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چکیده
بیماری کیست هیداتید و فاسیولوز بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان بوده و فاقد عالیم بالینی اختصاصی ميباشند و تشخیص قطعی آنها در دامها بوسیله
کالبد گشایی و یا بازرسی پس از کشتار است .بي شك بهداشت كشتارگاهها ارتباط مستقيمي با بهداشت و سالمتي جامعه دارد كه كوچكترين بيتوجهي در
اين راه خطراتي را متوجه افراد جامعه خواهد كرد .بنابراین تعیین وضعیت این بیماریها در دامها ميتواند کمکی در جهت کنترل خسارات اقتصادی و بهداشتی
ناشی از آنها باشد .کلیه کبدها و ریههای گوسفند و بزهای کشتاری در کشتارگاه شهرستان گچساران در تابستان  1391مورد بررسي ماكروسكوپي قرار گرفتند.
در مجموع  3802راس گوسفند و  7873راس بز طی فصل تابستان مورد کشتار گردید ،از  11753کبد و ریه بازرسی شده 1531 ،عدد از آنها ضبط و از
چرخه مصرف خارج شدند .نتایج نشان داد از این تعداد ،درکبد گوسفند و بز به ترتیب( :فاسيوال  ،%9/99كيست هيداتيد  % 6/20و آبسه )% 3/46؛ (فاسيوال
 ،%9/27كيست هيداتيد% 9/60 :و آبسه )% 3/91؛ در ریه گوسفند و بز به ترتیب( :پنوموني و پرخوني  ،%12/86كيست هيداتيد % 4/96و آبسه )% 5/81؛
(پنوموني و پرخوني  ،%16/98كيست هيداتيد % 4 /76و آبسه  )%12/14بدست آمد .بنابراین نظارت و کنترل بهداشتی سازمانهای بهداشتی ذیربط ضروری
به نظر ميرسد.

واژههای کلیدی :كيست هيداتيد ،فاسيوال ،کشتارگاه ،پنومونی ،آبسه.
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Abstract
Hydatid cyst and fasciolosis are zoonotic diseases without a specific clinical sign. Final diagnosis in animals can
be made only by necropsy and post mortem insepction. Undoubtedly, hygiene of slaughterhouses has upstanding
correlation with Community hygiene and health, fewer no attentions to this subject will follow more hazards to
the people of society. Total liver and lungs of the slaughtered Sheep and goats in Gachsaran slaughterhouse were
studied .Overall 3082 of sheep cases and 7873 goat cases slaughtered in summer season. A total of 11753 of liver
and lung studied, 1153 samples deleted and out of consume cycle. The results showed that liver of sheep and
goat infected (9.99% Fasciola, 6.20% hydatid cyst, abscess 3.46%); (9.27% Fasciol ,9.60% hydatid cyst, 3.91%
abscess) respectively, (12.86% Pnemonia and permia, 4/96% hydatid cyst, 5.81% abscess); (16.98% pnemonia and
permia, 4.76% hydatid cyst, 12.14% abscess) obtanined in lung of sheep and goats respectively. As a conclusion,
so more attention of related control organizations seems to be needed.
Key words: Hydatid Cyst, Fasciola, Slaughterhouse, Pneumonia, Abscess
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مقدمه

