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بررسی هیستوپاتولوژی جراحات تریکومونیازیس در بوقلمون و کبوتران
آلوده شهرستان زابل
اسماء سمیعی ،1فریبرز شریعتی ،2رضا نبوی ،2سیدهآیدا داوری

چکیده

*2

تاژک قدامی منشا گرفته از بلفاروپالست ) (Blepharoplastو

مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع و مقایسه جراحات هیستوپاتولوژیکی

یک تاژک ضمیمهای است ( 12و  .)6بیماری تریکومونیازیس

تریکومونیازیس در کبوتر و بوقلمون انجام گرفت .طی این مطالعه (اسفندماه -2931

در کبوتر به نام کانکر ) (Cankerو در پرندگان شکاری به نام

مردادماه  )2939برای تشخیص تریکوموناس گالینه ،به طور کل  933نمونه سوآب
مرطوب از چینهدانهای کبوتر و بوقلمون جمعآوری شد .از میان  253کبوتر،
 )n=233) %71/7و از  253بوقلمون %3/7 ،آنها ) )n=2به تریکوموناس گالینه آلوده

فرونس ) (Frounceشناخته شده است و در اکثر مواقع سبب
ایجاد ضایعاتی در قسمتهای فوقانی دستگاه گوارش میگردد

بودند .تست آماری مربع کاینشان داد که شیوع بیماری در بوقلمون و کبوتر تفاوت

( .)23انتقال آلودگی از طریق شیره چینهدان ،آب و غذای آلوده

آماری معنیدار دارد ( .)P<3/332در بررسی کالبدگشایی 6 ،کبوتر ( )%5/5به

و جفت گیری امکان پذیر است .از دست دادن شفافیت پرها،

صورت ماکروسکوپیکنکروز پنیری و غشاهای دیفتریتیک زرد مایل به خاکستری در
دهان ،مری ،چینهدان و پیش معده مشاهده گردیدو در همان یک بوقلمون آلوده،
چینهدان پاندولی و بوی متعفن از دهان قابل مالحظه بود .بیماری در کبوتر به
صورت حاد بروز کرد و ضایعات ماکروسکوپی و میکروسکوپی شدیدتری را در
محوطه دهانی ،مری ،چینهدان ،سنگدان و کبد شامل میشد اما در بوقلمون ضایعات
میکروسکوپیک به مری ،چینهدان و کبد محدود شد .از لحاظ هیستوپاتولوژی،
وجود ساختارهای بیضی شکل ائوزینوفیلیک با هسته بازوفیلیک تحت عنوان

بیاشتهایی ،خروج ترشحات سبز مایل به زرد رنگ و بسیار
بدبو از دهان ،پاندولی شدن چینهدان ،الغری و ضعف شدید و
نهایتا مرگ از جمله عالئم بالینی ناشی از تریکوموناس گالینه در
پرندگان و ماکیان میباشد( 21و  .)23این انگل از طریق اتصال
به مخاط دهان ،سینوسها ،حلق ،مری و چینهدان پس از تکثیر

تریکومونادها ،مشخصه این بیماری در کبد بوقلمون آلوده بود .مطالعه حاضر

با آزادسازی آنزیمهای هیدرولیتیکی سبب از بین رفتن اتصاالت

نشاندهنده میزان شیوع کمتر و ضایعات ماکروسکوپیک و هیستوپاتولوژیک

سلولی و هجوم به عمق بافتها میگردد( 29و  .)22جراحات

خفیفتر ناشی از بیماری تریکومونیازیس در بوقلمون در مقایسه با کبوتر بود.
همچنین مشخص شد که درگیری به این بیماری در کبوتران منطقه سیستان نسبت
به بسیاری از مناطق ایران بیشتر میباشد.

