
 

                           )مجله پژوهشي دانشكده پزشكي(پژوهش درپزشكي              

                   دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي      

  204 تا 200صفحات ، 1391 زمستان، 4ه ، شمار36 دوره        

  

  بررسي الرو توكسوكارا در احشاء كبك هاي شكار شده

 2، دكتر ايرج موبدي1، دكتر هوشنگ خزان*1، دكتر سهيال روحاني1مريم ابراهيمي
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  چكيده
عامل يك بيماري حاد يا تحت حاد انگلي است كه بر اثر مهاجرت و استقرار الروهاي مرحله دوم برخي الرو مهاجر احشايي،  :سابقه و هدف

عالوه بر خوردن اتفاقي تخم، يكي  .جاد مي شوداز نماتودهاي حيواني خصوصا توكسوكارا كانيس و توكسوكارا كاتي در بافت هاي بدن انسان اي
با توجه به خالء اطالعاتي در . است...... ديگر از راه هاي انتقال توكسوكاريازيس، خوردن دل و جگر خام حيوانات مختلف مانند جوجه، گاو و

 . مورد الرو توكسوكارا در اندام هاي كبك شكار شده، اين تحقيق در منطقه طالقان انجام گرفت

هر يك از . ها جداسازي شد، ريه، طحال و قلب آنكبد. كبك انجام گرفت 106اين مطالعه به روش توصيفي روي احشاء  :بررسي روش
ساعت در انكوباتور  4قرار گرفته و به مدت %  1 و اسيد كلريدريك% 1سپس در محلول هضم كننده  پپسين . هاي ريز خرد شدها به تكهارگان

ها تشخيص از صافي با سايزهاي مختلف عبور داده شد و بعد از سانتريفيوژ، الروها در رسوب هانمونه. گراد قرار گرفتانتيدرجه س 46 شيكردار
از الروها با استفاده از ميكروسكوپ مجهز به كمرا لوسيدا و هم چنين با دوربين دينوكپچر . گيري شدالروها روي كاغذ ترسيم اندازه. داده شد

  .هاي مورفولوژيك و با استفاده از كليدهاي تشخيصي انجام شدتشخيص از روي ويژگي .عكس گرفته شد
ميكرون و در انتها واجد  120- 160الروهايي مشاهده شد كه اندازه اغلب آنها بين %) 17( كبك 18احشاء  در اين تحقيق، در :هايافته

عالوه بر الروهاي ذكر شده، . وها تواما در كبد و ريه مشاهده شدهاي آلوده، اين الردرصد كبك 77در . يك برجستگي دكمه مانند بود
توكسوكارا كه  L2و با توجه به اندازه الرو  ميكرون بود، مشاهده شد 300- 400در احشاء يك كبك، تعدادي الرو كه اندازه آنها حدودا 

هاي ه در اين تحقيق و الرو توكسوكارا در اندامميكرون است و تيز بودن انتهاي اين الرو، شباهتي بين الروهاي مشاهده شد 350- 450
  .مورد مطالعه مشاهده نشد

لذا انجام مطالعه در ساير نقاط  ،هاي شكار شده منطقه وجود نداشته باشدرسد كه الرو توكسوكارا در كبكنظر ميه ب :گيرينتيجه
  . گرددتوصيه مي

   .انتقالي، پرندگانكبك، هضم بافتي، ميزبان  توكسوكاريازيس، :واژگان كليدي

  

  1مقدمه
اسـت كـه توسـط الرو     يبيمـاري زئونـوز   نوعيتوكسوكاريازيس 

عفونـت  . گـردد كانيس و توكسوكارا كـاتي ايجـاد مـي    توكسوكارا
دار هـاي جنـين  انساني معمـوال بـه دنبـال خـوردن اتفـاقي تخـم      

                                                 
گروه انگل شناسـي   ،دانشكده پزشكي ،شهيد بهشتي علوم پزشكيدانشگاه تهران، : نويسنده مسئولآدرس 

   )e-mail: srouhani11@yahoo.com( سهيال روحانيدكتر  و قارج شناسي،
  11/5/1391: تاريخ دريافت مقاله
  30/7/1391 :تاريخ پذيرش مقاله

ها در روده كوچك باز شـده و الرو  تخم. شودتوكسوكارا ايجاد مي
د و به مخـاط روده نفـوذ كـرده و از راه جريـان خـون      شوآزاد مي

