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آلودگی انگلهای مشترک انسان و دام در دام های کشتارگاه شهرستان سنندج1396 .
دهکردی  ، 1ارژنگ پرتواندازان پور ، 2نوشین عبدالملکی ، 3عباسعلی ساری ، 4علی صادقی
زینب صادقی
⃰

نسب5

 -1استادیار بخش انگل شناسی ،گروه پاتوبیولوژی دانشکده پیرادامپزشکی دانشگاه بوعلی سینا همدان .ایران
 -2کارشناس ارشد انگل شناسی دامپزشکی  ،رئیس اداره بررسی ها و مراقبت بیماری های دامی ،اداره کل دامپزشکی استان کردستان .ایران
 -3کارشناس ارشد میکروب شناسی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان .ایران
 -4استادیار گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی ،دانشکده پیرادامپزشکی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
 -5استادیار گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده پیرادامپزشکی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
*نشانی برای مکاتبه ، dehkordisz@gmail.com :تلفن091328351 :
دریافت مقاله :مهر نود و هفت

پذیرش برای چاپ :آذر نود و هفت

چکیده
سابقه و هدف :بیماریهای انگلی مشترك انسان و دام طیف وسیعی از بیماریهای زئونوز را شامل می شوند که از نظر بهداشـتی و
اقتـصادی حـائز اهمیـت فـراوان می باشند .هدف از این مطالعه تعیین شیوع آلودگی بیماریهای انگلی در دامهای کشتار شده در
کـشتارگاه صـنعتی سنندج می باشد
روش کار :ا ین مطالعه بصورت توصیفی مقطعی با نمونه برداری ساده بـر روی  273راس دام کـشتار شـده شـامل  164راس
گوســفند 64 ،راس گــاو و  45راس بــز بــا اســتفاده از روش مــشاهده ماکروســکوپی انجام گرفت .آنالیز داده ها با استفاده از نرم
افزار آماری  SPSSصورت پذیرفت.
یافته ها :در این تحقیق میزان آلودگی انگل های گوارشی گوسفند ،بز و گاو به ترتیب  38 ،29و  8درصد گزارش شد .میزان آلودگی
کبد به فاسیوال در گوسفند ،بز و گاو به ترتیب  4/4 ،5/49و  6/25درصد ،آلودگی کبد به دیکروسلیوم بهترتیب  2/2 ،3/05و 3/1
درصد و آلودگی کرمهای ریوی در گوسفند و بز  8/54و  4./4درصد گزارش شد ولی در گاو آلودگی کرمی درریه مشاهده نگردید.
میزان آلودگی کبدگوسفند ،بز و گاو به کیست هیداتیک به ترتیب  2/2 ،4/27و  6/25درصد ،میزان آلودگی ریه به کیست هیداتیک
به ترتیب  11/11 ،7/32و  9/37درصد اعالم گردید .در این مطالعه از گوسفند  19گونه انگل ( 12نوع نماتود 4 ،نوع سستود 3 ،نوع
ترماتود) ،بز  11گونه ( 7نوع نماتود 2 ،نوع سستود 2 ،نوع ترماتود) و گاو  7گونه انگلی ( 3نوع نماتود 1 ،نوع سستود 3 ،نوع ترماتود)
جدا شد.
نتیجه گیری :این مطالعه نشان می دهد که شیوع آلودگی به انگلهای فوق نسبتاً باال می باشـد کـه ایـن مـسئله عـالوه بـر تحمیـل
زیانهای اقتصادی و خطرات بهداشتی برای ساکنین منطقه ،ضرورت انجام اقـدامات بهداشـتی و کنترلـی فراگیرتر در جهت کنترل
بیماریها را افزایش می دهد

واژگان کلیدی :بیماری های مشترک انسان و حیوان ،ریه ،کبد ،کشتارگاه دام
مقدمه

گوشـت و سـایر فـرآورده هـای پروتئینی دامی از جایگاه ویژه
ای در تغذیه انسان برخوردار هستند .با توجه به جمعیت
دامـی کـشور کـه حـدود  80میلیون راس گوسفند و بـز و 8
میلیـون راس گـاو بـرآورد می گردد این دام ها بعنوان جزء
اساسـی امنیـت غـذایی جامعه مطرح هستند(.)1
بیشک نشخوارکنندگان مهمترین میزبان آلودگیهای کرمی
هستند و در ایران  50گونه انگل گوارشی 5 ،گونه انگل ریوی

