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خالصه
.کندمی ندگیزعلفخواران  احشاءدر  يالرو مراحل سانان وي تنفسی سگارمج درآن بالغکه ي استزئونوز انگل سراتا، لینگواتوال    

خون از  نمونه 1048تعداد .انجام گرفتروش االیزاو با غرب ایران اندر گوسفندسراتا  لینگواتوالمیزان شیوع  تعیینبراياین مطالعه 
ژن با االیزا و استفاده از آنتیها سرم. گرفته شد) شهر 5حداقل از (گوسفندان دو استان غربی ایران، ایالم و کرمانشاه و از هر استان 

، 1->2(سن ،اطقبا توجه به جنس، منها داده. شد آزمایشگوسفندي IgGضد  و کنژوگه سراتا ینگواتوالل هاينوچهترشحی -دفعی
نمونه سرم از گوسفندان  1048از مجموع.قرار گرفتمورد آنالیز آماريSPSSافزار با نرمسگ در گله وجودو )سال3-≤4و2->3

مونه ن598و از )درصد 8/27(نمونه 125استان کرمانشاه گوسفندان از نمونه 450از  و به تفکیک) درصد5/30(نمونه  317غرب ایران 
داري اختالف معنیحدي تادر رابطه با شیوع آلودگی و مناطق .آلوده بودندلینگواتوالسراتابه ) درصد 1/32(نمونه  192ایالم استان از

9/28(نمونه 152،ماده نسج ازنمونه 525و از ) درصد5/31(نمونه  165نر،جنسازنمونه523تعداد از کل).>01/0P(مشاهده شد
ترین میزان شیوع در گروه سنیکم).<05/0P(داري مشاهده نگردیداختالف معنی جنسیتو میزان آلودگیبین .آلوده بودند )درصد

-هاي سنی اختالف معنیدر گروه. مشاهده شددرصد 3/49با  سال3-≤4میزان در گروه سنی نتریو بیش درصد 1/12سال با  1->2
و درصد 8/39و فاقد سگ به ترتیب میزان آلودگی هاي داراگلهدر . )>01/0P(داري در میزان آلودگی با افزایش سن مشاهده گردید

این اولین گزارش در ). >01/0P(داري مشاهده گردیدبین میزان آلودگی و بودن سگ در گله اختالف معنی.  نشان داده شددرصد 4/23
که به طور در بین گوسفندان  سراتا لینگواتوالآلودگی نسبتاً باالي با توجه به شیوع .آلودگی گوسفند به روش االیزا استبررسی

ه ضروري بهاي کنترلی در میزبانان واسط و اصلی برنامه اجراي،باشدهاي منطقه به این انگل میآلودگی سگ يمستقیم نشان دهندهغیر
. رسدنظر می

ایران، ، االیزاژن، آنتیلینگواتوال سراتاگوسفند، : کلمات کلیدي

مقدمه
يو رده لینگواتولیده يخانواده ازانگلی  سراتا لینگواتوال.

در مجاري تنفسی  بالغهاي انگل. استپنتاستومیدا
) اصلیمیزبان(گربه، ،سگ، روباه ی چونراناگوشتخو

با ) میزبانان واسط(علفخواران انسان و.ندنکزندگی می
نوزاد آن و شوندمیخوردن تخم حاوي نوزاد انگل مبتال

به ) ریه هاي لنفاوي مزانتر، کبد وگره(ها احشاء آن در
.Shakerian et al(دشوتبدیل می)زاعفونت(نوچه 2008, 

اهوازچمران ي دامپزشکی، دانشگاه شهیداستادیار گروه پاتوبیولوژي، دانشکده*1
ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازاستاد گروه پاتوبیولوژي، دانشکده2
ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازدانشیار گروه پاتوبیولوژي، دانشکده3
اهوازشناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهیدچمراني کارشناسی ارشد انگلآموختهدانش4

Tajik et al. 2006( . احشاء آلوده نخورد بامیزبان اصلی،
و ززئونو عوامل یکی از سراتا لینگواتوال.شودمبتال می
و نیز )خوردن تخمبا (لینگواتولوز احشائیعامل 