هـا  هاي عروقي به ريهكند و از راه كانالپورت به كبد مهاجرت مي
گردد، كه به آن الرو و سپس به جريان خون سيستميك وارد مي

عـوارض  . گوينـد مي )Visceral Larva Migrans( مهاجر احشايي
دن عالوه بـر كبـد و   متعدد باليني اين بيماري در اعضاي داخلي ب

شود كه هاي ديگر ديده ميارگان چشم در ريه، كليه، لوزالمعده و
ناشي از مهاجرت الرو و يا به دليل واكنش بدن به بقاياي مرده يا 
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متالشي شده انگل است كه در بعضي مـوارد منجـر بـه صـدمات     
جبران ناپذيري مثل كوري چشم، ضايعات قلبي و دستگاه عصبي 

  .)2 ،1( تواند باعث مرگ گرددد كه ميگردمركزي مي
به انسان كـه   انتقال آلودگي توكسوكاريازيس مهم هايهكي از راي

 مختلـف  خوردن دل و جگر خام حيوانات ،اخيرا مطرح شده است
 Hoffmeister .است ،قاليبه عنوان ميزبان انت، گاوو پرندگانمانند 

در آلمان، توكسوكاريازيس مغزي را در  2007و همكاران در سال 
. )3( دنبال مصـرف كبـد خـام اردك گـزارش نمودنـد     ه خانمي ب

Ishibashi  دو مورد آلودگي انساني بـه   1992و همكاران در سال
ر هر دو بيمـار كشـاورز و هـ   . توكسوكارا را در ژاپن گزارش كردند

دوي آنها عادت به خوردن گوشت و جگر خام پرندگان وحشـي و  
  .)4( جوجه را داشتند

هاي زيادي در مورد آلوده نمودن تجربي در سال هاي اخير بررسي
هـاي  توكسوكارا و جداسازي الرو آن هـا از انـدام  تخم  پرندگان با 

، 2003و همكاران در سال   Taira.)6 ،5( مختلف انجام شده است
در اتوپسي تمام . تعدادي جوجه را با تخم توكسوكارا آلوده نمودند

ر كبـد و ريـه   ولـي بيشـترين تعـداد الرو د    ،ها الرو ديده شداندام
   .)7( مشاهده گرديد%) 87بيش از (

 ما تقريبا دوسوم پرندگان خاورميانه با توجه به اين نكته كه كشور
همچنين با توجه به اين موضوع كـه   را در خود جاي داده است و

كشور ماست صيد شده كبك پرنده بومي ايران و مهمترين پرنده 
و بسياري از شكارچيان و خانواده آنها و هـم چنـين افـراد بـومي     

ن پرندگان از گوشت و احشـائ  مناطق كوهستاني محل زيست اي
توانند در معرض آلـودگي  كنند ميآنها تغذيه مي.) .. و قلب كبد،(

با هدف جداسـازي و شناسـايي    پژوهشاين لذا  .انگلي قرار گيرند
هـاي  هاي داخلي كبـك رگانادر ) L2( زاي توكسوكاراالرو عفونت

الزم بـه   .شـده اسـت  انجام  ،شكار شده مناطق كوهستاني طالقان
وحشي ماننـد   ذكر است كه تاكنون اين بررسي در مورد پرندگان

قرقاول كه امكان آلودگي آن در طبيعت وجود دارد  و كبك، تيهو
   . لذا اين تحقيق انجام گرفت ،انجام نشده است

  

  مواد و روشها
شـكار   كبـك  106، ايمشـاهده  تكنيـك  با مطالعه توصيفيدر اين 

بررسي  )ي شمال غربي تهرانكيلومتر 120در ( شده منطقه طالقان
تـا اواسـط زمسـتان     1389آوري نمونه از پائيز شكار و جمع. شدند

هــا، بعـد از شــكار، بــه  الشــه كبـك . در منطقـه انجــام شـد   1390
، طحال و قلب آنها توسط اسـكالپل و  ، ريهآزمايشگاه  انتقال و  كبد

قيچي به آرامي جداسـازي شـد و بـراي مـدتي كوتـاهي در سـرم       
 . ژي قرار گرفتفيزيولو

هاي ريز خرد شد و بـه  ، به تكهها به صورت جداگانههر يك از ارگان
ها محلول حاوي پپسين هاون كمي سائيده شد و سپس به آن كمك

