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چكيده
 Linguatula serrataیک انگل زئونوز با گسرتش جهانی است .نوچههای عفونتزا در میزبانان واسط علفخوار در گرههای لنفاوی مزانرتیک
مستقر میشوند .انسان ممکن است به طور تصادفی به هر دو فرم بالغ و نوچه مبتال گردد .این مطالعه مقطعی -تحلیلی با هدف تعیین
میزان فراوانی لینگوآتولوزیس در بزهای کشتارشده در استان لرستان و همچنین ارزیابی ضایعات پاتولوژیک حاصل از نوچه انگل در
گرههای لنفاوی مزانرتیک انجام گردید .گرههای لنفاوی مزانرتیک  240رأس بز به طور تصادفی از سه کشتارگاه مختلف استان لرستان در
طول یک سال جمعآوری گردیدند .ابتدا گرههای لنفاوی به صورت ماکروسکوپیک بررسی شدند و سپس جهت انجام مطالعات انگلشناسی
و آسیبشناسی ارسال گردیدند .همچنین از روش هضمی اسید -پپسین جهت بررسی منونههای منفی استفاده گردید .یکصد و بیست و هفت
رأس بز ( )%52/91به نوچه  Linguatula serrataآلوده بودند .فراوانی آلودگی در فصل تابستان به طور معنیداري بیشرت بود (،)p≥0/01
با این حال ارتباط معنیداری بین شدت آلودگی و فصل مشاهده نشد .در بررسی هیستوپاتولوژیک نوچه  Linguatula serrataشامل
کوتیکول بندبند و تیغههای کوچک عرضی مشاهده شد .در بیشرت مقاطع میکروسکوپی گرههای لنفاوی از سلولهای لنفوسیت تخلیه شده
بود و وجود نواحی نکروزه متعدد ،ادم و خونریزی ،تشکیل رنگدانه هموسیدرین و سلولهای هموسیدروفاژ قابل مالحظه بود .با توجه به
فراوانی باالی آلودگی در بزها ،احتامل بروز آلودگی در افراد ساکن در این نواحی بیشرت است .جلوگیری از مرصف امعاء و احشاء خام بز
توسط سگها میتواند به کاهش آلودگی در انسان و میزبانان واسط کمک کند.
کلامت کلیدی ،Linguatula serrata :گرههای لنفاوی ،بز ،لرستان
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Linguatula serrata is a cosmopolitan zoonotic parasite. Infective nymphs of the parasite localize in mesenteric lymph
nodes of herbivorous intermediate hosts. Humans can be occasionally infected with both adult and nymphal stages
of the parasite. This cross-sectional study was conducted to determine the frequency of linguatulosis in goats slaughtered in Lorestan province and evaluate the pathological lesions caused by L. serrata nymphs in mesenteric lymph
nodes. Mesenteric lymph nodes of 240 goats were collected randomly from three different slaughterhouses of Lorestan province during a one-year period. Lymph nodes were examined grossly and submitted for parasitological
and pathological studies. Furthermore, an acid-pepsin digestion method was applied for investigation of negative
samples. One hundred and twenty-seven out of 240 goats (52.91 %) were infected with L. serrata nymphs. The frequency of infection increased in summer and was highly significant (P<0.01), while the intensity of infection was not
significantly associated with seasons. Histopathologic examination revealed the nymph of L. serrata, with segmented
body and cuticle with transversely striated spines. In most microscopic sections, lymph nodes were depleted from
lymphocytes and numerous necrotic areas, edema and hemorrhage, hemosiderin formation and hemosiderophages
were significant. High frequency of infection in goats suggests possibility of infection in humans inhabit these regions. Avoiding consumption of raw visceral organs of goats by dogs can help reduce the infection in humans and
intermediate hosts.