ميشوند .در صورت آلودگی شدید کبد عالئمی ازقبیل

بهداشت آاليشهاي خوراكي به خصوص كبد ،كه مورد

نارسایی کبد ،الغری پیش رونده ،اسهال ،ادم ،کم خونی،

تحقيق نيز قرار دارد ،مربوط به قبل از رسيدن دام به كشتارگاه

زردی ،نفخ ،آسیت و بزرگی کبد دیده ميشود .در آلودگی

ميباشد .در اين تحقيق به دليل ارزش غذايي اندك و نقش

شدید ریه ها ،عالئم کاهش ظرفیت تنفسی ،افزایش تعداد

ريه در تغذيه انسان ،كبد بيشتر مورد توجه و بحث قرار

تنفس ،سرفه ،الغری وکم خونی دیده ميشود .در آلودگی

ميگيرد .بهداشت گلههاي دام به عوامل مختلفي از جمله

کلیهها عالئمي نظير نارسایی کلیه ،کاهش حجم ادرار،

روشهاي دامپروري ،اعمال روشهاي بهداشتي و پيشگيري از

افزایش دفعات ادرار ديده شده و در موارد آلودگی شدید

بيماريها در گله ،پايش ،جداسازي و درمان بيماران و حضور

باعث اورمی و مرگ ميشود .با توجه به غیر اختصاصی

و نظارت مستقيم دامپزشكان و كارشناسان بهداشت مواد

بودن عالئم بیماری ،تشخیص قطعی معموال پس از کشتار

غذايي با منشاء دامي بستگي دارد .بنابراين با توجه به ارزش

صورت ميگیرد (13و .)15

تغذيهاي کبد ( غنی از آهن و محل ذخیره برخی ویتامینها) از

ديکروسليوم و فاسيوال از ترماتودهاي شايع در مجراي

زمان پرورش دام تا رسيدن آن براي مصرف مراحل متعددي

صفراوي ميباشند كه از حيوانات مختلف مانند گاو،

طي ميشود ،در صورتی كه اگر از بهداشت در هر مراحلي

گاوميش ،شتر ،گوسفند ،بز ،االغ ،خرگوش وحشي ،گراز

غفلت شود خطراتي را براي مصرف كننده ايجاد مينمايد.

جدا شدهاند .تغييرات ايجاد شده در كبد شامل تورم مجاري

بيماریها و ضايعات کبد و ریه متعدد هستند ،يکی از فراوان

صفراوي و تخريب پارانشيم كبد است .در آلودگي شديد

ترين ضايعات موضعی کبد و ریه کيستهای انگلی هستند

و طوالني ،فيبروز شديد مجراي صفراوي ،سفت شدن و

که از اين ميان ميتوان به کيست هيداتید اشاره کرد ( 1و 9

عضالني شدن ،چروکیده و اسكلروزه شدن كبد و لبههاي آن

و .)17

ديده ميشود .ساير عاليم شامل آنمي ،ادم ،الغري ،در موارد

در گوسفندان اغلب کیستها در ریه و کبد مشاهده ميشوند.

پيشرفته سيروز ،انبساط مجراي صفراوي و تزايد سلولي

در گاو و اسب معموال بیش از  %90کیستها در کبد یافت

ميباشد .نشانيهای آلودگی اغلب مخفی و غير اختصاصی

ميشوند .هيداتيدوزيس يکی از بيماریهای مشترک انسان

ميباشند ( 14و .)22

و دام است که در مناطقی که دامپروری رواج دارد در انسان

لذا بازرسي اين نوع مواد غذايي و نيز كنترل بهداشتي

و دام نيز شيوع بيشتری دارد .اين بيماری از عوامل آلودگی

كشتارگاهها و نظارت بر مراحل آمادهسازي آن در پيشگيري

انگلی انسان و خسارت اقتصادی در بين دامهای اهلی

از ابتالي مصرف كنندگان به بيماريهاي قابل انتقال بين حيوان

محسوب ميگردد ،که در نواحی مختلف دنيا نظير آسيا،

و انسان نقش ارزندهاي دارد .دقت در ضبط و معدوم نمودن

استرالیا ،آفريقا ،آمريکای جنوبی و آمريکای مرکزی با سيستم

بيماريهاي منتقله از آاليشها به انسان نظیر كيست هيداتيد،

پرورش گوسفند ،بز و گاو کام ً
ال شناخته شده است ( 6و

فاسيوال و ديكروسيليوم و  ...بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد؛

11و  .)26هيداتيدوزيس در مناطقی که پرورش گوسفند ،بز

كه در صورت عدم ضبط و معدوم نمودن اين موارد در

و گاو به صورت سنتی ميباشد و گله داری به کمک سگ

كشتارگاهها و مصرف آن در جامعه مشكالت عظيم بهداشتي

گله در مراتع و چراگاهها اداره ميشود ،رايج تر است (.)9

را براي كشور به وجود ميآورد (7و 11و  .)17همچنین

وجود کیست هیداتید در ریهها وکبد معموال بدون عالمت

نبايد نسبت به اين گونه بيماريها در آاليشها بيتوجه بود،

ميباشد و بیشتر آلودگیها در بازرسی پس از کشتار مشخص

ضبط و معدوم سازی آن به دامدار و توليدكنندگان و نيز
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به كشور از نظر اقتصادي زيانهاي جبرانناپذيري را وارد

کشتار را به خود اختصاص ميدهد.