با خوردن (سندرم هالزون یا واتولوزیس نازوفارنژیاللینگ
 ,Koehsler et al. 2011(استدر انسان ) نوچه

Shakerian et al. 2008, Soulsby 1982.(که با این
جمله  حیوانات میزبان واسط ازدر  سراتا لینگواتوالآلودگی
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هاي لنفی، کبد و ریه ضایعات مختلفی در گرهگوسفند
Nourollahi Fard(کندایجاد می et al. 2010, Schmidt 

and Roberts 2009(بالینیينشانهدر این حیوانات ولی 
.Tajik et al(شودمشخصی دیده نمی مطالعاتی ).2006

در مورد فراوانی و شیوع آلودگی به  کنون در ایرانتا که
 با روش)سگ(اصلی هايدر میزبانانجام گرفته این انگل 

.Nematollahi et al(گشاییکالبد 2005, Rezaei et al. 

Esmailzadeh(مقاطع پاتولوژیک يیا تهیه)2011 et al. 

در به طور عمده هاي واسط میزباندرو )2008
بوده استکشتارگاهیهايبررسی نشخوارکنندگان با

Alborzi،1387البرزي و درخشنده ( et al. 2013, 

Bahrami et al. 2010, Nourollahi Fard et al. 2011, 
Shekarforoush et al. 2004, Tavassoli et al. 2007, 

Yakhchali et al. 2009(. این انگل در  اهمیتبه علت
، و واسط میزبان اصلیحفظ سالمت و بهداشت انسان، 

جهت هاي مناطق مختلف کشورآگاهی از میزان آلودگی
 . رسدضروري به نظر می و درمانی هاي کنترلیبرنامهاجراي 
ي طراحی و ارزیابی االیزابا  قبلی که يمطالعه به با توجه

ترشحی  -هاي دفعیژنآنتیاستفاده ازبا و غیر مستقیم
 ،آن هاي پیکريژنآنتیدر مقایسه با  سراتا لینگواتوال ينوچه
8/93درصد،  89بیبه ترتاسیت و ویژگی مناسب وحس

 يمطالعه،)1394همکاران البرزي و (شد نشان دادرا  درصد
آلودگی به  سرمی میزان شیوع گاهی ازآبه منظور  حاضر

به روش االیزا  وغرب ایران در گوسفندان  سراتا لینگواتوال
تواند مورد می این مطالعههاي یافتهنتایج .انجام گرفت

 ،ریزيو ادارات دامپزشکی مسئول برنامه استفاده سازمان
.هاي انگلی قرار گیردگیري بیماريکنترل و پیش

مواد و روش کار
دو گوسفندان از 1392ماه ن تا شهریوردیراز فرو

-6و از هر استان از ) و کرمانشاه ایالم(استان غربی کشور
 ينمونهگله 5-10و در هر منطقه از  )شهرستان(منطقه 5

 گوسفندان در استان کرمانشاه از.ه شدگرفتخون 
غرب، ، گیالن، بیستون، هرسینکرمانشاه(هاي شهرستان

و  ، پاوهروانسر(اورامانات يغرب و منطقهآباداسالم
هاي شهرستان گوسفندان ازاستان ایالم  در، )جوانرود

به صورت )ان و مهرانسیروان، دهلرآبدانان، ایالم، (
ورید وداج  از هاي ونوجکتبا استفاده از لولهتصادفی 

هاي گرفته شده از استان نمونه. عمل آمده بگیري خون
) و پائیزبهار، تابستان (اساس فصلبر امکانتا حد ایالم
گوسفندان  نمونه خون از 1048در مجموع . بندي شددسته

 598نمونه از استان کرمانشاه و  450(غرب ایران  يمنطقه
ها با نمونهي کلیه.گرفته شد) نمونه از استان ایالم

شناسی استفاده از یخ خشک به آزمایشگاه بخش انگل
بعد از .ي دامپزشکی اهواز انتقال داده شدنددانشکده

-میلی 5/1هاي ها به میکروتیوبسرم نمونه ،جداسازي

 يدرجه -20با ثبت مشخصات در فریزر  لیتري منتقل و
. گراد نگهداري شدندسانتی

هاي ترشحی نوچه-دفعی ژنآنتی يتهیهجهت     
ی هاي لنفگره، مراجعه به کشتارگاهبا ، سراتالینگواتوال

