
شماره 117، تحقیقات د امپزشكی و فرآورده های بیولوژیک، زمستان 1396

125

 

bb    

چکيد ه 
اپيدميولوژي  در  مهم  بسيار  موارد  از  واسط  ميزبان های  آلوده  اعضای  در  هيداتيك  کیست  پروتواسکولکس های  زنده بودن  و  باروری 
اكينوكوكوزيس مي باشد. این مطالعه به جهت ارزیابی شیوع کیست هیداتیک، میزان باروری، توزیع آن برحسب نوع عضو و قدرت حیاتی 
آن ها در گاوهای کشتارشده درکشتارگاه شهرستان آمل به انجام رسیده است. از مجموعه 2097 راس الشه گاو مورد بررسی، مرحله الروی 
انگل اکینوکوکوس در 478 راس مشاهده شد )22/8 درصد(. توزیع کیست بر حسب فراوانی در اندام ریه به میزان 51/5 درصد، در اندام 
کبد به میزان 21/5 درصد و آلودگی توام در اندام های ریه و کبد دام های آلوده برابر با 27 درصد بود. دام های با سنین دو و یا سه سالگی 
نسبت به دام های مسن تر میزان کمتری از آلودگی را نشان دادند. میزان کیست های هیداتیک بارور در دام هایی که اندام های ریه، کبد و 
یا توامان )ریه و کبد( آلوده بوده است به ترتیب برابر با 14/38 درصد، 32/81 درصد و 32/50 درصد بود. همچنین بررسی کیست های 
هیداتیک بارور نشان داد به طور متوسط 36/5 درصد از آن ها دارای قدرت حیاتی بودند که این میزان در عضو کبد برابر با 33/7 درصد و 
در عضو ریه برابر با 39/3 درصد بود. نتایج این تحقیق نشان داد هیداتیدوزیس از بیماری های مهم اقتصادی گاو در استان مازندران بوده 

و دفع بهداشتی اندام های آلوده در کشتارگاه ها ضروری است. 
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The fertility and vitality of the hydatid cysts protoscoleces in infected organs of intermediate hosts is very important 
in the epidemiology of echinococcosis. This study was conducted to assess the prevalence of hydatid cyst, fertility 
rate, its distribution based on organ type and their vitality in cattle slaughtered at Amol abattoir. A total of 2097 cattle 
carcasses were examined and Echinococcus granulosis metacestodes were found in 478 of them (22.08%). The organ 
distributions of cysts were 51.5% in lungs, 21.5% in liver and 27% both liver and lungs. Two or three year old animals 
had lower contamination than older animals. The cysts fertility rate in animals infected the lungs, liver and both (lungs 
and liver) were 14.38%, 32.81% and 32.50, respectively. Examining the fertile cysts showed that 36.5% of cysts were 
vital. The numbers were 33.7% for liver cysts and 39.3% for lung cysts. These results showed that hydatidosis is an 
economically important disease in cattle in Mazandaran province. Therefore, it should be controlled by safe disposal 
of infected offal from slaughterhouses. 
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مقدمه
و  گرانولوزوس  اکینوکوکوس  انگل  الرو  از  ناشی  هیداتید،  بیماری 
جدی ترین  بیماری  این   .)۲0( می باشد  مولتی لکوالریس  اکینوکوکوس 
می گردد.  محسوب  اهلی  حیوانات  و  انسان  در  پهن  کرم  آلودگی 
بقراط  زمان  از  که  بوده  طوالنی  سابقه  با  بیماری  یک  هیداتیدوزیس 
شناخته شده است و حتی ارسطور و جالینوس با این انگل آشنا بوده اند 
)6(. در چرخه زندگی این انگل دو میزبان پستاندار حضور دارد که میزبان 
واسط  میزبان  و  مثل سگ  کانیده  خانواده  از  گوشت خوارانی  آن  نهایی 
انسان و نشخوارکنندگان می باشند که در بدن  مانند  آن ها گیاه خوارانی 
آن ها کیست تشکیل می گردد. کیست دارای مرز مشخص بوده و سالیانه 
یک الی 30 میلی متر رشد می نماید. کیست ها در کبد، ریه و سایر اندام ها 
می نماید.  رشد  واسط  میزبان  استخوان  و  عصبی  بافت  طحال،  قبیل  از 
عالئم و نشانی های هیداتیدوزیس به عواملی از قبیل محل، اندازه کیست 
اگر کیست های  اندام های مجاور بستگی دارد )7(.  با سایر  و روابط آن 
بارورکه حاوی پروتواسکولکس های کوچک تولید شده توسط الیه زاینده 
می باشند، توسط گوشت خوارانی مثل سگ خورده شوند، در روده آن ها 
ناشی  عواقب  است  ذکر  شایان  می گردد.  تشکیل  اکینوکوکوس  بالغ  کرم 
از این بیماری در انسان شامل کاهش کیفیت زندگی، افزایش هزینه های 
درمانی، کاهش درآمد و در نهایت مرگ می باشد، در ارتباط با حیوانات 
زیان های  و  ضرر  و  تولید  کاهش  شامل  بیماری  این  مهم  عواقب  نیز 

