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مقایسه پارامترهای مورفولوژیک و مورفومتریک در نماتودهای جنس همونکوس جدا 
شده از نشخوارکنندگان اهلی جنوب شرق ایران

رضا نبوی*
گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه زابل، زابل، ایران

  )  دریافت مقاله: 1 شهریور ماه 1395،   پذیرش نهایی: 29 آبان ماه 1395(     

 چکیده  
زمینه مطالعه: نماتودهای جنس همونکوس توانایی باالیی درایجاد تغییرات ژنتیکی و مورفولوژیک از خود نشان می دهند، به راحتی می توانند 
شرایط زندگی خود را در بدن میزبان های متنوع سازگار کرده و به حیات خود در شرایط مختلف ادامه دهد. هدف: مطالعه و مقایسه مورفولوژیک و 
مورفومتریک نماتودهای جنس همونکوس در نشخوارکنندگان اهلی جنوب شرق ایران و مقایسه این پارامترها با نتایج مطالعات انجام شده در سایر 
نقاط جهان. روش کار: در طول یک دوره یک ساله تعداد 100 عدد کرم بالغ همونکوس )50 عدد نر و 50 عدد ماده( از هر کدام از نشخوارکنندگان 
اهلی )گوسفند، بز، گاو، شتر(  مناطق نهبندان )خراسان جنوبی( ، زابل و زاهدان )سیستان و بلوچستان( در جنوب شرقی ایران اخذ شد. پارامترهایی 
شامل طول کرم ها ) هر دوجنس نر و ماده(، طول گوبرناکولوم، طول اسپیکول ها، فاصله خار تا انتهای خلفی اسپیکول چپ و راست،  فاصله خار 
راسی تا انتهای قدامی انگل و همچنین ابعاد تخم ها از نظر طول و عرض مورد اندازه گیری دقیق قرار گرفتند. مقطع عرضی از  یک سوم قدامی 
تمامی انگل ها اخذ شده و تعداد تیغه های طولی کوتیکول )سینلوف( در آن ها شمارش گردید. در تجزیه و تحلیل نتایج این مطالعه مقایسه میانگین 
اندازه پارامترها در همونکوس های دام های مختلف انجام شد و در این خصوص از آنالیز واریانس یکطرفه )One Way Anova( و آزمون تکمیلی 
Tukey استفاده گردید ،همچنین  پارامترهای مورد مطالعه با نتایج انتشار یافته توسط Soulsby در سال 1982 به عنوان یک منبع استاندارد 
جهانی مقایسه شدند و در این خصوص از آزمون One Sample T Test استفاده شد. نتایج: برخی از پارامترها مثل طول اسپیکول ها، فاصله خار 
تا انتهای خلفی اسپیکول راست و الگوی سینلوف در همونکوس های اخذ شده از گوسفند و بز دال بر شباهت این انگل به گونه پالسه ای با منشأ 
گاوی دارد. همچنین اختالف معنی دار آماری در سایر پارامترها نشاندهنده پلی مورفیسم باال در همونکوس های این منطقه از کشور است. نتیجه 
گیری نهایی: به نظر می رسد دلیل وجود این پلی مورفیسم ها خصوصًا در نمونه های اخذ شده از گوسفند و بز به دلیل تالقی و جفتگیری های متعدد 

این انگل ها با همونکوس های غیر بومی با منشأ گاوهای وارداتی از کشورهای مجاور باشد.

