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چکیده
ترماتودهای کبدی نظیر گونههای فاسیولا و دیکروسلیوم جزو انگلهای زئونوتیک هستند که موجب مرگ و میر و خسارتهای اقتصادی در
نشخوارکنندگان میشوند .هدف این تحقیق ،بررسی تأثیر سن ،جنس و فصل در میزان شیوع فاسیولیازیس و دیکروسلیازیس در دامهای
کشتاری در کشتارگاه تبریز بود .طی دوره دو ساله کبدهای  0111رأس گاو 111،رأس گاومیش 2111 ،رأس بز و  1111رأس گوسفند از نظر
وجود فاسیولا هپاتیکا ،فاسیولا ژیگانتیکا و دیکروسلیوم دندریتیکوم از طریق برش بر روی کبدها و مشاهده چشمی مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج نشان داد که گاو ،گوسفندان و بزهای کشتار شده به ترتیب  1/0درصد 16 ،درصد و  6درصد آلوده به ترماتودهای کبدی بودند
( .)P<1/11از  111گاومیش مطالعه شده ،ترماتود کبدی جدا نشد .میزان شیوع آلودگی انگلی در هر سه حیوان بهطور معنیداری با افزایش
سن بیشتر میشد ( .)P<1/11همچنین در گاوها و گوسفندان ماده ،میزان آلودگی ترماتودهای کبدی در مقایسه با نرها بهطور معنیداری بیشتر
بود ( .)P<1/11بهطور معنیداری بیشترین میزان آلودگی در فصل تابستان و کمترین آن در فصل بهار مشاهده شد .بیشترین فراوانی انگلی و
شدت آلودگی در بین حیوانات مورد مطالعه مربوط به دیکروسلیوم دندریتیکوم و کمترین آن مربوط به فاسیولا ژیگانتیکا بود ( .)P<1/11بر
اساس قیمت روز بازار ،میزان خسارتهای اقتصادی ناشی از ضبط کبد گاوها ،گوسفندان و بزها به علت آلودگیهای ترماتودهای کبدی به
ترتیب  3616/72( 012201111دلار) 1201/6( 176176111،دلار) و  212/1( 20101111دلار) ریال بود .بهعلت سابقه اپیدمی انسانی
فاسیولیازیس و خسارتهای اقتصادی ناشی از ضبط کبد در این منطقه ،روشهای کنترلی مؤثر پیشنهاد میگردد.
واژه های کلیدی :فاسیولا هپاتیکا ،فاسیولا ژیگانتیکا ،دیکروسلیوم دندریتیکوم ،نشخوارکنندگان
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مقدمه

حاجیپور و همکاران

ازجملییه رطوبییت ،درجییه حییرارت و همچنیین عییادات

فاسیییولیازیس و دیکروسییلیازیس از بیمییاری انگلییی

غیذایی انسیان بسیتگی دارد ،درحییالیکیه مییزان شیییوع

مشترک بین انسان و حیوان بوده کیه بیه ترتییب توسیط

دیکروسلیازیس علاوه بر شرایط جوی منطقه برای رشید

گونییههییای فاسیییولا شییامل فاسیییولا هپاتیکییا و فاسیییولا

تخم و مراحل لاروی انگل و حلزونهای خاکی بهعنوان

ژیگانتیکا و دیکروسلیوم دندریتیکوم ایجاد میشوند کیه

میزبانهای واسط اول به تغییر رفتار مورچههیا بیهعنوان

ازنظییر اقتصییادی و بهداشییت عمییومی دارای اهمیییت

میزبان واسط دوم و نیز ساعات چیرای نشیخوارکنندگان

میباشند .ایین بیماریهیا گسیترش جهیانی داشیته و از

بستگی دارد (.)Soulsby, 1982

طریق حذف کبدهای آلوده و نیز کاهش تولییدات دامیی

میییزان شیییوع فاسیییولیازیس و دیکروسییلیازیس در

ازجمله شیر و پشم موجب خسارات فراوانی در صنعت

نشخوارکنندگان مختلف بررسیشده در نواحی مختلیف

دامپروری میگردد ( .)Mungube et al., 2006سیازمان

ایران ،از  2تا  71درصد برآورد شده اسیت ( Arbabi et

بهداشیییت جهیییانی ( )WHOو سیییازمان خواربیییار و
کشاورزی ( )FAOفاسیولیازیس را یک بیماری منتقله از
غذا میداننید ()Van de Venter, 2000; WHO, 1995
کییه میزبانییان نهییایی ازجملییه نشییخوارکنندگان اهلییی و
وحشی از طریق خوردن مرحلیه متاسیرکر عفیونیزا بیه
همراه آب و مواد غذایی آلوده میشوند ( Moghaddam

