابتدا گره های لنفاوی روده بندي 
آلوده از نظر ضایعات درش��ت بینی L. serrata مورد ارزیابی قرار گرفتند. 
سپس برش های بافتی از گره های لنفاوی روده بندي آلوده تهیه گردید و 
در فرمالین 10درصد قرار داده ش��دند. سپس گره های لنفاوی روده بندي 
در پارافین ثابت ش��دند و برش های بافتی به ضخامت 5-4 میکرون از آنها 
تهیه گردید. برش های بافتی تهیه ش��ده از گره های لنفاوی روده بندي به 
روش هماتوکس��یلین-ائوزین )H&E( رنگ آمیزی شدند و با بزرگ نمایی 

×400 مورد ارزیابی ریزبینی قرار گرفتند )23،3(.

نتایج
مشاهدات درشت بينی

انگل شناسی 
در ای��ن مطالع��ه، نوچه ان��گل به رنگ ش��یری مایل به خاکس��تری، 
دراز و زبان��ی ش��کل ب��ا خط��وط عرض��ی ب��ود به ط��وری که در س��طح 
 ش��کمی- قدام��ی دو زوج چن��گال در اط��راف حف��ره دهان��ی داش��ت. 
نوچ��ه ه��ا دارای میانگین ط��ول 4 میلی متر و عرض تقریب��ا 1 میلی متر 

بودند. 

آسيب شناسی 
گ��ره های لنفاوی روده بندي گاومی��ش آلوده به نوچه انگل لینگواتوال 

سراتا متورم، خیزدار و دارای سطح صافی بودند )تصویر1(.

مشاهدات ریزبينی 
در مشاهدات ریزبینی گره های لنفاوی مزانتریک گاومیش، ضایعات به 

دو شکل حاد و مزمن بود.

ضایعات شکل حاد
در بخ��ش مرکزی گره های لنف��اوی روده بندي حفره هایی به صورت 
کیست مش��اهده گردیدکه بیانگر ضایعات مکانیکی ناشی از مهاجرت انگل 
L.serrata بودند. ضایعات عمدتاً به صورت واکنش های التهابی به همراه 
ضایع��ات نکروتی��ک بود. گرچه آث��ار مهاجرت نوچه در ب��رش های بافتی 
مش��اهده ش��د اما نوچه L. serrata در محل ضایعات گره لنفاوی حضور 
نداش��ت. هیپرپالزی لنفوبالس��تی موجب به هم خوردگی ساختار طبیعی 
فولیکول های لنفاوی شده بود و در برخی از فولیکول های لنفاوی تخریب 
آنها با تش��کیل فضاهای بینابینی همراه بود. در بخش قش��ری گره لنفاوی 
روده بندي، ترش��حات فیبرینی وجود داشت. در بخش مرکزی نیز افزایش 
لنفوبالست ها در البالی طناب های لنفاوی دیده مي شد. نواحی نکروزه در 

L.serrata شکل 1- گره لنفاوی روده بندي گاوميش آلوده به
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شکل 2- نکروز و کيستی شدن در ناحيه قشری گره لنفاوی روده بندي و کاهش 
لنفوسيتی ناشی از آلودگی H& E( L.serrataبزرگنمایی×400(.

L.serrata شکل 3- التهاب اطراف عروقي حاصل از آلودگی به
)H&E، بزرگنمایی×400(.

شکل 4- حضور ماکروفاژها )M( و لنفوسيت های آپوپتوتيک)La( در بافت گره لنفاوی 
روده بندي آلوده به نوچه انگل H& E( L.serrataبزرگنمایی×400(.
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 L.serrata فولیکول های گره های لنفاوی روده بندي به علت حضور انگل
مشاهده گردید )شکل 2(. التهاب عروقي و التهاب اطراف عروقي در بخش 