واژه های کلیدی: مورفولوژیک، مورفومتریک، همونکوس، جنوب شرق 

مقدمه
نماتودهای جنس همونکوس به عنوان یکی از مهمترین و خطرناک ترین 

انگل های دســتگاه گوارش نشخوارکنندگان اهلی در سراسر دنیا محسوب 

می گردند )13(. این انگل در شیردان گوسفند، بز، گاو و شتر زندگی کرده و 

به دلیل خونخواری باال برای ســالمت میزبان خود مخاطرات فراوانی را به 

همراه دارد )12(. به اعتقاد بسیاری از محققین نماتودهای جنس همونکوس 

تحت تأثیر عوامل متعدد چون جغرافیا، درجه حرارت محیط، ایمنی میزبان 

و همچنین داروهای ضد کرمی دچار تغییرات ژنتیکی و ساختاری می گردند 

به طوریکه  این تغییرات بعضًا منجر به بروز اختالفات ریخت شناسی در این 

انگل می شود )7(. به جهت بررسی جنبه های مختلف زندگی این نماتود در 

یک منطقه جغرافیایی خاص باید مشخصات دقیق ریخت شناسی آن را در 

میزبان های متنوع در اختیار داشت تا بتوان از این طریق اطالعات دقیق تری 

از اپیدمیولــوژی بیماری، ایمنی میزبان و میزان بیماریزایی انگل بدســت 

آورد و در ادامه بتوان راهکارهای کنترل و پیشــگیری از آلودگی را به نحو 

مطلوبی اتخاذ نمود )9(. در مطالعه حاضر که برای اولین بار در جنوب شرقی 

ایران انجام شــده اســت تالش بر این بوده که خصوصیات مورفولوژیک و 

مورفومتریک نماتودهای جنس همونکوس در میزبان های متنوع به صورت 

مقایسه ای مورد بررسی قرار گرفته و همچنین اختالفات ریخت شناسی این 

انگل در منطقه نسبت به سایر مناطق ایران وجهان مورد بررسی قرار گیرند.

مواد و روش کار
نمونــه گیــری: جهت نمونه گیری از دام هــای مرتعی مناطق نهبندان 

)خراســان جنوبی( ،زابل و زاهدان )سیستان و بلوچستان( در جنوب شرقی 

ایران استفاده شد. تعداد کلی 450 شیردان از دام های کشتار شده شامل150 

رأس گوسفند، 150 رأس بز، 100 رأس گاو و 50 نفر شتر در طول یک دوره 

یک ساله مورد بازبینی قرار گرفتند. تمامی همونکوس های نر و ماده رویت 

شده در شیردان های آلوده جمع آوری و در  محلول الکل ) 70% (- گلیسرین 

) 5% ( نگهداری شدند. در نهایت از هر کدام از دام های ذکر شده تعداد 100 

عــدد کرم بالغ همونکــوس ) 50 عدد نر و 50 عدد ماده( جداســازی و مورد 

مطالعات ریخت شناسی قرار گرفتند.

پا      رامترهای مورد مطالعه: جهت مطالعه همونکوس های جدا شده 

از الکتوفنل 10% به منظور شــفاف ســازی استفاده شــد. پس از آن طول 
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کرم ها ) هر دوجنس نر و ماده(، طول گوبرناکولوم، طول اسپیکول ها، فاصله 

خار تا انتهای خلفی اســپیکول چپ و راســت،  فاصله خار راسی تا انتهای 

قدامی انگل و همچنین ابعاد تخم ها از نظر طول و عرض مورد اندازه گیری 

دقیق قرار گرفته و نتایج ثبت شــدند. از آنجاییکه در مطالعه تاکسونومیک 

همونکوس تعداد تیغه های طولی در الیه ماتریکس کوتیکول )ســینلوف( 

یک معیار می باشد )6(، در این مطالعه پس از بررسی پارامترهای ذکر شده 

انگل های مربوطه در پارافین قالب گیری شــده و با اســتفاده از میکروتوم 

برشی ظریف به قطر µ 5 در فاصله  یک سوم قدامی انگل ایجاد گردید )10(. 

برش های مذکور با استفاده از میکروسکوپ نوری و با بزرگنمایی 40 مورد 

مشاهده قرار گرفتند و تعداد این تیغه ها در آن ها شمارش شدند.

آنالیز آماری: در تجزیه و تحلیل نتایج مطالعه حاضر دو نوع مقایســه 

صورت گرفت. در مقایسه اول میانگین اندازه پارامترها در همونکوس های 

دام های مختلف حاضر در این مطالعه مورد مقایســه قرار گرفتند و در این 

خصــوص از آنالیــز واریانــس یکطرفــه )One Way Anova( و آزمون 

تکمیلی Tukey اســتفاده شــد )جــدول 1(. در مقایســه دوم میانگین این 

پارامترها به طور مجزا با ارقام انتشار یافته توسط Soulsby در سال 1982 

به عنوان یک منبع اســتاندارد جهانی، مورد مقایســه قرار گرفتند و در این 

خصوص از آزمون One Sample T Test استفاده شد. سطح معنی داری 

در این مطالعه در حد 0/05 در نظر گرفته و محاسبات آماری، با استفاده از 

نرم افزار  SPSS نسخه  18 صورت پذیرفت.

