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چکيده
شيســتوزوما ترکستانیکم یکی از گونههاي جنس شيســتوزوما و از خانواده شیستوزوماتیده میباشد كه موجب خسارات
اقتصادي از جمله كاهش فراورده هاي دامي از قبيل توقف رشــد ،كاهش پشم ،گوشــت و وزن گوسفندان دامداري ها مي شود.
آلودگی به این انگل از ترکســتان (كشورهاي آسياي ميانه شامل ازبكستان ،تركمنستان ،قرقيزستان و قزاقستان) ،روسیه ،چین،
مغولســتان ،پاکستان ،عراق ،ترکیه و ایران گزارش شده است .شيســتوزوميوزيس يكي از بيماريهاي انگلي ميباشد كه موجب
خسارات اقتصادي در دامداريها ميشود و طبق گزارشهاي موجود اين بيماري در شمال ،بعضي از مناطق مركزي و جنوب ايران
شــايع ميباشد .در اين مطالعه بعد از مرور مطالعات انجام شــده در زمينه وضعيت آلودگي شيستوزوما ،وضع كنوني آلودگي در
كشور مشخص شده و بعد از اشاره به بعضي خسارات ناشي از آلودگي در گوسفندان ،راههاي كنترل اصولي بحث شده است .عالوه
بر آن نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و تهديدها در امر كنترل بيماري ،معرفي و در نهايت راهكارهاي پيشــگيري ،مبارزه و كنترل و
برنامههاي الزم ارائه شدهاند.
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Schistosoma turkestanicum from schistosoma genus and family Schistosomatidae is an important agent of parasitological infection in sheep. Schistosomiosis as one of the parasitic infections may give rise to serious problems in animal
husbandry such as decrease in product of wool, milk, meat and other bestial products that finally lead to an economic
detriment. This parasite has been reported from Russia, China, Turkestan (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan,
and Uzbekistan), Pakistan, Iraq, Turkey and Iran. Schistosomiosis, as one of the parasitic infections, may give rise to
serious economic problems in animal husbandry. According to some reports, this infection is prevalent in North, some
central and Southern parts of Iran. In this study, different studies about schistosomiosis infection were reviewed, present
situation of infection was described and economic losses of the infection in sheep were argued. In addition, strengths
and weaknesses, opportunities and threats related to the situation of schistosomiosis infection control were introduced.
Finally strategies and plans for schistosomiosis infection control were described.
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مقدمه

 )Chadwick, 1936از عراق در حيوانات بزرگ گزارش شد .پس از آن توسط
هسو ( )1952از چين شمالي و عبد السالم و سرور از پاکستان در گوسفند
گزارش شده است ( )Abdulssalam and Sarwar, 1952گونه شيستوزوما
ترکستانيکم در زير شاخه کرمهاي پهن ( ،)Plathyhelminthesدسته
ترماتودها ( ،)Trematodaراسته پروزوستوماتا ( ،)Prosostomataخانواده
شيستوزوماتيده ( )Schistosomatidaeو جنس شيستوزوما قرار دارد
( .)Yamaguti, 1958 Soulsby, 1982انگل بالغ در رگهاي خوني رودهبند
و سياهرگهاي کبدي حيوانات مختلف مانند گوسفند ،بز ،گاو ،گاوميش،
اسب ،االغ ،قاطر ،شتر ،گربه ،موش و گراز به سر ميبرد .ولي در موارد
همهگيري از اکثر اندامها مانند رودهبند ،کبد ،ريه ،مثانه ،قلب ،کليهها ،غدد
لنفاوي و طحال نيز جدا شده است (;Soulsby, 1982; Yamaguti, 1958

