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چکيد ه 

کاهش  جمله  از  اقتصادی  خسارات  موجب   )Schistosoma turkestanicum( ترکستانیکوم  شیستوزوما  از  ناشی  بیامری  شیستوزومیازیس 
فراورده های دامی در گوسفند و بز می شود. با بررسی کشتارگاهی تعداد 2077 رأس گوسفند و 322 رأس بز کشتار شده در کشتارگاه شهرستان 
ازنا واقع در استان لرستان از مرداد تا مهر 1399 وجود شیستوزوما ترکستانیکوم در بزان برای اولین بار با مشاهده ماکروسکوپی کرم در 

سیاهرگ های لنفاوی روده بند و با آزمایش مدفوع و مشاهده تخم این ترماتود در استان لرستان گزارش شد.
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مقدمه
شیستوزوما ترکستانیکوم )Schitosoma turkestanicum( در سیاهرگ های 
گوسفند،  گاومیش،  گاو،  سیاهرگ های  دیگر  و  ریه  کبد،  باب،  بند،  روده 
بز، اردک، شرت، اسب، االغ و گربه زندگی می کند )1 و 13(. آلودگی به 
این انگل موجب اسهال، الغری، ضعف، بی حالی و کاهش فراورده های 
این  دامی مانند کاهش پشم، گوشت و وزن گوسفند و بز می شود )5(. 
ترماتود که متعلق به خانواده شیستوزماتیده است در سال 1913 برای 
اولین بار توسط اسکریابین از سیاهرگ باب گاو در ترکستان کشف شد و 
تاکنون از جنوب روسیه، ترکمنستان، ترکیه، چین، قزاقستان، مغولستان، 
عراق، فرانسه، پاکستان و ایران گزارش شده است )8 و 11(. میزبان واسط 
این ترماتود، حلزون لیمنه آ گدروزیانا )Lymnaea gedrosiana( می باشد 
و مدت زمان الزم برای ظهور تخم در مدفوع 46-43 روز است. اندازه 
کرم نر به طول 8 -4/2 میلی مرت می باشد که دارای 70 تا 80 عدد بیضه 
فقط  آن  کوتاه  رحم  و  بوده  میلی مرت   3/4-8 طول  به  ماده  کرم  است. 
 18-26 در  میکرون   72-77 تخم  اندازه  می باشد.  تخم  عدد  یک  حاوی 
میکرون می باشد که در یک طرف دارای خار انتهایی و زائده ای کوچک 
در طرف مقابل است )2(. مطالعه حارض اولین گزارش وجود شیستوزوما 

ترکستانیکوم در استان لرستان است.

گزارش کشتارگاهی
با توجه به اینکه هیچ گونه گزارشی از وجود شیستوزوما ترکستانیکوم در 
استان لرستان تاکنون ارائه نشده است؛ با بررسی کشتارگاهی تعداد 2077 
رأس گوسفند و 322 رأس بز کشتار شده در شهرستان ازنا از مرداد تا مهر  
1399 وجود این کرم در استان لرستان تایید گردید به نحوی که پس از 
بررسی سیاهرگ های روده بند گوسفندان و بزان کشتار شده )شکل 1(  

روده بند  سیاهرگ های  در  شدید  آلودگی  با  کرم  این  ماه  دو  مدت  طی 
تعداد 5 راس بز )1/5%( مشاهده شد که پس از جداسازی و انتقال کرم ها 
با مشاهده میکروسکوپی و کلیدهای  الکل 70 درصد،  به ظروف حاوی 
تشخیصی )2( مشخص گردید ترماتودهای جدا شده از سیاهرگ های روده 
بند بزان، شیستوزوما ترکستانیکوم می باشند. اندازه کرم های نر به طول 
بود  میلی مرت   3/5 حدود  طول  به  ماده  کرم های  و  میلی مرت   4/5 حدود 
)شکل 2(. مقداری مدفوع از انتهای رکتوم نیز از بزان آلوده به این کرم، 
در ظروف حاوی فرمالین 10 درصد به آزمایشگاه انگل شناسی دانشکده 
دامپزشکی دانشگاه لرستان برای انجام آزمایش مدفوع به روش فرمالین- 
اتر و روش کلیتون لین با استفاده از محلول اشباع منک و کلروری منتقل 
گردید که تخم شیستوزما ترکستانیکوم در این منونه های مدفوع مشاهده 

گردید )شکل 3 (.

