شهرستان سمنان ،مطالعه کشتارگاهی یک ساله
دریافت1396/09/11 :

جمشیدی ،ک.
پذیرش1399/11/18 :

خالصه
مطالعه کشتارگاهی شامل  4فصل از ابتدا تا انتهای سال  94و به منظور ارزیابی وضعیت شترهای کشتاری بلحاظ آلودگی به هیداتیدوزیس
احشایی و بررسی خصوصیات کیست هیداتید در کشتارگاه صنعتی شهرستان سمنان استان سمنان به اجرا در آمد .از مجموع  254نفر شتر نحر
شده در این کشتارگاه که تحت معاینات پس از کشتار قرار گرفتند 51 ،نفر ( )% 20/8آلوده به کیست هیداتید در احشاء مختلف شامل ریه ،کبد و
طحال تشخیص داده شدند .آلودگی قابل توجه در شترهای باالی  10سال مشاهده شد .از مجموع  51نفر شتر آلوده؛  25مورد ( )%9/81آلودگی
فقط در ریه ها 11 ،مورد ( )%4/33آلودگی فقط در کبد 16 ،مورد ( )%6/29آلودگی در کبد و ریه و  2مورد ( )%0/78در کبد ،ریه و طحال را
نشان دادند .از مجموع  70اندام احشایی دارای کیست باالترین تعداد در ریه ها ( )%58/57و بدنبال آن در کبد ( )%38/57و طحال ()%2/85
مشاهده شد .از مجموع  405عدد کیست بررسی شده  %16/79کلسیفه بودند .باالترین میزان کیست کلسیفه در کبد و پس از آن در ریه ها
وجود داشت .نتایج حاصل از تحقیق پیش رو نشان داد هیداتیدوزیس یکی از بیماری های انگلی مهم در منطقه تحت مطالعه می باشد .براساس
نتایج حاصل از این مطالعه و موقعیت فعلی کشتارگاه های استان ،توجه جدی برای پیش گیری و کنترل این بیماری قابل تذکر می باشد.
واژه های کلیدی :شتر ،کیست هیداتید ،کشتارگاه ،سمنان
 .1گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار ،ایران
*نویسنده مسؤولk.jamshidi@iau-garmsar.ac.ir :
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میزان شیوع هیداتیدوزیس احشایی در شتر یک کوهانه (،)Camelus deromedarius
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مقدمه
هیداتیدوزیس ( )echynocuccosis Cysticکه یکی از مهم
ترین آلودگی های انگلی دام در سطح جهان و یکی از شایع ترین
بیماری های زنوتیک با منشاء انگلی شناخته شده است ،توسط مرحله
الروی کرم نواری به نام granulosus Echinococcus
بوجود می آید ( Cringoliو همکاران2007 ،؛ Craigو همکاران
 .)2007انگل های بالغ در روده کوچک سگ ها و دیگر گوشتخواران
یافت می شوند (1999 ، Kassai؛ .)1982 ، Soulsby
طیف وسیعی از پستانداران اهلی (گوسفند ،بز ،گاو و شتر) و وحشی و
همچنین انسان میزبان های واسط را تشکیل می دهند .که در آن مرحله
الروی کیست هیداتید ،پس از بلع تخم انگل از راه دهان ،شکل می گیرد
(1990 ،Gemmel؛  .)2003 ،Seimenisدام های اهلی از
قبیل گوسفند ،بز ،گاو ،شتر و خوک با بلع تخم انگل بهمراه آب
و علوفه آلوده آلودگی را کسب می کنند .پس از بلع اونکوسفرها
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(مرحله الروی) بدرون دیواره روده نفوذ کرده به اندام های احشایی
از قبیل کبد ،ریه ،قلب ،و کلیه حیوان و انسان می رسند (Fakhar
و .)Sadjjadi2007
در چرخه زندگی ، Echinococcus granulosus
گوشتخواران اهلی و وحشی هردو نقش میزبان نهایی را بازی می
کنند که با بلع آالیش ها و ضایعات دارای اشکال الروی (کیست
هیداتید) و حاوی پروتواسکولکس آلوده شده ،مرحله بالغ انگل را در
روده حیوان بوجود می آورد .سگ ها منبع اصلی آلودگی بشمار می
آیند ،اگرچه در برخی مناطق شغال ها ،کفتارها ،روباه ها ،و گرگ ها
می توانند به عنوان میزبان اصلی عمل کنند ( Fathiو همکاران،
.)2012
وجود شرایط آب و هوایی و اکولوژیک مناسب ،اوضاع مرسوم محلی
و سنتی مانند تعداد زیاد کشتارگاه های کوچک با تجهیزات ناقص
و بدون مدیریت و بازرسی بهداشتی ،ذبح خانگی حیوانات اهلی
جمعیت زیاد سگ های ولگرد به عنوان فاکتورهای اصلی و موثر
در پایداری  granulosus Echinococcusدر سرزمین های
حاشیه دریای مدیترانه گزارش شده اند ( Seimenisو همکاران،
.) 2006
توانایی در سازش پذیری با طیف وسیعی از گونه های میزبانی،
توزیع و گسترش وسیع این انگل را توجیه می کند .عالوه بر آن
احتماال بدلیل این طیف وسیع میزبان ها تنوع ژنیتیکی بزرگی در
بین سویه های  granulosus Echinococcusدیده می شود
( Thompsonو .)2002 ،McManus
بیماری کیست هیداتید در آسیا ،حوزه دریای مدیترانه ،آمریکای
جنوبی و آفریقا به عنوان یک مسئله مهم بهداشتی تلقی می شود

