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در آلودگي گونژيلونما بررسي
اروميه کشتارگاه در نشخوارکنندگان

چكيده
انگل قسمت فوقانيلولهگوارشپستانداران گونههايگونژيگونژيلونما
سوسکهاي خوردن با نهايي ميزبان مي باشند . دنيا سراسر در مختلف
تعييـن سـاله جهت د و دوره يک د ر ميشـوند. آلـوده واسـط ميزبان
کشتارگاه به دامها ذبح زمان در گونژيلونما به نشخوارکنندگان آلودگي
آوري جمع مري د ام ها نمونههاي ذبح از و پس مراجعه اروميه شهرستان
برابر در مري مخاط در آزمايشگاه داده ميشد . انتقال آزمايشـگاه و به
اين بررسي از د ر . مينموديم جد ا موجود را انگلهاي و نور بررسي شد ه
۱۷۱ راس بز راس گوسـفند و ۳۲۸ راس گاو، ۲۸۳ گاوميش، راس ۲۵۶
۱۹ گاو(٪۱۱/۳)، راس ۳۲ آلودگي از حاکي نتايج شد . انجام برداري نمونه
گوسفند(۴/۹٪) به راس ۱۶ و بز(٪۴/۰۸) راس ۷ راس گاوميش(٪۷/۴)،

بود Gongylonema pulchorum

Gongylonema، اروميـه، گاو، pulchorum مـري، کليـدي: کلمـات
بز و گوسفند گاوميش،
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مقدمه
گوارش لوله فوقاني ــمت قس انگل گونژي لونما گونههاي مختلف
برخي و خوک  سميها، تک اهلي، نشخوارکنندگان از ــند و مي باش
.( ۱۰ ،۵ ــدهاند(۱، ــان گزارش ش انس ندرت به و ــي وحش حيوانات
شده خارج تخمهاي ــت. اس ــتقيم مس نماتود غير اين چرخه زندگي
و همراه ــوند مي ش دفع ميزبان بدن از مد فوع ــط ماد ه توس کرم از
با نهايي ميزبان ــوند.  ميش ــط واس ميزبانهاي بد  ن وارد مدفوع با
انگل اين فعال حرکت ــود. ميش آلود ه ، خوردن سوسکهاي آلود ه
موجب ميتواند ــه ک ــود مي ش مري خونريزي د ر و ــب تحريک موج
حاصل و تحريک خارش و سوزش .(۱۳، ۱۲،۱۰) اوزوفارنژيت شود
حيوان يا ــان انس در انگل حضور عالئم ميتواند از حرکت انگلها از
صورت به ــتار شده انگل کش دامهاي مري مخاط در ــد( ۱۰ ). باش

قابل مشاهده ميباشد. زيگزاک
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کار روش و مواد
گونژي لونما به نشخوارکنندگان آلودگي تعيين جهت ساله د و يک دوره د ر
از ذبح دامها پس و مراجعه اروميه شهرستان ــتارگاه کش به د امها ذبح زمان د ر
قيچي با الشه روي از ــفند گوس کشتار سالن د ر بز ــفند و گوس مري نمونههاي
به تنها سن، جهت تعيين الشهها روي بر وجود سر عد م به توجه با و نمود ه جد ا
مشخصاتي نظير گاوميش و گاو نمونههاي مورد د  ر ميشد . اکتفا تعيين جنس
ي نمونهها از جمعآوري، پس مي گرديد. يادداشت (در گاو) نژاد و جنس ــن، س
باقي زدودن و مري  طولي کردن باز از پس د اده، آزمايشگاه انتقال به را مري
مخاط سپس ميشد. آب شسته با خوبي به مري يا ترشحات، غذايي مواد ماند ه
کني کرم جمع سوزن توسط را موجود انگلهاي و شده بررسي نور در برابر مري
تشخيص براي و انگل خارج نموده استقرار محل ايجادسوراخهايي در مجاورت با
قطره ــد چن نمودن اضافه و با د اد ه قرار الم را روي ــگل ان ــکپ، ميکروس زير در
را گونه انگل ــکپ ميکروس زير د ر آن روي بر المل د اد ن قرار آن و به الکتوفنل
۳۲۸ ، گاو راس ۲۸۳ گاوميش، راس ۲۵۶ از بررسي اين در ميد اد يم. تشخيص

