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 ارمغان دانش، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

 (001ي شماره پي در پ)0011، بهمن و اسفند2، شماره 62دوره 

 

های تريكوسترونژيلوس و ديگر بررسي فراواني گونه

در  شده  ذبحتريكوسترونژيلیدها در نشخوارکنندگان 

 0911در سال  همدان کشتارگاه
 *نهنجي، مهران بختیاری، محمد فالح کاشي منیژه

 ايران ، همدان همدان، پزشكي علوم دانشگاه شناسي، قارچ و شناسي انگلگروه 
 

 01/10/0011 تاريخ پذيرش:      91/19/0011تاريخ وصول: 

  

  چكیده

های بهداشتي انسان در کشوورهای   طور غیرمستقیم، از چالشه ها ب ای دام ای زئونوز و نماتودهای روده های روده انگل و هدف: زمینه

همیو   اچنوین   نسوان و هوم  اهلي در انتقوال للوودگي بوه ا   های  دامهای گوارشي  باشند. با توجه به نقش احتمالي انگل در حال توسعه مي

 ايون مطالعوه  هودف از  های پروتئني و عدم اطالع به روز از وضعی  للودگي نشخوارکنندگان منطقوه،   اقتصادی لنها در تولید فرلورده

 همودان  در کشتارگاه شده  ذبحهای تريكوسترونژيلوس و ديگر تريكوسترونژيلیدها در نشخوارکنندگان فراواني گونهتعیین بررسي و 

 .بود

هوای    دام نمونوه  990 از ،انجوام شود   با مراجعه به کشتارگاه همودان   0911که در سال  توصیفي مقطعيدر اين مطالعه  بررسي:  روش

صورت جداگانه در ظروف دردار قرار داده شد و جه  تشخیص للودگي انگلي به لزمايشوگاه  ه ها ب شیردان و روده گرفته شد. نمونه

هوا در سویني بزرگوي، چنودين      . پس از بازکردن و شستشوی محتويات نمونهشدده پزشكي همدان منتقل شناسي دانشك تحقیقاتي انگل

هوای ديگوری ريختوه شود و بوه کموک        دس  لمده به تدريج داخول سویني  ه بار اين محتويات از الک سیمي صاف شده و مواد شفاف ب

گلیسرين قرار داده شد. سپس با اسوتفاده از کلیودهای   و  ی الكلهايي حاو ها جدا شد و در بطری بین دستي و نور چراغ مطالعه کرم ذره

جونس، نووع دام، محول لنواتومیكي و      ؛ها از قبیل ها درسطح جنس و گونه تشخیص داده شدند. اطالعات مربوط به دام تشخیصي، کرم

 .شدندتجزيه و تحلیل  ای دوکلماری   لزمون لوری شده با استفاده از ی جمعها محل زيس  دام در فرم اطالعاتي ثب  شد. داده

 

رأس بوز   0( گوسوفند و تعوداد   درصود  01/10رأس) 620( گواو، تعوداد   درصود  11/61رأس) 11دام مورد مطالعه تعوداد  990ها: از  يافته

 91( جووان و  درصود  10/01رأس) 910( ماده بودنود.  درصد 11/60دام) 10( نر و درصد 10دام) 601( بود. از اين تعداد، درصد 00/0)

( و کمتورين  درصود  0/00موورد)  20های للوده مربوط به استرتاژيا اسوترتاژی  ( پیر بودند. بیشترين درصد نمونهدرصد 10/01)رأس

های پرورش  ها از دام ( بود. اکثر للودگيدرصد 2/0مورد) 0کولیس نر  های للوده مربوط به گونه انگل نماتوديروس فیلي درصد نمونه

   .(>110/1p)در ضمن هیچ گونه للودگي کرمي در گاوها و بزها مشاهده نشد، ديده شد نر يافته در منطقه  قروه و در جنس

 

انگل زئونووز تريكوسوترونژيلوس در ايون     ،مطالعه از شیوع بااليي برخوردار بود های مورد للودگي به استرتاژيا در دام گیری: نتیجه

 بوه وسویله  منطقه هنوز قابل توجه اس  که بايود بورای کنتورل لنهوا     ين اای در گوسفندان  تحقیق مشاهده نشد. شیوع نماتودهای روده

 ريزی شود. مسئولین ذيربط برنامه

 