نتایج
جــدول 1 نتایــج آنالیز مربــوط به پارامترهــای اندازه گیری شــده در 

همونکوس های جدا شــده از دام های اهلی مناطق شــرقی ایران را نشان 

می دهد. در این جدول مشخص گردیده  که طول کرم ماده، طول کرم نر، 

طول اسپیکول )تصویر 1( ، فاصله خار اسپیکول راست تا انتهای اسپیکول 

)تصویر 2(، طول گوبرناکلوم، فاصله خار قدامی تا انتهای کرم )تصویر 3(، 

تعداد تیغه های سینلوف )تصویر 4( و طول تخم در همونکوس های جدا شده 

از حیوانات مختلف تفاوت آماری معنی داری دارد. جدول 2 نشــان می دهد 

که طول اســپیکول و فاصله خار اســپیکول راســت تا انتهای اسپیکول در 

جدایه های گوســفند و بز و فاصله خار قدامی تا انتهای کرم در جدایه های 

حیوانات مختلف در منطقه سیستان به طور معنی داری از اندازه های مربوط 

به همونکوس کونتورتوس ذکر شده توسط Soulsby در سال 1982بیشتر 

اســت. همچنین طول گوبرناکلوم در جدایه های حیوانات در جنوب شــرق 

ایران به طور معنی داری با آنچه که  این محقق اعالم نموده تفاوت دارد.

بحث
امروزه مشــخص گردیده که توصیفــات مورفولوژیک و مورفومتریک 

اطالعات بسیار مفیدی را در جهت کنترل و پیشگیری از آلودگی های انگلی 

در اختیار محققین قرار می دهد )7(. این اطالعات بیانگر شرایط تأثیرگذار بر 

زندگی انگل چون وضعیت ایمنی میزبان ، وضعیت تغذیه ای میزبان و شرایط 

آب و هوایی می باشــند )7،9(. همچنیــن این اطالعات منجر به فهم بهتر 

ســیر تکاملی انگل در میزبان های مختلف می شود )9(. در بین نماتودهای 

دستگاه گوارش نشخوارکنندگان اهلی در سراسر دنیا همونکوس به عنوان 

با اهمیت ترین آن ها باالخص در اقلیم های گرم و مرطوب مطرح می باشــد 

)12،13(. از آنجاییکه این نماتود توانایی بســیار باالیی در تغییرات ژنتیکی 

و مورفولوژیک از خود نشان می دهد به راحتی می تواند شرایط زندگی خود 

را در بدن میزبان های متنوع ســازگار کــرده و با ایجاد زیر گو نه های جدید 

به حیات خود در شرایط مختلف ادامه دهد )2(. تا کنون در ایران  سه گونه 

نماتود از جنس همونکوس شناسایی شده است که عبارتند از کونتورتوس ، 

پالسه ای و لونژی استیپس. هر 3 گونه این نماتودها توانایی این را دارند که 

در شیردان نشخوارکنندگان مختلف زندگی کرده و این توانایی بیشتر از همه 

در مورد کونتورتوس نشان داده شده است )11،12(. اگرچه برخی از محققین 

معتقدند گونه پالسه ای وجود ندارد و از آن به عنوان زیرگونه و یا سویه ای 

از همونکوس کونتورتوس نام می برند )13( ولی بیشــتر دانشــمندان آن را 

کاماًل متفاوت با همونکوس کونتورتوس دانســته و معتقدند این تفاوت ها 

برای شناســایی یک گونه مجزا کافی می باشد )1،2(. در مطالعه حاظر این 

نماتودها به عنوان دو گونه مجزا در نظر گرفته شدند. 