 .)et al., 2004آلودگی انسان عمیدتا از طرییق خیوردن
تصادفی متاسیرکرهای عفیونیزا بیه همیراه آب و میواد
غذایی بوده ولی برخی از محققین بیر اسیاس مطالعیات
تجربی پیشنهاد میدهند که انسیان ممکین اسیت در اثیر
خوردن کبدهای خام حاوی مراحل اولیه نوزادی فاسیولا
بییه فاس ییولیازیس مبتلییا شییود (.)Taira et al., 1997
دیکروسییلیوم دنییدریتیکوم یکییی دیگییر از انگییلهییای
آلودهکننده کبد نشخوارکنندگان کشتار شده در کشتارگاه
بییوده کییه نشییخوارکنندگان و انسییان از طریییق خییوردن
مورچههای آلوده به متاسرکر عفونیزا آلیوده مییشیوند
()Dhaliwal and Dutt Juyal, 2015; .Soulsby, 1982
شیوع فاسیولیازیس به عیواملی مثیل وجیود میزبانهیای
نهایی ،حلزونهای میزبان واسیط ،شیرایط آب و هیوایی
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;Imani Baran and al., 2018; Ezatpour et al., 2015
;Cheraghi Saray, 2016; Khademvatan et al., 2019
;Khanjari et al., 2014; Khoramian et al., 2014
 )Mahami-Oskouei et al., 2012یکیی از جنبیههیای

مهییییییم فاسیییییییولیازیس و دیکروسییییییلیازیس در
نشخوارکنندگان ،ضیبط کامیل ییا قسیمتی از کبید ایین
حیوانییات میییباشیید کییه خسییارتهییای اقتصییادی
جبییرانناپییذیری بییه دامییدار و صیینعت دامییداری وارد
میییییشییییود .در سییییالهای  2111 -2110میییییانگین
خسارتهای اقتصیادی ناشیی از ضیبط کبید بیه علیت
فاسیییولیازیس و دیکروسییلیازیس در گییاو و گوسییفندان
کشتار شده در کشتارگاه تهران  227216دلار ( Khanjari

 ،)et al., 2010در سالهیای  2113-2116در کشیتارگاه
اراک خسارت اقتصادی ناشیی از ضیبط کبید بیه علیت
فاسیولیوزیس  26620/0دلار و به علت دیکروسیلیازیس
 31072/2دلیییار ( )Arbabi et al., 2018خسیییارت
اقتصادی ناشی از ضیبط کبید گیاو ،گوسیفند و بزهیای
کشتارشده در کشتارگاه کاشیان بیه علیت فاسییولیازیس
 01700دلار ( )Khoramian et al., 2014برآورد شد .با
توجه به اهمیت بهداشتی و اقتصادی بیماری و بیهمنظور
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شناخت دقیقتر وضعیت اپیدمیولوژیک فاسییولیازیس و

 31عدد کبد بز و  01عدد کبد گوسفند آلوده در کنار یخ

دیکروسلیازیس ،این مطالعه با هدف تعیین میزان شییوع

به آزمایشگاه بهداشت مواد غذایی دانشگاه تبریز ارسیال

این بیمیاریهیا در گیاو ،گیاومیش ،گوسیفند و بزهیای

و بییا بییرش و فشییار دادن هریییک از کبییدها و مجییاری

کشتاری در کشتارگاه تبریز و تأثیر سن ،جینس و فصیل

صفراوی در آب ولرم ،ترماتودهای کبدی جمی آوری و

بر میزان شیوع آنها و نییز بیرآورد خسیارات اقتصیادی

در ظییروف نمونییهبرداری حییاوی بییافر فسییفات سییالین

حاصل از ضیبط کبید بیه دلاییل آلیودگی بیا فاسییولا و

نگهداری و در زیر استریو میکروسکوپ (میدل KERN

دیکروسلیوم بود.