 کشتارگاه ،، همدانها دام تريكوسترونژيلیده، :های کلیدی واژه

  شناسي قارچ و شناسي انگل گروه همدان، پزشكي علوم دانشگاههمدان،  محمد فالح، نويسنده مسئول:*
Email: fallah@umsha.ac.ir  

 

mailto:fallah@umsha.ac.ir
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 مقدمه

تريكوسوترنژيلوس   جنس های  بسیاری از انگل

و ديگوور تريكوسووترونژيلیدها بووین انسووان و حیوووان،   

مشترک هستند و انتشار جهاني دارنود. قابلیو  انتقوال    

خوواری مثول    هوا از حیوانوات گیواه    برخي از ايون انگول  

هوای ايون    انسان وجود دارد. انگل گوسفند، بز و گاو به

و يوا بوا    يدهوان حفره کوچک، فاقد  کرم هايي خانواده، 

د. نباش دار و فاقد دندان مي دهان کوچک بدون تاج برگ

گیری رشد زيوادی کورده و    های نر کیسه جف  در کرم

شده اس .  از دو قطعه جانبي و يک قطعه میاني تشكیل

باريوک گوسوفند،    های اين خوانواده در روده  عمده انگل

سكن داران  بز، گاو، گاومیش، شتر، اسب و ساير مهره

هووای انگلووي ايوون خووانواده   توورين جوونس . مهوومهسووتند

تريكوسووووترنژيلوس، اوسووووترتاژيا، نموووواتوديروس،  

نماتوديرال، کوپريوا، مارشواالژيا، کاملوسوترونژيلوس،    

همونكوووووووس، پاراکوپريووووووا، میستوسووووووايروس   

للووودگي بووه انووواع . در ايووران شوویوع (0ووو9)باشووند مووي

و در  درصود 01وو 00تريكوسترنژيلوس در گوسوفندان  

هوا در   ، للودگي به نمواتوديروس درصد 90/6و66 بزها

 درصود  12وو 9/6 زهاوووو در ب درصد16 و01گوسفندان

 02و للودگي کرموي شوكمبه و نگواری در گوسوفندان     

. (0و2)شده اس  گزارش درصد 00/9و در بزها  درصد

اشوتهايي،   تواند موجب بوي  وق ميهای ف للودگي به انگل

کوواهش رشوود، کوواهش تولیوودات دامووي، توقوو  رشوود   

بندی و در صورت للوودگي شوديد باعول تلو       اسكل 

 .(0، 1و  0)شدن دام گردد

طورکلي، تعیین تعداد تخوم انگول در مودفوع      به

عنوان يک ابزار برای تعیوین کمیو  وجوود انگول در      به

هوای   هوا و کورم   . انگول (0و 1)شود گوسفند استفاده مي

ولید گوسوفند در  گوارشي يكي از منابع اصلي کاهش ت

زايوي   نظر بیماری از .(01و 00)باشند سراسر جهان مي

زايووي متوسووطي اسوو  و  نموواتوديروس دارای بیموواری

باشد. انگل  بیشتر در نشخوارکنندگان کوچک مطرح مي

توورين نماتودهووای  شووايع ءمارشوواالژيا مارشووالي جووز

 ها  پژوهشباشد و  شیردان نشخوارکنندگان کوچک مي

