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Abstract 

 

Background and purpose: Dicrocoeliasis is a prevalent parasite in ruminants caused by 

different species of Dicrocoelium spp. This parasite lives in bile duct and gallbladder of ruminants and 

accidentally in human. The economic significance of dicroceliasis is due to direct damage to the liver and, 

consequently, to the loss of significant amounts of protein. The present study aimed to investigate the 

morphometric and molecular (PCR and PCR-RFLP) parameters of Dicrocoelium species isolates from 

sheep, goat, and cattle in Mazandaran province, Iran during 2013-2015. 

Materials and methods: In this descriptive study, 50 trematodes isolated from livers of sheep 

(n= 20), goat (n= 20), and cattle (n= 10) were collected form abattoirs in Mazandaran province. Adult 

worms were studied by morphometric and molecular methods on 28s rDNA. The RFLP technique was 

used to identify the genus. Some samples were also sequenced. 

Results: All isolates of three hosts (sheep, goat, and cattle) showed significant differences in 

many morphological parameters. According to characterization of testicles that is a remarkable 

characteristic for differential diagnosis of Dicrocoelium species, they were in tandem position in all 

isolates. Moreover, no significant difference was observed in their size in different hosts. Four bands, 

including 116, 145, 393, and 409 bp were produced from PCR method after treatment by enzyme. In 

molecular technique, there were no any significant differences but in morphometric analysis, some 

differences were found. 

Conclusion: The molecular and morphometric results indicated that D. dendriticum is the only 

species infecting sheep, goat, and cattle in Mazandaran province. 
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 ـدرانــــازنــــي مــــكــــزشــوم پـــــلـــگاه عــشـــــه دانــــلـــمج

 (93-45)   9911سال    فروردین   951بيست و هشتم    شماره دوره 

 91         9911، فروردین  951ه مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                       دوره بيست و هفتم، شمار              

 پژوهشی

دیکروسلیوم  (28s rDNA)بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و مولکولی
 و گاو در استان مازندراندندرتیکوم جدا شده از گوسفند، بز 

 
   1سیمین باری

   2محسن اربابی    

    3پوریا گیل    

    4مهدی شریف   

   5هاجر ضیایی   

 6سمیرا دودانگه    
    7عباس علیزاده

   1زینب هدایتی   

 5لدین سرویشهاب ا    

 چكیده
ههای خخللهد دیکروسهلیو  دیکروسلیازیس بیماری شایع در نشخوارکنندگان است که  ووسهگ گونه  و هدف: سابقه
شهود. شود. این انگل در خجاری صفراوی و کیس  صفرای نشهخوارکنندگان و به  رهور وفهادنی انسهان دیهد  خهیایجاد خی

کبد و در نلیج  از دست دادن خقادیر قابهل وهوی ی از خهواد تروویینهی اهمیت اقلفادی دیکروسلیازیس ب  علت خسارت ب  
ههای ( ایزوله PCR-RFLPو  PCRباشد. بنابراین هدف از این خطالعه   بررسهی تاراخلرههای خورنوخلریهم و خولکهولی  خی

 باشد.خی 2931-2931های گوسفندی  بزی و گاوی دیکروسلیو  دندرویکو  در اسلان خازندران در سال
 خهورد(  بهزی  15ایزوله  ورخهاوود از کبهدهای گوسهفندی   05در این خطالعه  ووصهیفی  در خجمهو   ها:اد و روشمو

ههای خورنوخلریهم و های بهال  بها رو آوری شدند. کر های خازندران یمعخورد(  از کشلارگا  25خورد( و گاوی   15 
اسهلفاد  شهد.  PCR-RFLPی انگهل از وکنیهم یص گون خورد بررسی قرار گرنلند. برای وشخ 28s rDNAخولکولی ناحی  

 عالو  بر این  وعدادی از نمون  ها وعیین ووالی شدند.
دار های س  خیزبان  گوسفند  بز و گاو( در اغلب شاخف  های خرنولوژیم بها هها اخهلالف خعنهیوما  ایزول  ها:یافته

باشهد  های دیکروسلیو  خیی برای وشخیص انلراقی گون های انگل  ک  شاخص قابل اعلمادداشلند. در خورد شاخص بیض 
ها در بهین خیزبانهان خخللهد خشهاهد  داری در انداز  آنها تشت سر ها قرار داشلند و اخلالف خعنیها  بیض در وما  ایزول 