شيستوزوميوزيس بيماري ناشي از کرم پهن شيستوزوما ترکستانيکم
ميباشد که موجب خسارات اقتصادي از جمله کاهش فرآوردههاي دامي
از قبيل توقف رشد ،کاهش وزن ،پشم و گوشت در گوسفندان دامداريها
ميشود .تشخيص بيماري در دام زنده با آزمايش مدفوع و در دام تلف
شده با کالبدگشايي و ديدن کرم بالغ در رگهاي رودهبند ميباشد .کرم
بالغ در رگهاي رودهبند ميزبان اصلي زندگي ميکند (;karimi, 2014a
 )Yamaguti, 1958 1987; Soulsby 1982; Urquhartو ضايعات متعددي
چون گرانولوماتوز ناشي از توقف تخم در اعضاي مختلف بدن مانند رودهها و
کبد ايجاد ميکند و در صورت آلودگي شديد موجب اسهال ،الغري ،ضعف،
بيحالي و کاهش فراوردههاي دامي ميشود.
ابتال به اين انگل تقريبا از تمام نقاط ايران گزارش شده است و آلودگي
به اين کرم ميتواند يکي از عوامل مؤثر در کاهش توليدات دام در ايران به
شمار آيد (.)Eslami, 1998
شيستوزوميوزيس تقريبا در همه نقاط ايران نه تنها در گوسفند و بز
بلکه در ساير دامها نيز وجود دارد و شدت و ضعف آن به شرايط اکولوژيکي
محيط و پراکندگي ميزبانهاي واسط انگل بستگي دارد .به عنوان مثال آب
و هواي شمال ايران محيط مناسبي را براي رشد و تکثير انواع حلزونهاي
ميزبان واسط اين انگل فراهم آورده است .بنابراين ميتوان انتظار داشت
که شيوع بيماري در بين دامهاي اين مناطق بيشتر از نواحي ديگر باشد.
همچنين ارتفاعات زاگرس به ويژه مناطقي كه رطوبت كافي براي رشد
حلزون وجود دارد مستعد شيوع اين بيماري ميباشد (.)Karimi, 2005
انگل شيستوزوما ترکستانيکم نخستين بار در سال  1913توسط
اسکريابين از ترکستان روسيه در گاو و توسط مک آتی (Machatti and

در کالبدگشايي دامهاي مبتال در اطراف قلب ،ريه و داخل محوطه
شکمي مايع سروزي ديده ميشود و بزرگ شدن غدد لنفاوي و تحليل
رفتن چربيهاي بدن به وجود ميآيد .رودهها عالوه بر قطور و ضخيم شدن،
متورم و خيزدار شده و اندازه ريه و کبد بزرگتر از حد طبيعي ميشود.
در قطعات ديافراگمايي ريه نواحي تيره کانوني يا منتشر با قوام سفت و
برجسته همراه با نواحي خونريزي به وجود ميآيد (.)Karimi, 2014a
در بررسي ريزبيني بافت ريه در فرم خفيف کانونهاي پرخون و تخم انگل
ديده ميشود و در آلودگي شديد در اطراف تخمها گرانولوماهاي کوچک
و بزرگ تشکيل شده که ياختههاي آماسي اپي تليوييد ،ائوزينوفيلها و
لنفوسيتها در آن نفوذ ميکنند .ضايعات کبد عمدتا محدود به فضاي باب
بوده اگرچه در برخي موارد پارانشيم لوبول نيز درگير شده و مانند ريه ولي
با شدت بيشتر در اطراف تخمها گرانولوما تشکيل شده که با نکروز و فيبروز
همراه ميباشد .در داخل سياهرگهاي باب عالوه بر مقطع انگل ،ضايعات
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 Thrombophlebitis, Endophlebitisانسدادي ،هيپرتروفي و ضخيم شدن
ديواره رگها به وجود ميآيد.
در داخل مخاط و زير مخاط لوله گوارش مقاطع تخم انگل و واکنشهاي
آماسي و در سياهرگهاي زير مخاط مقاطع انگل ديده ميشود .در رگهاي
رودهبند پرخوني شديد و ترومبوز در حال سازمان يافتن به وجود ميآيد

جز در منطقه ( )4که دام اهلي پرورش داده نميشود شيوع آلودگيهاي
انگلي دامها در سه منطقه ديگر با هم فرق دارد .آلودگي شيستوزوما
ترکستانيکم از ناحيه (( )1مازندران)( ،ناحيه ( )2ماکو در آذربايجان
غربي ،اقليد فارس و اصفهان و ناحيه (( )3خوزستان ) گزارش شده است.
از طرف ديگر ميزبان واسط اين ترماتود در ايران ليمنهآ گدروزيانا است

