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خالصه
هیستوموناس . باشندهاي پرورش متراکم میخصوص در سیستمه صنعت طیور ب يهاي انگلی یکی از عوامل محدود کنندهبیماري

. شناسایی شده استمرغشترووایتباببلدرچیناي،گینه، مرغجوجه از پرندگان از قبیل بوقلمون، کبک،در بسیاري  آگریدیسمله
در یک مزرعه پرورش کبک ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید چمران صورت  تلفات اساس گزارشحاضر بريمطالعه
ها و کاهش اشتها به مدت چند روز بود و همچنین میزان تلفات حالی، افتادگی بالهاي بالینی پرندگان ارجاع شده شامل بینشانه. گرفت

و اجسام رنگ کم یتوموناس به صورتانگل هس و تعداد زیادي سکوم ، التهابمیکروسکوپیدر بررسی .گزارش گردیددرصد 36/3
ثري باعث ؤر مطوه پرندگان تحت درمان با مترونیدازول و آلبندازول قرار گرفتند که ب.شد مشاهده پارینالکوناهاي دربیضی شکل 

رسد شیوع بیماري میاما به نظر وجود دارد به هیستومونیازی از درگیري کبک هاي مختلفگزارش. در گله شد کنترل هیستومونیاز
.گردددر ایران اولین بار است که گزارش میچوکار در مزرعه پرورش کبک  هیستومونیاز

، کبک، هیستوپاتولوژي، ایرانهیستومونیاز :کلمات کلیدي

مقدمه
  هیستوموناس يیاختهتک توسط هیستومونیاز.

 Malewitz et(که در بوقلمونگردد ایجاد می آگریدیسمله

al. 1958(مرغ ،)Chute et al. 1976(اي،گینه، مرغ
و پرندگان حیات وحش مرغشتروایت،باببلدرچین

)Douglass 1981 (بوقلمون نسبت به. گزارش شده است 
در کبک . استتر حساسبه این بیماري سایر پرندگان، 

، از مرغ گالینارومهتراکیس ينیز با دریافت تخم آلوده
و ) Lund and Chute 1971(ایجاد شده  هیستومونیاز

).Reis et al. 2009(عفونت طبیعی نیز گزارش شده است 
 زاییگونه و نژاد میزبان نقش مهمی در بیماري

عفونت در ). Lund 1967(کند ایفا می هیستوموناس
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بسیار شدیدتر از مرغ و قرقاول  کبک، بوقلمون و طاووس
عوامل مختلفی میزان ).Lund and Chute 1972(ت اس

شدت جراحات . دندهثیر قرار میأزایی را تحت تبیماري
حضور دیگر عوامل اي به حدت هیستوموناس و روده

کوکسیدیا، نماتود، باکتري  رسان در روده از قبیلآسیب
و ) کلستریدیوم پرفرنژنس، اليوشیا کیاشر(

 ,Ganapathy et al. 2000(ها وابسته است مایکوتوکسین

McDougald and Hu 2001(.عنوان یکی ه این بیماري ب
با سیستم ماکیانپدید در مزارع پرورش هاي بازاز بیماري

کنون تا). Dolka et al. 2015(متراکم تولید مطرح است 
پرورشی  يگزارشی از شیوع بیماري هیستومونیاز در گله
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تاریخچه
با  )قطعه 8500(کبک مولد  ياین مطالعه بر روي گله    

تلفات قابل توجه ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه 
شرایط پرورشی گله   .شهید چمران اهواز صورت گرفت

به صورت صنعتی و در فضاي باز محصور شده توسط 
هاي بیماري در گله ظاهر نشانی هفتگی 23از  . توري بود

ها دچار رفتار غیرطبیعی، عدم تمایل به کبک شده و
هاي آویزان و پرهاي حرکت، نشستن روي مفاصل و بال

ر مصرف آب و خوراك نیز به طو . ژولیده شدند
 4/20(درصد  36/3 میزان تلفات، . اهش یافتمحسوسی ک

 2 در طی مدت حدوداً) هفته کبک در 143روز، /کبک
 )کبک 27( اعیهاي ارجدر معاینه بالینی کبک . بود هفته

و پرهاي  تاج و ریش خونی مخاطات،الغري مفرط، کم
هاي در اکثر الشه . اطراف کلوآك آغشته به مدفوع بود