یا خشهاهد  بعد از ومها  بها آنهز PCRاز خحفول  bp153 و  bp221  bp210  bp 939نشد. در بررسی خولکولی چ ار باند 
شد. در بررسی ووالی ایزوله  ههای انگهل  اخهلالف ژنلیکهی چنهدانی دیهد  نشهد  در حهالی که  در بررسهی خورنوخلریهم  

 .هایی خشاهد  شدوفاوت
ی ی آلهود  کننهد بررسی های خولکولی و خورنوخلریم نشان داد که  دیکروسهلیو  دنهدریلیکو  ون ها گونه  استنتاج:

 خازندران است. بز و گاو در اسلان  گوسفند
 

 28s rDNA   PCR-RFLPدیکروسلیو   خورنولوژی  واژه های کلیدی: 
 

 مقدمه
 انگهل ک  است ورخاوودی دندریلیکو  دیکروسلیو 

 نشهخوارکنندگان خفوص ب  وحشی و اهلی تسلانداران
ب   وفادنی رور ب  است خمکن نیز انسان حلی و باشدخی
  صفراوی  جاریخ کر   انگل شود. این خبلال انگل این

 

 E-mail: shahabesarvi@yahoo.com              گرو  انگل شناسی و قارچ شناسی  دانشکد  تزشکی -خجلمع دانشگاهی تیاخبر اعظا: ساری -سرویشهاب الدین  مولف مسئول:

 رانیا  یخازندران  سار یووکسوتالسموز  دانشگا  علو  تزشک قاتیخرکز وحق  یارشد انگل شناس یکارشناس. 2
 رانیکاشان  کاشان  ا یدانشگا  علو  تزشک  یگرو  انگل شناس اریدانش. 1
 رانیا  یخازندران  سار یدانشگا  علو  تزشک  یووکنولوژینانو ب نیزیونارخاکولوژی و گرو  اریدانش. 9
 رانیا  یخازندران  سار یووکسوتالسموز  دانشگا  علو  تزشک قاتیاسلاد  خرکز وحق. 1
 رانیا  یخازندران  سار یووکسوتالسموز  دانشگا  علو  تزشک قاتیوحقخرکز  ار یانشد. 0
 رانیا  یخازندران  سار یدانشگا  علو  تزشک  ییدانشجو قاتیوحق ل یکم  یتزشک انگل شناسی یادکلر یدانشجو. 1
 رانیا  یاسلان خازندران  سار یداخپزشکی  ادار  کل داخپزشک یولوژیزین یوخفف یدکلرا .7

 : 19/22/2931ریخ وفویب : وا             1/22/2931 واریخ اریا  ی ت اصالحات :            9/25/2931 واریخ دریانت 
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 كوميدندرت وميروسلكید يو مولكول يكیمورفولوژ اتيخصوص
 

 9911، فروردین  951دوره بيست و هفتم، شماره                                          مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                       44