آوري و به جمعکشتار شده گوسفنداناز تعدادي يمزانتر
ماکروسکوپی  به روشهاي لنفی گره.شدآزمایشگاه منتقل 

) نوزادها(هانوچهوجوداز نظر  لوپیا با استفاده از 
در،شمارشوها، پس از جداسازينوچه. ندبررسی شد

-نوچه. ندشد ههاي حاوي سرم فیزیولوژي قرار دادپلیت

بار شستشو با سرم  4هاي زنده جمع آورده شده، بعد از 
mM(دار،بیوتیکآنتی بافر فسفاتبار با  4فیزیولوژي و 

150،PBS  2/7با=pH( ،ها عدد از آن 100-200تعداد
در ) RPMI-1640(لیتر از محیط کشتمیلی 5- 10در 

 37و در دماي ) ورانکوبات(خانهظرف مخصوص، در گرم
ساعت نگهداري شد 24گراد، به مدت سانتیي درجه

ها از محیط پس از آن نوچه.  )1394البرزي و همکاران (
 میکرون پاالیش 2/0محتویات پلیت با فیلتر خارج و 

، غلظت پروتئین آن به روش برادفورد سنجیده گردیده
.گراد نگهداري شدسانتی يدرجه-20شده و در دماي 
 ينمونه خون از گوسفندان منطقه 1048در مجموع 

ي استان کرمانشاه و منطقه 6نمونه از 450(غرب ایران 
با  به روش االیزا و) استان ایالم يمنطقه 5نمونه از  589
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ژن دفعی ترشحی، سرم وآنتی ترین رقتاستفاده از مناسب
:به صورت زیر مورد آزمایش قرار گرفتند کنژوگه

75ها، هر میکروپلیت، در چاهک پوشاندنبراي
در  کروگرمیم 2/30(1:36با رقت  ژنآنتی میکرولیتر از

+ 4در یخچال به مدت یک شب ریخته شده و )ترلییلیم
بار شستشوي  3پس از  .گراد گذاشته شدنتیسا يدرجه

 200، هر چاهک پلیت با PBSمیکروپلیت با محلول
پر شد و ) درصد 7شیر پس چرخ (میکرولیتر بلوك کننده

پس از . پلیت دو ساعت در دماي آزمایشگاه قرار داده شد
به 1:20با رقت سرم هاينمونهبار شستشوي پلیت،  3

ت در دماي آزمایشگاه ساع 1ها اضافه و به مدت چاهک
مثبت از خون  شاهدهاي سرمنمونه  .دشقرار داده 

گوسفندانی که  بعد از ذبح در کشتارگاه، در غدد لنفاوي 
مشاهده شده بود و در  لینگواتوال سراتاهاي ها نوچهآن

داشت  راباالیی طراحی قبلی کیت االیزا جذب نوري 
هاي سرمنمونه). 1394البرزي و همکاران (دانتخاب ش

ماهه که  3و2هاي هاي سرم برهمنفی نیز از نمونه شاهد
را داشته و منفی در نظر گرفته شده  کمی جذب نوري

بار 4پس از  بعدي  يدر مرحله. بودند استفاده شد
 75مقدار ، )PBSتوئین و دو بار با PBSبار با  2(شستشو

IgGضد کنژوگه پر اکسیداز1:8000میکرولیتر از رقت 

به چاهک اضافه و یک ساعت )آمریکا ،Sigma(گوسفند
بار شستشو  3پلیت  داده و دوبارهقراردر دماي آزمایشگاه 

محلول کروموژن و  میکرولیتر 75سپس  د،ش داده
اضافه و ) مرك، آلمان()TMB+H2O2(مربوطه  سوبستراي

محلول اسید کلریدریک دقیقه، توقف واکنش با 15پس از 
در دستگاه هاجذب نوري نمونه. دشانجام  درصد 10

نانومتر خوانده و ثبت  450طول موجدر خوانشگر االیزا 
.شد

هاي منفی نمونه) OD(دو برابر میانگین جذب نوري 
) کات آف(برش  يدر هر پلیت محاسبه و به عنوان نقطه

