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چکیده

پارابرونما از جمله نماتودهای مستقر در شیردان شخوارکنندگان است که آلودگی به آن از آسیا و آفریقا گزارش شده است .پارابرونما
اسکریاینی تنها گونه معرفی شده در ایران است .مطالعه حاضر با هدف بررسی ویژگیهای مورفولوژیک و مورفومتریک پارابرونما
اسکریاینی در بز در استان لرستان انجام پذیرفت .بدین منظور طی مدت  3ماه با مراجعه به کشتارگاههای استان لرستان در مجموع 75
عدد شیردان بز از نظر آلودگی به پارابرونما اسکریابینی بررسی گردیدند .شیردان های آلوده در کنار یخ به آزمایشگاه منتقل شدند و کرم-
های نر و ماده جدا گردید .اندازهگیریهای میکروسکوپی با استفاده از نرم افزار  AxioVisionانجام شد.
از مجموع  75عدد شیردان 14 ،مورد ( )%18/6آلوده به پارابرونما اسکریابینی بودند .درصد آلودگی در شهرستانهای خرمآباد و بروجرد
به ترتیب  %24و  %32بود درحالیکه آلودگی به پارابرونما اسکریابینی درهیچ یک از نمونههای پلدختر مشاهده نشد .در این مطالعه
متوسط اندازه کرم نر  21میلیمتر ،کرم ماده  34میلیمتر و تخم  45/37 × 10/08میکرون بود .میانگین اندازه اسپیکول بزرگ 619
میکرون و اسپیکول کوچک  270/5میکرون بود .تفاوت میانگین طول اسپیکول کوتاه نمونههای بروجرد و نمونههای خرمآباد معنیدار
نبود با این حال تفاوت میانگین طول اسپیکول بلند نمونههای بروجرد ( 570میکرون) و نمونههای خرمآباد ( 691میکرون) معنیدار بود
( .)P>0.05با توجه به یافتههای ریختشناسی در این مطالعه ،به نظر میرسد پیشبینیهای امیدوارکنندهای در ارتباط با وجود سویه در
این نماتود وجود دارد.
واژههای کلیدی :ریختشناسی ،پارابرونما اسکریاینی ،بز ،لرستان
مقدمه
پارابرونما از جمله نماتودهای مستقر در شیردان نشخوار کنندگان است که آلودگی به آن تاکنون از آسیا و آفریقا گزارش شده است .جنس
پارابرونما از راسته اسپیروریدا و خانواده اسپیروریده است .گونه معرفی شده در ایران پارابرونما اسکریابینی است .تخمهای پارابرونما
اسکریابینی کشیده با جداره نازک و حاوی نوزاد بوده همراه با مدفوع دفع میشوند .این تخمها توسط الرو مگس لیپروزیا که در مدفوع
حیوانات زندگی میکند بلعیده میشوند .الرو مرحله اول در بدن مگس از تخم خارج شده وارد هموسل میشود و در بافتهای مگس
کیسهدار میگردد و در عرض  28 -32روز نوزاد عفونتزا بوجود می آید .میزبان نهایی به دنبال بلع اتفاقی مگس آلوده میشود (.)2 ،1
آلودگی به این نماتود در ایران از گوسفند ،گاومیش ،بز و شتر گزارش شده است ( .)3در مورد بیماریزایی این انگل اطالعات منتشر
شدهای وجود ندارد ( .) 1،4با توجه به احتمال تأثیرگذاری شرایط مختلف اقلیمی -میزبانی ،این مطالعه با هدف بررسی شیوع پارابرونما
اسکریابینی و همچنین مطالعه ریختشناسی جدایههای پارابرونما اسکریابینی بز در سه ناحیه اقلیمی مختلف استان لرستان انجام
گردید.
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مواد و روشها
طی مدت  3ماه با مراجعه به کشتارگاههای  3منطقه مختلف جغرافیایی استان لرستان شامل شهرستانهای خرمآباد ،بروجرد و پلدختر
در مجموع  75عدد شیردان بز از نظر آلودگی به پارابرونما اسکریابینی بررسی گردیدند .شیردانهای آلوده به نماتود به طور جداگانه و در
کنار یخ به آزمایشگاه منتقل شدند .به منظور جمع آوری انگل ،هر شیردان به طور مجزا در تشتی پالستیکی باز شد و محتویات آن درون
تشت تخلیه شد .همچنین مخاط شیردان در زیر آب جاری تراشیده شد تا چنانچه کرمی به آن چسبیده است جدا شود .محتویات تشت با
استفاده از الک  100شستشو داده شد و به یک پلیت بزرگ که در زیر آن زمینه سیاه قرار گرفته بود انتقال یافت .درنهایت با استفاده از
چراغ مطالعه ،نماتودهای نر و ماده جدا گردیدند .اندازهگیریهای میکروسکوپی با استفاده از نرم افزار  AxioVisionانجام شد .اطالعات
جمع آوری شده به کمک نرم افزار  SPSSنسخه  18و با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه در سطح اطمینان  95درصد مورد تجزیه و
تحلیل آماری قرار گرفت.
نتايج و بحث
پارابرونما اسکریابینی دارای دهان طویل و استوانه ای با جداره ضخیم و دو لب جان بی کاذب است و هر یک از لب ها سه زائده دارند.
انتهای قدامی کرم دارای سپرهای پوستی پشتی شکمی و شش طناب نعل اسب مانند است .انتهای خلفی کرم نر پیچ خورده و فاقد
کیسه جفت گیری است .اسپیکول ها کامالً نامتشابه بوده و گوبرناکولوم مثلثی شکل می باشد (شکل .)1