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 آب آلوده و یا بدنبال متاس نزدیک با سگ رخ،مرصف سبزیجات آلوده
 ابتالی انسان به فرم احشایی در اکرث موارد عالئم بالینی به همراه.میدهد
)nasopharyngenal linguatulosis( حلقی- لینگوآتولوزیس بینی.ندارد
در انسان بدنبال بلع نوچههای عفونتزا به همراه کبد و یا گرههای
 این فرم از بیامری با اسامی چون.لنفاوی خام و نیمپز ایجاد میشود
 مهمترین. شناخته میشودMarara syndrome  یاHalzoun syndrome
 گاهی گرفتگی و ادم.عالمت بیامری خارش در ناحیه بینی و گلو است
 لب و بینی نیز، ملتحمه چشم، شیپور استاش، لوزهها،شدید به حنجره
، خشونت صدا، ترشحات بینی، ترشح اشک از چشم.انتشار مییابد
 خونریزی از، عطسه و رسفه ناگهانی، رسدرد، تنگی نفس،دشواری بلع
 در موارد.)9  و8 ،7 ،6( بینی و استفراغ نیز در افراد مبتال متداول است
نادری ممکن است نوچه در مجاری تنفسی انسان به فرم بالغ تبدیل
 اجتناب از مرصف امعاء و احشاء علفخواران به صورت خام یا نیمپز.شود
و رعایت بهداشت و پرهیز از متاس با بزاق سگ در پیشگیری از بروز
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مقدمه
 انگلی با گسرتش جهانی به ویژه در نواحی گرمسیریLinguatula serrata
 آلودگی به این انگل از دو جنبه بهداشت.)6( و نیمهگرمسیری است
 نوچهی انگل در گرههای لنفاوی.عمومی و اقتصادی حائز اهمیت است
 ریه و چشم علفخواران و انسان جایگزین، طحال، کلیه، کبد،مزانرتیک
 حلقه است90  تا80  نوچهی انگل فاقد پا بوده و بدن آن دارای.میشود
 انگل بالغ در مجاری. سال در بدن علفخواران زنده میماند3  تا2 و برای
 سینوسهای پیشانی و گوشمیانی سگسانان و گربهسانان زندگی،بینی
 میزبانان نهایی با خوردن بافتهای آلوده حاوی نوچه مبتال.میکند
 طویل و زبانی شکل است، فرم بالغ انگل سفیدرنگ.)17  و9 ،2( میشوند
 بالغ درLinguatula . ماه در بدن سگسانان زنده میماند15 و حدود
طول این مدت تخمها را در مجاری بینی رها میکند که با رسفه و عطسه
.)9  و6( همراه با ترشحات بینی به خارج دفع میشوند
) معموالً بدنبالvisceral linguatulosis( ابتالی انسان به فرم احشایی

فراوانی ،آسیب شناسی و اهمیت بهداشت عمومی...

بیامری در انسان مؤثر است ( 7و .)9
لرستان رسزمینی کوهستاين و دارای مراتع فراوان است .به لحاظ اقلیمی
در این منطقه پرورش نشخوارکنندگان مختلف به ویژه بز به جهت
خصلت ذاتی آن جهت چرا در کوهستان رواج دارد .با توجه به پرورش
و نگهداری سنتی نشخوارکنندگان در این ناحیه و همچنین فرهنگ
غذایی مردم مبنی بر استفاده روزافزون از غذاهای طبخ شده از امعاء
و احشاء دامی ،تحقیق حارض با هدف تعیین میزان آلودگی گرههای
لنفاوی مزانرتیک به نوچهی  Linguatula serrataو همچنین مطالعه
هیستوپاتولوژیک گرههای لنفاوی آلوده در تعدادی از بزهای کشتارشده
در کشتارگاههای استان لرستان انجام گردید.