هاي یافته ،پس از تعیین میزان آلودگی. شددر نظر گرفته 
هاي مختلف و بود و جنس، منطقه،با توجه به سن مربوطه

ها با میزان نبود سگ در گله به منظور تعیین ارتباط آن
و با آزمون مربع کاي SPSSافزار آماري آلودگی با نرم

Chi-square جستیک چند و الو رگرسیون الجستیک
.جزیه و تحلیل آماري قرار گرفتندمورد تمتغیره 

نتایج
نشان داده شده است، از مجموع  1چنانچه در جدول 

 317غرب ایران  ينمونه سرم از گوسفندان منطقه 1048
نمونه  450و به تفکیک استانی از ) درصد 2/32(نمونه 

8/27(نمونه  125سرم از گوسفندان استان کرمانشاه 
1/32(نمونه  192نمونه از استان ایالم  598و از ) درصد
طور که در همان. آلوده بودندسراتا  لینگواتوالبه ) درصد

 لینگواتوالانگل نتایج مشخص است بین شیوع آلودگی به 
ان ایالم و کرمانشاه تفاوت دو است گوسفندان درسراتا 

در استان ). =131/0p(آماري وجود ندارد  داريمعنی
ترین میزان شیوع در گوسفندان مناطق کرمانشاه بیش
ترین میزان و کم) درصد 3/45اورامانات با (شمالی استان 

) درصد 5/9آباد غرب بااسالم(جنوبی يشیوع در منطقه
دهد کاي نشان میمربعنتایج بررسی آزمون . مشاهده شد

هاي استان کرمانشاه از لحاظ شیوع آلودگی بین شهرستان
). ≥01/0p(دار وجود دارد تفاوت معنی سراتا لینگواتوالبه

سراتا لینگواتوال بهترین میزان شیوع در استان ایالم بیش
دهلران و آبدانان به (در گوسفندان مناطق جنوبی استان 

ترین میزان شیوع در و کم) درصد8/40و 0/49ترتیب با 
شد، که مشاهده ) درصد 18ایالم با (شمال غربی يمنطقه

هاي استان ایالم نتایج حاکی از آن است که بین شهرستان
تفاوت  سراتا لینگواتوال نیز از لحاظ شیوع آلودگی به

در جدول طور که همان.)≥01/0p(دار وجود دارد معنی
 جمعیت گوسفندانشود، شیوع آلودگی در مشاهده می 1

 5/27-33(درصد اطمینان در فاصله  95با غرب کشور 
و این درصد شیوع در استان ایالم در فاصله ) درصد

و در استان کرمانشاه در فاصله ) درصد 8/35-4/28(
.قرار گرفته است) درصد 9/31-6/23(
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حسب منطقهبراالیزاروشبهغرب ایران گوسفنداندرسراتا لینگواتوالبهآلودگیسرمیشیوع:1جدول
p X2 %حداقل فاصله %حداکثر فاصله (%)تعداد آلوده  تعداد شهرستان استان

001/0 42/40

2/11 9/24 22)18( 122 ایالم

ایالم
32 6/49 49)8/40( 120 آبدانان

3/20 4/36 34)3/28( 120 سیروان
40 2/58 57)49( 116 دهلران

3/17 7/32 30)25( 120 مهران

001/0 42/25

8/16 2/33 27)25( 108 کرمانشاه

کرمانشاه
8/34 9/55 39)3/45( 86 اورامانات

14 4/30 22)2/22( 99 هرسین
5/23 5/42 31)33( 94 گیالنغرب
3/2 8/16 6)5/9( 63 اسالم آباد

131/0 28/2
4/28 8/35 192)1/32( 598 ایالم

هااستان
6/23 9/31 125)8/27( 450 کرمانشاه
5/27 33 317)2/30( 1048 کل منطقه

غرب ایران برحسب جنسیت، وجود سگ در گله و سنگوسفنداندر سراتا لینگواتوالبهآلودگیسرمیشیوع: 2جدول 