شکل  )A -۱انتهای قدامی پارابرونما اسکريابینی؛  )Bانتهای خلفی کرم نر؛  )Cانتهای خلفی کرم ماده

در بررسی حاضر از مجموع  75عدد شیردان ( 25شیردان از هر شهرستان) 14 ،مورد ( )%18/6آلوده به پارابرونما اسکریابینی بودند.
درصد آلودگی در شهرستانهای خرمآباد و بروجرد به ترتیب  %24و  %32تعیین شد .درهیچ یک از شیردانهای جمع آوری شده از
پلدختر آلودگی به پارابرونما اسکریابینی مشاهده نشد .در مجموع  20عدد کرم نر و  117عدد کرم ماده پارابرونما اسکریابینی از شیردان
های آلوده جمع آوری شد که به تفکیک  9عدد کرم نر و  46عدد کرم ماده مربوط به نمونههای خرمآباد و  11عدد کرم نر و  71عدد
کرم ماده مربوط به نمونه های بروجرد بود .در این مطالعه متوسط اندازه کرم نر  21میلیمتر ،کرم ماده  34میلیمتر و تخم × 10/08
 45/37میکرون بود .میانگین اندازه اسپیکول بزرگ  619میکرون و اسپیکول کوچک  270/5میکرون بود.
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مطالعات ریختشناسی بر روی جدایههای میزبانی مختلف نشان داد تفاوت میانگین طول اسپیکول بلند نمونههای بروجرد (570
میکرون) و نمونههای خرمآباد ( 691میکرون) معنیدار است ( .)P>0.05با این حال تفاوت میانگین طول اسپیکول کوتاه نمونههای
بروجرد ( 278میکرون) و خرمآباد ( 266میکرون) معنی دار نبود .در یک مورد ،طول اسپیکول بلند ( 495میکرون) به طور معنیداری
کمتر از سایر نمونههای اندازهگیری شده بود (شکل .)2

شکل  -2مقايسه میانگین طول اسپیکولهای بلند وکوتاه پارابرونما اسکريابینی در نمونه های خرم آباد و بروجرد

هاشمینسب و همکاران ( )1391با انجام مطالعه ریختشناسی و مولکولی بر روی تعدادی از نمونههای پارابرونما (جدایههای گوسفند و
بز از شهرستانهای همدان ،سنندج و مشهد) گونه پارابرونما اسکریابینی را بر اساس یافتههای ریختشناسی تأیید نمودند .ایشان بیان
کردند قرار گرفتن جدایهای مختلف پارابرونما اسکریابینی در کنار دیگر اسپیروریدها نظیر ستاریا ،تترامرس ،دیروفیالریا ،هابرونما و
همچنین پارابرونما اسکریابینی ثبت شده در بانک ژن (جدایه شتر ،از کشور چین) نشان میدهد که اگر چه همه نمونههای مذکور جد
فرضی مشترک دارند ولی در شاخههای مختلفی طبقهبندی میشوند لذا به نظر میرسد گونه پارابرونما اسکریابینی در درخت فیلوژنیک
در چندین شاخه قرار داشته و به عبارتی به چندین انشعاب تقسیم میشود (.)5
این در حالیست که مقایسه اختالف طول اسپیکولهای کوتاه در مطالعه حاضر (میانگین  272میکرون) با مطالعه هاشمینسب و
همکاران (میانگین  302/66میکرون) معنیدار است ( .)P>0.05همچنین مقایسه اختالف طول اسپیکولهای بلند در مطالعه حاضر
(میانگین  619میکرون) با مطالعه هاشمینسب و همکاران (میانگین  653/08میکرون) معنیدار است (P>0.05؛ شکل .)3

شکل  -3مقايسه میانگین طول اسپسکولهای بلند وکوتاه پارابرونما اسکريابینی بز (جدايه لرستان؛ مطالعه حاضر) با نمونه های
گوسفند (جدايه سنندج؛ هاشمی نسب و همکاران .)۱39۱،
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