مينمايد .پس كشتارگاهها را ميتوان قلب بهداشت جامعه

جهت بررسي علل ضبط كبد و ريههاي گوسفند و بزهاي

دانست و سازمان بهداشت جهاني نيز توصيه ميكند كه تمام

كشتار شده اقدام به جمع آوري آمارهای دامهای کشتار

توليدكنندگان و فروشندگان ،بازرسان و مصرفكنندگان

شده از شبكه دامپزشكي شهرستان گچساران بصورت

فرآوردههاي دامي اطالعاتي هر چند ابتدایي از بهداشت و

روزانه گردید .در ضمن نویسنده هر روز رأس ساعت 6

ميكروب شناسي داشته باشند كه آموزش در اين راه نقش

در محل كشتار حاضر و با كمك تكنسين شبکه دامپزشكي

عمدهاي دارد (.)17

شهرستان به جستجوي ارگانهاي آلوده ميپرداخت .همچنين

مطالعات فراوان در ايران بصورت پراكنده در استانهاي

مشاهده ماكروسكوپي و مالمسه ارگانهاي آلوده از نظر

مختلف كشور صورت پذيرفته و از سالهاي دور حاكي از

تغيير رنگ و حجم بافت و پارانشيم و دانههاي نكروزه و

ميزان آلودگي باالي اين دو مورد است .بررسي كنندگان يكي

تومورهاي عمقي و كيستها و در مرحله بعد ضايعاتي از

از علل عمده ميزان آلودگي و متغير بودن آن را شرايط خاص

قبيل خونريزيهاي پتشي ،آبسه ،كيست هيداتيد و بررسی

جغرافيايي كشور ،دامپروري سنتي و عشايري و بويژه ييالق

علل آنها مورد توجه قرار گرفت .در هر كدام از کبد و

و قشالق و انتقال شرايط آلودگي به مناطق نسبتًا پاك و يا

ريهها ،مجاری صفراوی ،ناي و نايژهها جهت رؤيت كرمهاي

علمي خود به اين موضوع اشاره نمودهاند (1و  15و  18و

كرمهاي ريوي برش داده ميشد .البته برشهایی در ناحیه

 .)24شهرستان گچساران نیز با داشتن آب وهوای مرطوب

ناف کبد و ریه گرههای لنفاوی جهت بررسی بیماری سل

دارای میزان باالیی از دامپروری سنتی و عشایری ميباشد.

نیز برش داده ميشدند .جهت اين كار فرمهاي مخصوصي

هدف اصلی بررسی علل ضبط کبد و ريههای گوسفند

براي ثبت تعداد و موارد آلودگي (از نظر عضو) تهيه شد

و بزهای کشتار شده در شهرستان گچساران و ارزيابی

كه بتدريج و بصورت روزانه تكميل ميگردید .برای تحليل

مقايسهای نتايج حاصله با نتايج تحقيقات مشابه انجام شده

نتايج بدست آمده دادههای مورد نظر از برنامه  SPSSتحت

در ساير مناطق کشوراست.

ویندوز ویرایش  19و آزمون آماری  Chi- squareاستفاده

عاري از آلودگي ميدانند و محققين اكثرا ً در نتيجه گيريهاي

پهن فاسيوال و ديكروسليوم ،خونريزي و پنوموني و نهايت ًا

گردید و سطح معنی داری برابر  0/05در نظر گرفته شد.
مواد و روش کار
مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعي است (روش

نتایج

نمونه گیری از نوع تصادفی ساده است) .به مدت  3ماه از

نتايج بدست آمده از این بررسی در جداول شماره  1تا

ابتداي تير ماه تا انتهاي شهريور ماه سال  1391تمام كبد و

 5و نمودارهای  1تا  5آورده شده است .در این بررسی

ريههاي گوسفند و بزهاي كشتار شده در كشتارگاه شهرستان

تعداد  3802راس گوسفند و  7873راس بز در فصل تابستان

گچساران ،جمع آوري و مورد بازرسی قرار گرفتند .این

مورد کشتار قرار گرفتند ،نتایج نشان ميدهد که تعداد کبد و

كشتارگاه ،که در  4کیلومتری جاده گچساران  -باشت در

ریههای ضبط شده و دچار ضایعات کبدی و ریوی بزهای

زميني به مساحت  5000مترمربع واقع شده ،يك كشتارگاه

کشتارشده در فصل تابستان بيشتر از تعداد کبد و ریههای

سنتي بوده و حیوانات علفخوار از جمله بز ،گوسفند و گاو

ضبط شده و دچار ضایعات کبدی و ریوی گوسفندان کشتار

در اين كشتارگاه کشتار ميشود .بز كشتارگاه بيشترين مورد

شده ميباشد.