اقتصادی به دلیل حذف احشاء آلوده در کشتارگاه ها است )18(. بنابراین 
آلودگی حاصل از این انگل عالوه بر اهمیت بهداشتی، به لحاظ اقتصادی 
نیز حائز اهمیت فراوان بوده و در کشورهای مختلف تاثیر اجتماعی و 
اقتصادی قابل توجهی بر جای  گذاشته است. شایان ذکر است در برخی 
از کشورها هیداتیدوزیس به عنوان یک بیماری مشترک بین انسان و دام 
مطرح است. البته در کشورهایی که در کنترل این آلودگی انگلی موفق 
بوده اند، هیداتیدوزیس به عنوان یک بیماری مشترک قلمداد نمی گردد. 
در مجموع زیان های اقتصادی ناشی از این انگل در دنیا سالیانه حدود دو 
میلیارد دالر می باشد. اکینوکوکوس گرانولوزوس در سراسر جهان به ویژه 
در کشورهای نواحی استوایی و زیراستوایی در حال توسعه و در جوامع 
روستایی این مناطق که تماس نزدیک بین سگ ها و دیگر حیوانات  اهلی 
برقرار است، بسیار زیاد می باشد )9(. در مجموع توزیع جهانی این انگل 

مربوط به سازگاری آن با میزبان های واسط اهلی و وحشی است )7(.
باروری  قدرت  هیداتیک،  کیست  اپیدمیولوژی  در  مهم  عوامل  از 
کیست می باشد. قدرت باروری کیست به نوع میزبان واسط و موقعیت 
جغرافیائی آن بستگی دارد )15(. البته عوارض و نشانی های پاتولوژیک در 
هر نوع کیستی اتفاق می افتد و قدرت حیاتی و باروری کیست نیز، مسئول 
آندمیک  ناحیه  یک  ایران  کشور   .)14( است  انگل  زندگی  چرخه  حفظ 
مهم ترين   .)4( می گردد  محسوب  هیداتیدوزیس  برای  هایپرآندمیک  یا 
ميزبان واسط کيست هيداتيك در ايران، گوسفند می باشد. براساس گزارش 
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سازمان دامپزشکی کشور در سال 1385، 5/6 درصد ريه ها و 3/۲ درصد 
سطح  از  هيداتيد،  کيست  به  واضح  آلودگی  اثر  در  گوسفندان  کبدهای 
خصوص  در  مطالعات  نتايج  گردید.  ضبط  کشور  سراسر  کشتارگاه های 
ميزان آلودگی بز به کيست هيداتيك کم و بيش شبيه گوسفند می باشد 
)16(. البته اگرچه گاو از نظر نقش در برقراری سيکل انگل در طبيعت، 
اهميت کمتری نسبت به گوسفند دارد با این حال نتایج مطالعات انجام 
پذیرفته نشان داده است ميزان شيوع بيماری در گاوهای ايران، به ويژه 
گاوهایی که به روش سنتی پرورش می يابند از گوسفند بيشتر است )1(. از 
آنجایی که قدرت حیاتی و باروری کیست های هیداتیک در اپیدمیولوژی 
به بررسی  این تحقیق  اکینوکوکوس نقش به سزایی دارد،  انگل  آلودگی 
در  هیداتیک  کیست  باروری  و  حیاتی  قدرت  همچنین  و  شیوع  میزان 
گاوهای کشتارشده در سطح کشتارگاه های شهرستان آمل پرداخته است.

 
مواد و روش ها

مورد  مازندران  استان  در  آمل  شهرستان  كشتارگاه های  تحقیق  این  در   

بررسی قرارگرفت. نمونه برداری در طول يك سال و در هر ماه برای سه 
نوبت و به فواصل تقريبی 10 روز از يكديگر انجام پذيرفت. متغيرهای 
شده  كشتار  دام های  همه ی  از  آلودگی  درصد  و  عضوآلوده  دام،  سن 
توضیح  به  الزم  رسید.  ثبت  به  و  شد  انجام  نمونه گيري  زمان  طول  در 
است سن دام براساس بررسی دندان ها تعیین گردید. همچنین دام های 
کشتارشده نیز همگی دورگ )آمیخته( بودند. پرورش آن ها نیز به روش 
سنتی و چرای آزاد بوده است. جهت تعيين میزان باروري كيست ها، 50 
گرفت.  قرار  بررسی  مورد  نمونه برداری  از  مرحله  هر  در  آلوده  نمونه 
نبودن كيست  يا  بودن و  آزمايشگاهي زنده  آماربرداري  بعد  در مرحله 

