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  بررسي ميزان شيوع عفونت کريپتوسپوريديايي 
در گاوداري هاي شهرستان شهريار، استان تهران 

و اهميت بهداشتي آن در انسان

چکيد ه
  کريپتوس�پوريديوزيس، يکي از ش�ايعترين عوامل مسبب اس�هال در انسان، گوساله و بس�ياري از پستانداران بوده 
 که در اثر آن س�لول هاي پوشش�ي روده توس�ط تک ياخته کريپتوس�پوريديوم آلوده مي ش�وند. بدين منظور در طي 
س�ال هاي 85-84 مطالعه اي با هدف تعيين ش�يوع عفونت کريپتوسپوريديايي در گاوداري هاي شهرستان شهريار و 
اهميت بهداشتي آن در انسان صورت گرفت. جهت اين مطالعه از 573 راس گوساله و 867 فرد اسهالي مراجعه کننده 
به مراکز درماني شهرس�تان نمونه مدفوع جمع آوري و به روش ش�يتر تغليظ و با استفاده از رنگ آميزي ذيل- نلسون 
مورد بررسي قرار گرفت. در مجموع 69 راس گوساله )12/04 درصد) و 24 نفر از بيماران اسهالي )2/7 درصد) به عفونت 
کريپتوس�پوريديايي مبتال بودند. بيشترين ميزان عفونت کريپتوسپوريديايي در گوساله هاي با سن پايين تر مشاهده 

گرديد و هيچ گونه ارتباط معني داري بين اين عفونت با جنس حيوان وجود نداشت.  

کلمات کليد ي: کريپتوسپوريديوزيس، اسهال، گاوداري، انسان
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مقد مه
Cryptosporidium، عامل ايجاد عفونت كريپتوس��پوريديايي، تک 
ياخته كوچكي از زير شاخه Apicomplexa، راسته Sporozoaside، تحت 
 Cryptosporididea و خانواده  eucocidiovida رده ،Coccidia راسته
 )چهار اس��پوروزوئيت در درون اووسيس��ت( با انتش��ار جهاني مي باشد كه 
 س��لول هاي پوشش��ي معدي- روده اي بس��ياري از مه��ره داران را آلوده 

مي سازد )35(. 
عالئم ايجاد ش��ده در اثر اين عفونت بسته به عملكرد سيستم ايمني 
از ي��ک عفونت حاد، ش��ديد و خود محدود ش��ونده در افراد داراي ايمني 
كارآم��د تا يک عفونت مزمن، پايدار و كش��نده در بيم��اران داراي نقص 
سيس��تم ايمني متغير مي باش��د. از ميان گونه هاي اين انگل، س��ه گونه 
 C.muris 38، 39( و( C.felis ،)37 ،36( Crysporidium parvum
)ك��ه اخيراً ب��ه C.andersoni تغيير ن��ام يافته اس��ت( )40(، گاوها و 

 

گوساله ها را آلوده مي كنند. انسان به گونه هاي مختلفي از اين انگل آلوده 
 C.huminis، C.parrum، C.meleagridis، :مي شود كه عبارتند از
از   .)45  ،44  ،43  ،42  ،41(  C.andersoni و   C.canis،C.felis
مي��ان اين گونه ه��ا، C.parrum به علت ماهي��ت زئونوتيک، به عنوان 
يک انتروپاتوژن مهم انس��اني و دامي )بويژه در گاو و گوس��اله( از اهميت 
بهداشتي و اقتصادي فراواني برخوردار بوده و يكي از عوامل شايع مسبب 
اس��هال در حيوانات و انس��ان به ش��مار مي رود. با توجه به تراكم باالي 
جوامع انس��اني و دامي در شهرستان شهريار و نزديكي اماكن مسكوني به 
مراكز پرورش دام باالخص گاوداري ها و دامداري هاي س��نتي و صنعتي 

در شهريار، اين شهرستان جهت بررسي انتخاب گرديد.
اين مطالعه به منظور بررسي ميزان شيوع عفونت كريپتوسپوريديايي 
در شهرستان شهريار و تعيين اهميت بهداشتي اين عفونت انگلي در اين 

شهرستان صورت گرفت.