202

بررسي علل ضبط كبد و ريه گوسفند و بزهاي كشتار شده در كشتارگاه شهرستان گچساران

چون کای اسکور مشاهده شده ( )11/67با درجه آزادی 2از

0/05کوچکتر است بنابراين با  %95اطمينان میتوان نتيجه

مقدار جدول ( )5/99در سطح 0/05بزرگتر است ،بنابراين

گرفت که بين نسبت ابتال گوسفندان و بزها به ضایعات

با  %95اطمينان میتوان نتيجه گرفت که بين نسبت ابتالء

ريوی در مرداد ماه تفاوت معناداری وجود دارد.

گوسفندان و بزها به ضایعات کبدی در تيرماه تفاوت معنا

کای اسکور مشاهده شده ( )27/31با درجه آزادی  2از مقدار

داری وجود دارد .به اين معنی که ميزان ابتال گوسفندان به

جدول ( )5/99در سطح 0/05بزرگتر است ،بنابراين با %95

ضایعات کبدی در تيرماه بيشتر از بزها بوده است.

اطمينان میتوان نتيجه گرفت که بين نسبت ابتالء گوسفندان

چون مقدار کایاسکور (خی )2مشاهده شده ( )3/77با درجه

و بزها به ضایعات کبدی در شهريور ماه تفاوت معناداری

آزادی 2از مقدار جدول ( )5/99در سطح 0/05کوچکتر است

وجود دارد .به اين معنی که تعداد بزهای مبتال به ضایعات

بنابراين با  %95اطمينان میتوان گفت نتيجه گرفت که بين

کبدی در شهريور بيشتر از تعداد گوسفندان مبتال به ضایعات

ابتال گوسفندان و بزها به ضایعات ريوی در تيرماه تفاوت

کبدی بوده است .مقدار کایاسکور (خی  ) 2مشاهده شده

معناداری وجود ندارد.

( )171/82با درجه آزادی 2از مقدار جدول ( )5/99در سطح

کایاسکور مشاهده شده ( )1/72با درجه آزادی  2از مقدار

 0/05بزرگتر است ،بنابراين با  %95اطمينان میتوان گفت

جدول ( )5/99در سطح 0/05کوچکتر است ،بنابراين با

نتيجه گرفت که بين نسبت ابتال گوسفندان و بزها به ضایعات

 %95اطمينان میتوان نتيجه گرفت که بين نسبت ابتالء

ريوی در شهريور ماه تفاوت معناداری وجود دارد .به این

گوسفندان و بزها به ضایعات کبدی در مرداد ماه تفاوت

معنی که تعداد بزهای مبتال به ضایعات ريوی در شهريور ماه

معناداری وجود ندارد .چون مقدار کایاسکور مشاهده شده

بيشتر از گوسفندان است .

( )2/7با درجه آزادی  2از مقدار جدول ( )5/99در سطح
جدول شماره  -1تعداد کل کبدهای ضبطی گوسفند و بز درفصل تابستان
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چون کای اسکور مشاهده شده ( )24/06با درجه آزادی

تفاوت معناداری وجود دارد .به اين معنی که میزان ضایعات

 2از مقدار جدول ( )5/99در سطح  0/05بزرگتر است،

کبدی در بزهای کشتارشده در تابستان بيشتر از گوسفندان

بنابراين با  %95اطمينان میتوان نتيجه گرفت که بين نسبت

ميباشد.