)قدرت حياتي( شامل۲0 نمونه از 50 نمونه مورد آزمايش تعيين باروری 
در مرحله اول بود. پس از جمع آوري اندام های آلوده به كيست با توجه 
به گروه سني، ابتدا مايع كيست به صورت استريل از كيست خارج شد 
و سپس مايع خارج شده هر نمونه به طور جداگانه در ظروف شيشهای 
مدرج جمع آوري شد تا بارور بودن و عقيم بودن كيست ها با استفاده از 
میکروسکوپ مشخص گردد.سپس با توجه به سن دام های مورد بررسی، 

كيست های بارور و غيربارور ثبت گردید )8(. 
با استفاده از قطره چكان  در مرحله بعد جهت تعیین میزان زنده مانی 
مواد ته نشين شده مايع كيست هيداتيك كه حاوی پروتواسكولكس بود، 
روی الم قرار داده شد و سپس يك قطره از رنگ ائوزين یک درصد به 
آن اضافه گردید و در زير ميكروسكوپ با بزرگ نمایي40 مورد بررسی 
قرار گرفت. در صورت زنده بودن پروتواسكولكس ها، رنگ قادر به نفوذ 
نمايان می شوند  به رنگ سبز روشن  پروتواسكولكس ها  و  نبوده  آن  در 
نتيجه  در  و  آساني جذب شده  به  را  رنگ  زنده نبودن،  در صورت  ولي 

پروتواسكولكس ها به رنگ قرمز در مي آيند )19(. 
نتایج حاصل از متغیرهای درصد میزان آلودگی در فصل های سال، میزان 
آلودگی در اندام های مختلف، بررسی وضعیت کیست ها به لحاظ استریل، 
از آزمون کای اسکوئر مورد بررسی  با استفاده  یا بارور بودن  دژنره، و 
قرار گرفت. همچنین بررسی در بین طبقات مختلف نیز با تعیین مقادیر
از  یک  هر  و  پذیرفت  انجام  دو  به  دو  صورت  به  و  طبقات  بین  در   z
مقادیر z نیز با مقادیر زیر منحنی نرمال مورد مقایسه قرار گرفت. ارائه 
آماره های توصیفی میزان آلودگی در سنین مختلف با ترسیم نمودارها به 
انجام رسید. در تجزیه و تحلیل داده ها و ترسیم نمودارها از نرم افزارهای 

SPSS  و EXCEL استفاده گردید )10(. 

شکل1- میزان درصد راس گاوهای کشتارشده سامل و آلوده در کشتارگاه های شهرستان آمل



128

نتایج
الف- میزان آلودگی کیست هیداتیک 

در مجموع در طول يكسال از اجرای طرح مذکور، اندام های ۲097 
راس گاو کشتار شده در کشتارگاه شهرستان آمل مورد بررسی قرار گرفت. 
الزم به یادآوری است از ميان ۲097 راس دام کشتارشده تعداد 478 راس 
دام دارای آلودگی كيست هيداتيك در يكی از اندام های کبد، ریه و یا هر 
دو عضو کبد و ریه بوده اند. در این تحقیق مشخص گردید ۲۲/80 درصد 

گاوهای کشتار شده دارای آلودگی بودند )شکل1(.

ب – وضیعت آلودگی در اندام های مورد مطالعه 

از مجموع 478 راس دام دارای آلودگی به كيست هيداتيك، ۲97 راس 
مورد مطالعه قرار گرفت كه بر اساس اندام های آلوده در دام های کشتار 
با استفاده از آزمون  شده، وضعیت آلودگی به شرح جدول 1 مي باشد. 
اندام های مختلف پرداخته  کای اسکوئر نسبت به تعیین اختالف در بین 
سطح  در  و  دو  آزادی  درجه  با  جدول  از  حاصل   X2 آنجایی که  از  شد. 
احتمال 99 درصد برابر با 9/۲1 بوده و مقدار آن کمتر از میزان محاسبه 
شده از جدول یک می باشد )45/46(، از همین رو می توان اذعان داشت 
اختالف  یک  الاقل  آلوده  دام  مختلف  اندام های  در  آلودگی  میزان  بین 
محاسبه  با  بعد  مرحله  در  دارد.  وجود   0/01 احتمال  با سطح  معنی دار 
با  آن  بین طبقات مختلف و مقایسه  به دو در  به صورت دو   z مقادیر 
مقادیر سطح زیرمنحنی نرمال اختالف معنی دار آن ها مورد بررسی قرار 
گرفت. در این تحقیق بیشترین آلودگی کیست مربوط به اندام ریه گاو 
بوده )51/51 درصد( و پس از آن در مرتبه دوم اندام های کبد )۲1/55 