 ان اصلی آن  گوسفندها خیزب. (2 است صفرا و کیس  کبد

و  سالهای خاکزی از یمل  هلیخیزبانان واسگ اول  حلزون

ویژ  نورخیکا ها ب زبرینا و خیزبان واسگ دو  آن خورچ 

 انداز  با خسلقیمی نسبت کر  این یانداز . (1 نوسکا هسلند

 ارد. د ن ایی خیزبان ییث 

 و اروتا  آسهیا و در دارد ی انی انلشار دیکروسلیو 

 نیز . در ایران(1 2 است ورشایع ینوبی و شمالی اخریکای

دا   تهرور  که  نقهاری اکثهر در انگهل ایهن ب  آلودگی

 داد  اسهت نشهان . خطالعهات(9 شودخی دید  است  رایج

 اقلفادی نراوانهی هایزیان خویب کر  این ب  آلودگی ک 

 خحفوالت کیفیت انت ب  ووانخی یمل  از ک   شودخی

  آلهود  کبدهای حذف  کبد در انگل یایگزینی در اثر دا 

  خفهر  الغهری اثهر آلهود  در ههایالش  حذف و ضبگ

 و شهدیدبسهیار  ههایآلودگی در خیر گوسفندها و خرگ

 بهز گهاو  در کر  این. (1 کرد اشار  آن های درخانیهزین 

 کنهد نمی ایجاد خشخفی بالینی یاعال یوان و گوسفند

 خانهد خی زند  بدن در روالنی ب  خدت ک این علتاخا ب 

 شودخی انزود  آن زاییبیماری و بر حدت زخان ب  خرور

 تیشههرنل  کبههدی سههیروز باعهه  گوسهفندهای خسههن در و

 خفهر   الغهری وهوان به خی بالینی آن عالیا از شود.خی

هها  .اشار  نمود رشد کاهش و شیر و تشا وولید کاهش

 بهز و گوسهفند شدن باع  خسلعد کر  این اسلقرار چنین

. (0 گهرددخهی قانقاریهایی کبهد وهور  خ لهم بیمهاری ب 

اخلالالت کبدی در انسهان  که  خعمهوالچ دچهار عفونهت 

شود  چنهدان بهارز نیسهت. عالبها بیمهاری در خفید خی

انسان شاخل اخلالالت گوارشی  نفخ  اسهلفرا،  کولیهت 

فراوی  یبوست خزخن یا اسه ال بهود  و خسهموخیت بها ص

. ب  همین دالیل (8-1 ور از ناسیولیازیس استآن  خفید

دیکروسلیازیس از نظر اقلفادی و تزشکی حابز اهمیهت 

های دیکروسلیو  است. اخلالنات خرنولوژیکی بین گون 

بنههابراین هههدف از ایههن خطالعهه   بررسههی ویههود دارد. 

 های( ایزول PCR-RFLPو PCRی خورنوخلریم و خولکول

گوسفندی  بهزی و گهاوی دیکروسهلیو  دنهدرویکو  در 

  باشد.خی 2931-2931های اسلان خازندران در سال

 مواد و روش ها
 آوری انگل دیکروسلیو  یمع

باشههد  بهها در ایههن خطالعهه  کهه  از نههو  ووصههیفی خههی

کبهد  05وعداد های اسلان خازندران  خرایع  ب  کشلارگا 

آلهههود  بههه   (گهههاو 25بهههز و  15نمونههه  گوسهههفند  15 

آوری شد. کبدهای از اسلان خازندران یمع دیکروسلیو 

آلود  به  آزخایشهگا  دانشهگا  علهو  تزشهکی خازنهدران 

 انلقال یانت و سپس با اسلفاد  از قیچی یراحی و بیسهلوری 

وماخی خجاری کبدی بهاز گردیهد و بها سهر  نیزیولهوژی 

 شسل  شدند. 
 

 DNAو اسلخراج رنوخلریم بررسی خو
 27در این خرحل  با اسلفاد  از خیکروسکوپ نوری  

ی بدن  رول تاراخلر خرنولوژیم خخللد از یمل  انداز 

و عرض(  نسبت رول ب  عهرض  قطهر بهادکش شهکمی 

 داخلی و خاریی(  قطر بادکش دهانی  داخلی و شکمی(  

ی بادکش شکمی ب  بادکش دهانی  رول و نسبت انداز 

ها  رول غدد ویللوژن  نسبت رهول بهدن به  رض بیض ع

ی بهین بهادکش شهکمی وها انل های غدد ویللوژن  ناصل 

ی سههیر  رههول و عههرض وخمههدان و بههدن  رههول کیسهه 

ی بین بادکش دهانی و شکمی بر حسب خیکهرون ناصل 

سهازی گیری شدند. در خرحله  بعهد  ی هت آخهاد انداز 

ا بها اسهلفاد  از ههانگل DNAبرای آزخایشات خولکولی  

 رو  ننل کلرونر  اسلخراج شدند. 
 