بحث و نتیجه گیری
بیامری های  از  یکی  ترکستانیکوم  شیستوزوما  از  ناشی  شیستوزومیازیس 
ایران است و از خوزستان )11(، اصفهان )3(،  انگلی در مناطق مختلف 
بابلرس )4( جویبار مازندران )4( و اقلید فارس )12( گزارش شده است. 
این بیامری در همه گیری سال 1372 در بابلرس باعث تلفات قابل  توجه 
گوسفندان شد )4(. آلودگی به شیستوزوما ترکستانیکوم از سه منطقه در 
الربز، منطقه 2 شامل فالت  ایران: منطقه 1 شامل شامل رشته کوه های 
مرکزی از آذربایجان غربی تا خراسان و منطقه 3 شامل نواحی خلیج فارس 
از  کرم می تواند  این  ترتیب  بدین  است.  گزارش شده   )2( دجله  رود  تا 
و  آب  گردد.  محسوب  ایران  در  دامی  تولیدات  کاهش  در  مؤثر  عوامل 
هوای شامل ایران، محیط مناسبی برای رشد و تکثیر حلزون های میزبان 
انتظار داشت شیوع  انگل را فراهم آورده است لذا می توان  این  واسط 
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Schistosomiasis, the disease caused by Schistosoma turkestanicum causes economic losses, including a reduction in 
livestock products in sheep and goats. Examining of 2077 sheep and 322 goats slaughtered in the slaughterhouse of Azna 
city located in Lorestan Province from August to October 2020, the presence of Schistosoma turkestanicum in goats for 
the first time by macroscopic observation of the worm in the mesenteric lymphatic veins and by fecal examination and 
observation the eggs of this trematode were reported in Lorestan Province.
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شکل 1- ترماتود شیستوزوما ترکستانیکوم در سیاهرگ های روده بند بز.

.)x40( شکل  2- کرم نر و ماده شیستوزوما ترکستانیکوم، رنگ آمیزی کارمین

.)X400(  شکل 3- تخم شیستوزوما ترکستانیکوم در مدفوع
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همچنین  باشد  دیگر  نواحی  از  بیشرت   1 منطقه  دام های  بین  در  بیامری 
برای رشد حلزون  کافی  که رطوبت  مناطقی  ویژه  به  زاگرس  ارتفاعات 
وجود دارد مستعد شیوع این بیامری است )7(. از عواملی که در شیوع 
در  تنوع  گدروزیانا،  لیمنه آ  حلزون  وجود  به  می توان  مؤثرند  بیامری 
بندها  ایجاد آب  و  بارندگی، سدسازی  میزان  این کرم،  اصلی  میزان های 
گدروزیانا  لیمنه آ  حلزون  منود.  اشاره   )7 و   2( ماهی  پرورش  منظور  به 
استان  جز  به  ایران  نواحی  متام  در   )10( منصوریان  مطالعات  براساس 
لرستان وجود دارد اما در بررسی انجام شده در منطقه بروجرد واقع در 
استان لرستان از تعداد 1200 منونه حلزون آب شیرین جمع آوری شده، 
32/08% حلزون ها، لیمنه آ گدروزیانا گزارش شدند به نحوی که بیشرتی 
جمعیت غالب حلزون در منطقه دشت سیالخور از توابع بروجرد حلزون  
لیمنه آ گدروزیانا بود )9(. بدین ترتیب حتی با فرض اینکه محل پرورش 
بزان آلوده، ممکن است استان های همجوار باشد و دام های آلوده جهت 
کشتار به شهرستان ازنا حمل و نقل شده باشند با توجه به آلودگی مدفوع 
به وجود  توجه  با  دیگر  از طرف  و  ترماتود  این  تخم  به  آلوده  دام های 
حلزون میزبان واسط این کرم در استان لرستان، بزهای آلوده می توانند تا 
زمان قبل از کشتار باعث تکمیل چرخه زندگی انگل شده و باعث اشاعه 
وجود  تایید  با  اینک  شوند.  لرستان  استان  در  شیستوزومیازیس  بیامری 
لرستان،  استان  در  آن  میزبان واسط  ترکستانیکوم و حلزون  شیستوزوما 
با  اخیر  جدا شده  ترماتود  فیلوژنتیکی  ارتباط  میزان  می گردد  پیشنهاد 
شیستوزوماهای آسیایی و همچنین فراوانی و اهمیت ایپیدمیولوژیک این 

ترماتود در این منطقه مورد ارزیابی قرار گیرد.
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