درصد( و همچنین هر دو اندام شش وکبد آلوده )۲6/94 درصد( وجود 
داشت )جدول1(. شایان ذکر است مقادیر سطح زیر منحنی محاسبه شده 
در بین فراوانی بخش آلوده ریه با هریک از فراوانی های بخش آلوده کبد 
به  با 4/10 و 3/61  برابر  ترتیب  به  "ریه و کبد"  توامان  آلوده  و بخش 
دست آمد. از سوی دیگر مقدار سطح زیر منحنی نرمال بین فراوانی دو 
بخش آلوده کبد و بخش آلوده "ریه و کبد" برابر با 1/91 تعیین شد. از 
آن جایی که مقدار سطح زیر منحنی نرمال )z( با درجه اطمینان 95 و 99 
درصد به ترتیب برابر با 1/96 و ۲/58 است، از همین رو بین بخش آلوده 
ریه با بخش آلوده کبد و بخش آلوده "ریه و کبد" اختالف معنی داری در 
سطح 0/01 درصد وجود داشت و این در حالی است که بین دو بخش 
کبد و بخش "ریه و کبد" به لحاظ میزان آلودگی اختالف معنی داری دیده 

نشد )جدول 1(.

ج– بررسی وضیعت کیست در اندام های مختلف گاوهای آلوده

بررسی 153 راس گاو کشتار شده که فقط از ناحیه ریه آلوده بوده اند، 
به  بارور  و  دژنره  استریل،  هیداتیک  کیست های  که  است  داده  نشان 
ترتیب 8۲ الشه، 49 الشه و ۲۲ الشه از مجموع دام های آلوده را به خود 
اختصاص داده  اند. انجام آزمون کای اسکوئر نسبت به وضعیت کیست ها 
احتمال  سطح  و  دو  آزادی  درجه  با  جدول  از  حاصل   x2 که  داد  نشان 
از میزان محاسبه شده  با 9/۲1 بوده و مقدار آن کمتر  برابر  99 درصد 
می باشد )35/41(. از همین رو می توان اذعان داشت بین میزان فراوانی 
کیست های استریل، دژنره و بارور موجود در ریه الشه های آلوده الاقل 
یک اختالف معنی داری با سطح احتمال 0/01 وجود دارد. در مرحله بعد 

جدول1- درصد آلودگی گاوهای کشتارشده شهرستان آمل در فصل های مختلف

جدول2- وضعیت کیست در الشه های گاو با تنها ریه آلوده

حروف کوچک در راست اعداد نشان دهنده وجود اختالف معنی دار با سطح احتامل 0/01 است.

حروف کوچک در راست اعداد نشان دهنده وجود اختالف معنی دار با سطح احتامل 0/01 است.

درصد آلودگیفراوانی نظریفراوانی آلودهتعداد الشه های مورد بررسیبخش های آلوده دامردیف

2971539951/51Aریه1

297649921/55Bکبد2

297809926/94Bریه و کبد3

درصد آلودگیفراوانی نظریفراوانی آلودهتعداد الشه های مورد بررسیوضعیت کیستردیف

153825153/59Aاستریل1

153495132/03Bدژنره2

153225114/38Bبارور3

مطالعه میزان شیوع، باروری و قدرت حیاتی  ...
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با محاسبه مقادیر z به صورت دو به دو در بین طبقات مختلف و مقایسه 
آن با مقادیر سطح زیرمنحنی نرمال اختالف معنی دار آن ها مورد بررسی 
قرار گرفت. در این تحقیق بیشترین وضعیت کیست مربوط به کیست 
استریل بوده )53/59 درصد( و پس از آن در مرتبه دوم کیست های دژنره 
شایان  )جدول۲(.  گرفتند  جای  درصد(   14/38( بارور  و  درصد(   3۲/03(
ذکر است مقادیر سطح زیر منحنی محاسبه شده در بین فراوانی وضعیت 
کیست استریل با هر یک از فراوانی های کیست دژنره و بارور به ترتیب 
برابر با 3/10 و 3/۲5 به دست آمد. از سوی دیگر مقدار سطح زیر منحنی 
نرمال بین فراوانی دو وضعیت کیست دژنره و بارور برابر با 0/78 تعیین 
شد. از آن جایی که مقدار سطح زیر منحنی نرمال )z( با درجه اطمینان 
95 و 99 درصد به ترتیب برابر با 1/96 و ۲/58 است، بین فراوانی کیست 
استریل با فراوانی کیست های دژنره و بارور ناحیه ریه در الشه های گاو 
آلوده اختالف معنی داری در سطح 0/01 درصد وجود داشت و این در 
حالی است که بین دو وضعیت فراوانی کیست های دژنره و بارور اختالف 

