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چکيد ه
به منظور بررس�ي آلودگي انگلي اس�بان تركمن در اين منطق�ه، نمونه هاي مدفوع و خون از 46راس اس�ب تركمن )حدود 10 
درصد جمعيت: 30 نريان و 16 ماديان( كه بصورت تصادفي انتخاب ش�ده بودند گرفته شد. شمارش تعداد تخم انگل (به روش 
كلين-  تون لين(، كش�ت مدفوع و بررس�ي نمونه هاي خون از نظر حضور ميکروفيلرهاي انگلي خون به روش اصالح شده نات 
انجام گرديد. در نمونه هاي خون ميکروفيلر انگل مشاهده نشد. تخم نماتودها )سياستومينه( در 26نمونه مدفوع )650-0 تخم 
در هر گرم با ميانگين و انحراف معيار 21/43 ±62/1 ( شناسايي گرديد. شدت آلودگي بين اسبهاي با سابقه درمان ضد انگلي 
و اس�ب هاي بدون س�ابقه درمان اختالف معني داري نداشت. از نظر شدت آلودگي بين دو جنس نر و ماده اختالف معني داري 

وجود داشت.
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A survey of Helminth infection of Turkmen horses in Jargalan region, north Khorasan.
By: J.Tajik, Assistant Professor of Veterinary Faculty of Shiraz University, (Corresponding Author; Tel: +98917189723) 
Mirshahi A. Assistant Professor of Veterinary Faculty of Ferdowsi University, Mashhad Razmi Gh. Associated 
Professor of Veterinary Faculty of Ferdowsi University, Mohammadi Gh. Associated Professor of Veterinary Faculty 
of Ferdowsi University Mashhad.
To study the parasitic infection of Turkmen horses in this region, faecal and blood samples collected from 46 randomly 
selected Turkmen horses (about 10% of population: 30 male and 16 female). Faecal egg counts (Clayton lane method), 
faecal culture and modified Knott test were performed. No microfilaria was observed in blood samples. Nematode eggs 
(Cyathostominae) were found in 26 faecal samples (0-650 eggs/gr, 62.121.43 ). No significant differences were found 
between infected and uninfested horses in age. Also, there were no significant correlation between age and the intensity 
of infection. No significant difference, in the intensity of infection, was found between treated and untreated groups. 
But a significant in sex horses (P= 0.046).
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مقد مه 
براي طراحي یك برنامه كارآمد براي كنترل آلودگي انگلي و جلوگيري 
ی��ا به تعویق انداختن ایجاد مقاومت بر عليه داروهاي ضدانگلي ش��ناخت 
گونه هاي انگلي موجود در یك منطقه كه یك گونه یا نژاد خاص را آلوده 
مي كنند، امري ضروریس��ت )Pereira and Vianna, 2006(. اس��ب 
نژاد تركمن یکي از با ارزش��ترین نژادهاي اس��ب در ایران و جهان است و 
منطقه جرگالن واقع در در مرز ایران و تركمنس��تان در اس��تان خراسان 
شمالي مهمترین منطقه از نظر پرورش و نگهداري اسب تركمن در ایران 
اس��ت. این منطقه با داشتن بيش از 650 اس��ب تركمن، بزرگترین مركز 

پرورش اسب تركمن در كشور مي باشد.
در مطالع��ات انجام ش��ده در مورد آلودگيهاي انگلي تك  س��ميان در 
ایران تاكنون 32 گونه نماتود، سه گونه سستود و دو گونه ترماتود گزارش 
شده است )حسيني، بکائي و رودگري،1387 ( و در مقایسه بين نژادهاي 
مختلف اس��ب كه در باشگاههاي س��واركاري اطراف تهران صورت گرفته 
اس��ت، آلودگي انگلي در اس��بان تركمن نسبت به س��ایر نژادها شدیدتر 
گزارش ش��ده اس��ت )حس��يني و همکاران،Eslami, Bokai ،.1387 و

Tabatabai, 2005(. گزارش هاي كمي در مورد آلودگي انگلي اسب در 
ایران وجود دارد و علي رغم اهميت نژاد اس��ب تركمن در منطقه جرگالن 
تاكنون مطالعه اي در مورد انگل هاي اس��ب تركمن در این منطقه صورت 
نگرفته است. مطالعه حاضر با هدف بررسي آلودگي كرمي اسبهاي تركمن 

در منطقه جرگالن انجام شد.