 نسبت به حالت طبیعیشکمی  يمحوطهکالبدگشایی شده 
م ها هنگاالشهدر کالبدگشایی اکثر  . رسیدمتورم به نظر می

 . وجود داشت بطنی، مایع شفافی يباز کردن محوطه
شکمی، کبد متورم و  يبالفاصله بعد از باز کردن محوطه

-میلی 1-7با قطر (د متمایل به زرد هاي سفیحاوي ندول

ریزي به وضوح آن خوندر سطح کبد که در اطراف ) متر
بعد از قطع محل اتصال  ). 1تصویر (شد آشکار بود، دیده 

تصویر ( معده به مري، سنگدان، پانکراس و دوازدههپیش
-از نظر ظاهري ضایعه، ژژنوم و ایلئوم بازرسی شده و )2

 کازئوسی و نقاط کور يدر بررسی روده . مشاهده نشد اي

شود دیده می و تورم سکومدیواره  افزایش ضخامت
.)3تصویر (

 قابل شده کالبدگشایی کبک در کبد سروزي سطح: 1 تصویر
 کبدبافت  در زردبه  متمایل سفید هايندول . است مشاهده

.شودمی دیده

اي سفید متمایل هدولون . ازدهه و سنگدانکبد، دو: 2تصویر 
.شودهاي مختلف در بافت کبدي دیده میبه زرد در اندازه

نوك تصویر سمت چپ، ( پنیري اکسوداي و شکلبیضی يضایعه يگیرنده بر در که سکوم مخاطی سطح از طولی مقطع: 3 تصویر
.شوددیده می) تصویر سمت راست(و تورم شاخه سکوم  )قیچی
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روش تشخیص
بیماري بر اساس جراحات ظاهري  يتشخیص اولیه

وجود جراحات در کبد شاخص مرض . صورت گرفت
از کبد و سکوم ). McDougald 2005(تلقی گردید 

و پس  هگیري به عمل آمدنمونهپرندگان کالبدگشایی شده 
گیري با درصد و قالب 10از پایدارسازي در بافر فرمالین 

. گردید تهیه مترمیکرو 5هایی با ضخامت پارافین، برش
) H&E(ائوزین  -هماتوکسیلین به روشمقاطع بافتی

بررسی  نوري آمیزي شده و در زیر میکروسکوپرنگ
در مقطع هیستوپاتولوژي سکوم، انگل .شدند

درون الکوناها و پاریندربه فراوانی هیستوموناس
در بررسی میکروسکوپی کبد، .)4تصویر (شدمشاهده 
اه همرچند کانونی، همراه با تخریب پارانشیم بافتی نکروز 

. )5تصویر (دیده شد با وجود انگل هیستوموناس

. )100×بزرگنمایی (مقطع هیستوپاتولوژي سکوم : 4تصویر 
درون الکونا ) پیکان سفید(ها به صورت بیضی شکل انگل

.شونددیده می

). 100× بزرگنمایی (مقطع هیستوپاتولوژي کبد : 5تصویر 
.پارانشیم بافت کبد همراه با تخریب) پیکان سفید(وجود انگل

گیريبحث و نتیجه
عفونت ناشی هیستومونیاز، سکوم است و  يمحل اولیه

 Hess and(رسد انگل از طریق جریان خون به کبد می

McDougald 2013( . عفونت کبدي از طریق تزریق خون
Fine(سالم، ایجاد شده است  يبیمار به پرنده يپرنده

-و انتقال این ارگانیسم به نماتود زندگی يچرخه).1975

وابسته است) هتراکیس گالیناروم(هاي سکومی 
)McDougald 2005.(هاي مختلف هتراکیس وجود گونه

 .Springer et al(در پرندگان مختلف توصیف شده است 

. رودانتقال به کبک به شمار میکه عامل احتمالی )1969
از قبیل مرغ پرندگانسایر در کنار 1برخی پرندگاناصوالً

-هیستوموناس ملهان طبیعی میزبو قرقاول به عنوان

شرایط توجه به  اما با. یابندمیپرورش  ،آگریدیس
یزیکی با سایر پرندگان دور از تماس فنگهداري گله، 

میزبان انتقالی تخم عنوان ه کرم خاکی ب. تصور است
مانی و تفریخ تخم این نماتود مطرح هتراکیس در زنده

 Hafez(ماند است و در بافت به صورت عفونی باقی می

et al. 2005 .(خاکی در مزراع پرورشی در واقع نقش کرم
تخم هتراکیس  آوري و تغلیظطیور در محیط باز جمع