و طی سال های اخیر شیوع بیماری در اروپا و آمریکای شمالی
نیز گسترش پیدا کرده است ( .)2002 ،Khurooبیماری کیست
هیداتید با عامل  granulosus Echinococcusدر تمام
مناطق مختلف ایران شیوع دارد ،بویژه در مناطق روستایی جایی که
احشاء آلوده به صورت غلط معدوم می شود و  /یا ذبح دام به غلط
در داخل دامداری صورت می گیرد ( Fathiو همکاران.)2012 ،
بررسی های مختلف در سراسر کشور نشان دهنده
شیوع کیست هیداتید در گوسفند ،بز ،گاو و شتر است
( Mobediو همکاران1970 ،؛  Moghaddarو همکاران،
 .)1992بعالوه موارد ابتالی انسانی مرتبا در کشور مشاهده می شود
و گزارشات زیادی از شناسایی کرم های بالغ در سگ ،شغال و گرگ
ها وجود دارد ( Mobediو همکاران.)1973 ،
تا کنون سه چرخه مجزای granulosus Echinococcus
در ایران شناسایی شده است .چرخه اهلی بین سگ ها و دام
ها ،چرخه بیابانی بین سگ ها و شترها و چرخه جنگلی بین
گوشتخواران و نشخوارکنندگان وحشی .در چرخه اهلی شیوع
متوسط  granulosus Echinococcusدر بین سگ های
اهلی  %23/45گزارش شده که از  %3/3تا  %63/3بسته به شرایط
محلی متفاوت است ( Eslamiو  .)1998 ،Husseiniگوسفند و
شتر به ترتیب با  %88و  %70کیست های بارور مهم ترین میزبان
های واسط و گاو با  %19کیست بارور به عنوان ضعیف ترین میزبان
واسط  granulosus Echinococcusدر ایران شناسایی
شده اند ( 2009 ،Rokni؛  Hosseiniو .)1998 ،Eslami
میزان شیوع آلودگی و میزان باروری کیست در گوسفند زیاد
است ( Dalimiو همکاران2002 ،؛  Mehrabaniو
همکاران1999 ،؛  Hosseiniو 1998 ،Eslami؛ Oryan
و همکاران .)1996 ،شترها در اکثر مناطق بیابانی و خشک
کشور وجود داشته و عموما آلوده به Echinococcus
 granulosusبوده از میزان باالی باروری کیست برخوردار
می باشند ( Dalimiو همکاران2002 ،؛  Hosseiniو
1998 ،Eslami؛  Moghaddarو همکاران1992 ،؛
 Mobediو همکاران .)1970 ،بر اساس مطالعات اپیدمیولوژیک
شترها بظاهر مخازن مهم آلودگی برای انسان بشمار می آیند
( 2009 ،Rokni؛  Eckertو همکاران.)1989 ،
مطالعه سیستمیک در خصوص بیماری های شتر ،بویژه بیماری های
با منشاء کرم ها ،بسیار کم بوده و مقاالت منتشر شده تاکنون تقریبا
به صورت گزارش و سوابق بیماری های انگلی و مواردی از مطالعات
فیلدی در خصوص بکارگیری فراورده های ضد انگلی بوده است