مسعود ( )1973با آلوده کردن تجربي گاو ،گوسفند ،بز ،گوساله
گاوميش با تعدادي سرکر شيستوزوما ترکستانيکم بيماريزایي انگل را
مورد بررسي قرار داد .از ميان حيوانات تحت بررسي گاو ،گوسفند و بز از
گوساله گاوميش حساستر بودند .نشانههاي درمانگاهي با ناآرامي و الغري
حيوانات شروع شده ،متعاقب آن با عالئمي از قبيل اسهال بدبو ،موهاي زبر
و خشن و محوطهي شکمي فرو رفته جلب نظر ميکند (.)Massoud,1973
در همهگيري شيستوزوميوزيس در گوسفندان بابلسر نشانههاي درمانگاهي
شامل اسهال ،توقف رشد ،کاهش وزن ،ضعف و بيحالي شديد ،تب ،تجمع
مايع در اطراف پلک چشم ،خشک و خشن شدن پشم ،مو ريختگي باالي
ناحيه بخلق تا زانو مشاهده شد .در گلههاي آلوده بين 40تا  60درصد
گوسفندان تلف شدند (.)Hosseini et al 1997,
از عواملي که در شيوع بيماري مؤثرند ميتوان به وجود آب و هواي
مساعد با درصد رطوبت باال ،گونه ،جنس ،سن دام ،مديريت گله ،تراکم و
نحوه تغذيه (چراي مرتع) ،وجود تاالب يا مردابهاي آب شيرين و يا جريان
آبهاي کند ،کوچ گلهها ،ميزبان واسط و ميزبانهاي نهايي مشترک اشاره
کرد (.)Eslami, 1998
شيستوزوميوزيس در مکانهاي پر آب وسيع و دائمي نظير حوضچهها،
درياچهها و چراگاههاي مرطوب انتشار فراواني دارد .کليد تعيين کننده در
همهگيري بيماري فراواني نسبي ميزبانهاي واسط ،نهايي و توانايي و رشد
بقاي آنها در محيط ميباشد (.)Eslami, 1998
شيوع آلودگي در مناطق ياد شده به علت وجود آب و هواي مساعد،
وجود ميزبان واسط (حلزون) و تعداد فراوان ميزبان نهايي مانند گوسفند،
بز ،گاو ،گاوميش ،اسب ،االغ ،قاطر ،شتر و گراز ميباشد (.)Eslami, 1998
گوسفند و بز تمايلي به ورود به آب ندارند ولي گاو در انتقال
شيستوزوميوزيس نقش مهمي دارد .گاو و اسب ممکن است هنگامي که به
علت گرما در آبهاي کم عمق سدها و رودخانهها حرکت ميکنند به انگل
مبتال شوند .عالوه بر آن هرگاه آبشخور با مدفوع حيوانات آلوده مخلوط
شود و حلزون هم به اين آبشخورها راه يابد آلودگي از راه دهان و از طريق
نوشيدن آب هم صورت ميگيرد .معموال گاو از طريق عبور انگل از پوست
و يا دهان مبتال ميشود .در صورتي که گوسفند و بز با نوشيدن آب آلوده
بيمار ميشوند .بنابراين نوع آبشخوري که براي دامها مورد استفاده قرار
ميگيرد نقش تعيين کنندهاي در تداوم و انتقال آلودگي دارد (Hansen

با بررسي پراکندگي حلزونهاي آب شيرين ايران ()Mansourian,1972

(.)Karimi, 2005; Maleki et al, 1994

.)and Brian, 1994

بر اساس ميانگين درجه حرارت ،بارندگي و رطوبت نسبي در سال
ميتوان ايران را به  4منطقه آب و هوايي شامل ناحيه ( )1شمال رشته
کوههاي البرز و اطراف درياي مازندران ،ناحيه ( )2جنوب رشته کوههاي
البرز ،فالت مرکزي از آذربايجان غربي تا خراسان ،ناحيه ( )3نواحي اطراف
خليج فارس تا رودخانه دجله در مرز عراق و ناحيه ( )4کوير مرکزي تقسيم
کرد (.)Skerman and Hilard, 1967