مواد و روش کار
در اين مطالعه، ابتدا با توجه به نقش��ه، شهرس��تان به سه منطقه تقسيم 
گرديد و س��پس از هريک از مناطق تحت بررس��ي به شكل تصادفي چند 
دامداري )خوش��ه( انتخاب گرديد )جدول 3(. از هر يک از دامداري هاي 
انتخاب ش��ده به ش��كل تصادفي س��اده از 12 درصد كل گوساله هاي 1 
 ت��ا 11 ماهه آنها نمونه گي��ري بعمل آمد. پس از ثبت مش��خصات الزم، 
نمونه ها جهت تغليظ، تهيه گس��ترش و رنگ آميزي به آزمايشگاه انتقال 
داده ش��د. پس از رنگ آميزي نمونه ها با روش ذيل- نلس��ون نمونه هاي 
مثبت از لحاظ وجود اووسيست هاي كريپتوسپوريديوم مورد بررسي قرار 
گرفت. در اين رنگ آميزي اووسيس��ت هاي كريپتوس��پوريديوم به رنگ 

قرمز براق و زمينه به رنگ آبي در مي آيد )تصوير 1(. 
بيش��ترين تعداد گاوداري هاي صنعتي در منطقه س��ه و بيش��ترين 
تع��داد گاوداري هاي س��نتي در منطقه يک اين بررس��ي قرار داش��تند 
)ج��دول 3(. در اي��ن بررس��ي س��عي ش��د كه به ط��ور تصادفي س��اده 
از گوس��اله ه��اي اس��هالي و غي��ر اس��هالي نمون��ه گيري ب��ه عمل آيد 
)ج��دول 1(. نمون��ه ه��اي مدفوع انس��اني از بيم��اران اس��هالي مراجعه 
 كنن��ده به بيمارس��تان هاي تامين اجتماعي و امام س��جاد )ع( ش��هريار 
جمع آوري گرديد. با استفاده از پرسش نامه تهيه شده براي بيماران محل 
س��كونت افراد بيمار نظير نزديكي محل س��كونت به دامداري و روستايي 
 ي��ا ش��هري بودن، تعيين و هري��ک از آنها در يكي از تقس��يم بندي هاي 

سه گانه شهرستان قرار داده شد. 
 نمون��ه گي��ري به ص��ورت تصادفي س��اده از ميان بيماران اس��هالي 
مراجع��ه كنن��ده به دو بيمارس��تان فوق ص��ورت گرفته و ب��رآورد نمونه 
براس��اس تعداد بيماران اسهالي مراجعه كننده و درصد شيوع اين عفونت 
در شهرس��تان اسالم شهر در نزديكي شهريار كه داراي همان خصوصيات 

)پرورش دام( مي باشد، مورد محاسبه قرار گرفت. 

Veterinary Journal (Pajouhesh & Sazandegi) No 85 pp: 44-53

A survey on prevalence rate of cryptosporidial infection of farms in Shahriar county of Tehran and its hygienic 
importance in human
By: M. Pirestani, Student of Ph.D in Medical Parasitology, Faculty of Medical Science, Tarbiat Modares University, 
Tehran, Iran, J. Sadraei, Assistant Professor, Faculty of Medical Science, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 
(Corresponding Author; Tel: +989125016254), A. H. Dalimi Asl, Professor, Faculty of Medical Science, Tarbiat 
Modares University, Tehran, Iran. 
Cryptosporidiosis is a widespread cause of diarreheal diseases of humans, young calves, and many mammals caused 
by infection of intestinal epithelial cells with the protozoal agent Cryptosporidium. This study that was conducted 
in Shahriar county of Tehran in 2006, altogether 573 stools of calves and 867 stools from diarreheal humans refer 
to hospitals of county were collected and concentrated by Scheather’s method and stained with Ziehl-Neelsen dye 
method. Altogether, criptosporidiosis were detected from 69 (12.04%) of calves and 24 (2.7%) from human stools. 
In this study a correlation was observed between cryptosporidial infection with age, nutrition and the mode of 
breeding of calves.  
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نتايج
در اين مطالعه از 573 راس گوساله 1 تا 11 ماهه به روش تصادفي ساده 
از مناطق سه گانه مورد بررسي نمونه گيري بعمل آمد. از اين تعداد 359 
راس ماده )62/6 درصد( و 214 راس نر )37/4-2 درصد( بود. از اين تعداد 
220 گوس��اله از 29 دامداري منطقه يک، 177 گوس��اله از 20 دامداري 
منطقه دو و 176 گوساله از 21 دامداري منطقه سه شهرستان شهريار از 
نظر عفونت كريپتوسپوريديايي مورد بررسي قرار گرفت كه روي هم رفته 