گروهمتغیر
غربکرمانشاهایالم

تعداد کل
کشور

X2p(%)تعداد آلوده (%)آلودهتعداد تعداد(%)تعداد آلودهتعداد

جنسیت
)5/31(523165)2/30(22568)5/32(29897نر

01/1313/0
)9/28(525152)3/25(22557)7/31(30095ماده

سگ
در گله

)8/39(437174)7/33(28897)5/59(15894بله
51/32001/0

)4/23(611143)3/17(16228)3/22(44098خیر

سن
2<-1629)5/14(545)3/29(11614)1/12(

40/140001/0 3<-221550)3/23(22138)2/17(43688)2/20(
4≥ -3321133)4/41(1758)9/46(496215)3/43(

 1048شود، از مجموع مشاهده می 2چنانچه در جدول 
از) درصد 5/31(نمونه 165اساس جنسیتنمونه سرم بر

525از ) درصد9/28(نمونه  152وگوسفند نر  523
 سراتا لینگواتوالغرب به انگل  يمنطقه يگوسفند ماده

آلوده بودند که در شیوع آلودگی در دو جنس نر و ماده 
اما در ،)<05/0p(داري مشاهده نگردید اختالف معنی

-معنیگله تفاوت در سگ  وجودشیوع آلودگی براساس 

نمونه  174که طوريه ب. )≥01/0p(دست آمد ه داري ب

 143در گله و  سگ واجد از گوسفندان) درصد 8/39(
 در گله بهسگ فاقداز گوسفندان ) درصد 4/23(نمونه 

نیز  2همچنان که در جدول . آلوده بودند سراتا لینگواتوال
مشخص است با افزایش سن میزان شیوع آلودگی به 

 نظرازاین اختالف. باالتر رفته است لینگواتوالسراتا
.باشدمی) ≥01/0p(دار نیآماري مع

کاي در رابطه با نتایج آزمون مربعبه طور کلی 
لحاظ آماري در سطح نشان داد که از مختلف متغیرهاي 
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01/0P<  ،و تاحدي  سگ در گله وجودبین سن
آلودگی به شیوع سرمی  باي مورد مطالعههاشهرستان
داري وجود اختالف معنیدر گوسفندان سراتا لینگواتوال

داري معنی ياما بین جنسیت و میزان آلودگی رابطه ،دارد
. دست نیامده ب

با کنترل سن لینگواتوالسراتاتحلیل رگرسیون لجستیک چندمتغیره مربوط به آلودگی به :3جدول 
95/0اطمینان حدود  Odds Ratio P – value βخطاي معیار  β متغیر
24/1–17/0 46/0 128/0 49/0 75/0- ایالم

ایالماستان 
80/0–11/0 30/0 01/0 49/0 17/1- آبدانان
64/0–09/0 25/0 004/0 48/0 37/1- سیروان
47/0–07/0 18/0 001/0 48/0 69/1- دهلران
43/3-41/0 19/1 735/0 53/0 18/0 مهران
03/9–99/0 01/3 051/0 56/0 09/1 کرمانشاه

استان 
کرمانشاه

10/4–45/0 36/1 581/0 56/0 31/0 اورامانات
77/9–05/1 21/3 04/0 56/0 16/1 هرسین
74/0–10/0 28/0 01/0 48/0 26/1- گیالنغرب

- - - - - اسالم آباد
23/1–69/0 2/0 59/0 14/0 07/0- نر

-جنسیت - - - - ماده
23/0–08/0 13/0 001/0 27/0 98/1- بله

-سگ در گله - - - - خیر

نتایج آزمون رگرسیون لجستیک نشان داد که از بین 
متغیرها، تنها سن و وجود سگ در گله تأثیر بسیار قوي بر 

آلودگی گوسفندان با انگل دارد اما اثر متغیرهاي احتمال
عالوه . قابل چشم پوشی است) نر و ماده(چون جنسیت 

ه نتایج آزمون لجستیک چند متغیره با کنترل سن باین بر
 يعنوان متغیر مخدوش کننده نیز نشان داد که رابطه

دار بوده و کامالً معنی ،آلودگی با وجود سگ در گله
نوع منطقه دهد و با را افزایش میشانس آلودگی 

داري داشته معنی يرابطهتواند تا حدودي می )شهرستان(

داري نداشته معنی يکه با جنسیت رابطهصورتیدر. باشد
دهدو به بیان دیگر جنسیت شانس آلودگی را افزایش نمی