21
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مشخص شده است که اين حلزونها در کليه نقاط کشور وجود دارند.
بنابراين امکان آلودگي دامها به شيستوزوما ترکستانيکم در دامهاي نواحي
مختلف ايران وجود دارد .با توجه به شرايط جوي ،آلوده شدن دامها در
منطقه  1و 2غير از زمستان در ساير فصول امکانپذير است و خوزستان
(ناحيه  )3در زمستان نيز شرايط براي رشد حلزون ميزبان واسط کم و
بيش مساعد ميباشد و الگوي آلودگي به آن کم بيش مانند فاسيولوز
ميباشد .بنابراين دامها عمدتا بهار و پاييز به اين انگل مبتال ميشوند و
شيستوزوميوزيس پاييزه از اهميت بيشتري برخوردار است.
عالوه بر آن بارندگي شديد در هر موقع از سال غير از زمستان و ايجاد
برکههاي جديد آب ،سدسازي و کانالکشي ،ايجاد آب بندها به منظور
پرورش ماهي و يا صيد پرندگان محيط را براي رشد حلزون ميزبان واسط
و شيوع بيماري مساعد خواهد کرد .ضمنا ميزبانهاي اصلي انگل مانند
گوسفند ،بز ،گاو ،گاوميش ،االغ و گراز باعث شدهاند که ايران به صورت يکي
از کانونهاي مهم شيستوزوميوزيس در آيد (.)Eslami, 1998
در يکي از کانونهاي مهم شيستوزوميوزيس در استان مازندران
(جويبار) مطالعات همهگيرشناسي نشان داد علي رغم عدم شکايت و اطالع
گوسفندداران از تداوم آلودگي ،در  17/5درصد گله و  7/2درصد گوسفندان
ابتال به فرم تحت درمانگاهي آلودگي وجود داشت که با افزايش سن بر
تعداد مبتاليان افزوده شده است ( 5درصد در يک سالگي و  46/6درصد
از  4سال به باال) .بنابراين بر اساس يافتهها و وجود حلزون ميزبان واسط
در کليه نواحي همهگيريهاي قبلي ،در صورت مساعد شدن درجه حرارت
ممکن است شاهد همهگيريهاي جديد همراه با تلفات باشيم (Eslami,
.)1998