د انگل در غدد شیردان باعول ايجواد   نشان داده که رش

تغییرات پاتوفیزيولوژيوک و هیسوتولوژيكي مختلو  و    

چنوین، انگول    . هوم (1)شوود  اف  تولیود در گوسوفند موي   

خووار،   د خونوعنوان يک نمات همونكوس کنتورتوس به

طور عمده در شیردان گوسفند از خون  در گاو، بز و به

مواه   2های کمتور از   . بره(06و 09)کند میزبان تغذيه مي

تور بیشوتر مسوتعد ابوتال بوه       نسب  به گوسفندان مسن

اقتصادی ناشي از  . ضرر(00)های انگلي هستند عفون 

میلیوون   011های گوارشي در اسوترالیا برابور بوا     انگل

دالر و هزينه درمان در کنیا و لفريقا جنوبي و هند بوه  

. در (00)میلیوووون دالر اسووو  019و  02 ، 62 ؛ترتیوووب

میلیوون   00انگلستان ضورر و زيوان بوه ارزش حودود     

. در بررسووي (02)يوورو در سووال بوورلورد شوده اسوو   

هووای کرمووي لولووه گوووارش گوسووفند و بووز در     انگوول

میزان للودگي در گوسفند و بز به  شهرستان شهرکرد

شده اس .   گزارش درصد 2/00و  درصد 2/02ترتیب 

در هر دو نوع دام تح  لزمايش. للودگي به استرتاژيا 

 نظر تعداد موارد للوده، بلكه از تنها از  اکسیدنتالیس نه



و همكاران نهنجي کاشي منیژه  
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هوای   های جداشده نسب  به سواير انگول   رمنظر تعداد ک

هوای انگلوي    کرمي در اولوي  قرار داشته اس . عفون 

در صوونع  پوورورش احشووام و جامعووه کشوواورزی     

گذارنود کوه    واني را بر جای موي اهای اقتصادی فر زيان

ومیر حیوانات للووده، کواهش    صورت مرگ پیامد لن به

ی هوا  مصورف بوودن ارگوان    ها و بي وزن و تولیدات لن

 .(01)باشد للوده پس از ذبح مي

و شوورايط بووا توجووه بووه تنوووع لی و هوووايي   

هوا   جغرافیايي مناطق مختل  ايران، محققین و سازمان

بدون هماهنگي و اطالع کافي از عملكرد ساير همكاران 

هووای  هووای خاصووي از بیموواریهزمینوو درو مؤسسوات،  

اند کوه متسسوفانه نتوايج     مشترک، اقداماتي صورت داده

کاملي در برنداشته اس . برای جلوگیری از زئونوزهوا  

هوا، داشوتن    رايط خوا  هريوک از لن  اس  از شو  الزم

هووای مختلوو ، راههووای انتقووال، اخووتالف در     میزبووان

ايون  لذا هدف از پراکندگي اطالعات کافي موجود باشد. 

هوووای فراوانوووي گونوووه تعیوووینبررسوووي و مطالعوووه 

در  ،تريكوسووترونژيلوس و ديگوور تريكوسووترونژيلیدها

در  هموودان در کشووتارگاه شووده  ذبووحنشووخوارکنندگان 

 بود. 0911سال 

 