ابتالء گوسفندان و بزها به ضایعات کبدی در فصل تابستان
203

مجله پژوهشهای بالینی دامپزشکی ،دوره چهارم ،شماره سوم ،پاییز 1392

جدول شماره  -2تعداد کل ريههای ضبطی در گوسفند و بز در فصل تابستان
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چون کایاسکور مشاهده شده ( )15/42با درجه آزادی2

جدول شماره  -5تعداد كل کبد و ريههای ضبطي به تفکيک

از مقدار جدول ( )5/99در سطح  0/05بزرگتر است،

نوع عارضه

بنابراين با  %95اطمينان میتوان نتيجه گرفت که بين
نسبت ابتالء گوسفندان و بزها به بيماريهای ريوی در فصل
تابستان تفاوت معناداری وجود دارد .به اين معنی که میزان
ضایعات ریوی در بزهای کشتارشده درفصل تابستان بیش
از گوسفندان است.
جدول شماره  -3تعداد کل کبد و ريههای ضبطی وسالم
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جدول شماره  -4تعداد كل کبد و ريههای ضبطي و سالم
بصورت تفکیک شده
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نمودارشماره - 1تعداد کل کبدهای ضبطی گوسفند و بز در تابستان 1391

نمودارشماره  -2تعداد کل ریههای ضبطی گوسفند و بز در تابستان 1391

نمودارشماره  -3تعداد کل کبد و ریههای ضبطی و سالم
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نمودارشماره  -4تعداد کل کبد و ريههای ضبطی و سالم بصورت تفکیک شده

نمودارشماره  -5تعداد کل کبد و ريههای ضبطی به تفکيک نوع عارضه

بحث و نتیجه گیری

كنترل مؤثر بيماري در درجه اول مستلزم داشتن اطالعات

بيماريهاي زئونوز گروه بسيار مهمي از بيماريها را تشكيل

كافي در زمينه الگوهاي انتقال بيماري در مناطق آندميك

ميدهند و اهميت بسيار زيادي در بهداشت و سالمت انسان

است و اين موضوع با وجود تنوع درون گونه اي در انگل،

دارند .تعداد مبتاليان به انواع كر مها در جهان بالغ بر 4/5

پيچيدگي بيشتري يافته است ( 7و  .)8بیماری کیست هیداتید

ميليارد نفر و تعداد كودكان مبتال به انواع كرمها در اياالت

و فاسیولوز و دیکروسیلوم از بیماریهای دامی بوده که فاقد

متحده آمريكا حدود  55ميليون نفر تخمين زده شده است.

عالئم بالینی اختصاصی ميباشند و معموال تشخیص قطعی

ارزشيابي اهميت بهداشتي و اقتصادي هر بيماري ،اولين گام

آنها در کالبد گشایی و یا پس از بازرسی پس از کشتار دام

در تعيين اولويتها و برنامههاي كنترل و پيشگيري است.

صورت ميگیرد (  13و  .)15کشتارگاهها یکی از مراکز
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شيوع آلودگي در گاوها  12/5درصد ،گوسفندان  11/75و

بررسی وردیابی بیماریهای دامی ميباشد .اگرچه ممكن

بزها  7/16درصد گزارش شده است( .)21انصاری الری

است در ثبت اطالعات در كشتارگاهها اشتباهاتي رخ دهد،

در سال  2005در يک بررسی گذشته نگر از سال  1993تا

اما به جرأت ميتوان گفت كه كشتارگاهها تنها و بهترين

 2004در استان فارس از مجموع  34856رأس گاو ،گوسفند

محل براي تخمين قريب به يقين ميزان آلودگيها هستند زيرا

و بز کشتار شده ،از تعداد  6537رأس گاو تعداد  1678رأس

بيماري هايي نظير هيداتيدوز ،فاسيولوز ،ديكروسليوز ،سل،

( 25/6درصد) ،از تعداد  25331رأس گوسفند تعداد 7718

ضايعات ريوي و  . . .عمدت ًا با چشم غير مسلح قابل مشاهده

رأس ( 30/5درصد) و از تعداد  2988رأس بز تعداد 539

و تشخيص هستند و بر همين اساس نيز اندامهاي آلوده ضبط

رأس ( 19/8درصد) مبتال به کيست هيداتيد در کبد بودند.

و از چرخه مصرف خارج ميگردند( .)23بنابراین جهت

ضمن ًا در بررسی فوق از مجموع  34856رأس گاو ،گوسفند

بررسی اپیدمیولوژیکی این بیماریها در گوسفند وبز که به

و بز تعداد  19040رأس کيست هيداتيد در ريه آنها گزارش

عنوان میزبانهای واسط مطرح هستند ،بررسی کشتارگاهی

شده است(.)5

این بیمارها انجام گردید.