 28s rDNAوعیین ووالی ژن  و PCRواکنش انجا  
 PCRبا اسهلفاد  از خخلهو  28s rDNA وکثیر قطعات 

ب  خیهزان  Master Mixانگل   μl1 شاخل  μl10 ب  حجا 

μl0/21  μl 0/5  آغازگر رنت و برگشت و از هر μl0/7 

 یب  انداز  28s rDNA. قطع  بازخقطر وزریقی انجا  شدآب

bp319  Gen Bank accession no: AF151939.1 ) 

  Dd28SFو بههههههها اسهههههههلفاد  از ترایمرههههههههای 

(5'-GTGGCCAGTTGGTCATTAGG- 3')  و
Dd28SR (5'-ACCTCAGTCTGGACAAGCCA- 3') 
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 نرگس دمیا و همکاران     

 49        9911، فروردین  951شكي مازندران                                                                       دوره بيست و هفتم، شماره مجله دانشگاه علوم پز              

 پژوهشی

ب   C 30°شاخل خرحل  واسرشت  PCRوکثیر شد. خراحل 

به  خهدت  C00°مرها ی اوفال ترایدقیق   خرحل  2خدت 

 ثانی   10ب  خدت  C71°ثانی   خرحل  رویل شدن زنجیر   10

سهیکل و در ن ایهت یهم  95خرحل  به  وعهداد  9ک  این 

 PCRخحفول  µl1 انجا  شد.  C71°دقیق  در 25سیکل 

خارکر درصد در کنار  0/2های ژل آگارز داخل چاهم

 بارگهذاری و در وللهاژ DNA (Fermentas) 100 bpوزنهی 

 9دقیقه  الکلرونهورز گردیهد. در ن ایهت  95ب  خدت  35

   نمون  ی ت سکانس ب  شرکت وکاتوزیست ارسال گردید.
 