 OSE-416ساخت آلمان) شمارش شد .تفریق گونههای
فاسیولا با استفاده از تفاوتهای مورفولوژیکی بر اسیاس

مواد و روشها
 -نمونهبرداری و ارزیابی نمونهها

در این مطالعه که از دیماه 1327تا دیمیاه  1320در
کشتارگاه صنعتی تبریز انجیام گرفیت 11611 ،رأس دام
کشتار شده که شیامل  111رأس گیاومیش 0111 ،رأس
گییاو 2111 ،رأس بییز و  1111رأس گوسییفند بودنیید

ازلحییا آلییودگی کبیید بییه فاسیییولا هپاتیکییا ،فاسیییولا
ژیگانتیکا و دیکروسلیوم دندرتیکوم بهدقت موردبررسی
قرار گرفت .برای ایین منظیور ،مشخصیات هیر ییک از
حیوان یات کشییتار شییده از قبیییل سیین ،جیینس و فصییل
نمونهگیری در پرسشنامههایی ثبت شد و سیپس بعید از
کشییتار و خییارو نمییودن امعییای و احشییای هییر یییک از
حیوانییات ،کبیید آنهییا توسییط بییازرس کشییتار ازلحییا
آلودگیهای انگلی بهویژه فاسییولا ،دیکروسیلیوم میورد
بازرسی قرار گرفت که در این زمان ،کبد هر حیوانی کیه
به دلیل آلودگی به این انگلها ضبط میشد و ییا اینکیه
آلودگی سبکی داشته که بعد از اصلاح به چرخه مصرف

کلید تشخیصی انجام گرفت (.)Soulsby, 1982
-تجزیهوتحلیل آماری

نتایج حاصل با استفاده از نرمافزار  SPSSورژن  21و
آزمون آماری مرب کیای و  One-Way ANOVAمیورد
تجزییهوتحلیل قییرار گرفییت .از آزمییون آمییاری تعقیبییی
دانکین بیرای مقایسیه دو گیروه اسیتفاده و بیا ضیریب
اطمینان  21درصید سیط معنییداری  P<1/11در نظیر
گرفته شد .میزان خسارتهای اقتصادی ناشیی از ضیبط
کبد به علت ترماتودهای کبدی در گوسیفندان و بزهیای
آلوده بر اساس قیمیت روز کبید و تعیداد کیل کبیدهای
ضبطشده و میزان خسارتهای اقتصادی ناشی از ضیبط
کبد در گاوهای آلوده بر اساس وزن کبید حذفشیده و
قیمت کیلویی کبد برآورد شد .بیر اسیاس قیمیت بیازار
قیمت هر کیلو کبد گاو 611111 ،ریال و قیمت هر کبید
گوسفند  011111و هیر کبید بیز  311111رییال تعییین
گردید .همچنین قیمت هر کیلو کبد حذفشده گوسیفند
و بز  1211111ریال در نظر گرفته شد.

برمیگشت بهطور جداگانه بهعنوان حییوان آلیوده ثبیت
شد .برای بررسی شدت آلودگی کبید حیوانیات کشیتار

یافتهها

شده به فاسیولاهپاتیکا ،فاسیولا ژیگانتیکا و دیکروسیلیوم

درمجمییییییوع از  11611رأس دام موردبررسییییییی

دندریتیکوم مطابق جدول ( ،)2تعداد  01عدد کبید گیاو،

 2/61(1121درصیید) دام آلییوده بییه ترماتودهییای کبییدی
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بودنیید .از  0111رأس گییاو  221رأس ( 1/0درصیید) ،از