).3جدول(
نمونه مورد بررسی  598از تعداد  ،4با توجه به جدول 

-در استان ایالم در سه فصل بهار، تابستان و پاییز، بیش

-و کم) درصد 6/43(ترین میزان آلودگی در فصل بهار

بین  .دیده شد) درصد 2/18(در فصل تابستان ترین آن 
داري فصل و میزان آلودگی از لحاظ آماري اختالف معنی

.مشاهده شد >01/0Pدر سطح

در گوسفندان استان ایالم به روش االیزا برحسب فصل لینگواتوالسراتا شیوع سرمی آلودگی به  :4جدول 
تعداد    

غیرآلودهدرصدتعداد غیرآلودهدرصد آلودگیتعداد آلودهتعداد کل نمونهفصل

204896/431154/56بهار
192352/181578/81تابستان

202687/331343/66پاییز
5981921/324069/67جمع



علیرضا البرزي، مسعود قربانپور و همکاران

1395تابستان، 2مجله دامپزشکی ایران، دوره دوازدهم، شماره 16

بحث
بالغ انگل با انتشار جهانی است،  یانگل سراتا لینگواتوال    

 يآن در ریه يو حتی نوچه) میزبان اصلی(هادر سگ
 هايبا نشانه تنفسی بیماريتوانند سبب میگربه 

 Esmaeilzadeh et al. 2008, Soulsby(شود درمانگاهی

1982(.
در  این انگلاي ویژه نوچهه مراحل الروي ب اگرچه

گوسفند ضایعات مختلفی در نشخوارکنندگان از جمله 
سبب تواند و می کندهاي لنفی، کبد و ریه ایجاد میگره

 ,Nematollahi et al. 2005(لیدات دامی شودکاهش تو

Saiyari et al. 1996( ،حیوانات این در آنآلودگی به اما
نشان داد قبلی ما  يمطالعه.استدرمانگاهیيفاقد نشانه

يو با استفاده از مواد دفعی ترشحی نوچهاالیزا  که
با حساسیت و ویژگی به یمناسب روش سراتا لینگواتوال

انگل براي تشخیص آلودگی به درصد  8/93و 89ترتیب 
در . )1394البرزي و همکاران (باشدمیدر گوسفندان 

غرب ایران به  يآلودگی گوسفندان منطقهحاضر يمطالعه
و به  درصد5/30با روش االیزا  سراتا لینگواتوالانگل 

و 8/27در گوسفندان استان کرمانشاه تفکیک استانی 
آلودگی در  شیوعدر .شدتعیین درصد  1/32استان ایالم

داري مشاهده نگردیددو جنس نر و ماده اختالف معنی
)05/0p> .(گوسفندان سنابطه با که در رصورتیدر

بین که با این.)>01/0P(شدمشاهده دارياختالف معنی
در گوسفندان دو استان سراتا  لینگواتوالشیوع آلودگی به 

مشاهده نگردید داري آماري ایالم و کرمانشاه تفاوت معنی
)05/0p>(،  در گوسفنداناما در رابطه با شیوع آلودگی

هر استان  )منطقه 5- 6(گوناگونهاي برخی از شهرستان
این تفاوت  ).>01/0P(داري مشاهده شداختالف معنی
علت تفاوت شرایط مدیریتی و ه ب عمدتاًممکن است 

بین  با توجه به این که.شاید آب و هوایی و اقلیمی باشد
 دارکامالً معنی يداشتن سگ در گله و آلودگی رابطه

ترین عامل در بروز مهم، رسدبه نظر میوجود دارد
هاي و یا محل آلوده در گلهسگوجودلینگواتولوز گوسفند

رو هاي کوچگلهدر  هکنچنا باشد، نگهداري حیوانات
هاي ساکندر گلهوجود دارد ولی سگ قالده 4-5گاهی 

از تر کمها آنتعداد که آنسگ وجود ندارد یا یا  معموالٌ 
آلوده امکانافزایش تعداد سگ . رو استهاي کوچگله

تر فراهمبیش ها راو حتی آبشخور) غذا(تعامرشدن
.دهدو شانس آلودگی را افزایش میساخته

امعاء و ها به در امکان دسترسی سگتفاوت گرچه
با ها سگيتغذیهعادت در هاي آلوده و نیز داماحشاء 