 RFLP-PCRانجا  واکنش 
 بهه    خخلههوریPCR- RFLPواکههنش  انجهها  بههرای

 انگههل PCRخحفههول  μl 25شههاخل  μl95 ن ههایی حجهها

آب  μl 27و  Tru1Iآنهزیا  μl 2بانر   μl1دیکروسلیو   

 دقیقه  در حمها  15 خهدت به  شهد  و و ی  یقیخقطر وزر

از هر خحفول  μl 1قرارداد  شد. سپس  C 10°گر   آب

PCR-RFLP در درصد 9 آگارز ژل های چاهم داخل 

به   75وللهاژ  بارگهذاری و در bp 255کنار خهارکروزنی 

  دقیق  الکلرونورز گردید. 15خدت 
 

 یافته ها
خجمو  در این خطالع  در  بررسی خرنولوژی: -الد

 (15 و بهههزی (15   گوسهههفندی(25 ی گهههاویایزولههه  05

های کشلار شد  اسلان خازنهدران دیکروسلیو  از کبد دا 

برحسب خیکرون خورنوخلریم تاراخلر  27برای شناسابی 

 گیری و ثبت شدند. خقایس  تاراخلرهای خورنهوخلریکیانداز 

در هر خیزبان  اخلالف خعناداری خشهاهد  نشهد  یهداول 

 در صوروی که  در خقایسه  ایهن تاراخلرهها  (9و  1  2 شمار 

در بین خیزبانان  اخلالف خعنادار به  غیهر از انهداز  رهول 

(. در خشههاهد  1ههها خشههاهد  شههد  یههدول شههمار  بیضهه 

 ها ک  شهاخص قابهل اعلمهادیخوقعیت بیض  خیکروسکوتی 

باشهد  های دیکروسلیو  خهیبرای وشخیص انلراقی گون 

هها تشهت سهر هها ها  بیض وماخی ایزول نشان داد ک  در 

ی دنهدریلیکا در ی گونه قرار دارد  این اخر وأیید کنند 

باشد. عالو  بر شاخص های اسلان خورد خطالع  خیخیزبان

 ههاورین عرض بدن ک  در وماخی ایزوله نوق  خوقعیت بیش

ی کنند تشت قسمت خیانی بدن قرار گرنل  بود نیز وفریق

لیو  دندریلیکا از دیکروسلیو  هاسپس ی دیکروسگون 

 باشد. و دیکروسلیو  چایننسیس خی
 

خفوصیات خرنولوژیکی دیکروسلیو  یدا شهد  از  :1جدول شماره 

 کبد گوسفند در اسلان خازندران
 

 (µmشاخص خرنولوژیم   (X±SE  گوسفند بیش ورین کا ورین داری سطح خعنی

 رول بدن 130/210±70/7758 25010 0210 2

 عرض بدن 183/11±27/2110 1110 955 337/5

 قطر خاریی بادکش دهانی 995/7±89/911 135 215 325/5

 قطر داخلی بادکش دهانی 135/0±99/271 905 255 333/5

 قطر خاریی بادکش شکمی 957/8±27/199 125 155 2

 قطر داخلی بادکش شکمی 739/22±99/190 855 215 2

 رول بیض  157/20±05/715 2515 015 2

 عرض بیض  891/29±17/051 795 105 2

 رول غدد زرد  101/17±17/2871 9510 2105 2

 ناصل  بین بادکش شکمی وا انل ا 917/201±55/1505 8005 1170 2

 رول سیروساک 781/20±05/197 355 195 2

 رول وخمدان 310/1±55/913 055 105 2

 عرض وخمدان 271/1±27/113 905 295 2

 ناصل  بین بادکش دهانی وا شکمی 112/17±31/2987 2770 305 2

 نسبت رول ب  عرض 531/5±03/1 7 9 370/5

 نسب بادکش شکمی ب  دهانی 521/5±19/2 2 2 738/5

 نسبت رول بدن ب  غدد زرد  581/5±27/1 1 9 371/5

 

خقایسه  خفوصههیات خرنولهوژیکی دیکروسههلیو   :2جددول شددماره 

 سلان خازندرانیداشد  از کبد بز در ا
 

 (µmشاخص خرنولوژیم   (X±SEبز   بیش ورین کا ورین داری سطح خعنی

 رول بدن 588/251±27/1791 8170 1870 2

 عرض بدن 257/95±27/2113 1570 2510 2

 قطر خاریی بادکش دهانی 132/1±99/917 155 105 333/5

 قطر داخلی بادکش دهانی 175/1±99/208 125 215 333/5

 قطر خاریی بادکش شکمی 712/9±05/110 185 905 2

 قطر داخلی بادکش شکمی 711/9±17/122 175 215 333/5

 رول بیض  918/15±17/711 2555 985 2

 عرض بیض  935/21±99/119 755 125 2

 رول غدد زرد  081/97±99/2718 1910 2110 2

 ناصل  بین بادکش شکمی وا انل ا 289/35±17/0912 1105 9705 2

 رول سیروساک 111/22±55/131 115 995 2

 رول وخمدان 907/8±99/918 105 285 2

 عرض وخمدان 177/1±55/110 995 205 333/5

 ناصل  بین بادکش دهانی وا شکمی 325/28±99/2108 2110 870 2

 نسبت رول ب  عرض 259/5±12/1 1 9 333/5

 نسب بادکش شکمی ب  دهانی 521/5±19/2 2 2 711/5

 نسبت رول بدن ب  غدد زرد  571/5±88/9 0 1 381/5
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خقایسه  خفوصههیات خرنولهوژیکی دیکروسههلیو   :3جددول شددماره 

 یداشد  از کبد گاو در اسلان خازندران
 

 
ههای خرنوخلریهم دیکروسهلیو  ی شهاخصخقایس  :4جدول شماره 

 سلان خازندراندندیلیکو  یدا شد  از کبد گوسفند  بز و گاو در ا
 

 شاخص خرنولوژیم 

 µm) 

 گوسفند
X±SE 

 بز
X±SE 

 گاو
X±SE 

 سطح 
 داری خعنی

 5/- 55/3975±103/289 27/1791±588/251 70/7758±130/210 رول بدن

 555/5 55/2390±055/15 27/2113±257/95 27/2110±183/11 عرض بدن

 555/5 99/112±991/1 99/917±132/1 89/911±995/7 قطر خاریی بادکش دهانی

 555/5 17/931±111/0 99/208±175/1 99/271±135/0 قطر داخلی بادکش دهانی

 555/5 55/175±591/1 05/110±712/9 27/199±957/8 قطر خاریی بادکش شکمی

 555/5 17/128±112/0 17/122±711/9 99/190±739/22 قطر داخلی بادکش شکمی

 895/5 17/718±533/20 17/711±918/15 05/715±157/20 رول بیض 

 555/5 99/752±822/29 99/119±935/21 17/051±891/29 عرض بیض 

 555/5 99/1908±217/31 99/2718±081/97 17/2871±101/17 رول غدد زرد 

 555/5 99/7079±839/215 17/0912±289/35 55/1505±917/201 شکمی وا انل ا ناصل  بین بادکش