و  5گونه انگل کبدی گزارش شده است .اکثرنشخوارکنندگانی
که چرای آزاد دارند مبتال به یک یا چند نوع کرم هستند .این
کرم ها با میزبان خود به نوعی همزیستی رسیدهاند .بنابراین
کمتر ممکن است موجب مرگ آنها گردند و عمدتاً شکل مزمن
یا تحت درمانگاهی آلودگی کرمی درحیوانات آلوده دیده
می شود که اگرچه با نشانه درمانگاهی خاصی همراه نیستند
ولی سبب کاهش تولیدگوشت ،شیر ،پشم و دوقلوزایی (در
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نشخوارکنندگان کوچک) میگردد و خسارت اقتصادی زیادی
وارد می سازد .بنابراین تشخیص دقیق آلودگیهای کرمی این
حیوانات از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا عالوه برحفظ
سالمت دام ،موجب افزایش کمیت و کیفیت موادغذایی مورد
نیاز انسان نیز خواهد شد( .)2به دلیل نبود سیستم های دقیق
نظارتی بـرآورد دقیـق زیانهای اقتصادی ناشی از بیماری های
انگلی منتقله از راه غذا در سراسر دنیا امکان پذیر نیست اما
مطابق برآوردهای ســاالنه میــزان زیــادی بنظــر مــی
رســد ،کــه شــامل هزینه هایی مانند درمـان وپیـشگیری از
ایـن بیماریهـا در بخش دامی و انسانی و زیانهای اقتصادی
ناشی از بیماری و مرگ و میر و ضبط الشههای آلوده و کاهش
فرآورده های دامی می گردد .بطور مثـال در آمریکـا زیانهـای
اقتـصادی ناشی از آلودگی به فاسـیوال هپاتیکـا سـاالنه بـالغ
بـر  5/5میلیون دالر ،ناشی از مرگ و میر دامها و  2/5میلیون
دالر ناشی از ضبط و انهدام جگرهای آلوده برآورد می گردد و
یا در پورتوریکو که  %32گاوهای کشتاری آلوده بـه فاسـیوال
هپاتیکا می باشند ،این زیان ساالنه  1میلیون دالر بـرآورد
گردیده است(.)3
آلودگی انسان به کیست هیداتیک از راه دهان صورت میگیرد
و با خوردن تخم کرم همراه با سبزیجات ،مواد غذایی و آب
آلوده به مدفوع سگ مبتال به اکینوکوکوس گرانولوزوس،
آلودگی اتفاق میافتد( ).4طبق گزارش سازمان خوار و بار
کشاورزی ،خسارت اقتصادی ناشی از آلودگیهای انگلی در
کشورهای پیشرفته و در حال توسعه به ترتیب  16و 30
درصد کل تولیدات دامی است و در کشورهایی که مبارزه
جدی با آلودگیهای انگلی صورت نمیگیرد ،میزان آلودگی
خیلی بیشتر است .با توجه به اینکه حدود  %75مردم جهان
در کشورهای در حال توسعه زندگی میکنند و صاحب %65
حیوانات اهلی هستند ،میزان خسارت اقتصادی ناشی از
آلودگیهای انگلی بسیار چشمگیر و قابل توجه است .خسارات
اقتصادی انگل تنها به فرآورده های دامی (ضبط اندامهای
آلوده ،کاهش شیر ،کاهش وزن ،کاهش کیفیت گوشت ،کاهش
میزان باروری ،کاهش در محصول پشم و )...محدود نمیگردد
بلکه شامل هزینه های تشخیص بیماری ،هزینه های مربوط به
از کار افتادگی یا غیبت از کار و ...نیز میگردد( 5و .)6
ترماتود های کبدی انگـل مـشترك انـسان و نـشخوار
کنندگان بوده کـه آلـودگی در دامهـا منجـر بـه خـسارات
اقتصادی فراوان و همچنین باعـث مـشکالت بهداشـتی در