تقال ، ان1966در سال Reidو Kempدر بررسی . است
خاکی و نقش آن در شیوع هیستوموناس توسط کرم

در کبک و قرقاول در مرکز پرورش پرندگان  هیستومونیاز
Gameدر واقع در . ، در ایالت ایووا آمریکا روشن شد

هایی که آب و هوا و نوع خاك براي زنده ماندن محل
هتراکیس و کرم خاکی مطلوب است باید کنترل و عود 

در . همواره مد نظر قرار گیرد هیستومونیازبیماري 
ها فوق، با توجه به عدم مدیریت صحیح آبخوري يمزرعه

و نشت آب به اطراف و خیس شدن بستر خاکی و ایجاد 
براي بروز این بیماري  احتمالی الي از عوامل خطروگل

-رغم مفید بودن آنتیعلی. روددر مزرعه به شمار می

ثیر أبا عفونت ثانویه، شواهدي دال بر تبیوتیک براي مقابله 
 Hess(، وجود ندارد هیستومونیازبیوتیک بر مستقیم آنتی

1- Game birds
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and McDougald 2013.( مبارزه علیه بیماري
گیري غیر بر اساس جلوگیري و پیش ، عمدتاًهسیتومونیاز
ضدعفونی خاك بهداشت، اقدامات بهداشتی، (اختصاصی 

بر اساس بررسی ). McDougald 2005(است ) و بستر
Dolka  درمان و بهبود شرایط ، 2015و همکاران در سال

بهداشتی ممکن است با محدود شدن تدریجی ضررهاي 
هاي مورد آزمایش در گله هیستومونیازاقتصادي و کنترل 

هتراکیس به خصوص (درمان ضدکرمی . مرتبط باشد
 و پرورش جداگانه پرندگان مختلف از اقدامات) گالیناروم

گیري از اقدامات مدیریتی در پیش.گیري کننده استپیش
.ثر نیستؤشیوع بیماري حائز اهمیت است اما همیشه م

داروهاي ضد کرم مثل آلبندازول و فنبندازول قبل مصرف
هاي گیري از عفونت پولتاز آلوده شدن به انگل در پیش

 5در ) حاوي تخم هتراکیس(در معرض بستر آلوده 
در ایاالت ). Hegngi et al. 1999(بوده است  ثرؤهفتگی م
 یري این بیماري در گذشته ازگجهت کنترل و پیشمتحده 

، 4، فورازولیدون3منتریدازول، دي2کاربارسون ،1نیتارسون
ا همراه با آب به صورت افزودن به غذا ی 5ایپرونیدازول
شد که اکنون این ترکیبات اغلب در دیگر استفاده می

ثرترین داروي موجود در ؤسترس نیست و مکشورها در د
 Hess and McDougald(ند ها هستبازار نیترومیدازول

-میلی 120ز ومترونیدازول با د فوق، يدر گله).2013

کیلوگرم یک بار در روز به مدت یک هفته و /گرم
وگرم به مدت سه روز کیل/گرممیلی 10زوآلبندازول با د

طور قابل ه ب آغاز درمانتلفات بعد از تجویز گردید و 
.کاهش یافت توجهی
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The prevalence of histomoniasis in Chukar partridge 

(Alectoris chukar) in Iran: A case report
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Abstract
Parasitic diseases are one of the limiting factors in the poultry industry especially in 

intensive farming systems. Histomonas meleagridis has been identified in a wide range of 
birds including turkey, partridge, guinea fowl, Bobwhite quail, and ostrich. The present study 
was done after reporting the mortality at a partridge breeding farm that was referred to the 
veterinary hospital of Shahid Chamran university, Iran. Clinical symptoms of the birds 
included drowsiness, dropping of the wings, depression and anorexia for a few days and 
mortality was 3.36 % in the infected farm. Microscopically, typhlitis and numerous of 
histomonads as a pale and ovoid bodies within lacunae in the lamina propria was observed. 
The birds were administered metronidazole and albendazole, which effectively controlled the 
histomoniasis. There are several reports about histomoniasis in partridge, but it seems this 
case is the first report of histomoniasis outbreak in a Chukar partridge (Alectoris chukar) farm 
in Iran.

Key words: Histomoniasis, Partridge, Histopathology, Iran
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