 555/5 55/901±070/9 55/131±111/22 05/197±781/20 رول سیروساک

 555/5 17/115±080/2 99/918±907/8 55/913±310/1 رول وخمدان

 555/5 99/930±551/1 55/110±177/1 27/113±271/1 عرض وخمدان

 559/5 99/2718±207/97 99/2108±325/28 31/2987±112/17 وا شکمی دهانی ناصل  بین بادکش

 555/5 89/1±572/5 12/1±259/5 03/1±531/5 نسبت رول ب  عرض

 555/5 53/2±528/5 19/2±521/5 19/2±521/5 نسب بادکش شکمی ب  دهانی

 591/5 25/1±221/5 88/9±571/5 27/1±581/5 نسبت رول بدن ب  غدد زرد 

 

هها خطالع  خولکهولی: الکلرونهورز ومها  ایزوله  -ب

 (.2شمار   وفویر ا نشان دادند ر pb319   باند PCRتس از 

 PCRدست آخد  از رای وایید گون  انگل از خحفول ب ب

وعیههین وههوالی گردیههد و سههپس در بانههم ی ههانی ژن بهها 

 MF952875, MF946552 MF946561هههای شههمار 

ها بها خهوارد ثبهت شهد  در بانهم ثبت شد. خقایس  ووالی

 درصد را نشان دادند.  33ژن  وشاب  

 

 
 گاو  بز وگوسفند های ل دیکروسلیو  از ایزو PCRخحفول :1تصویرشماره

M  سلون خارکرbp255 ایزول  1و 9ایزول  گوسفندی   1و  2  سلون :

 ایزول  بزی 1و  0گاوی  

 

 RFLPعالو  براین  برای وشخیص گون  از وکنیم 

دلیهل ویهود به  .نیز ی ت وشهخیص گونه  اسهلفاد  شهد

 FastDigest Tru1I (Fermentas)آنههزیا خحههدوداالثر 

خحههل بههر  و وشههکیل  1دهنههد  نشههان RFLP الگههوی 

 وفهویربود   bp 153و  bp  221 bp  210  bp 139باندهای

رور اخلفاصهی  ب  FastDigest Tru1I(. آنزیا 1شمار  

شهاخل  آن خشهاب  هایگون  از را دندریلکو  دیکروسلیو 

 نمود. وفکیم چایننسیس دیکروسلیو و  سپس هادیکروسلیو 

  کروسلیو  یانت نشدند.های دیسایر گون در این خطالع   
 

 
های گوسفند  گهاو و بهز ایزول  PCR-RFLPالگوی  :2تصویر شماره 

 Fast Digest Tru1Iاسهلفاد  از آنهزیا دنهدریلیکو  بها دیکروسهلیو  

: 1و  9: ایزولهه  گوسههفندی  1و  2  سههلون bp 255خههارکر  Mسههلون 

 : ایزول  بزی1 و 0ایزول  گاوی  

 

 بحث

لیکا وقریباچ در وما  خنهارق انگل دیکروسلیو  دندری

شهود ور یایی در دنیها یانهت خهیی ان انلشار دارد و کا

ک  عاری از این ورخاوود باشد. ونهو  ننهوویپی و ژنلیکهی 

 (µmشاخص خرنولوژیم  (X±SE  گاو بیش ورین کا ورین داری سطح خعنی

 رول بدن 103/289±55/3975 25010 7155 2

 عرض بدن 055/15±55/2390 1110 2155 2

 قطر خاریی بادکش دهانی 991/1±99/112 115 115 333/5

 قطر داخلی بادکش دهانی 111/0±17/931 105 915 2

 قطر خاریی بادکش شکمی 591/1±55/175 135 115 2

 قطر داخلی بادکش شکمی 112/0±17/128 115 915 2

 رول بیض  533/20±17/718 885 195 2

 رض بیض ع 822/29±99/752 805 155 2

 رول غدد زرد  217/31±99/1908 9155 2110 2

 ناصل  بین بادکش شکمی وا انل ا 839/215±99/7079 8110 0710 2

 رول سیروساک 070/9±55/901 985 925 2

 رول وخمدان 080/2±17/115 115 195 338/5

 عرض وخمدان 551/1±99/930 195 915 333/5

 بین بادکش دهانی وا شکمیناصل   207/97±99/2718 1570 2055 2

 نسبت رول ب  عرض 572/5±89/1 0 1 311/5

 نسب بادکش شکمی ب  دهانی 528/5±53/2 2 2 811/5

 نسبت رول بدن ب  غدد زرد  221/5±25/1 0 9 377/5
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 پژوهشی