جامعه می گردد .فاسیولیازیس یکی از مهمتـرین بیمـاریهـای
انگلـی نشخوارکنندگان ایران است که بـه طـور غالـب به فرم
مزمن دیده میشـود و از کلیـه منـاطق جغرافیـائی کشور
گزارش شده است( .)9-7امـا شـیوع آن در نـواحی گــرم و
مرطــوب ایــران ماننــد اســتان گــیالن و مازندران شایع تر
است( 10و  .)11خسارات اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم این
انگل بـه صـنعت دامپـروری کشـور بـه دلیل کاهش وزن و
ضبط کبدهای آلوده میباشد ( .)9همچنین آلودگی بـا
ترمـاتود دیکروسـلیوم دنـدریتیکوم سبب ایجاد
دیکروسلیازیس میگردد کـه کـرم مـذکور یکــــی از
ترماتودهــــای کبــــدی بســــیار شــــایع در
نشخوارکنندگان کوچک و بزرگ اهلی و وحشی بـوده و از کبد
یگ گوسـفند بـیش از  19000تـر مـاتود جـدا گردید .به
دلیل شیوع باال در برخی نواحی کشور و عدم وجـود داروی
اختصاصـی و کـامال مـوثر بـر ضــد آن ،درمان مـورد توجـه
قـرار نگرفتـه و خسـار ات اقتصـادی ناشی از ضبط کبدهای
آلوده رقم قابل توجهی را شـامل مــیگــردد( )8همچنین
موارد آلودگی انسانی از اصفهان ،ارومیه ،گنبد کاووس ومناطق
ساحلی خزر گزارش شده است(.)12
از  27بیمـــــاری انگلـــــی گـــــزارش شـــــده از
نشخوارکنندگان ایران ،حدود  7بیمـاری کرمـی شـامل برخی
نماتودهای لوله گوارش ( ،)13فاسـیولیازیس ( 14و ،)15
دیکروســـلیازیس ( ،)16هیداتیـــدوزیس ( )17سنوروزیس
( ،)18تنیازیس ناشـی از سیسـتی سـرکوس بـــویس (،)19
گونژیلونمـــاتوزیس ( )20در ایـــران بـــا نشانه های
درمانگاهی از انسان گزارش گردیده است.
بررسیهای کشتارگاهی بعنوان یک منبع مفید جهت ارزیابی
جنبه های اپیدمیولوژیکی بعضی از بیماریها به ویژه بیماری-
های انگلی مورد استفاده قرار می گیرند .به جرأت میتوان
گفت کشتارگاهها تنها و بهترین محل برای تخمین نزدیک به
یقین میزان آلودگیها هستند زیرا بیماریهایی مثل هیداتیدوز،
ضایعات کبدی و ریوی عمدتاً با چشم غیر مسلح قابل مشاهده
و تشخیص هستند و بر همین اساس اندامهای آلوده ضبط و از
چرخه مصرف خارج می شوند( 21و .)22
عالوه بـر اهمیـت ایـن انگـل هـا در ایجـاد خـسارات
اقتصادی ،نقش آنها بر سالمت انـسان و ایجـاد بیماریهـای
خطرناك اهمیت بیشتری دارد .لـذا هـدف مطالعـه حاضـر
تعیین وضعیت آلودگی با انگل های کرمـی مهـم مشترك بین
انسان و دام و شناخت دقیـق اپیـدمیولوژی این بیماریها است
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تا برنامه ریزی در جهت کنتــرل و پیــشگیری یــاری صورت
پذیرد.
روش کار
این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی دامهای کشتار شده
کشتارگاه صنعتی شهر سنندج در سال  1396انجام شد .پس
از انجام هماهنگیهای الزم ومراجعه به کشتارگاه ،نمونهگیری
بصورت تصادفی انجام گرفت و نسبت به بررسی انگلهای لوله
گوارش ،کبد و ریه  164راس گوسفند 45 ،راس بز و  64راس
گاو کشتار شده طی اردیبهشتماه تا مهرماه  1396اقدام
گردید .بدینترتیب که پس از جمع آوری نمونهها و انتقال به
آزمایشگاه انگلشناسی ،لوله گوارش بهطورکامل جدا و شماره-
گذاری گردید .جهت جلوگیری از مخلوط شدن محتویات
قسمتهای مختلف دستگاه گوارش ،ابتدا بین اعضای مختلف
گوارشی با نخ بست زده شد و سپس قسمتهای مختلف
دستگاه گوارش بطور جداگانه بررسی گردید .مری ،شکمبه،
نگاری و هزارال به منظور مشاهده نماتودها بررسی شد.
محتویات شیردان از الک  100تا زمان خروج آبی صاف و بی-
رنگ عبور داده شد .محتویات درون الک در ظرفهای شیشه
ای دربدار جمعآوری و به آن فرمالین  5درصد اضافه شد .در
نهایت برروی ظرف حاوی نمونه ،برچسب شماره و تاریخ
نمونهگیری نصب گردید .محتویات رودهی بزرگ نیز توسط
الک  60شست وشو داده شد .در هر نوبت مقدار کمی از

محتویات شستو شو شده ،در پتریدیش روی زمینه سیاه
قرارگرفت و در قسمت پایین پتریدیش آب ریخته شد .آنگاه
با سوزن و با استفاده از نور چراغ مطالعه کرمها با دقت از
نمونه جدا و به الکل  70درجه منتقل شد .با توجه به اینکه
نماتودها به رنگ سفید شیری هستند در زمینه سیاه بهخوبی
قابل تشخیص هستند .بعد از جداسازی ،کرمها شمارش شده و
برای شناسایی جنس و گونه در الکل  70درجه نگهداری
شدند .بهمنظور تعیین جنس و گونه نماتودها ،کرمهای نر روی
الم قرار گرفتند و پس از افزودن چند قطره الکتوفنل و
گذاشتن المل برروی آن ،براساس خصوصیات ساختمانی و با
استفاده از کلیدهای شناسایی زیر میکروسکوپ تشخیص داده
شدند .در برخی موارد مانند تعیین گونهی تریشوریس از الم
میکرومتری و عدسی چشمی مدرج برای اندازهگیری اندامهای
درونی کرمها استفاده شد ( .)23بهمنظور بررسی آلودگی کبد
به ترماتودها ،برش عمود بر مجاری صفراوی ایجاد شد
وازنظروجود انگل بررسی گردید .ریه ها نیز با ایجاد برش در
مجاری هوایی از نظر وجود آلودگی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
همچنین ارگانهای مذکور ازنظرآلودگی به سستودها مورد
بررسی قرار گرفتند.
یافتهها
با بررسی دستگاه گوارش  164راس گوسفند ،تعداد  48راس
( 29درصد) آلوده به  15گونه نماتود گزارش گردید (جدول
.)1
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جدول  :1فراوانی آلودگی به انگل های لوله گوارش در دامهای مورد مطالعه برحسب نوع دام و اندام آۀوده
گاو

گوسفند

مری

شیردان

روده
بزرگ

گونژیلونما
پولکروم

استرتاژیا
استرتاژی،
همونکوس
پالسه ای

-

روده
کوچک

مونزیا
بندنی

مری

گونژیلونما
پولکروم

شیردان
استرتاژیا سیرکوم
سینکتا،
استرتاژیا
اکسیدنتالیس،
استرتاژیا
تریفورکاتا،
مارشاالژیا
مارشالی،
همونکوس
کونتورتوس،
پارابرواسکریابینی