مواد و روشها
در یک پژوهش مقطعی-تحلیلی ،در فصول مختلف سال  1396با مراجعه
به تعدادی از کشتارگاههای استان لرستان شامل شهرستانهاي خرمآباد،
بروجرد و پلدخرت در مجموع از  240رأس بز ( 1200گره لنفاوی)
منونهگیری گردید .در هر شهرستان در هر فصل تعداد  20رأس بز بصورت
کام ًال تصادفی انتخاب شدند .اطالعات مربوط به سن و جنس دام ثبت
گردید .تخمین سن بر اساس فرمول دندانی صورت گرفت و بر این اساس
دامها در سه گروه زیر  1سال 1-3 ،سال و باالی  3سال دستهبندی شدند.
از هر دام تعداد  5گرهی لنفاوي مزانرتیک (ترجیحاً گرههای زردرنگ،
متورم و نرم) جمعآوری گردید .منونههای جمعآوری شده در کنار یخ به
آزمایشگاه منتقل شدند .تعدادي از منونه ها نیز جهت تهيه مقاطع بافتي
و انجام مطالعات هیستوپاتولوژی در فرمالني بافر  ٪10نگهداری گردیدند.
گرههای لنفاوی مزانرتیک در آزمایشگاه چربیزدایی شدند و سپس
به قطعات کوچکی برش داده شدند .هر منون ه به طور مجزا در داخل
پرتیدیش حاوی رسم فیزیولوژی ( 37درجه) قرار داده شد .پس از چند
دقیقه به کمک لوپ آزمایشگاهی نوچههای انگل در داخل محلول
جستجو گردیدند .نوچهها جمعآوری شدند و تعداد آنها در هر گره ثبت
گردید .در مرحله بعد منونههاي غیرآلوده كام ًال خرد شده و به كمك
محلول هضمی مجدداً بررسی گرديدند ( 15و  .)17محلول هضمی شامل
 5گرم پودر پپسین همراه با  25میلیلیرت اسید هیدروکلریک در یک
لیرت آب مقطر است .منونه های منفی دارای محلول هضمی به مدت 24
ساعت در بنماری (دمای  37درجه سانتیگراد) قرار داده شدند .پس از
گذشت  24ساعت عملیات جستجوی نوچه مجدداً تکرار گردید .جهت
تعیین شدت آلودگی در دامهای آلوده ،تعداد نوچه جداشده از هر دام
(مجموع  5گره لنفاوی) در سه گروه خفیف (کمرت از  ،)20متوسط (-50
 )20و شدید (بیشرت از  )50دستهبندی گردید.
جهت انجام مطالعات هيستوپاتولوژيك ،تعدادی از منونهها در فرمالني
بافر  ٪10نگهداری گردیدند .پس از انجام پایدارسازی و مراحل
آمادهسازی منونهها ،برشهای بافتی مناسب تهیه شد که به روش
هامتوکسیلین -ائوزین رنگآمیزی گردیدند .در نهایت مقاطع بافتی به
کمک میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفتند .ارتباط فاکتورهای
منطقه ،فصل ،سن و جنس با میزان آلودگی به نوچه Linguatula serrata
و همچنین ارتباط بني شدت آلودگی با فاکتورهای فصل و منطقه با
استفاده از نرم افزار  GraphPad Prismنسخه GraphPad Inc., San( 5
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 )Diego, CAو آزمونهای مربع کای و فیرش در سطح اطمینان  %95مورد
بررسی قرار گرفت.