در بروز ممکن است نیز هاي لنفی به ویژه گرهاحشاء دام 
بررسی منابع اطالعات علمی  . نقش داشته باشدآلودگی 

در ایران و جهان نشان داد که  موجود و در دسترس
 کارگیريه بو با حاضر يبا مطالعه مشابهی يمطالعه

در  سراتا لینگواتوالآلودگی  بررسی شیوع براي روش االیزا
-می است، ضمن این کهنشخوارکنندگان صورت نگرفته 

این مطالعه براي اولین بار در ایران و توان نتیجه گرفت که 
دست آمده از ه نتایج ب به ناچار انجام گرفته استجهان

 هاي کشتارگاهیبا نتایج حاصل از بررسی این مطالعه 
 ویژه گوسفندانه ب آلودگی به این انگل در نشخوارکنندگان

 با بررسی مطالعات متعددي.گیردمیمورد مقایسه قرار 
آلودگی شیوع  )هاي لنفی مزانتريگره(کشتارگاهی

نشان  را گوسفندان در مناطق مختلف ایران به این انگل
،1387در سال درخشندهو  البرزيکهطوريه ب داده است

استان گوسفندان در سراتا لینگواتوالآلودگی به نوچه 
،درصد 76/46را )یاسوج(گیلویه و بویر احمد که

Shekarforoush  در استان 2004و همکاران در سال
و Nourollahi Fardدرصد، 5/11) شیراز(فارس 

 1/16)کرمان(استان کرمان در2011همکاران در سال 
در 2007در سال و همکاران Tavassoliدرصد،

ودرصد 5/52)ارومیه(غربیستان آذربایجان اگوسفندان 
Rezaeiدرصد 69/42یزن2011در سال و همکاران

از جمله این مطالعاتاز برخیدر . اندنمودهگزارش 
و  Nourollahi Fard، 1387در سال درخشندهو  البرزي
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در سال  و همکارانRezaeiو 2011در سال  همکاران
دار بین سن و آلودگی اشاره شده معنیيرابطهبه ،2011

ایش سن میزان آلودگی نیز که با افزطوريه است ب
نشان داد که بین حاضر نیز  يمطالعه. افزایش داشته است

علت این  . داري وجود داردمعنی يسن و آلودگی رابطه
ن ناتواند به دلیل ماندگاري نوچه در بدن میزبامیموضوع

و عدم امکان به مدت طوالنی واسط و از جمله گوسفند 
Soulsby(باشدخارج شدن از بدن میزبانان واسط  1982(.

ارتباط که 2011در سال و همکاران Rezaeiيدر مطالعه
ات مورد مطالعه و آلودگی در حیوان جنسبین يدارمعنی

جنس  که به، ممکن است بیش از آنگزارش شده است
باال بودن میانگین سنی حیوانات ارتباط داشته باشد به 

ها ارتباط داشته ها و احتمال باالتر بودن آلودگی آنماده
و همکاران Nourollahi Fardمطالعات حالهره ب. باشد

جمله و از 2011در سال Garedaghiو  2011در سال 
بین جنس و  داري راارتباط معنی نتایج مطالعه حاضر
.ه استنشان ندادآلودگی در حیوانات

بین فصل و آلودگی میزبانان واسط به این انگل در 
در 2011در سال و همکاران Nourollahi Fardمطالعه

در کهدر حالیداري وجود نداشته معنی يگوسفند رابطه
در  2005در سال همکاران وNematollahiيمطالعه

در سراتا لینگواتوال آلودگی به نوچهشیوع میزان 
در و همکاران Nourollahi Fardيمطالعه گوسفندان و

اختالف آماري ها بزانگل در آلودگیشیوع  در2010سال
گرچه .شده استمشاهده فصول مختلف داري میان معنی

بیرون از بدن میزبان فصل در بقاي تخم انگل در شرایط 
 يت رابطههاي اولیه ممکن اسدر آلودگی) زمین ومرتع (

تکاملی انگل با توجه به سیر داشته باشد ولی يدارمعنی
در بدن میزبانان واسط و ماندگاري طوالنی چند ماهه و 