در 69 راس آلودگي به اووسيست كريپتوسپوريديوم مشاهده شد و درصد 
كلي آلودگي گوس��اله هاي زير يک س��ال در شهرس��تان شهريار 12/04 
درصد بدست آمد. ميزان آلودگي گوساله ها در هر يک از مناطق يک و دو 
و سه شهريار به ترتيب 16/81، 9/6، 8/5 درصد بود. از اين تعداد گوساله 
آلوده، 8/47 درصد ماده و 3/67 درصد نر بودند. از لحاظ ظاهري 47/12 
درصد نمونه ها اسهالي و 52/88 درصد غير اسهالي بود كه 10/12 درصد 
نمونه هاي اس��هالي و 1/92 درصد نمونه هاي غير اس��هالي آلوده بودند. 

بررسي ميزان شيوع ...

نمودار 1- درصد توزيع عفونت کريپتوسپوريديايي در گوساله هاي مناطق سه گانه 
شهرستان شهريار برحسب وجود يا عدم وجود اسهال

نمودار 2- درصد آلودگي به کريپتوسپوريديوم برحسب سن در گوساله هاي شهرستان شهريار



شماره 85، نشريه دامپزشکي، زمستان 1388

  )پژوهش وسازند گی(47

نمودار 3- تعدا د و درصد آلودگي گوساله ها به کريپتوسپوريديوم در مناطق سه گانه شهريار برحسب 
سنتي يا صنعتي بودن گاوداري ها 

نمودار 4- درصد الودگي افراد مبتال به اسهال مراجعه کننده به مراکز درماني شهريار برحسب مناطق سه گانه

نمودار 5- درصد الودگي به کريپتوسپوريديوم برحسب سن در افراد اسهالي مراجعه کننده به مراکز درماني 
شهرستان شهريار
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جدول 3- تعداد و درصد وجود گاوداري هاي صنعتي و سنتي درشهريار برحسب مناطق سه گانه و ميزان آلودگي آنها

نوع گاوداري
منطقه3منطقه2منطقه 1

ميزان آلودگي )درصد(تعداد )درصد(ميزان آلودگي )درصد(تعداد )درصد(ميزان آلودگي )درصد(تعداد )درصد(

3543 )25(8875 )66(161100 )83(سنتي

10512 )75(4535 )34(3253 )17(صنعتي

جدول 2- درصد آلودگي به کريپتوسپوريديوم برحسب سن در گوساله هاي شهرستان شهريار

سن
منطقه3منطقه2منطقه 1

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

42362/161058/83960-1 ماهه

71129/74636/29640-4 ماهه

1138/115/8800-7 ماهه

371001710015100جمع

 جدول 1- مراحل تکاملي هيپوفيز و ميانگين طول، ارتفاع و عرض هيپوفيز در هر مرحله 

منطقه
تعداد گوساله 
بررسي شده

تعداد گوساله هاي داراي اووسيست کريپتوسپوريديوم
جمع

بدون اسهالاسهالي

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

12203214/5452/273716/81

2177158/4721/12179/6

3176116/2542/27158/5

5735810/12111/926912/04جمع

بررسي ميزان شيوع ...
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جدول 4- ميزان آلودگي افراد مبتال به اسهال برحسب مناطق سه گانه و مرکز درماني مراجعه شده

جدول 5- درصد آلودگي به کريپتوسپوريديوم برحسب سن در افراد اسهالي مراجعه کننده به مراکز درماني شهرستان شهريار

جدول 6- سابقه تماس افراد آلوده با دام، نوع منطقه مسکوني و نزديکي محل سکونت آنها با گاوداري

بيمارستان تامين اجتماعيبيمارستان امام سجاد )ع)

درصد آلودگيميزان آلودگيتعداد نمونهدرصد آلودگيميزان آلودگيتعدادنمونهدرصد آلودگيميزان آلودگيتعداد كل نمونه