ماکروسکوپیک اولیه در پرندگان جوان به صورت تودههای
نکروتیک کوچک و سفید مایل به زرد در حفره دهان تظاهر

واژگان کلیدی :تریکومونیازیس ،شیوع ،هیستوپاتولوژی ،کبوتر ،بوقلمون

مییابد که با گذر زمان تعداد و وسعت آنها افزایش یافته ،به

تاریخ دریافت 39/8/3 :تاریخ پذیرش39/22/5 :

صورت غشاهای دیفتریک تا مری ،چینهدان و پیش معده
گسترش مییابند( 25و  .)8علی رغم اندمیک بودن بیماری

مقدمه

تریکومونیازیس در ایران ،مطالعات اندکی در رابطه با آن به

بیماری تریکومونیازیس در کبوتر و سایر پرندگان (از قبیل

خصوص بر روی بوقلمون انجام گرفته است ( )29و تاکنون

بوقلمون ،شاهین ،قمری و عقاب پرطالیی) توسط تکیاختهای

ضایعات هیستوپاتولوژی ناشی از این بیماری در بوقلمون مورد

به نام تریکوموناس گالینه ) )Trichomonas gallinaeاز خانواده

بررسی قرار نگرفته است .بنابراین پژوهش حاضر با هدف

تریکومونادیده) )Trichomonadidaeایجاد میشود( 28و .)27

بررسی شیوع و مقایسه جراحات هیستوپاتولوژی بیماری

این ارگانیسم دارای بدنی کشیده و تخم مرغی شکل (گالبی

تریکومونیازیس بین کبوتر و بوقلمون های شهر زابل صورت

شکل) به ابعاد  1-3 × 5 -23میکرومتر با یک یا دو هسته9 ،

گرفته است.

 -2دانش آموخته دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران

* -1استادیار گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران Davari.aida1@gmail.com

5311

اسماء سمیعی ،فریبرز شریعتی ،رضا نبوی ،سیدهآیدا داوری

مواد و روش کار

نتایج

برای انجام نمونهگیری  253کبوتر و  253بوقلمون (بر اساس

از میان  253کبوتر نمونه گیری شده 233 ،کبوتر ( )% 71/7به

مطالعات قبلی صورت گرفته در مناطق مختلف ایران) ( 6و

تریکوموناس گالینه آلوده بودند که  6کبوتر ( )%5/5به صورت

 ،)26از اسفندماه  2931لغایت مردادماه ،2939به طور تصادفی

ماکروسکوپی جراحاتی نظیر نکروز پنیری و غشاهای

از مناطق مختلف شهر زابل انتخاب شدند .محل نگهداری این

دیفتریتیک زرد مایل به خاکستری رنگ را در دهان و مری و نیز

حیوانات عمدتا منازل روستایی و مزارع پرورشی شهرستان زابل

تجمع مایع سبز رنگ در چینهدان و پیش معده نشان دادند

و اطراف آن بود که بوقلمونها به طور آزاد و کبوتران به

(نگاره2و .)1ضعف ،الغری ،افسردگی و ژولیدگی پرها عالئم

صورت دسته جمعی و در قفس نگهداری می شدند.