 4اضافه و خوب مخلوط شد و  بـه مـدت   % 1و اسيد كلريدريك% 1
سپس . گراد شيكردار قرار گرفتدرجه سانتي 46ساعت در انكوباتور 

عبور داده  400 و 200، 100، 70صافي با مش  ترتيب از ها بهنمونه
هاي قرار گرفته روي هر صافي، هر يك جداگانه بـه  و رسوبند شد 

هاي ته نشين شـده بـه   رسوب. ندشد شسته كمك سرم فيزيولوژي
  .)5(ند سانتريفيوژ شد1500دقيقه با دور  2مدت 

الم تهيه و با ميكروسـكوپ نـوري مشـاهده     10از هر نمونه حداقل 
هــاي بعــد از مشــاهده الرو، رســوب حــاوي الرو در محلــول . شــد

تشخيص . و الكل گليسرين قرار گرفت% 10فيكساتيو مانند فرمالين 
هـاي مرفولوژيـك و بـا اسـتفاده از كليـدهاي      قطعي از روي ويژگي

ي مجهــز بــه دوربــين هــااز ميكروســكوپ. تشخيصــي انجــام شــد
و ميكروسكوپ مجهز بـه لولـه ترسـيم    ) Dino capture( دينوكپچر

)Camera lucida (     جهت مشـاهده و شناسـايي ويژگـي هـاي الرو
   .استفاده شد

  

  هايافته
الروهـايي  %) 17(كبـك   18كبك مورد مطالعه، در احشـاء   106از 

 هاي آلـوده، ايـن الروهـا   درصد كبك 77در. )1شكل ( مشاهده شد
ها، آلودگي در هر در تعدادي از كبك. تواما در كبد و ريه ديده شدند

از هـر  . مشـاهده شـد  ) كبد، ريه، طحال، قلب(عضو مورد مطالعه  4
ايـن  . لوسيدا ترسـيم شـد   عدد الرو با كمرا 4- 6عضو آلوده، حداقل 

- 160اندازه آنهـا بـين   . ندالروها از نظر اندازه با يكديگر مقايسه شد
  .  و در انتها واجد يك برجستگي دكمه مانند بودميكرون  120

  

  
  هاي آلودهالروهاي جدا شده از كبك - 1شكل 

  
عالوه بر الروهاي ذكر شده، تنها در ريـه يـك كبـك تعـدادي الرو كـه      

ميكـرون بـود نيـز     300- 400داراي انتهاي گرد بوده و اندازه آن حدودا 
توكسـوكارا   L2الرو با توجه به اين كـه انتهـاي    .)2شكل ( مشاهده شد

شـباهتي بـين    ،ميكـرون اسـت   350 - 450تيز است و اندازه آن حدودا 
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الروهاي مشاهده شده در اين تحقيق و الرو توكسـوكارا در انـدام هـاي    
  .)3شكل ( ها مشاهده نشدمورد مطالعه كبك

  

  
دوربين (ميكروني جدا شده از ريه  300 - 400الرو  - 2شكل 

  )دينوكپچر
  

  
  

  
  

  
مقايسه الرو توكسوكارا با الروهـاي بـه دسـت آمـده در ايـن       - 3 شكل
الرو جدا شده ) B ،)ميكرون 350- 450(توكسوكارا  L2الرو ) A. مطالعه

الرو جـدا شـده از ريـه يـك كبـك       )C ،)ميكرون 120- 160(از احشاء 
  )ميكرون 300 - 400(

  بحث
كبـك   18كبك مورد مطالعه، در احشاء  106در بررسي ما، از 

 4-6از هر عضو آلـوده بـه الرو حـداقل    . ي مشاهده شدالروهاي
تمام الروهاي جدا شـده از  . عدد الرو با كمرالوسيدا ترسيم شد

هاي آلوده بعد از ترسيم، از نظر اندازه با يكديگر مقايسـه  كبك
و در روي  )به استثناء يك مـورد (  كه اغلب موارد مشابه ندشد

 120-160زه آنها بين اندا. كاغذ كالك بر يكديگر منطبق بودند
خـار  (ميكرون و در انتها واجـد يـك برجسـتگي دكمـه ماننـد      

 بود و با توجه به اين موضوع كه انـدازه الرو ) كوچك سه شاخه
L2  بنـابراين شـباهتي از    ،ميكرون است 350-450توكسوكارا