تابستان و کمترین آن در فصل بهار بیود .نتیایج ایین

 2111رأس بز موردبررسیی  121رأس ( 6درصید) و از

مطالعه نشان داد که بیشیترین فراوانیی انگلیی و شیدت

 1111گوسفند موردبررسی  701رأس (16درصد) آلوده

آلییودگی در همییه حیوانییات موردمطالعییه مربییوط بییه

تشخیص داده شدند ( .)P<1/11از  111رأس گیاومیش

دیکروسلیوم دندریتیکوم و کمترین آن مربوط به فاسیولا

مطالعه شده ،ترمیاتود کبیدی جیدا نشید .مییزان شییوع

ژیگانتیکا بود (( )P<1/11جدول  .)2از  221کبد آلیوده

ترماتودهای کبدی در بین دامهای ذب شده در کشیتارگاه

گاو 211 ،کبد گاو با وزن تقریبی  671کیلیوگرم بیهطور

بر اساس گونه حیوان ،جنس ،سین و فصیل در جیدول

کامل و  21کبد بهصیورت جزئیی بیا وزن تقریبیی 011

( )1آورده شده است .نتایج ایین مطالعیه نشیان داد کیه

کیلوگرم حذف شدند .از  121کبد آلوده بیز و  701کبید

میزان شیوع آلودگی انگلیی در هیر سیه حییوان بیهطور

آلوده گوسفند به ترتیب  21کبد و  721کبد بهطور کامل

معنیداری بیا افیزایش سین بیشیتر مییشید (.)P<1/11

و  21کبد آلوده بز با وزن تقریبیی  111گیرم و  61کبید

همچنین در گاوهیا و گوسیفندان میاده ،مییزان آلیودگی

آلوده گوسفند با وزن تقریبی  721گرم بهصورت جزئیی

ترماتودهای کبدی در مقایسه با نرها بیهطور معنییداری

حذف شیدند .نتیایج ایین مطالعیه نشیان داد کیه مییزان

بیشتر بود ( .)P<1/11ازلحا آنیالیز آمیاری بیین مییزان

خسارتهای اقتصادی ناشی از ضبط کبد گاو ،گوسیفند

آلودگی حیوانات موردمطالعه و فصل ،ارتباط معنیداری

و بز از قرار هر دلار به قیمت  111111ریال بیه ترتییب

مشاهده شد ،بهطوریکه بیشترین میزان آلودگی در فصل

 3616/72( 012201111دلیییار)1201/6( 176176111 ،
دلار) و  212/1( 20101111دلار) ریال بود.

جدول ( - )1شیوع آلودگی دامهای کشتارشده در کشتارگاه تبریز به فاسیولا هپاتیکا ،ژیکانتیکا و دیکروسلیوم دنیدریتیکوم بیر اسیاس سین،
جنس و فصل در فاصله زمانی  1327تا 1320
گوسفند

متغیرها
تعداد

تعداد آلوده

حیوان /اندام

(درصد)

اندام

(701)16

2111

1111

مجموع

بز
تعداد حیوان/

سن

<1

1711

a

(211)12

611

(سال)

1-2

1711

221)13(b

1111

c

جنس
فصل

گاو

تعداد آلوده (درصد)
(121)6
a

تعداد حیوان /اندام
0111

(221 )1/0

(21)3/3

1111

a

(23)2/1

61)6(b

2211

21)0/3(b

>2

1111

(311)23

011

(01)11

011

(117)12/6

نر

1111

211)10(a

1111

16)1/6(a

1111

60)0/0(a

ماده

3111

b

(171)16

1111

a

(60)6/0

2611

b

(117)6

بهار

1211

111)0(a

111

10)3/6(a

1111

37)3/1(a

d

(00)2/6

1111

b

1111

(01)0

1111

61)1/2(c

c

c

تابستان

1211

(202)23/12

111

پاییز

1211

b

(131)11/0

111

(21)0

زمستان

1211

261)21/00(d

111

30)6/0(c

 : a-dتفاوت بین میانگینهای دارای حروف متفاوت در هرگروه از متغییرها در مورد هر نوع دام معنیدار میباشد (.)P<1/11
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تعداد آلوده (درصد)

c

d

(03)7/2
b

دوره  ،11شماره  ،2پیاپی  ،22تابستان  ،1211صفحات 96-96

بهداشت مواد غذایی

جدول ( - )2شیوع و شدت آلودگی دامهای کشتارشده در کشتارگاه تبریز به فاسیولا هپاتیکا ،ژیکانتیکا و دیکروسلیوم دندریتیکوم در فاصیله زمیانی فاصیله
زمانی  1327تا 1320
انگل/حیوان

تعداد آلوده
(درصد)

کبدهای موردبررسی ازنظر شدت آلودگی
حداکثر تعداد

حداقل تعداد

میانگین تعداد انگل جداشده از کبد ±

انگل جداشده

انگل جداشده

خطای استاندارد

گاو ( 0111رأس) ،کبد ( 01عدد)

فاسیولا هپاتیکا

(136)3/3

6

1

3/22 1±/07b

فاسیولا ژیگانتیکا

(01)1/2

3

1

a

1/70 1±/76

دیکروسلیوم دندریتیکوم

(221)1/0

31

1

c

2/03 3±/11

بز (2111رأس) ،کبد ( 31عدد)