مواد و روش كار
ب��ه روش نمونه گيري طبق��ه اي تصادفي 50 راس از اس��بان تركمن 
خالص )بر اس��اس ش��جره نامه و اطالعات ثبت ش��ده( انتخاب گردیدند، 
به نحوي كه در 14 روس��تاي منطقه كه بيش��ترین تعداد اسب تركمن را 

داشتند، از هر روستا حداقل از دو راس اسب نمونه برداري شد. در تير ماه 
سال 1387 با مراجعه به محل نگهداري اسب ها، پس از ثبت مشخصات 
دام )س��ن، جنس، س��ابقه درمان ضدانگل��ي و روش تغذیه( نمونه مدفوع 
تهيه گردید. از این گروه از دام ها نمونه خون كامل حاوي ماده ضدانعقاد 

از ورید وداج هر راس اسب گرفته شد.
نمونه ه��اي جمع آوري ش��ده در مج��اورت یخ به آزمایش��گاه منتقل 
گردیدن��د. در آزمایش��گاه نمونه هاي مدفوع به روش شناورس��ازي )روش 
كلي��ن تون-  لين( با اس��تفاده از محلول هاي نمك اش��باع و كلرور روي 
بررس��ي گردیدند و براي تفریق تخم اس��ترونگل هاي كوچك و بزرگ در 
نمونه هاي آلوده، كش��ت مدفوع انجام گردید. پس از جداس��ازي نوزادان 
مرحله س��وم ب��ه روش برمن از نمونه ها با اس��تفاده از طول نوزاد و تعداد 
یاخته هاي روده اي استرونژیلوس هاي كوچك و بزرگ از هم تفریق شدند 
)نوزاد اس��ترونگلهاي ب��زرگ با طول بيش��تر از 850 ميکرومتر و با بيش 
از هش��ت س��لول روده اي و نوزاد اس��ترونگل هاي كوچك با طول 850 

ميکرومتر و با هشت سلول روده اي( )اسالمي، 1385(.
در نمونه ه��اي خون ميکروفيلرهاي انگلي به روش اصالح ش��ده نات 

جستجو شدند. 
آناليز آماري داده ها توس��ط ن��رم افزار SPSS12 انجام ش��د. آزمون 
آم��اري مربع كاي براي مقایس��ه ميزان آلودگي بي��ن دو جنس نر و ماده 
و آزمون آم��اري Student t-test براي مقایس��ه متوس��ط تعداد تخم 
انگل بين دوجنس و همچنين مقایس��ه بين اس��بان داراي سابقه درمان 
ضد انگلي با اس��بان فاقد سابقه درمان استفاده شد. وجود همبستگي بين 
 Pearson Correlation ش��دت آلودگي با سن با اس��تفاده از آزمون
بررس��ي شد. براي مقایسه س��ن بين دو جنس نر و ماده، به علت یکسان 
 Mann – whitney نب��ودن واریانس دو گروه، از آزمون غير پارامتریك
u  اس��تفاده شد. در بررس��ي هاي آماري حد P > 0/05 مبناي معني دار 

بودن از نظر آماري در نظر گرفته شد.

بررسی آلودگی كرمی ...
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جدول 1- نتايج آلودگي در اسب هاي تركمن منطقه جرگالن )به تفکيك جنس دام(

Fisher 's exact test 0/05(          ** مقايسه بوسيله آزمون غيرپارامتريك ≤ P( وجود اختالف معني دار بين دو جنس *