لحاظ انـدازه بـين الروهـاي مشـاهده شـده و الرو توكسـوكارا       
 .مشاهده نشد

هاي در انسان معموال به دنبال خوردن اتفاقي تخمتوكسوكاريازيس 
خاك خواري، بهداشـت  . شودتوكسوكاراها ايجاد مي) L2(دار جنين

 عوامـل خطـر  هـاي جـوان از   فردي ناكافي و تماس با سگ و گربـه 
  .)9 ،8( شناخته شده در انتقال بيماري است

- ابتال به الرو مهاجر احشايي از طريق ميزبان پاراتنيـك يكـي از راه  

   )11 ،10(. هاي ابتال افراد بالغ به اين بيماري است
- ها و اعتقادات انسـان مـي  به طور كلي نوع تغذيه و بعضي از سنت

در  ،به عنوان مثال. تواند باعث گسترش بيماري در يك منطقه شود
كه خوردن كبد و ساير احشـاء   اي از چين مردم بر اين باورندمنطقه

ث تقويـت قـواي جسـماني مـادر و     هاي حاملـه باعـ  كبك در خانم
چنين در كره، كبد خام گـاو جـزء   هم .)12( شودسالمت جنين مي

هايي از جگـر خـام   غذاي مورد عالقه مردم بوده، به طوري كه برش
     هـا عرضـه   شـده و يـا كبـابي در رسـتوران    به همراه گوشت پختـه  

اي از مـردم معتقدنـد كـه جگـر و     همچنين در كره عـده . گرددمي
بـراي بينـايي چشـم     خصـوص به گوشت خام براي سالمتي انسان 

همچنين تحقيقات انجام شـده توسـط محققـين     .)13( مفيد است
خطـر  كنند، كه كبد خام گاو را مصرف مي افراديدر نشان داده 

بـادي ضـد   يابـد و آنتـي  افـزايش مـي   ابتال به توكسوكاريازيس
توكسوكارا در سرم اين افراد نسبت به افـرادي كـه كبـد خـام     

  .)13( باشداند، سه برابر بيشتر مثبت ميمصرف نكرده
Ishibashi دو مورد عفونـت انسـاني   1992و همكاران در سال ،

دو بيمار كشاورز  هر كه به توكسوكارا را در ژاپن گزارش كردند
بوده و عادت به خوردن گوشت و جگر خام پرندگان وحشـي و  

و همكـاران در    Hoffmeisterهـم چنـين    .)4( جوجه داشتند
در آلمان يك مورد توكسـوكاريازيس مغـزي را در    2007سال 

زن و شـوهر   ،در اين بررسي. ساله گزارش كردند 55يك خانم 
هر دو اردك كبابي خورده و زن عالوه بر آن، كبد خام اردك را 
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هاي سـرولوژي  م باليني و آزمايشينيز مصرف كرده بود كه عال
نـد  ابتالي وي به توكسوكاريازيس مغزي را تاييد نمود ،MRIو 
در ژاپن،  2008و همكاران در سال  Yoshikawa همچنين. )3(

را در سـه فـرد از يـك خـانواده كـه       ابتال به توكسـوكاريازيس 
همگي آنها به صورت هفتگي و به مدت يك سال كبد خام گاو 

 درصد ائوزينوفيلي و ميـزان . مصرف مي كردند،گزارش نمودند

IgE          در پدر خانواده كـه هـر بـار مقـدار بيشـتري جگـر خـام    
  .)14( خورد بيش از دو بيمار ديگر بودمي

Morimatsu  در يـك پـدر و پسـر    2006و همكاران  در سال ،
ساله الرو مهاجر احشايي را گـزارش   45و  71ژاپني به ترتيب 

ايــن بيمــاران  يم بــاليني، در هــر دويــعــالوه بــر عال. نمودنــد
ائوزينوفيلي شديد مشاهده شد و راديوگرافي و سي تي اسكن و 

ترشحي مرحله الروي، بيماري را  -ژن دفعيتست االيزا با آنتي
هاي بيشتر مشخص شد كه در بررسي. در هر دو نفر تاييد نمود

هر دو آنها در چند هفته اخير به طور متوالي كبد خام جوجـه  
  عــالوه بــر آن بــا بررســي كبــد يكــي از . مصــرف كــرده بودنــد

هاي مصرف شده رشـد  هايي كه در شرايط مشابه جوجهجوجه
  .)15( الرو توكسوكارا جدا شد 202يافته بود، تعداد 