فاسیولا هپاتیکا

(71)3/0

6

1

2/03 1±/13b

فاسیولا ژیگانتیکا

(31)1/0

0

1

2/13 ± 1/67

دیکروسلیوم دندریتیکوم

(121)6

01

1

a

11/11 2±/63c

گوسفند (1111رأس) ،کبد
(01عدد)

فاسیولا هپاتیکا

(121)11

11

1

فاسیولا ژیگانتیکا

(216)0

6

1

دیکروسلیوم دندریتیکوم

(701)16

01

11

1/11 1±/03b
2/11 1±/11a
c

22/01 11±/02

 : a-cتفاوت بین میانگین های دارای حروف متفاوت در مورد هر نوع دام معنیدار می باشد (.)P<1/11

بحث و نتیجهگیری

فاسیولیازیس دامی در شش استان اییران انجیام گرفیت،

ترماتودهای کبدی انگل مشترک انسیان و دام هسیتند

نشییان داده شیید کییه میییزان شیییوع فاسیییولیازیس در

کیه در نشیخوارکنندگان موجییب ضیایعات و خسییارات

گوسییفندان  1/2درصیید و در گاوهییا 1/3درصیید بییود

زیییادی در آنهییا میییشییوند .انسییان از طریییق خییوردن

( .)Mahami-Oskouei et al., 2012محقق یین میییزان

سبزیهای خام بهویژه شاهی آبی به این انگل یا مصرف

شیوع فاسیولیازیس را در گوسیفندان و گاوهیای کشیتار

آبهییای آلییوده و مورچییه آلییوده بییه متاسییرکرها مبتلییا

شده در استان آذربایجیانشیرقی بیه ترتییب  1/7و 1/1

میشوند .دامها از طریق علوفه ،آب و مورچه آلوده بیه

درصیید ،در خراسییان رضییوی  1/7و  1/7درصیید ،در

متاسرکر آلوده میشیوند ( .)Soulsby, 1982در مطالعیه

خوزستان  1/2و  0/1درصد ،فیارس  1/6و  1/0درصید،

حاضر میزان شیوع در گاو ،گوسفند و بز به ترماتودهای

مازنییدران  1/2و  3درصیید ،مرکییزی  1/2و  1/1درصیید

کبدی به ترتیب  16 ،1/0و  6درصد تعیین گردید که بیا

گزارش کردنید ( .)Mahami-Oskouei et al., 2012در

مطالعات انجامگرفته شده توسط دیگران مطابقت داشیت

یک مطالعه دیگر ،میزان آلودگی بیه فاسییولا هپاتیکیا در

( .)Sabzvarinezjad, 2007در مطالعیییهای کیییه طیییی

یاسییوو در سییالهییای  1301و  1301بییه ترتیییب در

سالهای  00تا  02بر روی میزان شیوع و شدت آلودگی

گوسفندان  11/21درصد و  12/22درصد ،در بزها 7/27
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درصد و  6/31درصد و در گاوها  2/02درصد و 11/12