320144/3714553/4417595/14منطقه 1

27062/2216042/511021/81منطقه 2

27741/4413610/7314132/12منطقه 3

867242/76441102/26426143/28جمع كل

سن )سال)
منطقه3منطقه2منطقه 1

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

1-71178/57350250

7-14214/29350125

14-210000125

2117/140000 سال به باال

1410061004100جمع

سن )سال)
سابقه تماس با دامنزديکي محل سکونت با گاودارينوع منطقه مسکوني

نداردداردنداردداردروستاييشهري

212122140منطقه 1

424242منطقه 2

311313منطقه 3
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از نظر توزيع س��ني بيش��ترين ميزان آلودگي در گروه س��ني 4- 1 ماهه 
 )7/32 درصد( و كمترين ميزان در گروه سني 11- 7 ماهه )0/69 درصد( 
 م��ي باش��د. در اي��ن مطالع��ه مش��خص ش��د ك��ه در ص��د آلودگ��ي 
 گاوداري هاي س��نتي به مراتب بيشتر از گاوداري هاي صنعتي مي باشد 

)جداول و نمودارهاي 1، 2 و 3(.
 ه��م زم��ان ب��ا نمونه گي��ري از گوس��اله ه��ا، از 867 فرد اس��هالي 
مراجعه كننده به مراكز درماني شهرستان نمونه گيري به عمل آمد كه از 
اين تعداد 24 نفر آلوده به كريپتوس��پوريديوم بودند. روي هم رفته ميزان 
آلودگي افراد مبتال به اس��هال مراجعه كننده ب��ه اين مراكز 2/76 درصد 
بدس��ت آمد. درصد آلودگي بيماران س��اكن در منطقه يک، دو و س��ه به 
ترتي��ب 1/61، 0/69 و 0/46 درصد بود. 2/26 درصد از بيماران اس��هالي 
مراجعه كننده به بيمارس��تان امام س��جاد )ع( آلوده بود درحالي كه اين 
رقم در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان تامين اجتماعي 3/28 درصد 
 بود. از ميان افراد آلوده گروه س��ني 7- 1 س��اله باالترين درصد آلودگي 
)1/84 درصد( را دارا بودند. از ميان افراد آلوده به عفونت كريپتوسپوريديايي، 
17 م��ورد )71 درصد( در نزديكي گاوداري هاي آلوده س��اكن بوده، 18 
مورد )75 درصد( سابقه تماس با دام داشته و 13 مورد )54/1 درصد( در 

گاوداري هاي مشغول به كار بودند )جداول و نمودارهاي 4، 5 و 6(.

بحث و نتيجه گيري
تاكنون عفونت كريپتوس��پوريديايي از اكثر كش��ورهاي جهان با الگوهاي 
ش��هري )غير زئونوز( و روستايي )زئونوز( گزارش شده است. همانطور كه 
گفته ش��د اكثر گروه هاي مهره داران به اين انگل آلوده شده و بخصوص 
در بين دام هاي اهلي شايع مي باشد. مطالعات صورت گرفته چه در ايران 
 و چه در سراس��ر جهان مويد اين نظريه ان��د كه حيوانات اهلي بخصوص 
دام ها مخزن مهم عفونت براي انس��ان ها مي باش��ند. در ايران مطالعات 

چندي صورت گرفته كه به شرح ذيل مي باشد. 
پس از شناسايي اين انگل براي اولين بار در ايران، مطالعات مختلفي 
بر روي شيوع اين انگل در انسان، مبتاليان به ايدز، گاو و گوساله، گوسفند 
و بز، اس��ب، ش��تر، گاوميش، موش، طيور، ماكيان و پرندگان وحشي در 
مناطق مختلفي از ايران صورت گرفت كه ميزان ش��يوع آنها بدين ترتيب 
مي باش��د.درصد ش��يوع اين انگل در گاو و گوساله در تهران 20- 4 )1(، 
اراك 7/33 )2(، خرم آب��اد 23/75- 17/5 )3،4(، كرمان 21/65- 18/9 
)5(، س��نندج 18/75 )6(، اصفهان 4/44- 1/09 )7(، يزد 14/59- 7/63 
)8( و ياس��وج 7/40  درصد )9( مي باش��د. ميزان آلودگي در گوسفند در 
تهران 17/63- 14/28 )1(، بره هاي اس��هالي و غير اس��هالي در اهواز به 
ترتيب 15/3 و 4/15 )10( و ياس��وج 7/22 درصد )9( مي باش��د. درصد 
آلودگي بزغاله در تهران 34 )11( درصد گزارش شده است. درصد آلودگي 
در اس��ب هاي اروميه 15/83 )30( و در اس��ب هاي تركمن صحرا از 1/2 
تا 19/6 )12( متغير مي باش��د. درصد آلودگي شتر در مشهد 3/25 )13( 
و گاوميش در آذربايجان غربي 10/32 )14( مي باش��د. آلودگي در موش 
در مشهد 33/7 )13( و در اصفهان 6/5- 3/6 درصد )7( مي باشد. شيوع 
آلودگي در طيور )بوقلم��ون بومي ايراني( 26 )15(، ماكيان )مخاط ناي( 
2/29 و )مخاط س��كوم( 5/71 )1( و پرندگان وحش��ي 2/17 درصد )1( 
مي باش��د. ميزان آلودگي در كودكان مبتال به اس��هال در تهران 2/9 تا 7 