قشری گره های لنفاوی روده بندي نیز دیده شد )شکل 3(.
به واس��طه جابجا ش��دن نوچه انگل، تراکم س��لولی لنفوسیت ها کم و 
بطور عمده به صورت لنفوبالست و یا لنفوسیت های در حال تقسیم بودند. 
ماکروفاژها نیز جایگزین لنفوس��یت ها ش��ده بودند )ش��کل 4(. در بخش 
مرکزی گره های لنفاوی روده بندي، کروماتولیز در هس��ته لنفوس��یت ها 
)یاخت��ه های آپوپتوتیک( به علت ضایعات مکانیکی ناش��ی از حضور انگل 
مش��اهده گردید. البت��ه آپوپتوزیس در مقاطع بافتی ب��ه صورت متراکم و 
حاشیه نشین ش��دن کروماتین در مجاورت جدار هس��ته و کروماتولیزبود 

)شکل 4(.

ضایعات مزمن 
در س��ینوزوئید گ��ره ه��ای لنف��اوی روده بندي تراکم لنفوبالس��ت و 
هیستوسیت ها به نسبت کمتر از لنفوسیت ها منجر به هیپرپالزی مرکزی 

گردیده بود )شکل 4(.   

بحث
در مطالع��ه حاض��ر، میانگی��ن طول نوچه ه��ا 4 میلی متر ب��ود. این 
یافته اندازه گیری های ریزبینی با س��ایر گزارش��ات ک��ه در آنها نیز طول 
 نوچه  L.serrata 6-4 میلی متر گزارش ش��ده اس��ت، همخوانی داش��ت 
 )25 ,27, 33(. البت��ه اندازه طول ان��گل در مرحله الروی تا 500 میکرون 
م��ی باش��د )27( و بالغ آن در جنس نر و ماده ب��ه ترتیب 2-1/8 و 8-13 
س��انتی متر طول دارند )35(. در مش��اهده گره های لنف��اوی روده بندی 
گاومی��ش آلوده به نوچه L.serrata، این گره ه��ا متورم، خیزدار و دارای 
س��طح صافی بودن��د. در صورتی که در مطالعه گره ه��ای لنفاوی گاوهای 
 آلوده به نوچه L.serrata توسط Tajik و همکاران )35( ضایعات در این 
گره ها به صورت بزرگ ش��دگی، پرخونی و تخریب بافتی گزارش گردیده 
اس��ت. ای��ن تغیی��رات در رنگ و قوام گ��ره های لنفاوی امکان تش��خیص 
آلودگی را ممکن می س��ازد. بنابراین آزمایش گره های لنفاوی الش��ه دام 
نشخوارکننده در کشتارگاه احتماال راهنمای خوبی می تواند باشد. تغییرات 
در اندازه، رنگ و قوام گره های لنفاوی آلوده نیز می توانند ش��اخص های 
خوبی برای تش��خیص و تفریق آلودگی در میزبان علفخوار کش��تار ش��ده 
باش��ند. البته، ضایعات درش��ت بینی انگل L.serrata در ریه بز به صورت 
ندول های خونی در زیر پرده جنب به رنگ قرمز با بخش مرکزی روش��ن 
گزارش گردیده اس��ت. گزارش ضایعات در س��طح کبد نیز به ش��کل نقاط 
 خونری��زی ته س��نجاقی ح��اوی انگل بوده اس��ت. گرچه در زیر کپس��ول 
گ��ره ه��ای لنف��اوی روده بند و کبد وجود انگل گزارش ش��ده اس��ت ولی 
هیچ گونه تغییرات آس��یب شناس��ی ثبت نگردیده اس��ت )29(. انگل بالغ 
L.serrata در میزب��ان گوش��تخوار ایجاد تحریکات موضعی و آماس��ی در 
بخش بینی-حلقی ایجاد می نماید ولی نوزاد آن در احش��ا میزبان واسط از 
جمله گاو، گاومیش، گوسفند، بز و شتر موجب بروز ضایعات آسیب شناسی 
می شود )33(. در احشا یا به دور نوزاد کیست تولید می گردد و یا نوزاد در 
 بدن میزبان مهاجرت کرده و در داخل بافت به شکل دانه هایی به قطر یک 
 سانتی متر مشاهده می شود )9(. در اکثر موارد ضایعات پس از 2 سال آهکی 