مواد و روش کار
محل مطالعه
این مطالعه در کشتارگاه صنعتی شهرستان سمنان و با استفاده از
آزمایشگاه های تخصصی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد گرمسار به اجرا در آمده است .این استان با وسعتی برابر 97491
كیلومتر مربع  % 5/8از مساحت كشور را به خود اختصاص داده است
و مساحت آن حدود چهار برابر استان تهران میباشد .این استان از
 34درجه و  13دقیقه تا  37درجه و  20دقیقه عرض شمالی و از
 51درجه و  51دقیقه تا  57درجه و  3دقیقه طول شرقی با مركزیت
شهرستان سمنان از جانب شمال به استان مازندران و گلستان ،از
جنوب به استان اصفهان ،از مشرق به استان خراسان و از مغرب به
استان تهران محدود است .در ایران تقریبا  148000نفر شتر وجود
دارد ،که این کشور را در رتبه پنجم کشورهای پرورش دهنده شتر
در آسیا قرار داده است .جمعیت شتر در استان سمنان  %3/51کل
جمعیت شتر کشور گزارش شده است (.)2003 ،.OIE
نمونه برداری
در این مطالعه که به مدت یک سال ،شامل  4فصل و از ابتدا تا
انتهای سال  1394طول کشید ،تمامی  254نفر شتر که جهت نحر
به کشتارگاه ارجاع داده شدند یک به یک مورد بازرسی پس از
کشتار قرار گرفتند .معاینات پس از کشتار از طریق بازرسی بصری
یا مالمسه و در صورت لزوم برش اندام های احشایی (کبد ،ریه و
طحال و غیره ) صورت گرفت و حضور کیست هیداتید و توزیع
آنها بر اساس اندام درگیر ،گروه سنی ،جنس و فصل ثبت گردید.
کیست های هیداتید به دقت جدا و بطور مجزا بر اساس نوع اندام
در ظروف تمیز جمع آوری و جهت شناسایی سایر خصوصیات به
آزمایشگاه ارسال گردیدند .ارزیابی خصوصیات کیست هیداتید به
منظور دستیابی به وضعیت کیست ها صورت گرفت.
بررسی اندازه کیست