 روش بررسي

گیووری  ايون مطالعووه توصوویفي بووا روش نمونووه  

روی بور   0911باشود کوه در سوال     موي  تصادفي ساده

با  يپس از هماهنگ. گرف صورت  ،کننده نشخوار 990

صبح  0، ساع  و کشتارگاه همدان يسازمان دامپزشك

 کيو و روده بار ردانیدر محل کشتارگاه حاضور و شو  

ناس کشوتارگاه از الشوه   کارش به وسیلهنشخوارکننده 

کردن اطالعات مربوط به نوع  ادداش يو با  ديجدا گرد

ثبو  و   س یل و جنس دام و محل پرورش لن، در چک 

دار  جداگانوه دری  یها ظرف درو روده  ردانینمونه ش

 يشناسوو انگوول يقوواتیتحق شووگاهيو بووه لزما یلور جمووع

 .اف يهمدان انتقال  يدانشگاه علوم پزشك

قورار  لزمايشگاه در تش  مناسوب  در ها  نمونه 

شد   طور مجزا برش داده  شیردان و روده بهو  گرفتند

و  01از الوک   را مطالعوه  و محتويات داخل ارگان مورد

 منظوور بوه   زیو مخاط ن يچیبا پش  ق و  دادهعبور  011

 سوازی و  های چسبیده شده به لن پواک  جدا کردن کرم

 لموده   دسو    بوه  عيموا  .شود شستشو داده  زیدر الک تم

بووا نرمووال سووالین   و گرديوودو صوواف  گیووری رسوووی

  یو پلشستشو داده شود و بعود از انتقوال رسووی بوه      

 بررسوي  موورد میكروسوكو    ی، زيور اسوتريو  اشهیش

در ظوروف  هوای جداشوده بوه تفكیوک      کرم .قرار گرف 

تووا زمووان  زده شووده و  و  برچسووبمناسووب ريختووه  

 .ی شدندنگهدار درصد 11الكل درتشخیص 

هوا جداگانوه روی الم    شخیص، کورم در زمان ت

و  شفاف یبراگذاشته شد و چند قطره الکتوفنل رنگي 

اضوووافه گرديووود و بوووا اسوووتفاده از  واضوووح شووودن 

میكروسوووكو  کوووالیبره و مجهوووز بوووه کامرالوسووویدا 

هوای جودا شوده از جملوه کورم هوای        کورم  یمرفولوژ

 شوود و در مشووكوک بووه تريكوسووترونژيلوس ترسوویم  

 ييشناسوا   ،یودهای تشخیصوي  نهاي  با اسوتفاده از کل 

 .(00)تشخیص قطعي و نهايي صورت پذيرف گونه و 
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های خوانواده تريكوسوترونژيلیده    چون در کرم

که در گروه نماتودهای بورس دار قرار دارند، کرم نور  

هوای ضومیمه    ها و ساير انودام  و خصوصیات اسپیكول

تناسلي در تشخیص گونه کرم اهمیو  زيوادی    دستگاه

اسوواس ايوون  دارد، مبنووای تشووخیص گونووه انگوول بوور  

هايي که فقط کورم   خصوصیات قرار گرف  و در نمونه

طوول   هوای کلوي مثول    ماده جدا گرديد، از روی ويژگي

هووای  کورم، انوودازه و خصوصوویات تخوم کوورم، ويژگووي  

دستگاه تناسلي مثل وجود فلپ بور روی فورج، وجوود    

م اطوراف لن  يامي گردني، خصوصیات دهوان و ضو  پاپ

، وجوود خطووط عرضوي بور روی     مثل اتساع کوتیكول

ها، انگل تا حد جنس شناسايي  و ساير ويژگي کوتیكول

 شد.

  SPSSافزار از نرمبا استفاده  ی لماری هاداده 

  تجزيه و تحلیل شد.کای دو لماری   و لزمون

 

 ها يافته

 شووده  مووايشمطالعووه و لز دام مووورد 990از 

رأس بووز  0رأس گوسووفند و  620رأس گوواو،  11تعووداد

نور(   راس 601تعوداد)  ها دامبودند. که از اين تعداد کلي 

 91رأس دام جوووان و  910موواده( بودنوود. راس  10 و )

درصوود(،  0/60)نمونووه 12 قووروه .رأس دام پیوور بودنوود

نمونووه  01(، اسوودلباد درصوود 6/01نمونووه) 00 نیفووامن

درصود(،  0/00نمونوه)  01 نیرو اللجو بها درصد(،0/00)

 1/0نمونووه) 61جووهینگيدرصوود(،  1/0نمونووه) 91سوونقر 

نمونه  0درصد(، قهاوند  0/0نمونه) 00درصد(، مهربان 

 1درصود(، رزن  0/6نمونوه)  1 ريدرصد(، جاده مال0/6)

نمونوه   612تعوداد    نيا درصد( بوده اس  از0/6نمونه)

وط بوه  نمونه مربو  06درصد( و  2/01مربوط به روده)

  .اس درصد( بوده  0/06)ردانیش

میوزان   گرفو  هوايي کوه صوورت     طبق بررسي

کوه کول    بوود  (درصود  6/2)موورد 60ها  للودگي در دام

س أر 901و  در گوسفندان مشاهده شود للودگي کرمي 

  60از ايون   .گونوه للوودگي نداشوتند    ( هیچدرصد 0/19)

رأس موواده بودنوود کووه از تعووداد    1رأس نوور و 00دام 

از اين تعداد نماتود . جدا شد عدد کرم  096 نر های دام

موورد انگول    10( و درصود  00)کرم نر مورد  00 انگلي

عودد   26 های ماده از تعداد دام بودند. درصد( 01)ماده

 09نظر بررسوي نمواتود نور تعوداد      ازکرم جدا شد که 

 بررسي نماتود مواده تعوداد   نظر از( و درصد 60)مورد

توزيووع  .جوودا شوود رصوود(د 11)کوورم موواده مووورد  01

مطالعوه برحسوب گونوه     های مورد فراواني للودگي دام

لمده  0در جدول داده شده ص یتشخای  های روده انگل

 نيشوتر یب مشاهده شده کرم عدد 010از مجموع  اس .