ریبههوزوخی( ایههن انگههل قههبالچ از  DNA عمههدواچ خنههارق 

. (3 1 کشورهای خخللد از یمل  ایران گزار  شهد  اسهت

 9/2  2/9ر ایران  ب  رغا شیو  نراوان دیکروسلیازیس د

  (9 درصد ب  ورویب در بین گوسهفند  بهز و گهاو( 1/2و 

ی شناخت خرنولوژیم و خولکهولی عاخهل ایهن در زخین 

بیماری وحقیقات کمی صورت گرنل  و خطالعات عمهدواچ 

ههههای وشخیفهههی ی خهههوارد شهههیو   رو در زخینههه 

شناسهی انگهل بهود  ههای ریخهتسرولوژیم و بررسهی

و  PCR خورنوخلریههم  از سهه  رو بهها اسههلفاد  اسههت. 

RFLP  یهههنس یگونههه  9 بهههین از خشهههخص شهههد کههه 

 باعهه  دنههدریلیکو  دیکروسههلیو  ون هها دیکروسههلیو  

 شود.  خی شمال ایران   بز و گاوگوسفند آلودگی

 برای اعلماد قابل خورنوخلریم هایشاخص از یکی

  هابیض  خوقعیت دیکروسلیو   هایانلراقی گون  وشخیص

 صورت ب  بیض  دو دیکروسلیو  دندریلیکو  رد باشد.خی

 کههه  دردرحهههالی دارد  قهههرار (tandem  سهههرها تشهههت

 (bilatera) دو ررنه  صهورت ب  چایننسیس دیکروسلیو 

 ههای خطالعه  حاضهر بها وویه  به  یانله . (25 3 قرار دارد

اسهلان  از شهد  آورییمهع هایایزول  وماخی در هابیض 

و بها  قهرار داشهلند هها رتشهت سه خوقعیت در خازندران 

. (25 3 تور و اربابی همخوانی داردنلایج خطالعات گریی

و همکاران  دو گون  دندریلیکو   Otrantoای در خطالع 

ها در گوسفندهای و چاینسیس را بر اسا  خوقعیت بیض 

. عهالو  (22 اوریشی  آلمانی و ایلالیهایی وشهخیص دادنهد

د  از شهاخص نهاخبرد   و همکاران با اسهلفا Tairaبراین  

ی ی آلهود  کننهد دیکروسلیو  چاینسیس را ون ها گونه 

 . (21 در ژاتن وشخیص دادند Sikaآهوی 

بر اسها  خطالعه  حاضهر  رهول بهدن کهر  در بهین 

 هههای گوسههفندی  بههزی و گههاوی بهه  ورویههب ایزولهه 

 µm21/0-01/25  )µm87/1-17/8 و )µm01/25-15/7 )

 (  µm 3/5 -11/1و عههههرض آن نیههههز بهههه  ورویههههب  

 µm 51/2-57/1 )   وµm 15/2-11/1)   خلغیههر گههزار

 و همکههههاران  رههههول  Otrantoای  شههههد. در خطالعهههه 

و عههرض آن را  µm 75/1-15/0انگههل را در گوسههفند 

µm 95/2-85/2 در خطالعه  دیگهر  (22 گزار  کردنهد .