بز

روده بزرگ

تریشوریس
اویس،
اسکربینما
اویس،
اوزوفاگوستوموم
ونولوزوم

همچنین با بررسی دستگاه گوارش  45راس بز ،تعداد 17
راس ( 38درصد) آلوده به  8گونه نماتود گزارش گردید .انگل-
های ریوی شامل کیست هیداتیک و دیکتیوکالوس فیالریا در
گوسفند و بز بود .در بررسی دستگاه گوارش  64راس گاو،
تعداد  5راس ( 8درصد) آلوده به  4گونه نماتود بودند .تعداد
 6عدد ریه ( 9/37درصد) آلوده به کیست هیداتیک گزارش
شد و سایر آلودگیهای انگلی مشاهده نشد ،ولی انگلهای
ریوی مانند دیکتیوکالوس فیالریا و کیست هیداتیک در
گوسفند و بز گزارش گردید .میزان آلودگی کبد به فاسیوال در
گوسفند ،بز و گاو به ترتیب  4/4 ،5/49و  6/25درصد،

روده کوچک

مری

نماتودیروس
اریانتیانوس،
آویتلینا
سنتری-
پونکتاتا،
مونزیا بندنی،
استیلزیا
گلوبی-
پونکتاتا،
تیزانزیا ژیاردی

-

شیردان

مارشاالژیا
مارشالی،
استرتاژیا
سیرکوم
سینکتا،
استرتاژیا
اکسیدنتالیس

روده بزرگ

اسکرابینما
اویس،
تریشوریس
اویس

روده کوچک

نماتودآیروس
اریانتیانوس،
مونزیا
اکسپانزا،
استیلزیا
گلوبیپونکتاتا

آلودگی کبد به دیکروسلیوم بهترتیب  2/2 ،3/05و  3/1درصد
و آلودگی کرمهای ریوی در گوسفند و بز  8/54و  4/4درصد
گزارش شد ولی در گاو آلودگی کرمی درریه مشاهده نگردید.
میزان آلودگی کبد گوسفند ،بز و گاو به کیست هیداتیک به
ترتیب  2/2 ،4/27و  6/25درصد و میزان آلودگی ریه به
کیست هیداتیک به ترتیب  11/11 ،7/32و  9/37درصد
اعالم گردید(جدول  2و  3و .)4
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جدول  :2فراوانی آلودگی به کیست هیداتیک و ترماتودهای کبدی در دامهای مورد مطالعه برحسب نوع دام
گاو ((n= 64
تعداد
موارد
آلوده

نام انگل

فاسیوال هپاتیکا
فاسیوال ژیگانتیکا
دیکروسلیوم
دنتریتیکوم

کیست هیداتیک

درصد
آلودگی

بز ((n= 45

گوسفند ((n= 164
میانگین
شدت
آلودگی

تعداد
موارد
آلوده

درصد
آلودگی

17/4

8
1

4/88
0/61

8

3/05

20/2

1

4/27

3

1

3
1

4/69
1/56

10

2

3/1

52

5

4

6/25

6/1

7

میانگین
شدت
آلودگی

تعداد
موارد
آلوده

درصد
آلودگی

میانگین شدت آلودگی

11/9

2
-

4/4
-

12
-

2/2

17

2/2

1/3

جدول  : 3انگلهای شناسایی شده ،درصد و میانگین شدت آلودگی انگلهای ریوی در دامهای مورد مطالعه

بز ((n= 45

گوسفند ((n= 164

تعداد موارد آلوده

درصد آلودگی

میانگین شدت آلودگی

تعداد موارد آلوده

درصد آلودگی

میانگین شدت آلودگی

دیکتیوکالوس فیالریا

14

8/54

1/6

2

4/4

کیست هیداتیک

12

7/32

1

5

11/11

3
6/3

نام انگل
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جدول  : 4نوع ،درصد و میانگین شدت آلودگی انگلهای گوارشی در دامهای مورد مطالعه

گاو

بز

گوسفند
تعداد

درصد
آلودگی

میانگین
شدت
آلودگی

نام انگل

5

3

1/6

مارشاالژیا مارشالی

5

5

4/26

60/14

استرتاژیا سیرکوم
سینکتا

2

4/44

10

6/1

120/3

استرتاژیا اکسیدنتالیس

4

8/89

85

8

4/88

15

9/15

/75
118
68/2

نماتودیروس
اریانتیانوس

3

6/67

80

مونزیا اکسپانزا

3

6/67

3
12/80

10/8

استیلزیا گلوبیپونکتاتا

1

2/22

43
4/88

14/96

اسکرابینما اویس

1

2/22

15

9

5/49

25

15/24

59
5/4

-

1
-

11/11
-

50
-

10

6/1

12/4

-

-

-

-

8

4/88
4/88

7
9/3

-

-

-

-

-

-

-

-

45/64

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

نام انگل

تعداد

درصد
آلودگی

میانگین شدت
آلودگی

گونژیلونما
پولکروم

5

7/81

3/75

استرتاژیا
استرتاژی

4

6/25

51/25

استرتاژیا سیرکوم سینکتا
(شیردان)

همونکوس
پالسه ای

4

6/25

30

استرتاژیا اکسیدنتالیس
(شیردان)

مونزیا
بندنی

4

6/25

10

-

-

-

-

مارشاالژیا مارشالی (شیردان)