مراحل مختلف انگل ،تغیییرات آب و هیوایی و حریور

درصد گیزارش شید ( )Moshfe et al., 2005در همیین

میزبانهای واسط ازجمله مورچهها و حلزونهای جنس

مطالعه بیشترین شیوع آلودگی در زمستان 10/17( 1301

لمینه آ در منطقه بستگی دارد (.)Moshfe et al., 2005

درصیید) و کمتییرین شیییوع در تابسییتان 7/63( 1301

در مطالعیییه حاضیییر هیچکیییدام از گاومیشهیییای

درصییید) تعییییین شییید .در تحقیقیییاتی مییییزان شییییوع

موردمطالعه ،آلوده به فاسیولا و دیکروسلیوم نبودند که با

فاسیییولیازیس گوسییفندی و گییاوی را در مازنییدران بییه

مطالعیات انجامگرفتییه شیده توسییط دیگیران همخییوانی

ترتییب  1/20و  6/73درصید ( Salahi-Moghaddam,

داشت ( .)Mohamadzadeh et al., 2016احتمالیا دلییل

 ،)2004در جیرفیت  3/7و  6/73درصید ( Molazadeh

آن بییه علییت تغییییرات آب و هییوایی ،عییدم پییراکنش

 ،)and Zohoor, 2002در اردبییل  1/3و  21/31درصید

جغرافییییایی میزبانهیییای واسیییط در منطقیییه چیییرای

( )Daryani et al., 2006و در گیلان  32و  32/1درصید

گاومیشها ،ایمنی بالای حیوانات ،عدم دسترسیی کیافی

گیزارش شید ( .)Eslami et al., 2009در ییک مطالعیه

علوفههای آلوده به متاسرکر میتواند باشد .در مطالعیهای

کشتارگاهی در سال  2111بر روی دامهای کشیتار شیده

میییزان عفونییت ترماتودهییای کبییدی در گاومیشهییای

در خوزستان انجام گرفت نشان داد کیه مییزان آلیودگی

موردمطالعه در حیدرآباد پاکستان  10/0درصد ( Shaikh

گوسفندان به فاسییولا و دیکروسیلیوم بیه ترتییب 1/23

 ،)et al., 2004در مصر  7/0-21درصید ( El-Tahawy

درصد و  1/12درصد ،میزان آلودگی در بزها بیه ترتییب

 ،)et al., 2018در اردبیل  11/0درصد ( Daryani et al.,

 2/72درصد و  1/12درصد و در گاوها بیه ترتییب 1/0

 )2006در شییمال ایییران  17درصیید ( Eslami et al.,

درصیییید و  1/11درصیییید بییییود (

and

Ahmadi

 )2009گزارش گردید.

 .)Meshkehkar, 2010در یییک مطالعییه دوسییاله در

نتایج مطالعیه حاضیر نشیان داد کیه مییزان و شیدت

سییالهییای  1301و  1301میییزان آلییودگی بییه فاسیییولا

آلودگی حیوانات موردمطالعیه بیا فاسییولا ژیگانتیکیا در

هپاتیکا در گوسفندان ،بزها و گاوهیا بیه ترتییب ،11/71

مقایسه با فاسیولا هپاتیکا بهطور معنیداری کمتر بود کیه

 7/16و  12/1درصید گیزارش شید ( Moshfe et al.,

با نتایج مطالعات انجامگرفته شده مطابقت داشت (2012

 .)2005در یک مطالعه دیگری میزان شیوع گوسفندان به

Tolosa and Tigre,

ترماتودهای کبدی در شمال غیرب اییران  0/17درصید
مربییوط بییه فاسییولا هپاتیکییا و  21درصیید مربییوط بییه

دیکروسلیوم دندریتیکوم

گیزارش گردیید ( Ghazani et

 .)al., 2008مقایسه نتیایج مطالعیه حاضیر بیا مطالعیات
انجامگرفته در نقاط مختلف ایران نشان میدهد که میزان
آلودگی دامها بیه کیرمهیای کبیدی متفیاوت بیوده و از
الگوی یکسانی تبعیت نمیکنید کیه بیه شیرایط زیسیتی
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Mahami-Oskouei et al.,
;.)2012

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مییزان آلیودگی گاوهیا،
گوسفندان ،بزها به دیکروسلیوم دنیدریتیکوم بیه ترتییب
 16 ،1/0و  6درصیید بییود کییه بییا مطالعییات دیگییران
همخوانی داشت .مطالعیه انجامگرفتیه شیده در همیدان
شیوع دیکروسلیوم دندریتیکوم در گوسفندان  6/2درصد
و در بزها  6/1درصد و در گاوهیا  0درصید ( Falah et

بهداشت مواد غذایی
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 .)al., 2010در کاشیان مییزان آلیودگی گوسیفندان 7/6

در گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه کاشیان ( Talari

درصد و بزها  1درصد و گاوهیا  2/7درصید نشیان داده

 )et al., 2014در سال  2111در گاوهای کشتارشیده در

شید ( .)Talari et al., 2014هرچنید در هنید در سیال

کشتارگاه زامبیا ( ،)Phiri et al., 2005در سال  2110در

 1226شیییوع دیکروسییلیوم دنییدریتیکوم در گوسییفندان

گوسییفندان و بزهییای کشییتار شییده در کشییتارگاه آمییل

 20/1درصد و در بزها  12/3درصید ( Jithendran and

( ،)Khanjari et al., 2014در  2110در بزهیای بنگیال

 )Bhat, 1999در خرمآباد در گوسفندان  0/1درصید ،در

( )Islam et al., 2014مطابقت داشت .احتمالا علت این

بزهیییییا  0/6درصییییید و در گاوهیییییا  0درصییییید

اختلاف درنتیجه عیادات مختلیف چیرای دام ( Otranto

( )Sabzvarinezjad, 2007و در بجنیورد در گوسیفندان

 )and Traversa, 2003بوده و از سوی دیگر ،فرض بیر

 0/10درصد ،در بزها  1/01درصید و در گاوهیا 11/13

این است که رابطه جنسیت یک عامیل میؤثر بیر شییوع

درصد گیزارش داده شید ( )2011 Oryan et al.,دلاییل

انگل است و حیوانات ماده در دوران بیارداری و دوران

اختلاف در میزان آلودگی در مناطق مختلیف بیه تفیاوت

زایمان بیشتر به دلیل استرس و کاهش وضیعیت ایمنیی

در میزان بارندگی ،حرور میزبانهیای واسیط اصیلی در

مستعد ابتلا به انگل هستند (.)Khan et al., 2010

منطقه و نیز شیرایط جیوی و محیطیی مناسیب ازجملیه

در مطالعیییات حاضیییر بیشیییترین مییییزان آلیییودگی

حرارت ،رطوبت و نیز به مدیریت چیرای دام در منطقیه

ترماتودهای کبدی بهطور معنیداری در فصل تابسیتان و

بستگی دارد ( .)Mahami-Oskouei et al., 2012در این

کمترین آن در فصل بهار مشاهده شید کیه بیا مطالعیات

تحقیق ،بیشتر بودن میزان شیوع ثبتشیده ایین انگیل در

انجامگرفته شده در سیال  2111در گاوهیای کشتارشیده

گوسفندان و بزها در مقایسیه بیا گاوهیا را مییتیوان بیه

در کشتارگاه خوزسیتان ( Ahmadi and Meshkehkar,

چییرای بیشییتر اییین حیوانییات در مراتی آزاد و مواجهییه

 )2010مطابقت داشت .در مطالعیه انجامگرفتیه شیده در

بیشتر آنها با مورچههای میزبان واسط نسبت داد ( Bari

سال  2116بیشترین مییزان عفونیت فاسییولیازیس را در

.)et al., 2015

گاوهییای کشییتار شییده در کشییتارگاه اردبیییل در فصییل

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میزان شیوع آلودگی

تابسییتان و کمتییرین میییزان عفونییت را در فصییل پییاییز

انگلی در هر سه حیوان بهطور معنیداری بیا بالیا رفیتن

گزارش شید ( .)Daryani et al., 2006در پژوهشیی در

سیین افییزایش مییییافییت ( )P<0.05کییه بییا مطالعییات

سییییال  2111بیشییییترین شیییییوع فاسیییییولیازیس و

انجامگرفته شده توسط محققین دیگر همخیوانی داشیت

دیکروسیلوزیس را در گوسفندان ،گاوها و بزهای کشتار

(;Pfukenyi et al., 2005; Phiri Keyyu et al., 2005

شده در کشتارگاه کاشان در فصل بهار و کمترین مییزان

.)et al., 2005

شیییوع فاسیییولیازیس و دیکروسییلیازیس را در گاوهییا و

در مطالعه اخیر میزان آلودگی گاو و گوسفندان میاده بیه

بزهیییا در فصیییل پیییاییز و کمتیییرین مییییزان عفونیییت

ترماتودهای کبدی در مقایسه با نرها بیهطور معنییداری

فاسیولیازیس و دیکروسلیازیس در گوسفندان در فصیل

بیشتر بود که با مطالعات انجامگرفته شده در سال 2111

تابسیتان گیزارش گردیید ( .)Talari et al., 2011ایین
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اختلاف در میزان شییوع ترماتودهیای کبیدی در فصیول

گردیید ( .)Khoramian et al., 2014تفیاوت در تعیداد

مختلف از الگوی تغییرات آب و هیوایی منطقیه پییروی

حیوانات ذب شده در کشتارگاهها و میانگین قیمت بیازار

میکند بهطوریکه در منطقه موردمطالعه ما ،شیرایط آب

کبد در مناطق مختلف ممکن اسیت تفیاوتهیای زییان

و هییوایی ازجملییه میییزان بارنییدگی و درج یه حییرارت

اقتصادی در مناطق موردمطالعه را در برداشیته باشید .در

مطلوب برای رشد مراحل نیوزادی ترماتودهیای کبیدی

مطالعه حاضر ،ضرر اقتصادی سالانه تا حدودی بالا بیود.