معنی داری مشاهده نشد )جدول۲(.
شایان ذکر است بررسی توصیفی داده های حاصل از میزان الشه های 
آلوده گاو در سنین مختلف حاکی از افزایش میزان آلودگی در سنین باالتر 
بوده است به شکلی که با افزایش سن میزان آلودگی ریه در الشه های 

آلوده افزایش داشته است )شکل ۲(.
بررسی 64 راس گاو کشتارشده که فقط از ناحیه کبد آلوده بوده اند، 
نشان داد که کیست های هیداتیک استریل، دژنره و بارور به ترتیب۲1 
الشه، ۲۲ الشه و ۲1 الشه از مجموع دام های آلوده را به خود اختصاص 
داده  اند. انجام آزمون کای اسکوئر نسبت به وضعیت کیست ها نشان داد 
که x۲ حاصل از جدول با درجه آزادی دو و سطح احتمال 99 درصد برابر 
با 9/۲1 بوده و مقدار آن بیشتر از میزان محاسبه شده می باشد )0/0۲6(. 

از همین رو می توان گفت بین میزان فراوانی کیست های استریل، دژنره 
و بارور موجود در کبد الشه های آلوده اختالف معنی داری وجود ندارد. 
در این تحقیق درصد فراوانی کیست های مختلف به ترتیب شامل استریل 
بوده  درصد(   3۲/81( بارور  و  درصد(   34/37( دژنره  درصد(،   3۲/81(
فراوانی وضعیت  بین  در  محاسبه شده  منحنی  زیر  مقادیر سطح  است. 
کیست استریل با هریک از فراوانی های کیست دژنره و بارور به ترتیب 
برابر با 0/11 و 0 به دست آمد. از آن جایی که مقدار سطح زیر منحنی 
نرمال )z( با درجه اطمینان 95 و 99 درصد به ترتیب برابر با 1/96 و ۲/58 
است، بین وضعیت کیست استریل، دژنره و بارور ناحیه کبد در الشه های 

گاو آلوده اختالف معنی داری مشاهده نشد )جدول3(.
در  گاو  آلوده  الشه های  میزان  حاصل  داده های  توصیفی  بررسی 
سنین مختلف حاکی از آن است که با افزایش سن میزان آلودگی کبد در 
الشه های آلوده روند رو به رشدی داشته است )شکل 3(. نتایج این تحقیق 
نشان داد، گاوهای دو و سه ساله نسبت به سنین باالتر از میزان آلودگی 
استریل  برخوردار می باشند. هم چنین کیست های هیداتیک  کبد کمتری 
اختصاص  به خود  را  آلوده  کبدهای  درصد   67/91 مجموع  در  دژنره  و 
داده است که این موضوع در بهداشت و کنترل بیماری از اهمیت باالیی 

برخوردار می باشد.
بررسی 80 راس گاو کشتارشده که هر دو اندام ریه و کبد آن ها آلوده 
به کیست بوده است، نشان داد کیست های هیداتیک استریل، دژنره و 
بارور به ترتیب ۲1 الشه، 33 الشه و ۲6 الشه از مجموع دام های آلوده 
و  کای اسکوئر  مقدار  تعیین  از  پس  البته  داده  اند.  اختصاص  خود  به  را 
در مرحله بعد با محاسبه مقادیر z به صورت دو به دو در بین طبقات 
مختلف و مقایسه آن با مقادیر سطح زیرمنحنی نرمال، اختالف معنی دار 
آن ها مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق نشان داد در مرتبه اول کیست 

شکل 2- فراوانی الشه های گاو با سنین مختلف با تنها ریه آلوده
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دژنره بیشترین میزان را به خود اختصاص داد )41/۲5 درصد( و پس از 
آن به ترتیب کیست های بارور )3۲/50 درصد( و استریل )۲6/۲5 درصد( 
جای گرفتند. شایان ذکر می باشد اختالف بین کیست های بارور با هر یک 
از کیست های دژنره و استریل به لحاظ آماری معنی دار نبود )جدول4(. 
مقادیر سطح زیر منحنی محاسبه شده در بین فراوانی وضعیت کیست 
دژنره با هریک از فراوانی های کیست استریل و بارور به ترتیب برابر با 
1/98 و 0/13 به دست آمد. از سوی دیگر مقدار سطح زیر منحنی نرمال 
بین فراوانی وضعیت کیست بارور و استریل برابر با 0/47 تعیین شد. از 
آنجایی که مقدار سطح زیر منحنی نرمال )z( با درجه اطمینان 95 و 99 
درصد به ترتیب برابر با 1/96 و ۲/58 است، بین فراوانی کیست دژنره با 
فراوانی کیست  استریل ناحیه "کبد و ریه"در الشه های گاو آلوده اختالف 
معنی داری در سطح 0/05 درصد وجود داشت. البته وضعیت کیست های 
بینابینی نسبت به وضعیت های کیست دژنره و استریل را  بارور حالت 