طبق عقیده بیشــتر محققین ســریع ترین و بهترین روش شناســایی 

گونه های ذکر شــده اندازه گیری طول کلی بدن در جنس نر و ماده و طول  

اســپیکول ها در جنس نر می باشد )5،6( اگرچه مشاهده برخی تنوعات بین 

گونــه ای در این بخش اجتنــاب ناپذیر اســت )6(. در مطالعه حاظر تمامی 

 15/53 mm همونکوس هــای نر مورد مطالعه به طور میانگین در محدوده

تا 17/26 و همونکوس های  ماده در محدوده 22 تا 24/57 جای داشتند که 

از نظر اندازه به هر دو گونه کونتورتوس و پالســه ای شبیه هستند )12(. در 

زمینه طول نماتودهای جدا شده از میزبان های مختلف اختالف معنی داری 

تصویــر1. انتهــای خلفــی همونکوس نر جدا شــده از گوســفند. طول اســپیکول چپ  
µ ۵38 می باشد که با ابعاد گونه پالسه ای هم خوانی دارد.
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مشــاهده شــد بدین صورت که همونکوس های جدا شــده از شتر به طور 

معنی داری از ســایرین کوتاه تر بودند. از عوامل مهــم و تأثیر گذار بر طول 

نماتودها می توان به تغذیه و شرایط ایمنی میزبان اشاره نمود به طوریکه هر 

چه دام از نظر تغذیه ای وضعیت مناسب تری داشته باشد سیستم ایمنی در 

آن قوی تر بوده و اندازه نماتودها کوتاه تر می باشد )3(. البته برخی از محققین 

معتقدند اندازه یک نماتود در میزبان های مختلف می تواند متفاوت باشد که 

این امر نیز به نوعی مرتبط با شرایط ایمنی میزبان و نحوه سازگاری انگل 

و میزبان است )5(.

اکثــر محققین بر ایــن اعتقادند که طــول اســپیکول ها در جنس نر 

ســریع ترین و مطمئن ترین پارامتر قابل مطالعه به جهت تعیین گونه و زیر 

گونه در همونکوس می باشــد )4،7(. ولی به دلیل تفاوت اندازه  اسپیکول ها 

در مناطــق مختلــف جغرافیایی جهــان نمی توان مرزبنــدی دقیقی برای 

تشــخیص گونه در این خصوص قائل شــد به عنوان مثال Soulsby  در 

 460 µ سال 1982 میانگین طول اسپیکول ها را در همونکوس کونتورتوس

تا  µ 506 می داند. در حالیکه Rahman و Hamid در سال 2007 میانگین 

طول  اســپیکول همونکوس کونتورتوس را حــدود µ 450 برآورد نمودند و 

Lichtenfels و همکاران در سال 1994 عنوان نمودند که طول اسپیکول 

 560 µ 450 تا µ 475 و در پالســه ای µ 375 تا µ در همونکوس کونتورتوس

می باشد. احتماالًً این تفاوت ها از شرایط مختلف آب و هوایی - جغرافیایی 

مٔوثر بر پلی مورفیسم نماتودها نشات می گیرد. Oliaee و همکاران در سال 

2011 میانگین طول اســپیکول در همونکــوس کونتورتوس را µ 422/2 تا 

µ 497/7، بســته به مناطق مختلف جغرافیایی ایران گزارش نمودند. آنچه 

کــه در مطالعــه حاضر جالب توجه اســت این موضوع اســت که میانگین 

طول اســپیکول ها در خصوص همونکوس های جدا شــده از بز و گوسفند 

)µ 544/49-523/29( به طور قابل توجهی از آنچه که در مطالعات مشــابه 

از ســایر نقاط جهان و ایران گزارش شــده )µ 506-460( باالتر است و این 

اختالف اندازه بیشــتر از اختالفات ناشی از آب و هوا و تفاوت های میزبانی 

می باشــد وبه عبارت دیگر همونکوس جدا شده از این دام ها بیشتر از آنکه 

شبیه به کونتورتوس باشد شــبیه به پالسه آی است )تصویر1(. در حالیکه 

آنچه در گاو و شــتر دیده شد را میتوان شبیه به کونتورتوس در نظر گرفت 

مطالعه مورفولوژیک نماتودهای همونکوس در شرق ایران

تصویر A .2: نمایی از انتهای خلفی اسپیکول ها در همونکوس جدا شده از گوسفند ، فاصله خار تا انتهای خلفی اسپیکول راست µ  ۵9 می باشد. B : انتهای خلفی اسپیکول ها در 
همونکوس جدا شده از شتر، فاصله خار تا انتهای خلفی اسپیکول راست µ  38 می باشد.

تصویــر 3. یکی از پارامترهای اندازه گیری شــده فاصله خــار تا انتهای قدامی انگل 
می باشد.