در بررسی شيوع کيست هيداتيک در کشتارگاه ميثم جنوب

در این بررسی تعداد  3802راس گوسفند و  7873راس بز

غرب تهران سال  87-84در مجموع  109766راس گاو و

در فصل تابستان سال  1391مورد کشتار قرار گرفتند ،از

 457793راس گوسفند در کشتارگاه ميثم ازابتداي فروردين

 1753کبد و ریه بازرسی شده ،تنها  1531عدد از آنها ضبط

 1384تا ابتداي فروردرين  1387کشتار گرديد .نتايج اين

و از چرخه مصرف خارج شدند و بقیه سالم و مورد مصرف

بررسي آشکار کرد که به ترتيب  96/3درصد و 6/08از

قرار گرفتند .نتایج نشان داد از این تعداد ،در کبد گوسفند

کل کبدها و ريهها به دليل هيداتيدوزيس حذف گرديدند.

و بز به ترتیب( :فاسيوال  ،%9/99كيست هيداتيد  %6/20و

شيوع کيست هيداتيد در گوسفند باالتر از گاو بود ،و

آبسه )% 3/46؛ (فاسيوال  ،%9/27كيست هيداتيد:

%9/60

درنتيجه درگوسفند ميزان حذف ريه به دليل كيست هيداتيد

و آبسه )%3/91؛ در ریه گوسفند و بز به ترتیب( :پنوموني و

از حذف كبد بيشتر و در گاو اين نسبت معکوس ميباشد.

پرخوني  ،%12/86كيست هيداتيد  %4/96و آبسه )%5/81؛

ميزان حذف کبد و ريه در گوسفند به ترتيب از  4/59درصد

(پنوموني و پرخوني  ،%16/98كيست هيداتيد % 4/76و

به  3/70درصد و از 6/93درصد به  5/83درصد کاهش يافت

آبسه  )%12/14بدست آمد .البته هیچگونه موردی از بیماری

ولی ميزان حذف کبد و ريه در گاو به ترتيب از 3/26

سل در کبد و ریهها در گوسفند و بز مشاهده نشد.

درصد به  3/93درصد و از 5/61درصد به  6/21درصد

در بررسی که سياری و همکاران در سال  1386در اهواز

افزايش يافت( .)19آلودگي با كيست هيداتيد و فاسيولوز از

بر روی ميزان شيوع کيست هيداتيد و فاسيولوزيس در

ديرباز وجود داشته و اكنون هم داراي گسترش جهاني است

نشخوارکنندگان کوچک انجام دادند ،از تعداد  523کبد

و در مناطق گرمسيري آسيا ،اغلب در كبد و ريه فراوان ديده

ضايعه دار گوسفند  79درصد به انگل فاسيوال و 20/45

ميشود .از نظر درمانگاهي آلودگي ممكن است غير آشكار

درصد دارای کيست هيداتيد بودند .از تعداد  100کبد ضايعه

و بصورت خاموش باشند و فاسيولوز بويژه در اكثر مناطق

دار بز  10درصد به انگل فاسيوال و  5درصد دارای کيست

جهان وجود دارد فاسيولوز در گاوان بصورت مزمن ظاهر

هيداتيد بودند(.)25

ميشود وليكن در گوسفندان به صورت حاد و كشنده اي

در مطالعه ديگري در خصوص شيوع انگل فاسيوال هپاتيكا

بروز مينمايد( 13و .)18

در دامهاي كشتار شده در کشتارگاه شهر یاسوج بيشترين
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ميزان آلودگي به كيست هيداتيد در گوسفند و بزهای كشتار