نشان داد )جدول4(.
دقت در داده های شکل 4 حاکی از آن است دام های دو ساله و سه 
ساله نسبت به سنین باالتر از میزان آلودگی کمتری برخوردار می باشند. 
در  دژنره  و  استریل  هیداتیک  کیست های  فراوانی  دیگردرصد  سوی  از 
مجموع 73/75 درصد آلودگی کیست های موجود در این الشه های آلوده 
را به خود اختصاص داده است که این مسئله در بهداشت و کنترل بیماری 

نقش با اهمیتی دارد.

د- قدرت حیاتی در کیست های هیداتیک بارور  

یکی از مسائل با اهمیت، تعیین درصد زنده مانی پروتواسکولکس های 
گرفت.  قرار  بررسی  مورد  نیز  تحقیق  این  در  که  است  هیداتید  کیست 
نتایج به دست آمده از این طرح تحقیقاتی نشان داد که بر اساس بررسی 
۲97 الشه آلوده به کیست هیداتید مشخص گردید که میزان ۲3/۲3 درصد 
دارای کیست هیداتید بارور بودند. به عبارت دیگر از ۲97 الشه آلوده 
انجام  با  بوده است.  بارور  دارای کیست هیداتید  آلوده  تعداد 69 الشه 
آزمایش زنده مانی بر روی پروتواسکولکس های کیست هیداتیک بارور، 
این  البته  با 36/5 درصد تعیین شده است.  برابر  میزان زنده مانی آن ها 
میزان در عضو ریه شامل 39/3 درصد زنده و 60/7 درصد غیرزنده بود 
و 66/3 درصد  زنده  با 33/7 درصد  برابر  نیز  کبد  با عضو  ارتباط  در  و 

غیرزنده تعیین گردید.

بحث
انگل  نوزادي  مرحله  حضور  از  ناشي  كه  هيداتيدوز  بيماری 
خسارات  ساليانه  است،  انسان  یا  و  دام  در  گرانولوزوس  اکینوکوکوس 
بهداشتی و اقتصادي فراواني را در جهان موجب مي گردد. در اين تحقيق 
از ۲097 راس گاو کشتارشده در کشتارگاه شهرستان آمل در طول يكسال، 
هيداتيك  كيست  آلودگی  دارای  درصد(   ۲۲/8( دام  راس   478 تعداد 
بوده اند. شایان ذکر است اگرچه گاو از نظر نقش در برقراری سيکل انگل 

جدول3- وضعیت کیست در الشه های گاو با تنها کبد آلوده

جدول4- وضعیت کیست در الشه های گاو با هر دو اندام  ریه و کبد آلوده

حروف کوچک در راست اعداد نشان دهنده وجود اختالف معنی دار با سطح احتامل 0/01 است.

حروف کوچک در راست اعداد نشان دهنده وجود اختالف معنی دار با سطح احتامل 0/01 است.

درصد آلودگیفراوانی نظریفراوانی آلودهتعداد الشه های مورد بررسیوضعیت کیستردیف

642121/3332/81Aاستریل1

642221/3334/37Aدژنره2

642121/3332/81Aبارور3

درصد آلودگیفراوانی نظریفراوانی آلودهتعداد الشه های مورد بررسیوضعیت کیستردیف

803326/6641/25Aاستریل1

802626/6632/50B Bدژنره2

802626/6626/50Bبارور3

مطالعه میزان شیوع، باروری و قدرت حیاتی  ...
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شکل 3- فراوانی الشه های گاو با سنین مختلف با تنها کبد آلوده

شکل 4- فراوانی الشه های گاو با سنین مختلف با هر دو اندام کبد و ریه آلوده
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در طبيعت، اهميت کمتری نسبت به گوسفند دارد، اما مطالعات انجام 
پذیرفته نشان می دهد ميزان شيوع این آلودگی در گاوهای ايران، به ويژه 
گاوهایی که به روش سنتی پرورش می يابند از گوسفند بيشتر است. به 
عنوان مثال بررسی یک ساله در شهرستان ماکو نشان داد که ۲4 درصد از 
دام های این منطقه آلوده به کیست هیداتیک بوده و آلودگی انسانی در 
این منطقه را نیز موجب شده است )13(. هم چنین در تحقیقی دیگر در 
کشتارگاه شهریار میزان آلودگی برابر با 1/4 درصد تعیین گردید )8(. البته 
در تحقیق حاضر، اگرچه درصد دام های سالم )77/۲ درصد( به صورت 
چشم گیری بیشتر از دام های آلوده بوده است، با این حال میزان آلودگی 
۲۲/8 درصد از دام های مورد بررسی از جنبه های اشاعه عفونت، تكميل 
موجب  انسان  سالمت  داشتن  اهمیت  همچنین  و  انگل  زندگي  چرخه 
برخوردار  ویژه ای  جايگاه  از  بهداشتی  و  اقتصادی  لحاظ  به  که  می شود 
باشد. البته بر اساس بررسی ۲97 الشه آلوده به کیست هیداتیک، میزان 