بابلسر (�Hos

در سا ل  1373در اقليد فارس ( )Maleki et al, 1994و
 )seini et al 1997دو اپيدمي رخ داد كه ميزان بارندگي در بابلسر و اطراف
آن بيشتر از سالهاي قبل بود و همين امر باعث شد که اپيدمي به وجود
آيد و در اقليد فارس نيز چنين بود .درمان با پرازي کوانتل اثر نداشت .از
قلب ،ريهها ،کليهها و غدد لنفاوي جدا شده و داروي پرازي کوانتل کرمها
را نکشته بود .با توجه به گزارش تورم پوست سرکري ناشي از سرکر اين
ترماتود در ايران ( )Sahba and Malek, 1979ضايعات آلودگي در انسان و
ايجاد تورم پوست سرکري بايستي مورد توجه مقامات بهداشتي قرارگيرد.
در ايران نخستين بار در سال  1962هنگام اجراي طرح نمونهاي بيالرزيوز
در دزفول ( )Dezful Bilharziosis Pilot Projectتشخيص داده شد .بعد
در بابلسر و اصفهان از گوسفند و گاو گزارش ش د (�Ghadirian and Hog
 .) ;hooghi, 1973 Massoud, 1973; Ale –Dawood, 1963پس از آن ارفع
و همکاران ( )1965در کشتارگاه تهران و مسعود ( )1973آلودگي را در
حيوانات بزرگ گزارش کردند .در بررسي اخير  30/3درصد گاوها15/6 ،
درصد گوسفندها 6/7 ،درصد بزها و  21درصد گاوميشها به اين انگل آلوده
در
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تخم انگل در آزمايش مدفوع  12/2درصد گوسفندان در اصفهان ديده
شد ( .)Ghadirian and Hoghooghi, 1973در سال  1300 ،1382نمونه
مدفوع گوسفند از روستاهاي مختلف شادگان جمعآوري و با روشهاي
مختلف انگلشناسي آزمايش شد که نتيجه  13/4درصد آلودگي را نشان
داد ( .)Karimi et al, 2005در مطالعهاي كه بين سالهاي 1384تا 1386
در استان مازندران در دو مرحله فصول گرم (بهار و تابستان) و سرد (پائيز
و زمستان) انجام گرفت به طور متوسط 15درصد گوسفندان آلودگي به اين
ترماتود را نشان دادند (.)Karimi et al , 2014a
وجود آب و هواي مساعد در منطقه به همراه ميزبان واسط و نهايي
شرايط را براي مبتال شدن دامها مهيا نموده و در صورتي که دامها در
معرض تعداد فراواني سرکر ،شيستوزوما قرار گيرند قطعا امکان همهگيري
در منطقه به وجود خواهد آمد.
وجود رابطه معنيدار بين سن و آلودگي در دامها انجام نشده است
ولي آلودگي کمتر در گوسفندان زير يک سال نشاندهنده حساسيت بيشتر
گوسفندان بالغ به اين ترماتود و يا شدت آلودگي محيطي در مناطق آلوده
ميباشد (.)Eslami, 1998
ييالق و قشالق رفتن دامها احتمال انتقال آلودگي به ساير نقاط را
بيشتر ميکند و وجود ميزبانهاي متعدد در منطقه مانند گاو ،گاوميش،
تک سميها و غيره سبب تداوم و ماندگاري انگل در منطقه ميشود ولي
آلودگي در حدي نيست كه مشكالت اقتصادي ايجاد نمايد بنابراين انگل در
زمانهاي هاي خاصي تلفات ميدهد.
در حال حاضر انگل به صورت بومي در استانهاي مازندران ،فارس،
خوزستان ،کرمانشاه ،گيالن و اصفهان وجود دارد.
در چين و کشورهاي آسياي مرکزي کم و بيش تحقيقاتي درباره انگل
انجام شده است اما انگل بومي منطقه خاصي از آسيا است و آلودگي به
صورت يک کمربند از شمال شرقي چين تا جنوب غربي ايران كشيده شده
است .تحقيقات بيشتر جهت شناسايي ،پيشگيري و کنترل انگل توسط
محققان ايراني ضروري بنظر ميرسد.