نتایج
میزان شیوع
میزان شیوع هیداتیدوزیس در اندام های مختلف  254نفر شتر ذبح
شده در در کشتارگاه صنعتی شهرستان سمنان بر اساس تفاوت های
جنس و سن و در فصول مختلف سال و طی  1سال در جداول شماره
 2 ،1و  3نشان داده شده است .از مجموع  254نفر شتر ذبح شده و
معاینه شده پس از کشتار 51 ،نفر (  )%20/8آلوده به کیست هیداتید
بودند ،که هر کدام یک یا چند کیست در اندام های مختلف احشایی
خود (کبد ،ریه و طحال) داشتند.
در بین شترهای ذبح شده 33 ،نفر از مجموع  157نفر شتر
نر ( )% 61/81و  18نفر از مجموع  97نفر شتر ماده (38/18
 )%آلوده به کیست هیداتید شناسایی و ثبت شدند (جدول.)1-
میزان آلودگی به کیست هیداتید در گروه های سنی مختلف
( ، 10 – 5 ، ≥ 5و ≥  )10نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت
(جدول.)2-
میزان شیوع آلودگی بر اساس سن تفاوت معناداری را نشان داد (p
<  .)0.05به این شکل که شترهای باالی  10سال باالترین میزان
آلودگی را نشان دادند ( )0.05 < pدر حالیکه تفاوت معناداری
بلحاظ جنس بین نرها و ماده ها وجود نداشت ( .)0.05 < pارتباط
مستقیمی بین میزان آلودگی ،تراکم آلودگی و سن میزبان مشاهده
شد (جدول . )1 -
باالترین میزان شیوع آلودگی در پاییز ثبت شد (( )%22/24جدول-
 )3در حالیکه میزان شیوع کیست هیداتید در فصول مختلف سال
تفاوت معناداری را نشان نداد.
توزیع کیست هیداتید
توزیع کیست هیداتید در الشه ها بر اساس اندام درگیر و موقعیت
آناتومیک در جداول  4و  5نشان داده شده است .از مجموع 405
کیست جدا شده از شترهای آلوده (مثبت) تعداد  265کیست در ریه
( 133 ،)%65/43کیست در کبد ( ،)%32/83و  7کیست در طحال
( )%1/72حیوانات وجود داشت (جدول  .)5 -متوسط تعداد کیست
ها در ریه ،کبد و طحال به ترتیب  4/92 ،6/46و  3/5بود .متوسط
تعداد کیست ها در هر حیوان براساس گروه سنی در جدول  2نشان
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( Barakaو همکاران .)2000 ،تاکنون موارد محدودی از آلودگی
های انگلی شتر در استان های شمال شرقی کشور گزارش شده
است .بنابراین پیش از هرگونه اقدام عملی در راستای کنترل بیماری
های انگلی ضروریست ابتدا اطالعاتی در خصوص میزان شیوع این
بیماری ها در دام های هر منطقه از کشور بدست آورد .به همین
منظور مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان شیوع نسبی ،پراکندگی
آناتومیک بلحاظ نوع اندام احشایی درگیر و گروه سنی در شترهای
نحر شده در کشتارگاه صنعتی شهرستان سمنان در شمال شرق
کشور به اجرا در آمد.

بر اساس روش ارائه شده توسط ( )1990 ،Schantzو با استفاده
از یک کولیس مدرج قطر کیست های هیداتید در اندام های احشایی
مختلف و در سه اندازه کوچک (قطر کمتر از  4سانتی متر) ،متوسط
(قطر بین  4و  8سانتی متر) و بزرگ (قطر بزرگتر از  8سانتی متر)
تقسیم شدند.
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جدول .1الگوی توزیع آلودگی و میزان شیوع نسبی کیست هیداتید در شتر های نحر شده در کشتارگاه شهرستان گرمسار براساس گروه سنی و جنس
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جدول .2الگوی توزیع کیست هیداتید در شترهای نحر شده براساس تعداد متوسط کیست در هر شتر
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جدول .3الگوی توزیع کیست هیداتید در شترهای نحر شده براساس فصل و جنس
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٠%/٧٨

جدول .4الگوی توزیع کیست هیداتید در شتر های نحر شده براساس اندام درگیر

اندام
ريه

كﺒد

طحال

تعداد اندام
ﻣﺜﺒﺖ
٤١
٢٧
٢

٧٠

شيوع نسﺒي
٥٨%/٥٧
٣٨%/٥٧
٢%/٨٥
١٠٠

شمارش كيسﺖ
تعداد كل
٢٦٥
١٣٣
٧

٤٠٥

ﻣتوسط تعداد

كيسﺖ در هر اندام
٦/٤٦
٤/٩٢
٣/ ٥

جدول .5توزیع و تعداد اندام های آلوده به کیست در شترهای نحر شده در کشتارگاه

درصد
٦٥/٤٣
٣٢/٨٣
١/٧٢
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تصویر  .1ریه شتر .کیست هیداتید .به حضور کپسول بافت همبند ،ارتشاح سلول های التهابی و کالپس آلوئول های ریه توجه شود.
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تصویر  .2ریه شتر .کیست هیداتید .به حضور غشایی هیالینه در داخل کپسول بافت همبند توجه شود.