زنده مانی پروتواسکولکس ها برابر با 8/75 درصد تعیین گردید. 
باالی  آلودگی  بیانگر  تحقیقاتی  طرح  این  از  آمده  دست  به  نتایج 
کیست هیداتیک در اندام ریه )51/5 درصد( نسبت به اندام کبد )۲1/5 
درصد( در گاو می باشد که این تفاوت نیز معنی دار بوده است )جدول1(. 
همکاران  و  حسینی  توسط  پذیرفته  صورت  تحقیقات  راستا  همین  در 
 )1387( وهمکاران  نیا  واعظ  و   )1380( همکاران  و  یخچالی   ،)1379(
و   ۲۲  ،1۲( است  بوده  کبد  اندام  به  نسبت  ریه  اندام  افزایش  از  حاکی 
در  خود  تحقیقات  در   )۲01۲( همکاران  و  زاللم  است  ذکر  شایان   .)۲3
کشور اتیوپی نیز آلودگی اندام ریه را 48 درصد و آلودگی در اندام کبد 
را 31/7 درصد تعیین نمودند )۲5(. البته الخمصی و همکاران )۲011( در 
تحقیقات خود در کشور عراق نشان دادند که میزان آلودگی در بافت کبد 
گاو )90 درصد( و میزان آلودگی در بافت ریه گاو )۲۲/۲ درصد( بوده 
است. الزم به یادآوری است در ارتباط با آلودگی قابل توجه اندام ریه 
نسبت به سایر اعضای بدن همانند کبد می توان به نقش فاکتورهایی نظیر 
وضیعت آناتومیکی اندام مذکور، افزایش میزان خون رسانی، سن دام در 
دام  بدن  ایمنی بخش های مختلف  پاسخ  میزان  زمان کشتار و هم چنین 

نسبت به این آلودگی را در نظر داشت )3(.
آماره های توصیفی این تحقیق نشان داد با افزایش سن دام فراوانی 
روند  مطالعه  مورد  مختلف  اندام های  در  هیداتیک  کیست  به  آلودگی 
افزایشی داشته است به طوری که گاوها در طبقات سنی دو و سه سالگی 
نسبت به هر یک از طبقات سنی چهار و پنج سالگی و همچنین سنین 
باالتر، کاهش قابل مالحظه ای داشته اند )شکل های ۲، 3 و 4(. تحقیقات 
تورگرسن و همكاران )۲00۲( و همچنین زاللم و همكاران )۲01۲( نتایج 
مشابهی را نشان داده است به شکلی که با افزایش سن دام میزان آلودگی 
آنها به کیست هیداتیک و همچنین فراوانی کیست در اندام های آلوده 
دام نیز افزایش یافته است )۲1، ۲5(. الزم به یادآوری می باشد با افزایش 
سن دام احتمال در معرض قرار گرفتن آن ها با عامل بیماری )تخم انگل( 
همین  در  می یابد.  افزایش  دام  آلودگی  میزان  و  شده  بیشتر  محیط  در 
راستا کاهش فعالیت سیستم ایمنی بدن دام که به دنبال باال رفتن سن 
شکل می گیرد، عاملی مهم در افزایش فراوانی آلودگی در دام های مسن تر 