 -1از نقاط قوت در كنترل آلودگي انگل ميتوان به مطالعه پراکندگي
شيستوزوما ترکستانيکم و خسارات اقتصادي ناشي از آن در سطح کشور
اشاره كرد كه از اولويتهاي وزارت جهادکشاورزي ميباشد .همچنين
سازمان دامپزشكي کشور توانايي وفق دادن خود با شرايط و تغييرات را
دارد و همکاری الزم را انجام میدهد .تعداد مناسب نيروي انساني متخصص
انگلشناس وجود دارد كه توانايي اجراي طرحهاي تحقيقاتي را دارند .از
افراد بومي و كشاورزان و دامداران ميتوان استفاده كرد .معاونت بهداشت
و پيشگيري گروه بررسي مبارزه و مراقبت از بيماريهاي دامي سازمان
دامپزشکي کشور در بهار و پاييز هر سال مطالعه آلودگي گوسفند و بز
استانها به شيستوزوما ترکستانيکم را در سطح کشور انجام ميدهند که
نشانگر غربالگري وجود انگل در بيشتر استانها ميباشد و اين امر سبب
ميشود تا اطالعاتي در مورد پراکندگي انگل در استانها صورت پذيرد.
 - 2نقاط ضعف موجود در سازمانهاي مسئول در كنترل بيماري شامل
فقدان آمار دقيق از شيوع بيماري در كشور ،عدم اطالع از ميزان خسارات
اقتصادي ،عدم هماهنگي با مجموعه حيات وحش ،عدم اجراي برنامههاي
مدون آموزشي براي كاركنان دامپزشكي در خصوص اين بيماري ،ناكافي
بودن بودجه ،عدم هماهنگي بين سازمانهاي موثر در برنامه پيشگيري و
كنترل ،تدوين نشدن برنامه جامعي براي مبارزه و كنترل انگلها در كشور
و كمبود امكانات و نيروي متخصص انگل شناسي ميباشد.
 -3فرصتهایي كه خارج از سازمانهاي مسئول كنترل بيماري ميباشد
عبارتند از :استفاده از تجربه كشورهايي مانند چين و هند ،امكان استفاده
از نيروهاي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي ،استفاده از افراد بومي و كشاورزان
و دامداران ،تمايل و عالقه دامپزشكان به امر پيشگيري و كنترل و درمان
بيماري و همكاري بخش خصوصي.
 -4از تهديدهاي كنترل بيماري شيستوزوميوزيس به وجود شرايط مساعد
(حلزون ،بارندگي) و احتمال شيوع در صورت بيتوجهي مسئولين ،عدم
آشنايي اكثر دامداريها با نحوه پيشگيري و كنترل بيماري ،عدم آشنايي
دامپزشكان بخش خصوصي به وجود بيماري و امكان وجود انگل در
ميزبانهاي وحشي و توانايي استفاده انگل از آنها ميتوان اشاره كرد.

بودند (.)Ale -Dawood, 1963

نتیجه گیری

برنامههاي مبارزه با بيماري در ايران

بر اساس اطالعات دريافت شده از دفتر مبارزه و مراقبت از بيماريهاي دامي
سازمان دامپزشكي كشور ،شيستوزوميوزيس در ايران مهم و موارد وقوع به
صورت کانونی میباشد .پس تحقيقات در خصوص اين بيماري در سطح
ملي قابل طرح نيست و پيشنهاد ميشود به صورت منطقهاي انجام شود .با
توجه به اينكه در استانهاي فارس و مازندران وقوع انگل محرز شده است،
ابتدا در استان فارس به صورت طرح منطقهاي و سپس مازندران ،خوزستان،
آذربايجان غربي و استانهاي ديگري كه احتمال خسارت اين انگل ميباشد
به ترتيب اولويت مبارزه صورت گيرد .در جهت تقويت تشخيص ،درمان و
مبارزه با بيماري ،همكاري دانشکدههاي دامپزشکي کشور ،مراکز تحقيقاتي
وابسته به وزارت جهادکشاورزي و مؤسسه تحقيقات واكسن و سرمسازي
رازي الزم ميباشد و چنانچه وجود انگل و درصد شيوع آن در منطقه
مشخص و محرز شد راهکارهايي به صورت گزارش جهت پيشگيري از
اپيدمي انگل در اختيار سازمان دامپزشکي کشور ارائه نمایند.
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الف .تعيين ميزان شيوع آلودگي گوسفندان و بزان کشور به انگل.
ب .بررسي و شناسايي حلزونها ي ميزبان واسط و معرفي آنها از نظر
انتقال انگل در منطقه.
ج .احتمال مشترک بودن بيماري بين انسان و دام وجود دارد که تشخيص
به موقع بيماري را مهم تلقي مينمايد.
سازمان دامپزشکي کشور طي تحقيقي که در سال  1385در  30استان
کشور انجام داده استانهاي کرمانشاه ،گيالن ،ايالم ،گلستان ،اصفهان ،چهار
محال و بختياري ،خراسان رضوي ،سمنان ،فارس و قزوين را آلوده اعالم
کرده است ولي قوانين و مقررات خاصي جهت مبارزه با بيماري انجام نشده
است.

پيشگيري و كنترل بيماري

 بر اساس گزارشهاي رسيده از سازمان دامپزشكي بيماري به صورتمنطقهاي بررسي و تحقيق شود.
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