می گردد )5(. در این مطالعه نیز در داخل بافت گره لنفاوی ساختار کیست 
مشاهده گردید که با مشاهدات Sivakumar و همکاران )33( همخوانی 

داشت.
   ضایعات آس��یب شناسی ناشی از پنتاس��تومیدا در گره های لنفاوی 
روده بندي به س��ه ش��کل توصیف شده اس��ت. نوع اول به صورت گرانولوم 
نکروتیک که شکل شایع در ضایعات آسیب شناختی پنتاستومیدی بوده و 
در آن نوچه انگل به صورت خرد ش��ده دیده می ش��ود. شکل دوم گرانولوم 
جوان است که نوزاد انگل به صورت هاللی شکل و زنده دیده می شود. نوع 
س��وم ضایعه که به ندرت رخ می دهد به صورت گرانولوم کوتیکولی اس��ت 
که در آن باقیمانده پوس��ته های نوزادی حضور دارد )11(. در این تحقیق، 
ضایع��ات عمدتا از نوع اول بود که واکنش ه��ای التهابی به همراه ضایعات 
نکروتیک بود. گرچه آثار مهاجرت نوچه در مقاطع بافتی مش��اهده شد ولی 

نوزاد انگل L.serrata در محل ضایعات گره لنفاوی حضور نداشت. 
 Dewan و Choudharyدر ای��ن مطالعه، برخ��الف یافته ه��ای   
)9( در داخ��ل اش��کال دان��ه اي ناحیه ش��فاف بهم��راه نف��وذ ائوزینوفیل 
 در حاش��یه ضایعه مش��اهده نش��د. البته واکن��ش التهابی به هم��راه نفوذ 
 Sivakumar سلول های تک هسته ای و تغییرات دانه ای شکل مزمن که
و همکاران )33( نیز به آن اش��اره کرده بودند، مش��اهده ش��د اما آثاری از 
 خونری��زی در ضایعات وجود نداش��ت. البته وجود ضایعات دانه ای ش��کل 
گ��ره ه��ای لنفاوی روده بن��دي ناش��ی از نوچ��ه L.serrata بیانگر وقوع 
همزم��ان این آلودگی با س��ایر عوامل عفونی در آن اس��ت )15، 20، 29(. 
در مقاطع آس��یب شناسی تهیه ش��ده از گره لنفاوی روده بندي گاومیش، 
در بخش مرکزی آن کروماتولیز در هس��ته لنفوس��یت ها مشاهده گردید. 
 گرچه باور بر این است که میکروسکوپ الکترونی بهترین راه برای شناخت 
 س��لول های آپوپتوتیک اس��ت ولی در اغلب مطالعات ای��ن روش در مورد 
نمونه های بافتی عملی نمی باشد )16(. به عالوه تشخیص یاخته  های آپوپتوتیک 
 در مقاطع بافتی ثابت شده در فرمالین میسر است از جمله در مقاطعی که با 
روش های معمول نظیر هماتوکسیلین- ائوزین تهیه شده باشند )10، 17(. 
نتایج بدست آمده از ریخت شناسی مقاطع بافتی و یافته های حاصل از آن 
مش��ابه با روش ایمنوهیستوشیمی در شناسایی اجسام آپوپتوتیک گزارش 
شده است. بنابراین گرچه یافته های ریخت شناسی به تنهایی از حساسیت 

کمتری برخوردار است ولی قابل اعتماد می باشند )12(. 

تشکر و قدردانی
بدینوس��یله نویسندگان مقاله از آقای اسماعیل آقاپور کارشناس بخش 
انگل شناسی و آقای اصغر مرواریدی کارشناس بخش آسیب شناسی گروه 
پاتوبیولوژی دانش��کده دامپزشکی دانش��گاه ارومیه که در این مطالعه با ما 

همکاری داشتند، تشکر و قدردانی می نمایند. 
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