است. 
بودند،  آلوده  ریه  ناحیه  از  که  کشتارشده  گاو  راس   153 بررسی  با 

ترتیب  به  بارور  و  دژنره  استریل،  هیداتیک  کیست های  گردید  مشخص 
را موجب  ریه  آلودگی  از  53/60 درصد، 3۲/0۲ درصد و 14/38 درصد 
از  درصد   85/6۲ مجموع  در  ساخت  مشخص  تحقیق  این  نتایج  شدند. 
)جدول۲(.  بودند  غیربارور  آلوده  گاوهای  در  ریه  کیست های هیداتیک 
بود،  آلوده  کبد  ناحیه  از  که  گاو کشتارشده  دام  بررسی 64  با  همچنین 
مشخص شد کیست های هیداتیک استریل، دژنره و بارور به ترتیب 3۲/81 
از آلودگی کبد را موجب شده و  درصد، 34/38 درصد و 3۲/81 درصد 
در مجموع 67/19 درصد از کیست های هیداتیک کبد در گاوهای آلوده 
غیربارور بودند. در ارتباط با وضعیت کیست های هیداتیک در 80 الشه 
میزان  داد  نشان  بود،  آلوده  آنها  کبد  و  ریه  اندام  دو  که هر  آلوده  گاو 
کیست های استریل، دژنره و بارور به ترتیب برابر با ۲6/50 درصد، 41/۲5 
درصد و 3۲/50 درصد بود و میزان کیست های غیربارور در این دسته از 
گاوهای آلوده نیز برابر با 67/75 درصد تعیین گردید )جدول3(. الزم به 
)۲003( و همچنین زاللم و همكاران  یلدیز و همكاران  است.  یادآوری 
کیست های  توجه  قابل  افزایش  زمینه  در  مشابهی  نتایجی  به   )۲01۲(
غیربارور در اندام های مختلف دام های آلوده اشاره داشتند )۲4 و ۲5(. 
شایان ذکر است تفاوت در میزان باروری کیست هیداتیک برای گونه های 
مختلف دام را باید در سویه های مختلف انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس 
جستجو نمود )5(. همچنین ژنوتیپ سویه انگل نیز بر روی میزان باروری 
کیست هیداتیک در میزبان واسط تاثیر به سزایی دارد. محققان بر نقش 
الگوی عفونت کیست هیداتیک  انگل و نوع میزبان در چگونگی  سویه 
تاکید دارند )9(. سعید و همکاران )۲000( نیز از تاثیر گونه میزبان واسط 
و منطقه جغرافیائی مورد مطالعه بر میزان باروری کیست اشاره داشتند 

 .)17(
براساس نتایج این تحقیق میزان درصد کیست های هیداتیک غیربارور 
در اندام های ریه آلوده، کبد آلوده و دام هایی که هر دو اندام ریه و کبد 
آنها آلوده بوده است به ترتیب برابر با 85/6۲ درصد، 67/19 درصد و 
میزان  افزایش  است  یادآوری  به  الزم  است.  شده  تعیین  درصد   65/75
همكاران  و  زاللم  تحقیقات  در  کبد  اندام  به  نسبت  ریه  اندام  آلودگی 
و  بافت شناسی  ساختار  به  این موضوع  البته   .)۲5( گردید  تائید   )۲01۲(
آناتومی ریه مرتبط بوده به شکلی که اندام ریه نرم تر از اندام کبد است، 
کیست ها در آن به راحتی رشد نموده و میزان باروری آن ها نیز افزایش 
می یابد )11(. از سوی دیگر زاللم و همکاران )۲011( در تحقیقات خود 
تعیین نمودند کیست هیداتیک در گاوهای جوان به میزان 100 درصد 
غیربارور بوده که با افزایش سن بر میزان باروری این کیست   ها افزوده 
می شود. هم چنین در دام های کم سن، کیست ها جوان بوده و فاقد فرصت 
الزم برای باروری هستند، با باال رفتن سن دام میزان باروری کیست های 

تشکیل شده نیز افزایش خواهد یافت. 
نتایج این طرح تحقیقاتی نشان داد میزان درصد قدرت حیاتی کیست 
هیداتیک در مجموع 36/5 درصد بوده است که این میزان در اندام کبد 
33/7 درصد، در اندام ریه 39/3 درصد می باشد. در همین راستا عالمیان 
حیاتی  قدرت  کرد،  شهر  در  گوسفندان  روی  بر  خود  تحقیقات  در  نیز 
کیست هیداتیک را در اندام های کبد و ریه به ترتیب 71/7 درصد و 76/8 
ساخت  مشخص  حاضر  تحقیق  نتایج  هم چنین   .)۲( نمود  تعیین  درصد 
کیست های  در  موجود  پروتواسکولکس های  از  درصد   63/5 خوشبختانه 

مطالعه میزان شیوع، باروری و قدرت حیاتی  ...
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هیداتید اندام های آلوده الشه های گاو به صورت غیرزنده می باشند که 
این امر به نوبه خود در اپیدمی و کنترل این آلودگی انگلی نقش به سزایی 
خواهد داشت. در مجموع نتایج این طرح تحقیقاتی تصویری روشن از 
شرایط حاکم برمیزان آلودگی، وضعیت باروری و قدرت حیاتی کیست های 
ارائه می نماید. بدیهی  هیداتید را در گاوهای کشتارشده شهرستان آمل 
بهینه،  مدیریت  اعمال  در ضرورت  اهمیتی  با  نقش  اطالعات  این  است 
استان  کشتارگاه های  سطح  در  بهداشتی  نظارت  و  آلودگی  عامل  کنترل 

مازندران دارد.
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