-

-

-

-

همونکوس کونتورتوس (معده)

5

-

-

-

-

پارابرونما اسکریابینی

21

-

-

-

-

نماتودیروس اریانتیانوس

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

استیلزیا گلوبیپونکتاتا

-

-

-

-

تیزانزیا ژیاردی

8

-

-

-

-

تریشوریس اویس

23

14/02

-

-

-

-

اسکربینما اویس

8

4/88

16/25

-

-

-

-

اوزوفاگوستوموم ونولوزوم

2

1/22

7

نام انگل
گونژیلونما پولکروم (مری)

استرتاژیا تریفورکاتا

آویتلینا سنتریپونکتاتا
مونزیا بندنی

بحث
بیماریهای زئونوز گروه بسیار مهمی از بیماری ها را تشکیل
می دهند و اهمیت بسیار زیادی در بهداشت و سالمت انسان
دارند .طبق بررسی اشمیت و رابرتز فقط تعداد مبتالیان به
انواع کرمها در جهان بالغ بر  4/5میلیارد نفر و تعداد کودکان
مبتال به انواع کرمها در ایاالت متحده آمریکا حدود  55میلیون
نفر تخمین زده شدهاست .ارزشیابی اهمیت بهداشتی و
اقتصادی هر بیماری ،اولین گام در تعیین اولویتها و برنامههای
کنترل و پیشگیری است .کنترل مؤثر بیماری در درجه اول
مستلزم داشتن اطالعات کافی در زمینه الگوهای انتقال
بیماری در مناطق آندمیک است و این موضوع با وجود تنوع
درون گونهای در انگل ،پیچیدگی بیشتری یافته است .کیست
هیداتید منجر به یک بیماری جدی در انسان میشود و
خسارات جبران ناپذیری را ایجاد مینماید ( .)24بنابراین با

تریشوریس اویس

تعداد

درصد
آلودگی

میانگین
شدت
آلودگی

11/11

126/2
60

توجه به اهمیت پزشکی و اقتصادی بیماری و زئونوز بودن آن،
انجام مطالعات اپیدمیولوژیکی درباره میزان شیوع بیماری در
جمعیتهای دامی و انسانی و داشتن یک برنامه تنظیم جهت
پیشگیری و کنترل آن در کشور کامالً ضروری است .مطالعه
حاضر نشان میدهد کـه انگـل هـای کرمـی نسجی مشترك
در دامهای منطقـه سنندج نـسبتاً شـایع است و این مسئله
خطر آلـودگی انـسان را مـیتوانـد بـه همراه داشته باشد .با
عنایت به نتایج مطالعات انجام شـده قبلی در منطقه ،تغییـر
محـسوسی در میـزان آلـودگی بـه انگل های مختلف مورد
مطالعه مشاهده نمی شود.
در این مطالعه میـزان شـیوع آلـودگی بـه کیست هیداتید
(کبدی و ریوی) در گوسـفند  ،%11/59در گـاو (کبدی)
 6%/25و در بز (کبدی و ریوی)  13%/3بدست آمد .شیوع
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آلودگی به کیست هیداتیـد در ایـران بعلـت تنـوع اقلیمـی و
پراکنـدگی میزبانـان انگـل ،متفاوت می باشد .متوسط میزان
آلودگی گوسفند در ایران حدود  %10با دامنه  %1تـا  %50و
در گـاو حـدود % 12با دامنه  %1تـا  %28گـزارش شـده
اسـت ( )25بهعنـوان نمونه می توان بـه گزارشـاتی در ایـن
زمینـه اشـاره کـرد:
در مازندران در گوسفند  ،%14/65در بز  %3/95و در گاو
 )26( ،5%/33در زنجـــان گوســفند  %19/1و گــاو
 ،22%/9در ارومیــه در گوســفند  ،%8/49در گاو ،%12/65
در گاومیش  ،)27( %12/44در قائم شـهر در گوسـفند
 ،16%/73در بـز  %11/09و در گاو  )28( %10/05و در اهواز
در گوسفند  ،%4/07در بـز  %7/43و در گاو )29( %9/49
گزارش شده است .در گزارش دلیمی و همکـاران نیـز میـزان
آلـودگی از استان لرستان در گوسـفند  ،%25/29بـز %11/08
و گـاو  %55/94و از اسـتان ایـالم آلـودگی گوسـفند
 ،22%/97بز  %7/19و گاو  %33/83گزارش شده است (.)25
فالح و همکاران در سال  1389درهمدان آلودگی کیست
هیداتیک گوسفند ،بز و گاو را به ترتیب  %1/8 ،%13/7و
 16%/2گزارش کردند ( .)30مطالعات قبلی انجام گرفته در
سال  1382در استان کردستان ،نشان داد که آلودگی کیست
هیداتیک در گوسفند ،بز و گاو به ترتیب %3/06 ،%5/43 ،و
 9%/49بوده است .در مطالعه ای دیگر در سال  1385شیوع
آلودگی به کیست هیداتیک در سنندج درگوسفند  ،%6/1در
گاو  %9/7و دربز  %20/6گزارش شده است ( 25و  .)31در
کشورهای همسایه مانند ترکیه آلـودگی گوسـفند ،%30/6
گــاو  %25/9و بــز  %12/7و در عــراق آلــودگی گوسفند
 4/5تا  ،%44بز  3/1تا  %26/64و در گاو  3/4تا %13/9
گزارش گردیده است ( .)27مقایسه نتیجه این مطالعه با
مطالعات انجام شـده در سایر مناطق کشور نشان می دهد کـه
میـزان آلـودگی بـه کیـست هیداتیـد در منطقـه در حـد
متوسـط مـی باشـد .همچنین با توجه به مطالعه صورت
گرفتـه نشان دهنده فعـال بـودن چرخـه انتقـال انگل در
منطقه می باشد گرچه نسبت به زمان مزبور شیوع کلی
آلودگی اندکی کاهش نشان می دهد .در این مطالعـه میزان
شیوع آلودگی به کیست هیداتیـد در دامهـا در ریه % 18/ 43
و در کبد  %12/72بدست آمد که این یافته با نتایج بعضی
مطالعات انجام شده همخوانی دارد ( 32و  .)33نظر به مسیر
ورود و استقرار متاسستود در میزبان واسط و احتمال بیشتر
آلودگی کبد نسبت به سـایر ارگانهـا ،وجودآلـودگی باالتر ریه