بالینی این کبوتران بود .همچنین از میان  253بوقلمون مورد

نمونهبرداری توسط سوآب مرطوب شده با سرم فیزیولوژی از

نمونهگیری ،تنها یک مورد ( )%3/7آلودگی به تریکوموناس

چینهدان آنها به عمل آمد و نمونهها در داخل لوله آزمایش و در

گالینه را نشان داد که از لحاظ بالینی دچار پاندولی شدن

مجاورت یخ بالفاصله به آزمایشگاه بخش انگل شناسی
دانشکده دامپزشکی زابل منتقل گردیدند .سپس از آنها بر روی
سطح الم گسترش تهیه شد و توسط میکروسکوپ نوری مورد
بررسی قرار گرفت .به صورت همزمان تعدادی گسترش
مرطوب از مایعات چینهدان جهت رنگآمیزی با گیمسا تهیه
شده و طبق روش متداول ،رنگآمیزی انجام گرفت .جهت
بررسی هیستوپاتولوژی ،مواردی که به صورت بالینی عالئم
بیماری را نشان دادند و ارگانیسم تریکوموناس گالینه در آن ها
شناسایی شد ،با رعایت اصول اخالق دامپزشکی مورد
کالبدگشایی قرار گرفتند و نواحی دهانی ،مری ،چینهدان ،پیش
معده و سنگدان آنها به طور دقیق از لحاظ ماکروسکوپیک
بررسی شدند .از اندامهای دچار تغییرات ظاهری (نظیر
پرخونی ،نکروز ،وجود ترشحات کف آلود ،چرکی یا غشاهای
دیفتریتیک) ،نمونههای بافتی به ابعاد 2 ×2 × 3/ 5 cmتهیه شد
و در فرمالین بافر  23%تثبیت گردیدند .سپس مراحل آبگیری،
شفافسازی و آغشتهسازی به پارافین توسط دستگاه
اتوتکنیکون برای نمونههای مذکور انجام گرفت و پس از قالب
گیری توسط پارافین مقاطعی به قطر متوسط  5میکرون توسط
دستگاه میکروتوم از آنها تهیه شد .نهایتا اسالیدها طی روش
متداول هماتوکسیلین ـ ائوزین رنگآمیزی و جهت بررسی
ضایعات هیستوپاتولوژی توسط میکروسکوپ نوری مورد
بررسی قرار گرفتند.
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چینهدان ،الغری و ضعف همراه با وجود بوی متعفن در حفره
دهانی بود .آزمون آماری مربع کای نشاندهنده تفاوت آماری
معنیدار بین شیوع بیماری تریکومونیازیس در بوقلمون و کبوتر
بود ( .) P<3/332ضایعات هیستوپاتولوژی در کبوتر در محوطه
دهانی ،مری ،چینهدان و کبد مشاهده شد .اروزیون در مخاط و
نفوذ هتروفیلها به الیه زیر مخاط در جراحات بافتی ناشی از
تریکوموناس گالینه در محوطه دهانی کبوتر مشاهده گردید .در
الیه زیرمخاط مری نیز تجمع شدید هتروفیلها و لنفوسیتها
مشاهده شد (نگاره )9ولی در چینهدان شدت آماس خفیفتر و
به صورت حضور منتشره سلولهای آماسی تک هستهای با
غالبیت لنفوسیت در الیه زیر مخاط بود (نگاره .)9در بررسی
هیستوپاتولوژی بافت کبد در کبوتر ،کانونهایی از سلولهای
آماسی تک هستهای در اطراف نواحی پورتال و نیز در پارانشیم
کبد همراه با نکروز هپاتوسیتها مالحظه شد (نگاره  .)5در
بوقلمون ضایعات هیستوپاتولوژی در مری ،چینهدان و کبد
مشاهده شد .تجمع کانونی سلولهای آماسی تک هستهای با
غالبیت لنفوسیتها و ماکروفاژها در الیه زیرمخاطی مری (نگاره
 )6و وجود ترومبوسهای فیبرینی همراه با تجمع لنفوسیتها
در اطراف آنها در الیه زیر مخاطی چینهدان (نگاره ،)7از
مشخصات آسیبشناسی بارز در این اندامها بود .در بررسی
بافت کبد نیز تورم سلولی هپاتوسیتها همراه بانامنظم شدن
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طنابهای هپاتوسیتی مشاهده گردید(نگاره .)8همچنین در
بررسی پارانشیم کبد با بزرگنمایی باال ،ارگانیسم تریکوموناس
گالینه به صورت تخممرغی شکل با سیتوپالسم ائوزینوفیلیک و
هسته بازوفیلیک در میان هپاتوسیتهای نکروزه مشاهده گشت
(نگاره.)3

نگاره  -9وجود لنفوسیتها و ماکروفاژها به صورت منتشر در الیه
زیرمخاط (فلش) چینهدان کبوتر آلوده به تریکومونیازیس .رنگآمیزی
هماتوکسیلین-ائوزین = 53µm( ،مقیاس).

نگاره  -2وجود نکروز پنیری و غشاهای دیفتریتیک زرد رنگ در محوطه
دهانی کبوتر آلوده به تریکومونیازیس.

نگاره  -5تجمع سلولهای آماسی تکهستهای در اطراف نواحی پورتال
(هپاتیت پورتال) (فلش) همراه با نکروز هپاتوسیتها در کبد کبوتر آلوده
به تریکومونیازیس .رنگآمیزی هماتوکسیلین ـ ائوزین= 53µm( ،
نگاره  -1تجمع مایع سبز رنگ کفآلود در چینهدان کبوتر آلوده به

مقیاس).