تصویــر 4. مقطــع عرضــی اخذ شــده از یک ســوم قدامی انگل جهــت مطالعه الگوی 
سینلوف، تعداد 36 تیغه در این نمونه قابل شمارش است.
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)جدول 1(. فاصله خار اسپیکول ها تا انتهای خلفی اسپیکول از پارامترهای 

مورد مطالعه در تاکســونومی همونکوس اســت)7(. در مطالعه این پارامتر، 

دراسپیکول راست همونکوس های جدا شده از گوسفند و بز نسبت به گاو و 

شتر تفاوت معنی داری استخراج شد )تصویر 2(. میانگین اندازه این پارامتر با 

آنچه Soulsby در ســال 1982 اندازه گیری نموده نیز به شکل معنی داری 

متفاوت است. آنچه از اندازه گیری این فاصله در همونکوس های جدا شده 

از گوســفند و بز  و مقایســه آن با ارقام ارائه شده توســط Lichtenfels و 

همکاران در ســال 1994 بدست آمد شــباهت این نماتودها با گونه پالسه 

آی می باشــد در حالیکه اندازه های مربوط به همونکوس های گاو و شتر در 

محدوده کونتورتوس جای می گیرد.  به دلیل مشاهده همین پلی مورفیسمها 

بود که در سال 1986 برای اولین بار مطالعه تیغه های موجود در ماتریکس 

کوتیکول همونکوس )ســینلوف( بــرای تفریق گونه هــای کونتورتوس و 

پالسه ای پیشنهاد شد )Lichtenfels .)6 و همکاران در سال 2000 مطالعه 

خود را تکمیل کرده و در نهایت برای تشــخیص گونه های همونکوس در 

آمریکای شمالی یک الگوی خاص ارائه نمودند. وی عنوان کرد که در گونه 

کونتورتوس تعداد تیغه های سینلوف در کوتیکول نماتود در محل یک سوم 

قدامی انگل و در انتهای مری حداکثر 30 عدد می باشد وی این تعداد را در 

مورد گونه پالسه ای حداکثر 34 عدد عنوان نمود. سایر محققین دنیا از این 

الگو در تشخیص این نماتودها بهره بردند ولی تعداد تیغه های شمارش شده 

توسط آن ها متفاوت گزارش شد. به عنوان مثال Rahman و Hamid در 

سال 2007 تعداد تیغه ها را در همونکوس کونتورتوس های مالزی بین 20 تا 

26 عدد عنوان کرد. به نظر می رسد تعداد این تیغه ها می تواند تابعی از اندازه 

انگل باشــد به عنوان مثال در مالزی که اندازه این نماتود به شــکل بارزی 

از میانگین جهانی پایین تر اســت تعداد تیغه ها نیز کمتر است. آنچه که ما 

در این مطالعه یافتیم تعداد 32 تا 34 عدد تیغه در هر نماتود بود که تفاوت 

 Lichtenfels معنی داری در میزبان های مختلف نداشت که طبق مطالعه

و همکاران در ســال 1994 در محدوده پالسه ای جای می گیرد )تصویر 4(. 

سایر پارامترهای مورد مطالعه مثل طول گوبرناکولوم، فاصله خار تا انتهای 

قدامی انگل )تصویر 3( و ابعاد تخم ها، از اندازه یکسانی )در انگل های جدا 

شده از میزبان های مختلف( برخوردار بودند و نشانه ای از پلی مورفیسم در 

آن ها یافت نشــد اگرچه در مورد طــول گوبرناکولوم و فاصله خار تا انتهای 

قدامی انگل اندازه ها بیشــتر نزدیک به همونکوس پالســه ای بود. از نتایج 

جدول 1. بررسی مقایسه ای مورفولوژیک و مورفومتریک نماتودهای جنس همونکوس در دام های اهلی جنوب شرق ایران. * میانگین هایی که با حروف مختلف نشان داده شده اند، 
تفاوت آماری معنی داری با یکدیگر دارد )p>0/0۵(. میانگین  در زیر مجموعه های a، b و c به ترتیب کاهش پیدا می کنند.