تصویر .3کبد شتر .کیست هیداتید.

تصویر .4کبد شتر .کیست هیداتید .نقاط متراکم ارتشاح سلول های التهابی در اطراف الیه فیبروزه مشاهده می شود.

داده شده است.

ازمجموع  70عدد احشاء آلوده به کیست هیداتید باالترین میزان
شیوع نسبی در ریه 41 ،مورد ( )%58/57و بدنبال آن به ترتیب 27
مورد در کبد ( )%38/57و  2مورد در طحال ( )%2/85مشاهده شد.
توزیع کیست هیداتید در بین اندام های حیوانات آلوده به شکل قابل
توجهی در بین شترها متفاوت بود (.)0.05 < p
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بحث
بیماری کیست هیداتید یکی از بیماری های انگلی عمده در انسان
و حیوانات در ایران بشمار می آید .مطالعه پیش رو نشان داد که
 %20/07شترهای نحر شده مبتال به کیست هیداتید بودند .میزان
شیوع کیست هیداتید در شتر در ایران بین  %11/4تا  %70گزارش
شده است ( 2005 ،Ahmadi؛  .)2009 ،Rokniمیزان متوسط
آلودگی به کیست هیداتیک در گوسفندان ،بزها و گاوها در ایران به
ترتیب حدود ( %10دامنه آن بین  %1الی ( %6/5 )%50دامنه آن
بین  %0/5الی  )%20و ( %12دامنه آن بین  % 1الی  )%28گزارش
شده است (.)2012 ،.Mirzaei
میزان شیوع آلودگی به کیست هیداتید در شتر در کشتارگاه
اهواز  ،)1962 ،Khalili( %11/2در کشتارگاه تهران
 Mobedi( %64و همکاران  ،)1970در جنوب کشور
 Afshar( %42/8و همکاران ،)1971 ،در استان خراسان
 Motakef( %11/4و همکاران ،)1976 ،در استان کرمان
 Fathi( %20/73و همکاران ،)2012 ،در  5استان ایران %35/2
( )2005 ،Ahmadiو گزارش شده است.
یافته های این مطالعات شیوع باالی هیداتیدوزیس در شتر های
نحر شده در کشتارگاه های کشور را نشان می دهد .وسعت و