نتایج
در مجموع از تعداد  240رأس بز  127رأس ( )%52/91آلوده به نوچه
 Linguatula serrataبودند .بیشرتین میزان آلودگی به ترتیب مربوط به
پلدخرت ( ،)%57/5خرمآباد ( )%56/25و بروجرد ( )%45بود هر چند این
اختالف از نظر آماری معنیدار نبود (منودار  .)1در بین عوامل مختلف
تنها ارتباط بین فصل و آلودگی معنیدار بود بطوریکه بیشرتین میزان
آلودگی مربوط به فصل تابستان ( )%66/66و کمرتین میزان آلودگی
مربوط به فصل زمستان ( )%38/33بود (( )P=0/0046منودار  .)2میزان
آلودگی به  Linguatula serrataدر جنس ماده ( )%56/57و در گروه سنی
باالی سه سال ( )%61/53بیشرت بود با این حال این تفاوتها از نظر آماری
معنیدار نبودند .در بزهای آلوده بین شدت آلودگی گرههای لنفاوی
مزانرتیک به نوچه انگل و عوامل فصل و منطقه ارتباط آماری معنیداری
مشاهده نشد (منودار .)3
در بررسی هیستوپاتولوژیک ،مقاطع طولی و عرضی نوچه مشاهده
گردید .انگل بصورت زبانی شکل ،کشیده و کوتیکول آن دارای تیغههای
کوچک عرضی یا مورب بود (شکل  .)1در برخی از منونهها ،مقاطع انگل
توسط یک الیه فیربوزه نازک و سلولهای التهابی تک هستهای احاطه
شده بود (شکل  .)2در بیشرت مقاطع میکروسکوپی ،گرههای لنفاوی از
سلولهای لنفوسیت تخلیه شده بود و ساختار بافتی فولیکولهای لنفاوی
بهم ریخته بود .ضایعات ناشی از مهاجرت انگل از جمله وجود فضاهای
خالی ،نواحی نکروزه وسیع ،تخریب و از بین رفنت ساختار بافتی مشهود
بود .وسکولیت به همراه تشکیل رنگدانه هموسیدرین و نفوذ سلولهای
هموسیدروفاژ در تعداد زیادی از مقاطع میکروسکوپی مشاهده شد
(شکل  .)3در قسمتهایی از بافت لنفاوی که از سلولهای لنفوسیت
تخلیه شده بود تشکیل فیربین و نفوذ سلولهای التهابی از جمله
ائوزینوفیلها مشهود بود .یکی از ضایعات جالب توجه نفوذ سلولهای
التهابی اپیتلوئید-ماکروفاژ و جایگزین شدن سلولهای لنفوسیت در
گرههای لنفاوی آلوده به نوچه انگل بود.
بحث و نتیجهگیری
لینگوآتولوزیس در نشخوارکنندگان عالوه بر خسارات اقتصادی ،آسیب
به بهداشت عمومی را بدنبال دارد ( .)14در جوامع مختلف عوامل
گوناگونی چون عادات غذایی ،بهداشت فردی ،بهداشت دام و بهداشت
کشتارگاهها در ابتالی انسان و حیوان به لینگوآتولوزیس نقش دارند.
در مطالعات پیشین آلودگی انسان با الرو یا نوچه Linguatula serrata
از نقاط مختلف ایران گزارش شده است ( 19 ،1و  .)23در علفخواران
میزان آلودگی گرههای لنفاوی در مقایسه با کبد و ریه بیشرت است .در
مطالعه حارض در مجموع از  1200گر ه لنفاوی مزانرتیک منونهگیری شد.