بزگوسفندگاوشتر

Mean±SEMean±SEMean±SEMean±SE

)mm( 0/69±22/00طول کرم ماده c24/47±0/87 ab 23/33±0/70 bc24/57±0/84*a

)mm(0/32±15/53طول کرم نر c16/84±0/31 b16/63±0/35 b17/26±0/37 a

)µ(13/27±462/45طول اسپیکول b467/53±13/60 b544/49±9/67 a523/29±11/04 a

)µ( 0/89±39/85فاصله خار اسپیکول راست تا  انتهای اسپیکول b39/83±0/96 b57/76±1/24 a57/43±1/26 a

)µ( 0/59±25/85فاصله خار اسپیکول چپ تا  انتهای اسپیکول a25/66±0/62 a25/71±0/56 a25/30±0/49 a

)µ( 2/43±254/08طول گوبرناکلوم a231/59±2/26 c244/19±1/64 b242/66±1/48 b

)µ( 2/25±575/47فاصله خار قدامی تا انتهای کرم b595/89±2/34 a599/92±1/51 a596/09±2/42 a

)µ( 0/266±43/74عرض تخم a43/92±0/248 a44/02±0/200 a44/40±0/300 a

)µ( 0/433±76/43طول تخم b77/07±0/488 ab77/26±0/489 ab78/60±0/520 a

b33/46±0/181 a33/52±0/172 a33/84±0/186 a 0/194±32/62تعداد تیغه های سینلوف

 NS = None Significant * .1982 در سال Soulsby جدول 2. بررسی مقایسه ای پارامترهای مورفومتریک همونکوس در جنوب شرق ایران با ارقام انتشار یافته توسط
.S = Significant 

1982 Soulsbyبزگوسفندگاوشتر

)mm( 30-18طول کرم ماده*NSNSNSNS

)mm(20-10طول کرم نرNSNSNSNS

)µ(506-460طول اسپیکولNSNSS )p<0.001(S )p=0.024(

)µ( 46-41فاصله خار اسپیکول راست تا  انتهای اسپیکولNSNSS )p<0.001(S )p<0.001(

)µ( 40-21فاصله خار اسپیکول چپ تا  انتهای اسپیکولNSNSNSNS

)µ( 235طول گوبرناکلومS )p<0.001(S )p<0.001(S )p<0.001(S )p<0.001(

)µ( 560فاصله خار قدامی تا انتهای کرمS )p<0.001(S )p<0.001(S )p<0.001(S )p<0.001(

)µ(48-41عرض تخمNSNSNSNS

)µ(85-70طول تخمNSNSNSNS

36NSNSNSNS-32تعداد تیغه های سینلوف
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این مطالعه اینگونه اســتنباط می شود که همونکوس های جمع آوری شده 

از جنوب شــرقی ایران باالخص آن هاییکه از گوســفند و بز جدا شدند آثار 

واضحی از پلی مورفیســم بین گونه ای را از خود نشــان می دهند و بیش از 

آنکه بتوان آن ها را متعلق به گونه کونتورتوس دانست شبیه به پالسه آی 

هســتند پدیده ای که در کمتر نقطه ای از دنیا شــاید یافت شود زیرا معمواًل 

همونکوس کونتورتوس به عنوان یک انگل سازگار با انواع نشخوارکنندگان 

مطرح اســت و این امر کمتر در مورد پالسه ای صدق می کند )3،13(. دلیل 

این امر را می توان به جغرافیای منطقه مرتبط دانســت. اســتان سیستان و 

بلوچستان دارای مرز طوالنی با کشورهای پاکستان و افغانستان می باشد. در 

طول سال های اخیر ورود دام های اهلی خصوصًا گاو از کشورهای همجوار 

به منظور فروش در بازار ایران بسیار رونق داشته است. این دام ها که بعضًا 

از مناطق شــرقی پاکستان و حتی هندوستان خریداری شده و این مسافت 

طوالنی را طی می نمایند حاوی انواع آلودگی های انگلی ناشی از اقلیم گرم 

و مرطوب آن مناطق بوده)4(، خطری بالقوه برای دام های بومی سیســتان 

و بلوچستان محسوب می شوند. همونکوزیز یکی از آلودگی هائیست که در 

این دام ها به وفور یافت می شــود )4،14( . احتمااًل در طول سال ها به دلیل 

نگهداری دام های وارداتی در مجاورت دام های بومی بعضی از آلودگی های 

انگلــی و از جمله همونکوزیز به جمعیت دام هــای بومی راه یافته و تالقی 

این نماتودهای تازه راه یافته با نماتودهای قدیمی منجر به پلی مورفیســم 

بین گونه ای گردیده اســت. و شاید مشــابهت همونکوس های جدا شده از 

نشخوارکنندگان کوچک بومی منطقه با گونه پالسه ای را بتوان به ورود این 

انگل از گاوهای وارداتی و سازگاری با دام های بومی منطقه مرتبط دانست. 