 062با مربوووط بووه شهرسووتان سوونقر  يانگلوو يللووودگ

درصوود(،  0/60انگوول) 01قووروه  درصوود( و1/20انگوول)

هوا   درصد( و در بقیوه شهرسوتان   9/1انگل ) 00فامنین 

 للودگي انگلي مشاهده نشد.

هووای   نتووايج تحقیووق نشووان داد در کلیووه دام   

موردمطالعووه، للووودگي روده باريووک بووه نماتودهووا در  

چنوین للوودگي    جنس نر بیشتر از جنس ماده بوود. هوم  

یشوترين  بکوه   درصود(  0/00)انگول  20 استرتاژيا مواده 

 0 فیلي کوولیس نور   شدت للودگي و انگل نماتوديروس

کمترين شدت للودگي را ايجاد کورده   درصد( 2/0)انگل

نشوان   0نموودار  در  کرموي ديگور    های للودگي .بودند

 .داده شده اس 
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 ای های روده های انگل مطالعه برحسب گونه های مورد جدول توزيع فراواني للودگي دام: 0جدول
 

 کل بهنسب  کرم  درصد کرمتعداد  کرمجنس  کرمينوع للودگي  متغیر

ند
سف
گو

 

 نر

 6/66 09 استرتاژی )نر( استرتاژيا
)SP)99 20 ماده 

 1 1 نر نماتوديروس لبنرمالیس
 0/0 0 ماده

 1 1 نر کولیسنماتوديروس فیلي
 1 1 ماده

 0/0 9 نر استرتاژيا اکسي دنتالیس
 1 1 ماده

 0/1 0 نر استرتاژيا سیرکومسینكتا
 2/6 0 ادهم

 2/9 1 نر مارشاالژيا مارشالي
 0/1 0 ماده

 20 096  جمع

ده
ما

 

 /.0 0 استر تاژی )نر( استرتاژيا

)SP)0/9 2 ماده 

 0/0 0 نر نماتوديروس لبنرمالیس

 0/02 96 ماده

 /.0 0 نر کولیسنماتوديروس فیلي

 2/0 1 ماده

 /.0 0 نر استرتاژيا اکسي دنتالیس

 1 1 ماده

 1 1 نر استرتاژيا سیر کومسینكتا

 1 1 ماده

 0 6 نر مارشاالژيا مارشالي

 0 6 ماده

 96 26  جمع

 

 همدانهای کشتار شده در  شناسايي شده در دام یها انگل ي: درصد للودگ0نمودار
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 بحل

رغوم مبوارزه    مطالعه حاضر نشوان داد علوي  

هوای کشوور    ای در داموداری  ودههوای ر  مستمر با انگل

 ؛هوا وجوود دارد   هنوز للودگي قابل توجهي به اين انگل

لكن خوشبختانه در اين جمعی  دامي مطالعه شده انگل 

باشد  جنس تريكوسترونژيلوس که يک زئونوز مهم مي

هوای   برخوي از انگول  موردی از للودگي مشاهده نشود.  

، خووانواده تريكوسووترونژيلیده بووین انسووان و حیوووان  

مشترک هستند و انتشار جهاني دارنود. قابلیو  انتقوال    

خواراني مثل گوسفند، بوز   ها از عل  برخي از اين انگل

بوا توجوه بوه تنووع لی و      و گاو به انسان وجوود دارد. 

ه هوايي و شرايط جغرافیايي منواطق مختلو  ايوران، بو    

ندداری رونوق دارد و نظور بوه    فويژه مناطقي که گوسو 

ترونژيلیدها، انتظار بر ايون اسو    اپیدمیولوژی تريكوس

هوا شویوع    ای مثل استان همدان ايون انگول   که در منطقه

قابوول توووجهي داشووته باشووند. بووا ايوون پوویش فوور  از  

انجوام    هوايي   پژوهشهای گذشته برخي محققین   سال

هوای مهوم    وضعی  اپیدمیولوژيک ايون انگول  اند تا  داده

ها  روشن گردد و اطالعات مستند در دسترس سازمان

ای و ملي برای مبوارزه و کنتورل    ريزان منطقه و برنامه

 زئونوزهوا الزم  کنتورل ايون  برای لنها قرار داده شود. 