احمدی در سال  2005میزان آلودگی به کیست هیداتید را

شده طی سالهای  1385 -1381در ایران بطور متوسط6/73

در تعداد  ٢٣٣٦٦١نفر شتر كشتار شده در پنج استان کشور

درصد تعیین گردید .ميزان آلودگي ريه  1/8برابر آلودگی کبد

را  35/2درصد گزارش نموده است باالترين ميزان آلودگي

بود .در بين  28استان مورد بررسي ،استانهاي خراسان و

ريه  49/4درصد 30 ،درصد توام در كبد و ریه و  6درصد

يزد به ترتيب با  18/71درصد و  2/40درصد داراي بيشترين

در سایر اندامها گزارش شده است ( .)2آخوند زاده بستی

و كمترين آلودگي شناخته شدند( .)27میزان شیوع آلودگی

و همکاران (  )1388میزان شیوع کیست هیداتید را در کبد

هیداتیدوزیس در گوسفند و گاو کشتار شده در کشتارگاه قم

و ریه  547راس گاومیش کشتار شده در کشتارگاه ارومیه،

 9/3درصد و  3/5درصد بود( .)16در مطالعه ديگر آخرين

 10/6درصد ( 58مورد) گزارش کردند ،میزان آلودگی در

وضعيت آلودگی کيست هيداتيد در برخی از مناطق کشور

کبد و ریه به ترتیب  63/7درصد و  77/5درصد بود ( .)3در

بر روی  80947راس گوسفند کشتارشده درکشتارگاه کرج

این تحقیق نتایج نشان داد که تعداد کبد و ریههای ضبط شده

بررسی شده است ،از ميان  80947راس گوسفند بررسی

و دچار ضایعات کبدی و ریوی بزهای کشتارشده در فصل

شده ،تعداد 1530راس مبتالء به کيست هيداتيد بودند كه

تابستان بيشتر از تعداد کبد و ریههای ضبط شده و دچار

نشان دهنده فراواني آلودگی به كيست هيداتيد به ميزان

ضایعات کبدی و ریوی گوسفندان کشتارشده ميباشد ،شاید

 89/1درصد بود و 60/3درصد کيستهای هيداتيد بررسی

بدلیل تعداد باالی بزهای کشتارشده در کشتارگاه گچساران

شده بارور بودند .از ميان نوزده منطقه بررسی شده ،بيشترين

باشد.

وکمترين ميزان فراوانی کيست هيداتيد ،به ترتيب مربوط

با توجه به گزارشهای موجود و نتایج این تحقیق این

به مشهد با ميزان  3/83درصد و کرج با ميزان 0/83درصد

بیماریها در ایران شایع ميباشد .تفاوت بین میزان شیوع در

بود ( .)20دليمي و همكاران ( )2002در بررسي آلودگي به

مناطق مختلف ميتواند به علت اختالف در شرایط محیطی

كيست هيداتيد در ميزبانهاي واسط در گوسفند ،بز ،گاو

و وضعیت بهداشتی در نواحی متفاوت باشد( .)28در اكثر

و گاوميش به ترتيب  16/4 ،6/3 ،11/1و  12/4درصد و

گزارشات نگهداري توامان دامهاي مختلف اعم از شتر ،گاو،

ميزبانهاي نهايي ،سگ ،شغال طاليي ،روباه قرمز و گرگ به

گوسفند و بز در بررسي ،ميزان درصد آلودگي با بسياري از

ترتيب  6 ،2/3 ،19/1و  0درصد را در غرب كشور گزارش

گزارشات محققين مطابقت داشته است .با توجه به متغير

كرد ،در همين مطالعه ميزان سگهاي آلوده در استان

بودن ميزان و درصد آلودگي در سالهاي مختلف و عدم

كردستان  11/4درصد به دست آمده بود ( .)10اخنفر و

كاهش ميزان آلودگي انگلهاي فوق در نشخواركنندگان

همکاران ( )2012میزان شیوع کیست هیداتید بر روی 3650

ضرورت تغيير روشهاي سنتي دامپروري و نگهداري

راس گوسفند کشتار شده در لیبی  20/383درصد (744

اصولي دامها و بويژه در مناطق عشايري كشور ،ارتقاء سطح

مورد) گزارش کردند ،همچنین میزان بروز کیست هیداتید

فرهنگي دامپروران و دست اندركاران و بهينه كردن خدمات

در کبد بیش از ریه بود( .)12القریشی و بهناس ()2012

دامپزشكي ،ابداع شيوهها و روشهاي جديد در پيشگيري،

در بررسی سرواپیدمیولوژی کیست هیداتید در ناحیه نجران

ارتقا مداوم سطح آگاهی جامعه درباره بیماریها و راههای

عربستان سعودی ،میزان شیوع کیست را در گوسفند ،شتر و

انتقال آنها و جلوگیری از کشتار غیر مجاز دام كه خارج

بز و انسان به ترتیب  2/5،2/4 ،6/8و  4/5درصد گزارش
کردند(.)4
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