از مجموع  240رأس بز ،بیش از نیمی از آنها ( )%52/91آلوده به نوچه
 Linguatula serrataبودند .گزارشات فراوانی در ارتباط با میزان آلودگی
نشخوارکنندگان در ایران وجود دارد ( 20 ،16و  .)24در مطالعات پیشین
شیوع آلودگی در بز در کرمان ( ،)15ارومیه ( )25و تربیز ( )18به ترتیب
 %68 ،%49/1و  %55/27گزارش شده است .در ایران پرورش گوسفند و بز

عمدتاً به صورت سنتی میباشد لذا نقش سگهای گله در گسرتش آلودگی
در محیط حائز اهمیت است .دسرتسی گوشتخواران به ویژه سگها به
امعاء و احشاء آلوده به نوچه در انتقال و شیوع بیامری حائز اهمیت
است .در مطالعهای در ایران شیوع آلودگی به  Linguatula serrataدر
سگهای ولگرد  %62/2گزارش شده است (.)10
فصل میتواند در بقاي تخم انگل در مرتع نقش داشته باشد .با توجه
به حساسیت تخم نسبت به رسما و خشکی ،به نظر میرسد در فصول
گرم و مرطوب رشایط مساعدتری برای بقای تخم وجود دارد ( .)3در
مطالعه حارض بیشرتین میزان آلودگی مربوط به فصل تابستان و کمرتین
میزان آلودگی مربوط به زمستان بود ( .)P=0/0046با این حال بین شدت
آلودگی و فاکتور فصل ارتباط آماری معنیداری مشاهده نشد .با توجه به
سیرتکاملی انگل و ماندگاري طوالنی آن در بدن میزبانان واسط ،تفاوت
معنیدار در فصول مختلف سال دور از انتظار بود .این اختالف میتواند
به دلیل چرای آزاد بیشرت گوسفند و بز در نیمه اول سال و در نتیجه متاس
ک آنها با سگ باشد .در این مطالعه میزان آلودگی در جنس ماده و
نزدی 
در گروه سنی باالی سه سال بیشرت بود با این حال این تفاوتها از نظر
آماری معنیدار نبود .افزایش میزان آلودگی با افزایش سن می تواند به
دلیل متاس بیشرت دام با منابع آلوده و نیز ارتباط بیشرت آن با میزبان اصلی
باشد .به نظر میرسد میزان آلودگی بیشرت در دام هاي ماده با سن باالتر
آنها در هنگام کشتار مرتبط است.
بدنبال آلودگی به نوچه  Linguatula serrataدر اندامهای احشایی
نشخوارکنندگان از جمله گرههای لنفاوی مزانرتیک ضایعات میکروسکوپی
به دو فرم حاد و مزمن مشاهده میشود .در فرم حاد ضایعات بیشرت
شامل تخلیه سلولهای لنفی و جایگزینشدن آنها با سلولهای التهابی،
التهاب عروق ،ادم ،خونریزی و همچنین مشاهده مسیر مهاجرت انگل
است .فرم مزمن عمدتاً به صورت آماس مزمن گرانولوماتوز همراه با
مشاهده انگل دژنرهشده و معدنیشده در مرکز که توسط سلولهای
غول پیکر ( )Giant cellsو ماکروفاژها احاطه شده میباشد .در مطالعه
حارض ضایعات هیستوپاتولوژیک بیشرت از نوع ضایعات فرم حاد بود .این
ضایعات شامل وجود مقاطع طولی و عرضی نوچه Linguatula serrata
در پارانشیم گرههای لنفاوی ،خونریزی ،ادم ،نکروز ،تخلیه لنفوسیتها
و نفوذ سلولهای التهابی تکهستهای ،تشکیل رنگدانه هموسیدرین
و نفوذ سلولهای هموسیدروفاژ در گرههای لنفاوی بود که با نتایج
عریان و همکاران ( ،)16میکلئوس و همکاران ( )11و فرجانیکیش و
شکرانی ( )4همخوانی داشت .در مطالعه حارض التهاب عروق گرههای
لنفاوی و تشکیل کیست یا کانال در مسیر مهاجرت انگل با مشاهدات
میکلئوس و همکاران ( ،)11گول و ایلهان ( )5و یخچالی و تهرانی ()26
مطابقت داشت .نورالهیفرد و همکاران ( ،)15طربیپور و همکاران ()22
و میکلئوس و همکاران ( )11ضایعات فرم مزمن لینگواتولوزیس را در
گرههای لنفاوی مزانرتیک گزارش کردهاند .این درحالیست که در مطالعه
حارض ضایعات فرم مزمن فقط در دو منونه مشاهده شد.
یکی از ضایعات میکروسکوپی جالب توجه در این مطالعه نفوذ شدید
سلولهای اپی تلوئید -ماکروفاژ به صورت منترش در گرههای لنفاوی دو
رأس از دامهای مورد مطالعه بود که حضور این سلولها میتواند بیانگر
عفونت ناشی از مایکوباکرتیوم اویوم پاراتوبرکولوزیس عامل بیامری

یون در نشخوارکنندگان ( )Johne’s disease or Paratuberculosisباشد.