درص��د )16، 17(، قزوين 4/75 درصد )18(، مش��هد 1/5 تا 14/6 درصد 
)19(، بندرعب��اس 2/4 درصد )20(، اه��واز 2/23 درصد )21(، اروميه از 
1/7 ت��ا 10 درصد )22،23(، زاهدان 4/7 درصد )24(، رودهن و جاجرود 
27/2 درصد، ياس��وج از 8 ت��ا 10/5 درصد )9(، كرمان 1/4 درصد )25(، 
يزد 2/57 درصد )8(، س��نندج 3/25 درصد )6(، اراك از 6 تا 7/5 درصد 
)2(، خرم آباد از 1/23 تا 5/6 درصد )3،4(، زنجان 2/6 درصد، ش��هر كرد 
2 درص��د )26(، مازندران 5/5 درصد )27(، رش��ت 1/57، همدان، 5/3، 
نق��ده 9/2، اصفهان 16/9 درص��د، تبريز 6/2 درصد، ش��يراز 3/5 درصد 
)28(، اردبيل 4/04 درصد )29(، گزارش شده است. آلودگي نزد مبتاليان 
به اي��دز در تهران 7/8 درصد و در كرمانش��اه 26/7 درصد )30( گزارش 

گرديده است.
مطالع��ه حاضر با توج��ه به وجود تعداد قابل توجه��ي دامداري هاي 
سنتي و صنعتي، باال بودن ميزان ساير عفونت هاي انگلي در انسان و دام 
 و عدم آگاهي دامداران و دامپزش��كان شهرستان و عدم آشنايي كاركنان 
آزمايش��گاه هاي تش��خيص طب��ي با روش ه��اي تش��خيص اختصاصي 

كريپتوسپوريديوم، در شهرستان شهريار صورت گرفت.
با توجه به آنكه در اين مطالعه از گوس��اله هايي با گروه هاي س��ني 
4-1 ماهه، 7-4 ماهه و 11-7 ماهه نمونه گيري به عمل آمد، لذا نمودار 
2 بيانگر اين مطلب است كه بيشترين موارد آلودگي گوساله ها در سنين 
4-1 ماهگي، به طور متوس��ط 61 درصد، در س��نين 7-4 ماهگي به طور 
متوس��ط 33 درصد و در س��نين 11-7 ماهگي بطور متوس��ط 6 درصد 
ب��وده كه مي توان نتيجه گرفت اصوالً ميزان عفونت كريپتوس��پوريديايي 
 با س��ن حيوانات رابطه عكس داش��ته، بطوريكه عفونت و عالئم باليني در 
گوس��اله هاي با سن پايين تر، بيشتر ديده مي شود. از طرفي ديگر نتايج 
بدست آمده نش��ان داد كه اين عفونت با جنس حيوانات رابطه معناداري 
ندارد. اين نتايج با مطالعات صورت گرفته توس��ط ساير محققين از جمله 