تریکومونیازیس.

نگاره  -9تجمع هتروفیلها و لنفوسیتها در الیه زیرمخاط مری (فلش)
کبوتر آلوده به تریکومونیازیس .رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین،
( = 53µmمقیاس).

نگاره  -6تجمع کانونی لنفوسیتها و ماکروفاژها در الیه زیرمخاط مری
بوقلمون آلوده به تریکومونیازیس .رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین،
( = 53µmمقیاس).
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بحث
در مناطق مختلف ایران گزارشهایی از آلودگی به تریکوموناس
گالینه در کبوتران وجود دارد ( 26و  .)2 ،1 ،6با توجه به نتایج
گزارش شده در ایران ،شیوع تریکومونیازیس در کبوتر در استان
خراسان ( )6( )%97/91و شهر اصفهان ( )26( )%57نسبت به
مطالعه حاضر ( )%71/7کمتر است ولی نتایج به دست آمده در
شهرستان اهواز ( )1( )%78/39در مقایسه با پژوهش حاضر
نگاره  -7وجود ترومبوس فیبرینی (فلش) همراه با تجمع لنفوسیتها در

بیشتر میباشد .همچنین میزان شیوع تریکومونیازیس در کبوتران

اطراف آن در الیه زیر مخاط چینهدان بوقلمون آلوده به تریکومونیازیس.

شهر کازرون ( )2( )%85/6بیشتر از میزان شیوع به دست آمده

رنگآمیزی هماتوکسیلین ـ ائوزین = 75µm( ،مقیاس).

در مطالعه حاضر میباشد .علت تفاوتها و شباهتهای فوق
در مطالعات صورت گرفته در ایران را میتوان به شرایط
متفاوت اقلیمی در مناطق مختلف کشور نسبت داد .ثابت شده
است که میزان آلودگی به تریکومونیازیس در مناطق گرمسیر و
همچنین در فصول گرم سال نسبت به مناطق سردسیر و فصول
سرد بیشتر میباشد ( .)1در بررسیهای کالبدگشایی در مطالعه
حاضر از  233کبوتر آلوده 6 ،کبوتر ( )%5/5دچار ضایعات
نکروز پنیری و غشاهای دیفتریتیک زرد رنگ در ناحیه دهان و

نگاره  -8تورم سلولی هپاتوسیتها همراه با نامنظم شدن طنابهای
هپاتوسیتی در پارانشیم کبد بوقلمون آلوده به تریکومونیازیس .رنگآمیزی
هماتوکسیلین ـ ائوزین = 15µm( ،مقیاس).

مری بودند که با مطالعات  Bunburyو همکاران (،)1338
 Sansano-Majestreو همکاران ()1333

و Al-sadiوHamodi

( )1322مشابه میباشد( 23و  .)9 ،7همچنین وجود تجمع مایع
سبز رنگ در چینهدان و پیش معده با یافتههای

Soulsby

( )2381و  Begumو همکاران ( )1338مطابقت دارد ( 13و .)5
در بررسیهای هیستوپاتولوژی کبوتران آلوده وجود اروزیون و
نفوذ هتروفیلها به الیه زیر مخاط در محوطه دهانی و مری
نشاندهنده آماس حاد در این اندامها بود که مطابق با گزارشات
 Al-sadiو  )1322( Hamodiمیباشد ( .)9در پژوهش حاضر
در بررسی کالبد گشایی بر خالف مطالعه Abd El-Rahmanو
نگاره  -3وجود ارگانیسم تخم مرغی شکل تریکوموناس گالینه با