هر چند در مطالعه حارض آزمایشات تکمیلی جهت تایید قطعی بیامری
یون انجام نشد لیکن پراکندگی گسرتده سلولهای اپی تلوئید-ماکروفاژ در
گرههای لنفاوی ما را به این بیامری مشکوک میمناید .این ضایعات با
مطالعه میر و همکاران ( )12که وقوع عفونت همزمان لینگوآتولوزیس
و یون را در بز گزارش کردند همخوانی دارد .پیش از این به عفونت
همزمان لینگوآتولوزیس و بیامری سل در انسان و گاوها در مطالعات
مورالداران و زاکی ( )13و سایمرز و والرتیس ( )21اشاره شده است.
همچنین میکلئوس و همکاران وجود باکرتیها و مخمرها را در گرههای
لنفاوی مزانرتیک ،در گوسفندان آلوده به لینگوآتولوزیس احشایی گزارش
کردهاند (.)11
به نظر میرسد عفونت ناشی از  Linguatula serrataدر میزبانهای
واسط به ویژه نشخوارکنندگان میتواند زمینهساز سایر عفونتها از جمله
عفونتهای باکرتیایی باشد .با توجه به قرابت ژنتیکی عامل بیامری یون
و عامل بیامری کرون در انسان ( )Crohn’s diseaseهمچنین پاتوژنیسته
یکسان و مقاومت عوامل این دو بیامری ،بازرسی دقیق اندامهای احشایی
در دامهای کشتار شده حائز اهمیت است .مطالعات نشان داده است
گرههای لنفاوی نرم و وارفته نسبت به گرههای لنفاوی با قوام طبیعی
آلودهتر هستند .همچنین میزان و شدت آلودگی در گرههای لنفاوی
تیره و هموراژیک بیشرت از گرههای لنفاوی با ظاهر طبیعی است .اين
مشخصات ظاهری ميتواند راهنامي مناسبي جهت بازريس گوشت باشد و
به بازرسان كمك منايد تا در صورت مشاهده تغییرات ظاهری در اندازه،
رنگ و قوام گرههای لنفاوی آلوده نسبت به ضبط چريبهاي مزانرت اقدام
منوده و با دقت بيشرتي ساير اندامهاي احشايي را از نظر آلودگي با نوچه
 Linguatula serrataبرريس منايند (.)25
با توجه به فراوانی باالی آلودگی در بزهای کشتارشده در لرستان،
همچنین با توجه به عادات غذایی مردم منطقه و استفاده از چربیهاي
اطراف رودهبند که همراه با گرههاي لنفاوي به شکل کبابی مرصف
میشوند ،به نظر میرسد رعایت موازین بهداشتی در استان به ویژه
بازرسی دقیق کشتارگاهی ،جلوگیري از دسرتسی سگ هاي گله و ولگرد
به احشای حیوانات کشتارشده و همچنین پرهیز از مرصف متعلقات
دامی به صورت خام یا نیمپز رضوری است.
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شکل  -1مقطع طولی نوچه  Linguatulaبه صورت زبانی شکل و کشیده .خارهای کوچک عرضی کوتیکول انگل(نوک پیکان) .رنگ آمیزی
هامتوکسیلین -ائوزینµm 100 = Bar .

57

شکل  -2مقطع عرضی نوچه  Linguatulaکه توسط یک الیه فیربوزه نازک و سلولهای التهابی تکهستهای احاطه شده است(نوک پیکان) .رنگ
آمیزی هامتوکسیلین -ائوزینµm 100 = Bar .

شکل  -3بهم ریخنت ساختار بافتی فولیکولهای لنفاوی ،التهاب عروق(وسکولیت؛ نوک پیکان) به همراه تشکیل رنگدانه هموسیدرین .رنگ آمیزی
هامتوکسیلین -ائوزینµm 75 = Bar .
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