محبعلي و همكاران )31( هم خواني دارد. 
ميزان آلودگي در حيوانات بس��ته به نوع حيوان، سن، وضعيت باليني 
و محل انتش��ار جغرافيايي متفاوت مي باش��د. اين ميزان از 3/7 درصد تا 
50 درصد گزارش گرديده اس��ت )24(. جدول و نم��ودار 1 و 2 نمايانگر 
باالترين ميزان آلودگي گوس��اله هاي منطقه يک به كريپتوسپوريديوم با 
ميزان 16/81 درصد مي باش��د و اين در حالي اس��ت ك��ه اين ميزان در 
منطقه دو، 9/6 درصد و در منطقه س��ه، 8/5 درصد تعيين گرديد. در اين 
مورد ذكر اين مطلب الزم به نظر مي رسد كه منطقه يک داراي بيشترين 
 تعداد گاوداري هاي س��نتي بوده در حالي كه در مناطق دو و س��ه تعداد 
 گاوداري ه��اي صنعت��ي ب��ه مرات��ب بيش��تر از منطق��ه يک مي باش��د 
)جدول 3(. از اين نتايج مي توان دريافت كه عفونت كريپتوسپوريديايي با 
نوع گاوداري، طرز نگهداري گوساله ها و نوع تغذيه آنها، بهداشت و مديريت 
گاوداري رابطه منطقي دارد.  شكي نيست كه در شرايط بهداشتي نامناسب 
 از جمله عدم ضدعفوني بس��تر، آب آش��اميدني غير بهداشتي و نگهداري 
 گوس��اله ها با س��نين مختلف و در كن��ار يكديگر و يا نگه��داري آنها در 
 محيط هاي سربسته و كوچک، تماس بيشتر آنها را با عامل بيماري زا موجب 
مي شود. از طرفي ديگر در چرخه انتقال اين انگل در گاوداري ها بخصوص 
گاوداري هاي سنتي، بايستي به نقش جوندگان حامل توجه نمود )7(.   

در مطالعه اي كه مهدوي راد و همكارانش بر روي عشاير استان خوزستان 

بررسي ميزان شيوع ...
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و دام هاي آنها صورت دادند، مشخص شد كه 13 درصد نمونه هاي انساني 
و 17 درصد نمونه هاي دامي به انگل آلوده هستند. به اين ترتيب آلودگي 
 ب��ه انگل در افرادي كه به داليل ش��غلي در تماس ب��ا حيوانات بخصوص 
دام ه��اي اهلي هس��تند، مي تواند بدون نش��انه باليني ب��وده و حيوانات 
مخ��ازن عمده عفونت براي اين افراد مي باش��د. همچنين در اين مطالعه 
مشخص شد كه به هنگام اسكان عشاير در اطراف مسجد سليمان، ميزان 
آلودگي در ش��هر افزايش يافته و با ت��رك آنها اين ميزان كاهش مي يابد 
)32( در جداول 4، 5 و 6 ميزان آلودگي بيماران اس��هالي، توزيع س��ني 
عفونت، مش��خصات محل سكونت افراد آلوده، س��ابقه تماس آنها با دام و 

غيره به تفسير آمده است. 
ص��رف نظ��ر از گون��ه ان��گل، كريپتوس��پوريديوزيس انس��اني بوس��يله 
تم��اس مس��تقيم با م��واد غذاي��ي آلوده ي��ا از طري��ق آب آش��اميدني 
آل��وده ايج��اد م��ي ش��ود. در اي��ن شهرس��تان آب از طري��ق منابع زير 
زمين��ي و آب هاي س��طحي تامي��ن مي گ��ردد. آلودگ��ي آب هاي زير 
 زمين��ي عامل بس��ياري از طغيان هاي بيم��اري مي باش��د )46(. منابع 
تامي��ن كنن��ده اختصاصي از قبي��ل چاه، اغلب در دام��داري ها و مناطق 
روستايي اين شهرستان در نزديكي دام ها واقع شده و احتمال آلودگي آنها 
ب��ا فضوالت دام ها وجود دارد. در مطالعه خلجي بر روي آلودگي فاضالب 
گاوداري ها و كشتارگاه هاي استان اصفهان، مشخص شد كه تمامي آنها 
به انگل آلوده بوده )33( و به هيمن دليل مي توان دامداري ها را به عنوان 
يكي از منابع آلوده كننده آب هاي سطحي اين شهرستان در نظر گرفت. 
با اي��ن وجود به منظور تعيي��ن دقيق منابع عفونت كريپتوس��پوريديايي 
 ب��ه مطالعات اپيدميولوژيك��ي جامعتري از قبيل مطالع��ات مولكولي نياز 
مي باش��د. به همي��ن منظور مطالعات مولكولي ب��ر روي نمونه ها صورت 
گرفت كه نش��ان داد اغلب عفونت هاي انس��اني در اين شهرس��تان منشا 

حيواني داشته كه دليلي بر انتقال زئونوتيک اين عفونت مي باشد )47(.
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