 اربههابی و همکههاران  رههول انگههل را در همههین خیزبههان 

µm 21/1-21/7  بههدن را و عههرضµm 02/2-07 گههزار / 

 تهوری گریی. این در حالی است ک  در خطالع (3 نمودند

و عهرض بهدن  µm 01/2±98/1و همکاران  رهول بهدن 

µm 93/5±75/2ولی هیچ گونه  (25 گزار  شد  است  

وهرین انهداز  رهول و عهرض ورین و بهیشای ب  کااشار 

  های خورد خطالع  نشد  است.بدن انگل در خیزبان

 حاضهر  ههای تهژوهشیانله  بهر اسها  چنهین هها

 های خورنوخلریمشاخص یانداز  بین داریخعنی اخلالف

 هها بها شهود و ایهن یانله خهی خشهاهد  خازنهدراندر اسلان 

ی اربهابی و همکهاران های ب  دست آخد  از خطالعه یانل 

حههالی اسههت کهه  در  در . ایههن(3 همخههوانی داشههل  اسههت

و  اوههریشکشهورهای ایلالیها   بررسهی شههد  در خطالعهات

خعنهاداری  اخلالنهات چنین در شیراز  ایران( آلمان و ها

دندریلیکو   دیکروسلیو  خورنوخلریم هایشاخص بین

 ی خهوددر خنهارق خهورد خطالعه  انگهل خیزبانهان در بین

 از اخهلالف ناشهی این . احلماالچ(22 25 گزار  نکردند 

 کهر   بلهو، وضهعیت خیزبهان  ایوغذیه  سهن  وضهعیت

 خنهارق اکولهوژیکی و اقلیمهی شهرایگ شدت آلودگی 

  .(29 باشدخی خطالع  خورد

 28s rDNAبررسی خولکهولی به  خفهوص در ژن 

هههای نشههان داد کهه  وفههاوت ژنلیکههی در خیههان ایزولهه 

دیکروسلیو  دندریلیکا خویود در ایهران ویهود نهدارد. 

ی این در حالی است ک  آنالیز نلایج حاصل از خورنهوخلر

های ناخبرد  ب  غیر از رول بیض  دارای اخهلالف شاخص

خطالعههات اخیههر  ههها نشههان داد.خعنههاداری در بههین ایزولهه 

واحهد کوچهم ریبهوزوخی خولکولی انگل بر اسا  زیر

 واحد بزرگ ژن ریبهوزوخی( و زیرrDNA 18sی  ناحی 

(28s rDNA) ههای ژنلیکهی خونق ب  نشهان دادن وفهاوت

رسد این انگل نشد  است  ب  نظر خی های اینخیان ایزول 

ی این نواحی از اخر ب  دلیل باال بودن سطح حفاظت شد 

( و 1557و همکهههاران   Maurelli. (22 25 انگهههل باشهههد

(  ونههو  ژنلیکههی 1521چنههین اربههابی و همکههاران  ههها
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خورد بررسی  PCRدیکروسلیو  دندریلیکا را با وکنیم 

ومهاخی  s 28s rDNAقهرار دادنهد و ههیچ اخلالنهی بهین 

ههههای یهههدا شهههد  از گوسهههفند خشهههاهد  دیکروسهههلیو 

و همکههاران  بهها  Otranto. در خطالعهه  ای (21 3 نکردنههد

 9/2ای دیکروسهههلیو   ویهههود اخهههلالف درون گونههه 

  ههیچ 28sی درصد(  با اسلفاد  از ناحیه  حفاظهت شهد 

اروبهههاری بهههین خیزبهههان و خنهههارق یغرانیهههایی گهههزار  

ی حاضر به  روشهنی نشهان ج   خطالع . در نلی(22 نکردند

داد کههه  ون ههها گونههه  ی دیکروسهههلیوخی کههه  باعههه  

دیکروسهههلیازیس در گوسهههفند  بهههز و گهههاو در اسهههلان 

شود  دیکروسلیو  دندریلیکو  است. از این خازندران خی

رو با ووی  ب  زیان های اقلفادی ک  این انگل بر اقلفاد 

ن کهاخالچ کشور وحمیل خی کند  کنلرل و تیشهگیری از آ

  باشد.ضروری خی
 

 سپاسگزاری
این خطالع  بخشهی از تایهان ناخه  دور  ارشهد رشهل  

انگل شناسی تزشکی خی باشد ک  هزینه  آن رهی رهر  

خفهههوب وهههاخین شهههد  اسهههت. بنهههابراین  2917شهههمار  

نویسهههندگان  از خعاونهههت خحلهههر  تژوهشهههی و کمیلههه  

 علهو  تزشهکی خازنهدرانوحقیقات دانشهجوبی دانشهگا  

 وشکر و قدردانی را دارند. کمال
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