هووا، داشووتن   اسوو  از شوورايط خووا  هريووک از لن   

هووای انتقووال، اخووتالف در   هووای مختلوو ، راه  میزبووان

 اطالعات کافي موجود باشد. وپراکندگي 

يلوس اين مطالعه للودگي به تريكوسوترونژ  در

 گرچه شویوع للوودگي در  ، اهای منطقه ديده نشد در دام

هووای خووانواده تريكوسووترونژيلیده    بعضووي از کوورم 

و همكواران کوه    يخوان  بوا مطالعوه قوره   که  شد مشاهده

 0901گوسفندان مهربوان در همودان در سوال     یبررو

 لوسيكوسوترونژ يتر یها گونه هي يانجام شده وللودگ

 ديشوا  . (00س  متفاوت اسو ) درصد گزارش شده ا 1

توجوه بوه    زانیو متفواوت بوودن م  بتوان گفو  علو  لن   

ها از  اکثر دام اف يدر وها  به انگل ياز للودگ یریشگیپ

هوا   مقاومو  دام  زانیو مافزايش  اي و ضدکرم یداروها

کوه باعول کواهش     باشود  يانگلو  یهوا  ينسب  به للودگ

 اسو .  دهيو گرد اخیرده سال  نيا يدر ط يللودگ زانیم

هووای انگلووي خووانواده   شوویوع گونووه در ايوون مطالعووه  

کوه ايون    مشاهده شدگوسفندان  تريكوسترونژيلیده در

چالوه  ه چاله مشابه نتايج به دس  لمده در مطالعنتايج 

های انگلوي   میزان شیوع گونه .(01)باشد ميو همكاران 

شیردان  خانواده تريكوسترونژيلیده در روده بیشتر از

نبووی و   مطالعوه  نتوايج  بوا  غواير بود که ايون مطالعوه م  

  (.61)همكاران در خوزستان بود

هوای انگلوي    میزان شویوع گونوه  در اين مطالعه 

خانواده تريكوسترونژيلیده در سونقر بیشوتر از سواير    

علو  ايون موضووع شوايد وضوعی        ها بود. شهرستان

کوه   اکولوژيكي و لی و هووايي ايون شهرسوتان باشود    

تر از سووواير میوووزان بارنووودگي سوووالیانه لن بیشووو   

موضووع   ايون  .گیری شوده باشود   های نمونه شهرستان

خیوزی   باعل تنوع پوشش گیاهي اين منطقوه و حاصول  

با توجه به شغل  يطبیعبه طور شده و منطقه خاک لن 

غالب مردمان ايون منطقوه کوه داموداری اسو  و بورای       

پوس چنوین    ،ای انبوهي فراهم اسو  ها هم چراگاهه دام

 نیس . ای دور از انتظار نتیجه
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در موورد  در ايون مطالعوه   نتیجه بدسو  لموده   

موارد گوزارش   نتايجللودگي به تريكوسترونژيلوس با 

هوای مجواور    مشوابه در اسوتان  هوای   پژوهششده در 

در  کوه  با توجه به اين رسد نظر ميه که ب  متفاوت اس

 و انجوام شوده  گیری در فصول پوايیز    نمونه اين مطالعه

هوای نمواتود    ي انگول برای تكمیل پروسه چرخوه زنودگ  

ای دما و رطوب  و پوشش گیاهي نقش اصولي را   روده

در نبود هر کدام از اين عوامل اين چرخه نواقص   رد،دا

تور از   شود و چون دما در اين منواطق قودری پوايین    مي

لوذا بوا وجوود فوراهم بوودن بعضوي        ،ساير نقاط اس 

های انگلي اين خانواده ممكون   شرايط جه  زيس  کرم

دموا در فصوول    که چوون  لودگي ديده نشوداس  که ل

 طبع للودگي هم زياد خواهد شد.الگرم زياد شده و ب

در  بیشوترين شویوع انگلوي    در مطالعه حاضور 

 .مربوط به استر تاژيوا اسوتر تواژی بوود     روده کوچک

بوا نتوايج مطالعوه رسوولي و      نتايج اين مطالعوه مشوابه  

کوه جونس    همكاران که در شهرستان خوی انجام شود 

و للوودگي بوه    كوسترونژيلوس جدا نشد بوده اس تري

 اوت بوا نتوايج  متفو و  (01)استر تاژيوا ديوده شوده بوود    

باشود کوه    مطالعه چالوه و همكواران در کرمانشواه موي    

هوا در روده کوچوک مربووط بوه گونوه       بیشتر للوودگي 

چنین با مطالعوه   هم ،(60)نماتودايروس اوراتیانوساس 

بیشوترين درصود    راد و همكواران در يوزد کوه    اطمینان

 ،ها مربوط به مارشاالژيا مارشاالی بود للودگي در دام

مطالعوه نبووی و   بوا   منطبق نیز غیر و (66)متفاوت بود

للودگي مربوط بوه  بیشترين مكاران در اهواز بود که ه

 (.61اوستر تاژيا سیرکومسینكتا بوده اس )