این قضیه از جنبه دیگر نیز بســیار حائز اهمیت اســت. همونکوس یکی از 

نماتودهای بسیار توانمند در مقاوم شدن نسبت به انواع داروهای ضد کرمی 

خصوصا بنزیمیدازول ها محسوب می شود)13(. تاکنون در همونکوس های 

ایران ژن عامل ایجاد مقاومت نســبت به بنزیمیدازولها شناســایی نشــده 

اســت )8(. در حالیکه این مقاومت در پاکســتان و هندوستان به وفور یافت 

می شــود )14(. یکی از دالیل مشاهده مقاومت دارویی در یک منطقه ورود 

ژن مقاومت از انگل های وارداتی اســت )8( .خطری که احتمال وقوع آن را 

به خوبی می توان از نتایج مطالعه حاظر احساس نمود. در تکمیل نتایج  این 

مطالعه انجام روش های تشــخیصی مولکولی در مطالعه پلی مورفیسم در 

همونکوس های منطقه و همچنین مطالعه در زمینه احتمال و جود مقاومت 

دارویی در آن ها پیشنهاد می گردد.

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از جناب آقایان جواد خدری و داود انوری به جهت همکاری 

در جمع آوری نمونه ها و  جناب آقای رضا احمدی کارشناس محترم بخش 

آسیب شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد به جهت همکاری در 

تهیه مقاطع میکروسکوپی تشکر به عمل می آید.
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Abstract:
BACKGROUND: The nematodes which belong to Haemonchus genes have high ability 

to show genetic and morphological changes. They can live with convenient adaptation in 
different hosts. OBJECTIVES: A Morphologic and Morphometric comparative study on 
Haemonchus nematodes from domestic ruminants in the southeast of Iran and comparison 
of studied parameters with the results of other researches around the world. METHODS: 
During an annual period the 100 adult Haemonchus nematodes (50 male and 50 female) 
were  collected from each domestic ruminant (sheep, goat, cattle and camel) from Neh-
bandan (southern  Khorasan), Zabol and Zahedan (Sistan and Balouchestan) in the south-
east of Iran. In present study the measured parameters are: Total body length of male and 
female adult nematodes, gubernaculum length, right and left spicule length, the distance 
between spicule spine and the spicule posterior end, the distance between anterior cervi-
cal spine and the anterior end of nematode, the egg diameters.  Also, the anterior sections 
were observed in order to study the longitudinal cuticular ridges (Synloph). The achieved 
data from nematodes of each host were compared with others using (One Way Anova 
and Tukey tests), also such comparison was done with the results of one of the standard 
sources (Soulsby 1982) using One Sample T Test. RESULTS: The results of present study 
showed that some of the parameters such as spicule length, distance between right spicule 
spine and the spicule posterior end, and Synloph pattern in nematodes from sheep and 
goat are mostly similar to Haemonchus placei. The significant statistical differences in 
present study results showed high polymorphism in Haemonchus nematodes in the area.                
CONCLUSIONS: It seems that such high polymorphism in present nematodes, especially 
from sheep and goat has been created due to mating of native nematodes and foreign spe-
cies with the source of imported cattle.

Keyword: morphologic, morphometric, Haemonchus, southeast
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Figure Legends and Table Captions
Figure 1. Posterior end of male Haemonchus separated from Sheep. Left spicule with 538 micrometer similar to H. placei.

Figure 2. A: Posterior end of Haemonchus spicules separated from Sheep, Distance from spine to the end in right spicule is 59 
micrometers. B: Posterior end of Haemonchus spicules separated from Camel, Distance from spine to the end in right spicule is 38 
micrometers.
Figure 3. Anterior end of Haemonchus spp as a morphometric parameter.

Figure 4. A cross section of Haemonchus parasite in anterior end of the worm with 36 longitudinal ridge.

Table 1. Comparison of Morphologic and Morphometric parameters in Haemonchus nematodes separated from domestic rumi-
nants, Southeast of Iran.
Table 2. Comparison of Morphometric parameters in present study with Soulsby 1982.