مناسب بوده و با بل علوفههای آلوده به مرحله متاسرکر

شیوع بالای عفونیت نشیاندهنده شیرایط مناسیب بیرای

در فصل بهار و تکمیل چرخه زندگی و بلیو انگیل در

رشد و بقای انگل است .یافتههای حاضیر اهمییت ایین

مدت دو ماه ،آلودگی ترماتود کبدی را در فصل تابسیتان

بیماریها را در نشخوارکنندگان منطقه نشان مییدهید و

مشاهده خواهد شد.

ضرورت توسعه اقدامات کنترلی و ارزیابی اپییدمیولوژی

میزان خسارتهای اقتصادی ناشی از ضبط کبد گیاو،
گوسفند و بز از قرار هر دلار به قیمت  111111ریال بیه

محلیی بیمیاریهیا را نشیان مییدهید ( Arbabi et al.,

.)2018

ترتییییب  3616/72( 012201111دلیییار)176176111 ،

نتییایج اییین مطالعییه نشییان داد کییه علییرغییم اینکییه

( 1201/6دلار) و  212/1(20101111دلار) ریال بود .در

بیماریهای ترماتودهای کبدی ازجملیه فاسییولیازیس و

تحقیقی در سال  2112خسارت اقتصادی ناشی از ضیبط

دیکروسلیازیس در نشخوارکنندگان تبریز کمتر بوده ولی

کبیید بییه علییت فاسیییولیازیس گییاوی را  1127/32دلییار

با توجه به اهمیت زئونوتیک بیماری بیه علیت انیدمیک

( ،)Tolosa and Tigre, 2012در سیییال  2110نییییز

بودن آن و نیز سابقه اپیدمی آن در جوامی انسیانی لیازم

خسارت اقتصادی ناشی از ضبط کبد گوسفند ،بز و گیاو

است روشهای کاربردیتری برای کنترل این عفونیت و

را به علت فاسییولیازیس بیه ترتییب  6120/0 ،7161و

آلودگی حیوانات و انسان اتخاذ شود.

 13001دلییار و ب یه علییت دیکروسییلیازیس بییه ترتیییب
 2172/2 ،11001و  11121دلار برآورد شد( Arbabi et

 )al., 2018و در مطالعهای دیگر در سال  2110خسارت
اقتصادی ناشی از ضبط کبد به علت فاسییولیازیس را در

تعارض منافع
نویسندگان هیچگونه تعارض منافعی در این پژوهش
ندارند.

گوسفندان ،گاوها و بزهیای کشیتار شیده در کشیتارگاه
کاشان به ترتیب  11011 ،23361و  31201دلار گزارش
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Abstract
Liver trematodes, including Fasciola and Dicrocoelium species, are zoonotic parasites that cause high
mortality and economic losses in ruminants. This study aimed to investigate the effect of age, sex, and
season on the prevalence of fasciolosis and dicrosliosis in slaughtered animals in the Tabriz
slaughterhouse. During two years, livers of 4150 cows, 500 buffaloes, 2000 goats, and 5000 sheep were
examined for the presence of Fasciola hepatica, Fasciola gigantica, and Dicrocoelium dendriticum by
incisions on the liver and ocular observation. The results showed that 5.4%, 16%, and 6% of slaughtered
cows, sheep, and goats were infected with liver trematodes (P <0.05), respectively. Of the 500 buffaloes
studied, no liver trematode was isolated. The prevalence of parasitic infection in all three animals
increased significantly with the age (P <0.05). In female cows and sheep, the rate of liver trematode
infection was significantly higher than in males (P <0.05). The highest and lowest prevalence was
observed in summer in spring, respectively. The highest frequency of parasites and severity of infection
in all studied animals was related to Dicrocoelium dendriticum and the lowest was related to Fasciola
gigantica (P <0.05). Based on the market day price, the number of economic losses due to the
condemnation of liver of cows, sheep, and goats due to trematode infections were estimated at
402,240,000 (3656.72 USD), 576,576,000 (5241.6 USD), and 28,545,000 (259.5 USD) RIAL,
respectively. Due to the history of the human fascioliasis epidemic and economic damage caused by liver
condemnation in this area, effective control methods are suggested.
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