رأس  620بررسي بور روی   مطالعه حاضر در

( و درصد11/61)رأس گاو 11(، درصد 01/10)گوسفند

وجووود  کووه صووورت گرفوو ( درصوود61/0)بووزراس  0

هوای مختلو  دسوتگاه     اختالف در میزان ابتال بوه انگول  

شوده،    انجوام  های پژوهشدر  نشخوارکنندگانگوارش 

هووای منواطق موورد     و  تواند به متفواوت بوودن لی   مي

هوا در انتقوال    لزمايش مرتبط باشد. نقش احتمالي انگل

 یهوا  انگول  يللوودگ  یبواال  وعیشو ه انسوان و  للودگي ب

 کوه  مطالعوه  موورد  یهوا  هوا در دام  مشترک و شدت لن

لی،  ،ييایو متفواوت جغراف  طيمربوط بوه شورا   تواند مي

  یرسوووم مووردم، وضووع و  لدای ک،يووو اکولوژ ييهووا 

 ،يدنیلی لشووام ياحتمووال يللووودگ وانووات،یح يبهداشووت

 زبوان یم بوه  ازیو ا عودم ن يو  ازیساده انگل، ن يتكامل ریس

در بووروز  ياهلوو وانوواتیح يمووالواسووط و نقووش احت 

و امكان انتقال عفون  از انسان بوه   يانسان یها عفون 

بايود  کوه  هوا   خسارات اقتصادی انگل باشد ونیز وانیح

ت کنترلي و درمواني در ايون خصوو  صوورت     ااقدم

هوای   تحقیقات بیشتری در خصوو  روش  لزوم .گیرد

و  باشوود موويپیشووگیری و کنتوورل للووودگي ضووروری  

چنین مطالعه در جمعی  انساني الزم اسو  توا ايون     هم

 مووارد انسواني   هوای   پژوهش تر گردد. جامعها  پژوهش

 وعیشووو 01دهوووه  ليووودهووود کوووه در اوا ينشوووان مووو

 يانسان  یلن در جمع یها و گونه لوسيكوسترونزيتر

  11بواال بووده در خوزسوتان توا     در ايوران  ( يي)روستا

 یو در روسوتاها درصود   01و در اصوفهان توا    درصد

ات البته در مطالعو  اس . دهیهم رس درصد 21شمال تا 

 يشورق  ياحدر نو يان( در همان محدوده زم60مشابه)
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در مطالعوه   .صوفر بووده اسو     يو شمال غری للوودگ 