نسبت به کبد در گوسفند و گاو در ایـن مطالعـه میتواند این
طور توجیه گردد که چون ریـه دارای بـافتی نرم و قابل
انعطاف میباشد در معاینه بخصوص در مـورد کیستهای
کوچکتر که در عمق بافت قرار دارند راحت تر از کیستهای
عمقی موجود در کبد که دارای بافتی سخت تـر می باشد،
تشخیص داده می شوند و احتماالً همین مسئله باعث افزایش
درصد آلودگی ریـه بـه کبـد در گـزارشهـا می گردد .مقایسه
نتایج تحقیقات انجام شده نشان میدهد کـه شیوع هیداتیدوز
در دامها در ایران مانند سایر کشورهایی که از نظر اقلیمی،
جغرافیایی و اجتماعی شرایطی مـشابه ایران دارند ،میباشد.
علت باال بودن آلودگی در دامها میتواند ناشی از آب و هوای
مناسب که باعـث بقـاء تخـم در محیط میگردد ،وسعت
دامپـروری سـنتی ،کـشتارهای غیربهداشتی در منـاطق
روسـتایی ،وجـود سـگهای گلـه بدون کنترل بهداشتی و
وفور سگهای ولگـرد دانـست کـه باعث برقراری چرخه انگل
در محـیط مـیگـردد و تـداوم همین امرباعث باال بودن شیوع
آلودگی در دامها میشود .این مسئله نشان دهنده وجود خطر
بالقوه برای بهداشت و ســالمت جامعــه مــیباشــد کــه
ضــرورت بکــار گیــری راهکارهایی مانند توسعه
بیشتردامپروری و کشتارگاه هـای صنعتی و برخورد فعال تر
در زمینه کنترل اکینوکوکـوز در سگها را میطلبد.
میـزان شـیوع ترماتودهـای کبـدی در مطالعات صورت گرفته
در مناطق دیگر به این صورت بوده اســت :در خــرم آبــاد
شــیوع فاســیوال و دیکروســلیوم دندریتیکوم به ترتیب در
گوسـفند  %2/6و  %4/5در گـاو  %2/8و  ،%4دربز  %2/6و
)35( 4%/6
شیوع فاسیوال هپاتیکــا در دام هــای کــشتار شــده در
یاســوج  )1( %9/26درجیرفت شیوع فاسیوال هپاتیکا %4/5
( ،)34درشهرکرد درگوسفند  ،)36( %4/1در کرمــان در
گوســفند  ،)37( %2/1شــیوع آلــودگی بــه فاسـیوال در
گاوهـا در اسـتان گـیالن  )38( %32/1شـیوع دیکروسلیوم
دندریتیکوم در گـاومیش هـای ارومیـه  ،)39(%4/2در یزد
شـیوع فاسـیوال  %1/47و دیکروسـلیوم  ،)40( 0/1شیوع
فاسیوال در استانهای شـمالی شـامل گـیالن ،مازندران و
گلستان به ترتیب در گوسـفند  7/6% ،%9/5و  %2و درگاو
 12%/2 ،33%/8و  )41( %2/5و در اردبیل شیـــوع فاسیوال و
دیکروسلیوم به ترتیب  %2/77و  ،)42( %3/7درهمدان شیوع
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فاســیوال و دیکروســلیوم دندریتیکوم به ترتیب در گوسـفند
 4%/2و  %6/9در گـاو  %9/5و  ،%4دربز  %4/5و  .%6/1تعیین
گردیده اسـت ( .)30در مطالعـه صـورت گرفتـه در استان
کرمانشاه در منطقه صحنه ،کنگـاور و سـنقر شـیوع فاسـیوال
در گوسـفند  %14/1در گـاو  %13و در بـز % 8/7گزارش
شده است )43( .حضور انگـل و حلـزون میزبـان واسـط آن
در منطقـه ارتباط مستقیم با شرایط جـوی از قبیـل درجـه
حـرارت ،رطوبت ،میزان بارنـدگی و سـایر شـرایط اکولوژیـک
دارد .استان کردستان با آب و هـوای سـرد کوهـستانی در
منـاطق مرتفع و آب و هوای معتدل کوهستانی در مناطق
جنـوبی وبا میزان بارندگی باالتر از میانگین کشور ،در فصول
بهـار تابستان و پاییز می تواند شرایط الزم برای برقراری
چرخـه انگل را فراهم کند .در این مطالعه شیوع فاسیوال در
گاو باالتر از گوسفند و بـز بـود کـه در بعـضی مطالعـات نیـز
چنـین اختالفـی مشاهده شده است ( .)41با توجه به مصرف
سبزیجات وحـشی و برقـرار بـودن چرخه انگل در هر منطقه
احتمال آلودگی انـسانی وجـود دارد بطوریکه سالیانه در
اسـتان گـیالن بـین  68تـا  223مورد فاسیولیازیس انسانی
گزارش می گـردد و بزرگتـرین همه گیری دراین استان در
سـالهای  1989و  1999بـه ترتیب با بیش از  10000و
 7000مورد آلـودگی رخ داده است ( .)44همچنین مواردی از
ت هران ،اصفهان ،سـواحل دریای خزر و آذربایجان گزارش شده
است ( 35و  .)43اخیراً در اسـتان کرمانـشاه در شهرسـتان
کنگـاور از (شهرسـتانهای مجاور استان کردستان)  17مـورد
آلـودگی انـسانی گـزارش گردیده که منشاء آن مصرف شاهی
آبـی ) (watercressبـا نام محلی بوالغ اوتی بوده است (44
و  .)43لـذا در منـاطقی که شرایط زیست حلزون میزبان
واسـط انگـل وجـود دارد احتمال آلودگی انسان و یا بروز همه
گیری وجود دارد .بتوجه به این مسئله در مناطقی که شرایط
اپیدمیولوژیک و اکولوژیک منطقه اجازه می دهند با کنترل
حلزون میزبـان واسط می توان از بـروز مـوارد انـسانی و همـه
گیـر شـدن بیماری جلوگیری نمود.
در این مطالعه میزان آلودگی انگلهای گوارشی گوسفند ،بز و
گاو به ترتیب  38 ،29و  8درصد محاسبه گردید ،بیشترین
درصد آلودگی در شیردان گوسفند مربوط به پارابرونما
اسکرابینما ( 12/8درصد) و مارشاالژیا مارشالی ( 9/15درصد)،
بیشترین شدت آلودگی مربوط به استرتاژیا اکسیدنتالیس با
میانگین  120/3و استرتاژیا تریفورکاتا با میانگین 118/75
گزارش شد .همچنین ،در بز بیشترین درصد آلودگی در