جنس دام
تعداد 

دام
تعداد دام 

آلوده
متوسط سن 

)سال( *
نسبت اسبهاي درمان 

شده )درصد(*
ميزان آلودگي 

)درصد(
تعداد تخمهاي انگل 

در هر گرم مدفوع
متوسط شدت 

آلودگي*

10/3±26023/1-53/40**0/9226/66 ± 30167/03نر

55 ±650135/3-62/50**0/5290 ± 16103/92ماده

21/43 ±65062/1-0/717/456/50 ± 46266/12كل جمعيت

نتايج
از 46 اسب )30 نریان و 16 مادیان( نمونه گيري شده با متوسط سن 
0/7 ± 6/12 س��ال )محدوده سن 6 ماه تا 15 سال( كه داراي چراي آزاد 
بودند ، 8 راس اس��ب نر س��ابقه درمان ضدانگلي داش��تند و بقيه تابحال 
درمان ضدانگلي نش��ده بودند. در اس��ب هاي درمان شده، آخرین درمان 
مربوط به بيش از یکسال قبل بود و درمانهاي قبلي نيز بصورت نامنظم و 

اغلب با دوزهاي كمتر از مقدار توصيه شده صورت گرفته بود.
 26نمونه مدفوع )56/5 درصد نمونه  ها( آلوده به كرم تش��خيص داده 
ش��دند. تعداد تخم انگل در هر گرم مدفوع 650-0 )با ميانگين و انحراف 
معي��ار 21/43 ±62/1( ب��ود. در نمونه  هاي مدفوع تنها اس��ترونگل هاي 

كوچك )سياستومينه( شناسایي گردید.
از نظ��ر مي��زان آلودگي بين دو جنس نر و م��اده اختالف معني داري 
وجود نداش��ت، اما شدت آلودگي )متوسط تعداد تخم در هر گرم مدفوع( 
 در اس��بان ماده بيش��تر بود )P =0/046(. متوس��ط س��ن اس��ب هاي نر 
نمونه گيري ش��ده بيش از اس��ب هاي ماده بود ) به ترتيب 7/03 و 3/92 
س��ال(. شدت آلودگي در اس��بان داراي س��ابقه درمان ضد انگلي نسبت 
به اس��بان فاقد س��ابقه درمان از نظر عددي اختالف مشخصي داشت )به 
ترتي��ب 30/7 و68/7 تخم در ه��ر گرم مدفوع(، اما ای��ن اختالف از نظر 
آماري معني داري نبود. اختالف معني داري بين اسبان آلوده و غير آلوده 
از نظر سن وجود نداشت. همبستگي معني داري بين سن با شدت آلودگي 
در اسب هاي تحت مطالعه وجود نداشت. در هيچکدام از نمونه هاي خون 

ميکروفيلر انگل مشاهده نشد.

بحث
در این مطالعه براي اولين بار وضعيت آلودگي انگلي اسب هاي تركمن 
در منطقه جرگالن بررسي گردید. در مطالعه حاضر ميزان شيوع آلودگي 
انگلي بيش��تر از مطالعات قبلي بر روي اس��بان تركمن در باش��گاه هاي 
س��واركاري اطراف تهران )33/3 درصد( بود )حسيني و همکاران،1387(. 
علت تفاوت فراواني آلودگي انگلي مي تواند روش تغذیه بس��ته، نداش��تن 
چراي آزاد و انجام درمان هاي ضدانگلي نس��بتا منظم براي اسباني باشد 

كه در باش��گاه هاي سواركاري نگهداري مي ش��دند. همينطور احتماالً به 
 دالیل مش��ابه ش��دت آلودگي )متوس��ط تعداد تخم در ه��ر گرم مدفوع( 
اس��ب ها در مطالعه حاضر نس��بت به اسب هاي باش��گاه هاي سواركاري 
 اط��راف ته��ران )15/4 ±25( و اطراف مش��هد )در مادی��ان ها 6 تخم و 
نری��ان ه��ا 5 تخم انگل( بيش��تر ب��ود )پاكزاد ش��هابي، برج��ي و ادیب 