توان اين بيماري را به عنوان از اين رو محققين معتقدند كه مي
 Food- borne parasitic(منتقله به وسيله غـذا  آلودگي انگلي 

infection( مطرح نمود )15(.  
هاي زيـادي در مـورد آلـوده نمـودن     هاي اخير بررسيدر سال

هـا از  تخـم توكسـوكارا و جداسـازي الرو آن   تجربي پرندگان با  
هاي مختلف انجام شده است، ولي تاكنون اين بررسـي در  اندام

پرندگان  آلوده شده در طبيعت انجام نشده است و اين اولـين  
  .باشدن زمينه ميپژوهش در اي

در 1999و همكاران در سـال   Gargiliكه توسط  ايدر مطالعه
عدد به عنوان مـورد   30( روزه 15جوجه  42 ،تركيه انجام شد

بـه هـر كـدام از    . بررسـي شـدند  ) عدد به عنـوان كنتـرل   12و
تخـم جنـين دار توكسـوكارا     5000هـاي گـروه مـورد،    جوجه

روز بعـد از   12دو تـا  ها بـين  تمام جوجه. كنيس خورانده شد
هـا  ريه% 80كبدها و % 100الروها در . آلودگي نكروپسي شدند

  .)6( هاي مورد آزمايش مشاهده شدندمغزهاي جوجه% 20و 

Pahariri  در هند، بـا آلـوده كـردن     1991و همكاران در سال
عـدد   8هاي خاكي به الرو توكسو كارا و خوراندن آنهـا بـه   كرم

. بلدرچين، توانستند الرو انگل را از كبد اين پرندگان جدا كنند
تواننـد بـه   هاي خاكي مـي نتيجه اين تحقيق نشان داد كه كرم

همچنـين  . يزبان انتقالي انگل توكسـوكارا قـرار گيرنـد   عنوان م
      هـا پرندگان بـه عنـوان بـاالترين مصـرف كننـدگان ايـن كـرم       

و در انتقـال ايـن انگـل بـه      در آلـودگي  توانند نقش زياديمي
  .)16( انسان داشته باشند

عالوه بر الروهاي ذكر شده، تعدادي الرو كه انـدازه آن حـدودا   
در ريه يك كبك مشـاهده شـد كـه     ،ميكرون بود 300 -400

و انطباق آن با تصوير  ها توسط كمرا لوسيدابعد از ترسيم نمونه
الرو توكسوكارا از لحاظ مورفولوژيكي شباهتي بين ايـن الرو و  

به طوري كه انتهاي ايـن الروهـا    ،الرو توكسوكارا مشاهده نشد
در . در حالي كـه انتهـاي الرو توكسـوكارا تيـز اسـت      گرد بود،

توان به كه مي هاي مورفولوژيك الرو توكسوكارااز ويژگي ضمن
رد اين است كه  مري اين الرو واجد بولـب بـوده و   آن اشاره ك

شود و در در بخشي از طول الرو دو ستون ترشحي مشاهده مي
مقطع عرضي الرو در ناحيه روده، دو ستون ترشحي و  دو بالـه  

 . )17( جانبي بسيار ظريف وجود دارد

ررسي كه بر روي كبك هاي ناحيه طالقان انجام شـد،  در اين ب
ولي اين بـدان  . ما الرو توكسوكارا را در احشاء مشاهده نكرديم

معنا نيست كه احتمال آلودگي اين پرنـده و پرنـدگان منـاطق    
چون پرندگان جزء  .ديگر به الرو توكسوكارا وجود نداشته باشد

هـاي  و آلـودگي ترين ميزبانان پاراتنيك اين انگل هسـتند  مهم
بنابراين ضروري است كـه   ،تجربي نيز آن را اثبات نموده است

شوند بر روي پرندگاني كه بيشتر شكار مي يهاي مشابهبررسي
و هم چنين مطالعات مشابه روي ساير ميزبانان پاراتنيـك كـه   

بـه عـالوه،   . انجـام گيـرد   ،در تغذيه انسان حائز اهميت هستند
   ،دســت آمــده در ايــن تحقيــقه بــراي شناســايي الروهــاي بــ

  .هاي تكميلي ضروري استبررسي
  

  تشكر و قدرداني
نگارندگان مقاله از زحمات آقاي دكتـر ابـدي، آقـاي بـاقري و     

  .نمايندخانم مير سپاهي سپاسگزاري مي
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