شیردان مربوط به مارشاالژیا مارشالی ( 11/ 11درصد) و
استرتاژیا اکسیدنتالیس ( 8/89درصد) و بیشترین شدت
آلودگی نیز مربوط به همین نماتودها با میانگین  126/2و 85
محاسبه شد .در گاو بیشترین درصد آلودگی و شدت آلودگی
مربوط به استرتاژیا استرتاژی ( 6/25درصد) و میانگین
 51/25اعالم گردید.
فراوانی کلی آلودگی به کرمهای دستگاه گوارش درگلستان و
شهرکرد بهترتیب  46/6و  19/74درصد درگوسفند گزارش
شده است ( 45و  .)46طی بررسی دیگری در کشتارگاه
تهران ،آلودگی به سه گونه استرتاژیا تریفورکاتا ،استرتاژیا
سیرکومسینکتا و استرتاژیا اکسیدنتالیس با میانگین  175در
گوسفند و بزهای مورد مطالعه ،گزارش شده است (.)47
استرتاژیا سیرکومسینکتا و همونکوس کونتورتوس بهعنوان
نماتودهای شایع شیردان نشخوارکنندگان کوچک در برخی از
مناطق ایران گزارش شده است ( .)48میزان آلودگی مارشاالژیا
مارشالی بهعنوان شایعترین نماتود شیردان در نشخوارکنندگان
کوچک ایران ،در گوسفندان و بزها به ترتیب  86و 87/3
درصد گزارش شده است ( .)49همچنین میزان آلودگی این
انگل بهعنوان شایعترین نماتود شیردان گوسفندان در استان-
های کرمان و یزد بهترتیب  30و  69/6درصد گزارش گردیده
است ( 50و  .)51در مطالعه غالمیان و همکاران ( 1385و
 )1386بیشترین آلودگی دستگاه گوارش گوسفندان خوزستان
بهترتیب شامل استرتاژیا سیرکومسینکتا  56درصد،
تریکواسترونژیلوسویترینوس 18درصد ،تریکواسترونژیلوس-
کلوبریفورمیس  10درصد ،مارشاالژیا مارشالی  8درصد،
همونکوس کونتورتوس  3درصد و استرتاژیا تریفورکاتا  3درصد
گزارش شد ( 52و  .)53در ترکیه میزان آلودگی به استرتاژیا
تریفورکاتا با میانگین  ٩٣و آلودگی به استرتاژیا اکسیدنتالیس
با میانگین  ٤١گزارش شد ( .)54در این مطالعه بیشترین
میزان آلودگی نماتود رودهباریک درگوسفند مربوط به
نماتودیروس آراتیانوس ( 5/49درصد) ومیانگین شدت آلودگی
 ،59در بز نماتود مذکور  6/67درصد و میانگین شدت آلودگی
 80و درگاو همونکوس پالسهای  6/25درصد و میانگین شدت
آلودگی  30محاسبه شد .نماتودیروس آراتیانوس به عنوان
شایعترین گونه نماتودیروس نشخوارکنندگان ایران از 72
درصد گوسفندان و  63/3درصد بزها گزارش شده است (.)47
در مطالعات جدیدتر نماتودیروس آراتیانوس به عنوان شایع
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ترین نماتود رودهباریک در نشخوارکنندگان کوچک در
آذربایجان شرقی و شهرکرد گزارش شده است ( 46و  .)55در
این تحقیق ،بیشترین آلودگی سستود در گوسفند ،بز و گاو به-
ترتیب مربوط به آویتلینا سانتریپونکتاتا  ،15/24مونیزیا
 6/67و مونیزیا بندنی  6/25درصد محاسبه شد .میزان
آلودگی به آویتلینا سنتریپونکتاتا ،مونیزیا اکسپانسا و تیزانزیا
ژیاردی به ترتیب  2/2 ،4/5و  1/33درصد در گوسفندان
منطقه شیراز گزارش شده است ( .)56رادفر و قربانی ()1382
تیزانزیا ژیاردی را شایعترین گونه سستود در گوسفندان کرمان
گزارش نمودند ( 21/81درصد) ( .)57طی بررسی کشتارگاهی
انگلهای کرمی گوسفند و بز در منطقه دهلی هندوستان
آلودگی به مونیزیا ،استیلزیا و آویتلینا بیشتر از سایرکرمها
گزارش شد ( .)58طی مطالعهای درترکیه ،بیشترین میزان
آلودگی به سستودهای روده باریک مربوط به تیزانزیا اویال
(٩٣درصد) و مونیزیا اکسپانزا ( ٤٢درصد) و در مرحله بعد
آویتلینا سنتریپونکتاتا ( ٥٥درصد) و مونیزیا بندنی
(٣٤درصد) گزارش گردید ( .)59تاکنون در ایران ،کرم
سنجاقی از  33/8درصد بزها و  6درصدگوسفندان و 15
درصد گاوها گزارش شده است ( .)49تریشوریس اویس به-
عنوان شایعترین نماتود رودهبزرگ درگوسفند و بز شهرکرد و
ارومیه گزارش شد ( 46و  .)60نتایج این مطالعه نشان داد که
بیشترین آلودگی به نماتود رودهبزرگ گوسفند مربوط به
تریشوریس اویس ( )14%/02با میانگین شدت آلودگی 45/64
بوده است درحالیکه در بز میزان آلودگی به تریشوریس اویس
 11/11درصد و میانگین شدت آلودگی  50گزارش شد .در
مطالعه حاضر ،دیکتیوکالوس فیالریا از ریه گوسفندان و بزها
جدا گردید و در گاو آلودگی مشاهده نشد .محققان دیگر با
بررسی کرمهای بالغ ریوی درگوسفندان ارومیه به این نتیجه
رسیدند که میزان آلودگی کرمهای