نيشابوري،1387.، حسيني و همکاران،1387(.
همانط��ور كه گفته ش��د در مطالعات قبلي در م��ورد انگل هاي تك 
س��ميان در ایران 32 گونه نماتود، س��ه گونه سس��تود و دو گونه ترماتود 
گزارش ش��ده اس��ت. در ميان نماتودهاي دستگاه گوارش استرونگل هاي 
ب��زرگ و كوچك و پاراس��کاریس از اهميت بيش��تري برخ��وردار بوده اند 
)حس��يني و همکاران،1387.(،  اما در مطالعه حاضر تنها اس��ترونگل هاي 
كوچك )سياس��تومينه( در اس��بان آلوده شناس��ایي گردیدن��د. در چند 
مطالعه قبلي نيز فقط اس��ترونگل هاي كوچك در مدفوع اس��بان سواري 
ایران گزارش شده است )حس��يني و همکاران،1387.، رزمي و سرداري، 
Eslami،.1375 و همکاران 2005(. آلودگي با اس��ترونگل ها بيشتر در 
مرت��ع و با خ��وردن نوزاد عفون��ت زا رخ مي دهد در حالي ك��ه آلودگي با 
پاراس��کاریس بيش��تر با خوردن تخم و در محيط هاي بسته رخ مي دهد 
)حسيني و همکاران،1387(. شيوه نگهداري اسب ها در منطقه جرگالن 
اغلب بصورت انفرادي و وابس��ته به مرتع مي باشد كه مي تواند علت نتایج 
مطالعه حاضر باش��د. به عالوه آلودگي به پاراس��کاریس بيش��تر در اسبان 
جوان مطرح مي باش��د )Barbosa و هم��کاران 2001(،  در حالي  كه به 
 علت متوس��ط سني باالي اس��بان در مطالعه حاضر احتمال مثبت شدن 
دام ه��ا از نظ��ر آلودگي به پاراس��کاریس ني��ز پایين بوده اس��ت. برخي 
 نویس��ندگان عل��ت پایي��ن ب��ودن مي��زان آلودگي ب��ه پاراس��کاریس و 
اس��ترونگل هاي بزرگ را اج��راي مرتب درمانهاي ضدانگلي دانس��ته اند 
)حس��يني و هم��کاران،Pereira ،.1387 و Vianna 2006(، ام��ا در 
مورد اغلب اس��بان نمونه گيري ش��ده در مطالعه حاضر این مساله صادق 
نمي باشد. ش��رایط آب و هوایي در منطقه جرگالن )زمستان هاي سرد و 
تابس��تان هاي گرم و خش��ك( مي تواند یکي از دالیل پایين بودن شدت 
آلودگي بعضي اسب ها علي رغم داشتن چراي آزاد و نداشتن سابقه درمان 
 Baudena, Chapman, French( ضدانگلي در طول عمر آنها باشد
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.).2000 Klei و
در مطالع��ات قبل��ي از نظر مي��زان آلودگي بين دو جن��س نر و ماده 
اختالف معني داري وجود نداش��ته اس��ت )حس��يني و همکاران،1387.، 
Eslami و هم��کاران 2005(، ام��ا در مطالعه حاضر ش��دت آلودگي در 
اس��بان ماده بيشتر بود. ممکن اس��ت دليل این تفاوت سن بيشتر اسبان 
نر باش��د. در مطالعات قبلي نيز مش��خص شده اس��ت كه با افزایش سن 
اس��ب ها از شدت آلودگي آنها با سياس��تومينه كاسته مي شود )حسيني 
و هم��کاران،1387(. یکي دیگر از دالیل تفاوت ش��دت آلودگي مي تواند 
حضور اس��بان درمان شده با شدت آلودگي كمتر در گروه اسبان نر و نيز 
نگهداري چند مادیان در كنار هم در دوره هایي از سال باشد در حالي كه 

اسبان نر تقریبا در طول سال بصورت انفرادي نگهداري مي شوند.
بر اس��اس نتایج مطالعه حاضر آلودگي به انگلهاي گوارشي بخصوص 
سياس��تومينه در اس��بان تركمن منطقه جرگالن قاب��ل توجه بوده و باید 

نسبت به اجراي منظم و صحيح درمان هاي ضدانگلي اقدام گردد.

تشکر و قدرداني
بدینوس��يله از آق��اي دكتر غيادي، مدیر عامل ش��ركت تعاوني توليد 
و مش��اوره اسب اصيل تركمن، به س��بب انجام هماهنگي هاي الزم براي 
اج��راي نمونه گيري و از آقاي دكتر بدیعي و آق��اي دكتر پورجعفر، اعضا 
محترم هيات علمي گروه علوم درمانگاهي دانش��کده دامپزشکي دانشگاه 

شيراز، به سبب مشاوره ایشان در تهيه و تدوین مقاله قدرداني مي شود.
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