همکاران ( ،)1338هیچ گونه ضایعه ماکروسکوپیدر کبد مشاهده

سیتوپالسم ائوزینوفیلیک و هسته بازوفیلیک در میان هپاتوسیتهای

نشد( ،)9اما در بررسی میکروسکوپی ،هپاتیت پورتال همراه با

نکروزه در پارانشیم کبد بوقلمون آلوده .رنگآمیزی هماتوکسیلین ـ

نفوذ سلولهای آماسی تک هستهای در پارانشیم کبد و نکروز

ائوزین = 53µm( ،مقیاس).
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هپاتوسیتها دیده شد که با مشاهدات برجی و همکاران
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( )1322همخوانی دارد ( .)6تنها گزارش شیوع تریکومونیازیس

بررسیهای انجام گرفته ،این نخستین مطالعه هیستوپاتولوژی

در بوقلمون در ایران توسط میرزایی و همکاران در سال 1329

بیماری تریکومونیازیس در بوقلمون و مقایسه ضایعات آن با

در شهرستان زابل بوده است ( .)29در این مطالعه میزان آلودگی

کبوتر در ایران میباشد.

به تریکومونیازیس در بوقلمون  %13و در کبوتر  %65/7عنوان
شده است که نسبت به مطالعه حاضر در بوقلمون بیشتر و در

تشکر و سپاسگزاری

کبوتر کمتر میباشد .با توجه به گزارش موردی بودن این

نویسندگان از بخش پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه

تحقیق ،میتوان حجم کم نمونه را عامل احتمالی نتیجه متفاوت

زابل جهت حمایت و همکاری بیدریغشان کمال تشکر را

مطالعه مذکور در مقایسه با پژوهش حاضر دانست .از لحاظ

دارند.

ماکروسکوپی ،چینهدان پاندولی و وجود تودههای نکروتیک
سبز مایل به زرد رنگ در قسمتهای قدامی دستگاه گوارش از
عالئم بالینی مشاهده شده در بوقلمونهای آلوده در مطالعه
مذکور ذکر شده است که با پژوهش حاضر مطابق میباشد.
مطالعه مذکور وجود و اهمیت بیماری تریکومونیازیس در

فهرست منابع
 .2علیــایی ،ا ،.حبیبــی ،غ ،.هــادیپور ،م.م :)2983( .بررســی شــیوع
تریکومونیازیس در کبوتران شهر کـازرون ،مجلـه دامپزشـکی
دانشگاه آزاد اسالمی.92-96 :)23(9 ،

بوقلمون در ایران را به اثبات رساند و مطالعه حاضر ضایعات

 .1میاحی ،م ،.نبوی ،ل ،.زبردست ،م :)2986( .میزان شیوع آلودگی

هیستوپاتولوژی این بیماری را در بوقلمون با کبوتر مورد بررسی

تریکومونــاس در کبــوتران و مرغــان خــانگی اهــواز ،مجلــه

و مقایسه قرار داد .در بررسی هیستوپاتولوژی ضایعات

دامپزشکی ایران.97-52 :)1( 9 ،

تریکومونیازیس در بوقلمون درگیری در مری ،چینهدان و کبد
مشاهده شد .سلولهای آماسی در هر سه بافت مذکور از نوع
تک هستهای با غالبیت لنفوسیت و ماکروفاژ بودند که مؤید
آماس غیر چرکی با شدت کمتر نسبت به کبوتران آلوده به این
بیماری میباشد .در بررسی پارانشیم کبد عالوه بر تورم سلولی
هپاتوسیتها و نامنظم شدن طنابهای هپاتوسیتی ،اجرام مدور
یا تخم مرغی شکل و ائوزینوفیلیک تریکوموناسها با هستههای
بازوفیلیک مشاهده گشت که مطابق با مطالعه  Eccoو همکاران
( )1321میباشد ( .)3در مطالعه حاضر میزان شیوع
تریکومونیازیس در بوقلمون در مقایسه با کبوتر بسیار کمتر بود
و از لحاظ هیستوپاتولوژی نیز میزان درگیری اندامها و جراحات
میکروسکوپی خفیف تر بود ،در حالی که میزان شیوع این
بیماری در کبوتران منطقه سیستان نسبت به بسیاری از مناطق
ایران بیشتر بود .این امر نشاندهنده لزوم اقدامات مدیریتی و
پیشگیرانه کافی در این زمینه در منطقه سیستان میباشد .طبق
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