دیکتیوکالوس ،سیستوکالوس و پروتواسترونژیلوس بهترتیب
 46/3 ،46/5و  7/12درصد است (.)61
طبق نتایج به دست آمده از این مطالعه شیوع آلودگیهای
انگلی در دامهای کشتار شده به خصوص آلودگی به کیست
هیداتیک و فاسیوالو برخی نماتودهای گوارشی بیشتر بوده و
اقدامات الزم جهت مبارزه با این دسته از بیماریها از قبیل
رسیدگی به وضعیت بهداشتی کشتارگاه ،جلوگیری از
کشتارهای غیر مجاز و محصور کردن آن (به به منظور
جلوگیری از ورود سگهای ولگرد به محوطه کشتارگاه) ،کنترل
و معدوم کردن سگ های ولگرد ،شناسنامه دار کردن سگهای
خانگی و سگهای درمان وگله سگهای آلوده با داروهای ضد
انگلی مناسب (به ویژه سگهای گله) احساس میشود .در
خصوص آلودگی به فاسیوال و دیکروسلیوم حذف انگلها از
میزبانها و مراتع آلوده به وسیله درمان ضد کرم استراتژیک
منظم ،کاهش تعداد حلزونهایی که میزبان واسط این بیماریها
هستند و همچنین مبارزه شیمیایی و فیزیکی و استفاده از
حلزون کشها و زهکشی آبهای راکد میتواند مؤثر باشد .آموزش
بهداشت عمومی از طریق رسانههای عمومی ،به ویژه آموزش
دامداران و افراد در معرض خطر کمک کننده خواهد بود .این
دسته از بیماریهای انگلی عالوه بر زئونوز بودن و تأثیر بر
بهداشت عمومی ،باعث خسارات اقتصادی جبران ناپذیر
مستقیم و غیر مستقیم میگردد .لذا انجام بررسیهای
اپیدمیولوژیک به صورت دورهای در کشور و محاسبه شیوع
بیماری در گونه دامی مختلف های با توجه به وضعیت آندمیک
بیماریهای انگلی الزم است تا اقدامات کنترلی و رابطه صحیح
در این صمیماتت اتخاذ گردد.
تشکر و قدردانی :نویسندگان برخود الزم میدانند از
کارشناس آزمایشگاه انگل شناسی که درانجام این پروژه ما را
یاری کردند ،سپاسگزاری نمایند.
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