ها که نیازمند انگل در بدن آن يشاید چند ساله نوچه
رسد که تفاوتی در نظر نمیه ب ،باشدتري میبیش يمطالعه

با این حال . فصول مختلف در آلودگی وجود داشته باشد
هاي سنی مختلف گروه آلودگی حاضر هم در يمطالعهدر 
ه بدیده شد داري معنیصول مورد بررسی اختالف و ف

ترین میزان آلودگی در فصل که در استان ایالم بیشطوري
رسد چون مینظر ه ب.بودترین آن در تابستان بهار و کم

آلودگی در گوسفندان آلوده با تشخیص این مطالعهدر 
است صورت گرفته ها در سرم آن IgGباديردیابی آنتی

هاي جنسی یا تغییرات هورمون احتمال داردبنابراین 
و در حالت فیزیولوژیک حیوان سبب فعال شدن نوچه 

در این ها بادي و ردیابی بهتر آنتر آنتینتیجه تولید بیش
با توجه به شیوع نسبتاً کلی طوره ب. شده باشدفصول 

 يدر بین گوسفندان منطقه لینگواتوال سراتاباالي آلودگی 
-گر آلودگی سگغرب ایران که به طور غیر مستقیم بیان

و Bahramiکهطوريه ب باشدمیهاي منطقه به این انگل
ایالم  شهر هايمیزان آلودگی سگ 2010در سال همکاران 

گیري نتیجهدر مجموع ،نداهدرصد گزارش کرد 6/40را 
در  گیري از لینگواتولوزپیشمد نظر قرار دادن شود کهمی

هاي دامی غرب بیماري گیري ازو پیشهاي کنترلبرنامه
.  رسدضروري به نظر میکشور

تشکر و قدردانی
اجراي این تحقیق تشکر و  يخاطر تأمین هزینهه باهواز نویسندگان از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه شهید چمران 

.نمایندقدردانی می

منابع
بررسی میزان ). 1387(تیمور ،علیرضا و درخشنده ،البرزي

در گوسفندان ذبح  لینگواتوال سراتاآلودگی به نوچه 
مجله دامپزشکی . در کشتارگاه شهرستان یاسوجشده 

.103-109صفحات، 1، شماره 4ایران، دوره 
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Abstract
Linguatula serrata is one of the parasitic zoonoses.  The adults, larval stages of the 

parasite live in nasal airways of canids and visceral organs of herbivors respectively. The aim 
of this study was to determine the seroprevalence of L. serrata nymph infection in sheep from 
west of Iran by indirect enzyme-linked immunosrobent assay (ELISA). Blood samples 
(n=1048) were taken from sheep of two provinces (Ilam (n= 598) and Kermanshah (n=450)) 
in west of Iran ( at least five different cities of each province). The collected sera were tested 
by ELISA using excretory-secretory antigens of L. serrata nymph and anti IgG sheep 
conjugate. Data were classified according to sex, ages of the animals (1-<2, 2-<3, 3-≥4 years), 
area, and  sheep herds with or without dogs, analyzed using statistical software (SPSS).
Seroprevalence of L. serrata infection in sheep was 30.5% (317 of 1048) from west of Iran, 
27.8%(125 of 450 ) from Ilam and 32.1% (192 of 598) from Kermanshah provinces. There 
was significant difference in prevalence among five different area of two provinces( 
P<0.001). Of  the animal males 31.5% (165 of 523)  and females 28.9% (152 of 525) were 
infected with L. serrata. Infection with the parasite was not significantly associated with 
gender of the animals (p>0.05). Seroprevalence was significantly increased with the increase
of age, lower (12.1%) in 1-<2 years and higher (49.3%) in 3-≥4 years old of the animals( 
P<0.01). There was significant difference in prevalence among  sheep herds with (39.8%) and 
without (23.4%) dogs (P<0.01). This is the first report in assessment of L. serrata infection in 
sheep by ELISA. Relatively high prevalence of L. serrata infection in the sheep is reflection 
of linguatolosis in dogs from  the areas, it must be consider  to  all progamms for control  and 
reduction of the infection in definitive and intermediate hosts.
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