 یهوا  نیزمو  جاتيسوبز  يو همكواران در بررسو   یزديا

بووووه تخووووم  يللووووودگ زانیووووم ،اصووووفهان يزراعوووو

گزارش شوده کوه    درصد 9حدود  لوسيكوسترونژيتر

  پوژوهش در  . دهود  يرا نشوان مو   يروند کاهش للوودگ 

 0 يانزل یدر روستاها وعیش زانیو همكاران م ياشرف

 نيو بوه ا  يو همكاران للوودگ  يو در مطالعه رکن درصد

در مطالعه بوالرک و   .گزارش شده اس  درصد 6 انگل

بووه تخووم  جاتيسووبز يهمكوواران در شووهر قووم للووودگ 

 نيووکووه ا (.69)درصوود بووود  6/9 لوسيكوسووترونژيتر

هوا   انسوان  يللوودگ  ينزول ریروند س انگریب ها وهشپژ

دکتور   ریو گفتوه اخ  ديو مو هوا  پوژوهش  نيو و ا باشوند  يم

بووه  يانسووان يللووودگ معتقدنوودکووه اسوو   ياسووالم

 .(60)کم شده اس  ها لوسيكوسترونژيتر

هوای مطالعوه حاضور طوول      يكي از محودودي  

عی  للوودگي  سفانه وضو سبرداری بود که مت مدت نمونه

دلیول  ه ها به تفكیک فصل قابل محاسبه نبود زيرا بو  دام

وضعی  خا  لی و هوايي و اقلیموي و نحووه چورای    

هووا، مشووخص شوودن اوج للووودگي فصوولي بوورای     دام

گیری درباره زمان مناسب درمان دسته جمعي  تصمیم

ها اهمی  خاصي دارد. از سوی ديگر کسوب اطوالع    دام

هوای کشوتار شوده نیوز      اماز سابقه درمان ضودانگلي د 

نوووع و میووزان للووودگي  میسوور نشوود تووا ارتبوواط لن بووا

شووود مطالعووه   لووذا پیشوونهاد مووي  مشووخص گووردد.  

گیری در در تموام فصوول انجوام     تری با نمونه گسترده

ای طراحوي گوردد توا بتووان      گونوه ه شود و مطالعوه بو  

تری از سابقه درمان ضدانگل،  تر و کامل اطالعات دقیق

ه و جايگاه دام و محل پورورش لنهوا بو   نحوه نگهداری 

دس  ليود توا اطالعوات اپیودمیولوژيک در ايون زمینوه       

 تر شود. کامل

 

 گیری نتیجه

بووا توجووه بووه اهمیوو  بهداشووتي و اقتصووادی    

هوای اپیودمیولوژيک    هوا، بررسوي   للودگي انگلي در دام

 ازتا  ،بیشتری در مناطق مختل  کشور ضروری اس 

ای مختل  اطالعات کوافي  ه میزان للودگي انگلي در دام

چنووین بوورای تعیووین بهتوورين  را بووه دسوو  لوريووم. هووم

شوود   های پیشگیری و کنترل للودگي توصیه مي روش

هوای الزم از طريوق مسوئولین دامپزشوكي بوه       لموزش

 دامداران داده شود.
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Abstract: 
 

Background & aim: Zoonotic intestinal parasites and intestinal nematodes of livestock are 
indirectly one of the human health challenges in developing countries. Considering the possible 
role of gastrointestinal parasites in domestic animals in the transmission of infection to humans, 
their economic significance in the production of protein products, and the lack of up-to-date 
information on the contamination status of ruminants in the region. As a result, the present study 
aimed at determining the frequency of Trichostrongylus species in ruminants slaughtered at 
Hamadan slaughterhouse in 2020. 
 

Methods: Abomasum  and intestinal samples were taken from 338 livestock by referring to 

Hamadan slaughterhouse. The samples were placed separately in sealed containers and 
transferred to the parasitology research laboratory of Hamadan University of Medical Sciences to 
diagnose parasitic infection. After opening and washing the contents of the samples in a large tray, 
these contents were filtered through a wire sieve several times and the obtained transparent 
material was gradually poured into other trays. At that point, the worms were separated with the 
help of a hand-held magnifying glass and the light of the study lamp and were placed within bottles 
containing alcohol-glycerin. The worms were then identified at the genus and species levels using 
diagnostic keys. Information about livestock such as gender, type of livestock, anatomical position, 
and habitat were recorded in the information form. Data were analyzed using descriptive statistics, 
and the results were presented as tables and graphs. 
 

Results: Out of 338 livestock, 70 (20.70%), 264 (78.10%), and 4 (1.18%) were Cattles, sheep, and 
goats, respectively. In addition, 240 (71%) and 98 (28.99%) livestock were male and female, 
respectively. 301 (89.05%) and 37 (10.94%) livestock were young and old, respectively. The 
highest percentage of infected specimens was related to Ostertagia Ostertagi (64 cases, 48.5%) 
and the lowest percentage of infected specimens was related to male Nematodirus filicollis (1 case. 
1.6%). Most of the infestations were reported for the male livestock and from those raised in 
Qorveh area. In addition, no worm infestation was observed incattle and goats. 
 

Conclusion: Ostertagia infection was highly prevalent in the studied livestock. The zoonosis 
Trichostrongylus parasite was not observed in the present study. The prevalence of intestinal 
nematodes in sheep in the region is still significant and should be controlled by the relevant 
authorities. 
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