شد . برداري انجام نمونه بز راس ۱۷۱ گوسفند و راس

نتايج
۱۹(٪۷ /۴ ) ، راس گاو ۳۲(٪۱۱ /۳ ) ر به گونژي لونماد ــي گ آلود
ــفند گوس راس ۱۶ ( ٪۴ /۹ ) بز  و راس ۷(٪۴ /۰۸ ) ، گاوميش راس
و نر کرم تعد اد و ــنين مختلف و  س جنس ر گي د آلود ــد . ش يد ه د
ــت. اس ه آمد ۳ تا ۱ اول  د ر جد تفکيک ه به نمونههاي آلود ر د ه ماد
و چپ اسپيکول و هم چنين و ماد ه نر طول ۵۰ کرم بررسي اين د ر
. شد ازه گيري چشمياند ميکرومتر از ــتفاد ه اس با نر کرمهاي ــت راس
ــط متوس و متر ميلي ۴۳ - ۲۰ نر کرمهاي طول اکثر حد و ــل اق حد
ــت راس ــپيکول اس اند ازه ــط متوس . بود متر ميلي ۲۹ ــا ــد ازه آنه ان
بود . متر ــي ۱۴ ميل چپ ــپيکول اس اند ازه ــط متوس و ــرون ميک ۱۶۷
آنها ازه ــد ان اکثر حد و متر ــي ۵۵ ميل ه ماد کرمهاي ــول ط ــل اق حد
ــخصات مش بود . ميلي متر ۸۵ آنها ــط اند ازه متوس و متر ميلي ۱۱۷
ر شد ه د ذکر ــخصات مش با و ماد ه نر کرمهاي ازههاي و اند ظاهري
Gongylonema ــده ش جد ا کرمهاي گونه و ــته د  اش خواني هم منابع

.(۱۱) بودند pulchorum
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بومي رگ د و اصيل

نمونه تعداد ۹۱ ۱۴۰ ۵۲

(٪) آلوده تعد اد ۲۳ (٪ ۸/۱) ۷ (٪ ۲ /۵ ) ۲ (٪ ۰/۷ )

بحث
٪۹/۸ ( ۷ ،۳) درصد گوسفندان ۲۱ ايران شده در انجام بررسيهاي در
Gongylonema ــه ب مبتال ( ۸ ) ــي وحش ــفند ان گوس ٪۵/۶ ، ( ۴ ) ــزان ب
ــتاري گاوان کش آلودگي در ــزان مي ــي ديگر بررس در ــد. بودن pulchorum
آزمايش ــترهاي د رصد ش ۴ در .( گرد يد (۶ تعيين ٪۴۵ تهران ــتارگاه کش
نماتود مشاهده اين به آلود گي نيز گرازها ٪۳۵ و گاوميشها ٪۸/۳ (۲) شده
به ــبت نس ماد ه دامهاي ــتر بيش آلودگي ــاند هنده نش نتايج .(۹ گرديد(۱،
و نر گاوميش هاي و آلود گي گاو با ارتباط در اختالف اين د ارد  ــر ن ــاي دام ه

.(p<۰/۰۵) است معنيد ار ماده
نتايج کشور، مختلف ــمتهاي قس د ر ــد ه ش عنوان نتايج با ــه مقايس د ر
منطقه اروميه در حيوانات کمتر آلودگي دهنده نشان بررسي از اين حاصل
وجود اين با مشخص نميباشد گونژيلونما با عالئم آلود گي ميباشد. هر چند
شده گزارش د هان تورم و مري شکل ــد يد تغيير ش تجربي آلود گيهاي د ر

.(۱۰) است
استفاده مورد منابع

آکانتوسفاال، نماتود و سوم جلد د امپزشکي، شناسي کرم ۱۳۷۶؛ ع. اسالمي، - ۱
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