گسترش نتایج ثبت شده در کشتارگاه های مختلف به فاکتورهای

متعددی بستگی دارد .این فاکتورها می توانند شامل تفاوت های
فرهنگی ،اجتماعی ،وضعیت پراکندگی سگ ها در نواحی مختلف،
سن میزبان ،فراوانی میزبان های نهایی ،میزان تراکم دام ها و
مدیریت حیوانات تحت مطالعه باشد ( Macphersonو همکاران
1985؛ .)2010 ،Ibrahim
یافته های مطالعه حاضر نشان داد که در شتر های نر میزان ابتال
به کیست هیداتید بیشتر از شترهای ماده بود Fathi .و همکاران
( )2012نیز در مطالعات خود در کشتارگاه شهرستان کرمان نیز به
نتیجه مشابهی دست یافتند .میزان باالی ابتالی حیوانات نر به
کیست هیداتید در این مطالعه را می توان به تعداد باالی شترهای
نر کشتاری در مقایسه با ماده ها در کشتارگاه نسبت داد .از آنجایی
که تفاوت معنا داری بین شترهای نر و ماده در میزان ابتال به
هیداتیدوزیس مشاهده نشد لذا بنظر می رسد جنس حیوانات تحت
مطالعه تاثیری در میزان ابتال به کیست هیداتید ندارد.این موضوع با
یافته های )Hailuو همکاران )2011 ،.و )Salam – Abdul
و  )1988 ،.Farahکه میزان باالتر هیداتیدوزیس در شترهای ماده
نسبت به شترهای نر را ،به ترتیب از اتیوپی و کویت گزارش دادند،
کامال در تضاد است .این محققین علت را در نگهداری شترهای
ماده در محل زندگی انسان برای دستیابی به شیر آنها و قرار گرفتن
حیوان در مجاورت سگ در این اماکن دانسته اند ،و عالوه بر آن
اینکه شترهای ماده چون برای تولید مثل مورد استفاده قرار میگیرند
لذا برای مدت طوالنی تری نسبت به شترهای نر نگهداری می
شوند و به همین دلیل زمان بیشتری را برای ابتال به عفونت در
اختیار دارند.
در مطالعه حاضر تفاوت معناداری در میزان ابتال به کیست هیداتید بین

بیشترین تعداد کیست هیداتید در ریه ها ( )%46/20و سپس بدنبال
آن در کبد ( )%20/41بود.کبد ها و ریه ها شایع ترین و فراوان ترین
اندام احشایی مبتال به کیست هیداتید در مطالعه کشتارگاهی حاضر
بودند .پیش از این ( Fathiو همکاران،.Ahmadi( ،)2012 ،.
 )2005و ( Ibrahimو  )1998 ،. Craigو ( Hailuو همکاران،.
 )2011نیز در مطالعات خود نشان دادند که ریه ها شایع ترین و
فراوان ترین اندام احشایی مبتال به کیست هیداتید در شتر بودند.
البته قابل ذکر است که این یافته ها با یافته های محققین دیگر
همچون ( Hafiz-Abdlو همکاران1986 ،؛  Haridyو
همکاران )2006 ،که در مطالعات خود آلودگی باالتر کبد نسبت به
ریه ها را گزارش دادند مغایرت دارد.
این که چرا کبد ها و ریه ها شایع ترین و فراوان ترین اندام های
احشایی مبتال به کیست هیداتید هستند را می توان چنین توجیه کرد
که کبد و ریه اولین اندام احشایی با باالترین شبکه مویرگی هستند
که در مسیر اونکوسفرهای مهاجر اکی نوکوکوس ،که از طریق ورید
پورتال وارد گردش خون سیستمیک می شوند  ،قرار دارند و این
اونکوسفرها پیش از مواجهه با هر اندام محیطی دیگر با سیستم
تصفیه (فیلترینگ) کبدی و ریوی برخورد می کنند (Kebede
و همکاران  .)2009در این مطالعه مشاهده شد که کیست های
هیداتید از یک الگوی وابسته به سایز تبعیت می کردند .بطوریکه
در مشاهدات مشخص شد که کیست های کوچک کلسیفه بودند.
علت این پدیده را می توان به مکانیزم های دفاعی میزبان در کشتن
موثر الروهای انگلی در مراحل اولیه شکل گیری آن نسبت داد.
علت اصلی وقوع و مشاهده کیست های متوسط تا بزرگ در ریه
را می توان به قوام نرم ریه ها نسبت داد در حالیکه وجود تعداد

که در شترها میزان باالی کیست بارور پدیده ای شایع و عمومی
است ( Mobediو همکاران .)1970 ،لذا این حیوان به عنوان
منبع بالقوه قدرتمندی برای ایجاد عفونت و آلودگی سگ ها بشمار
می آید .کیست ها بسته به موقعیت جغرافیایی گونه میزبان ،موقعیت
آناتومیک ،اندازه و نوع کیست ،میتواند درجات متفاوتی از باروری را
داشته باشد ( Dalimiو همکاران.)2002 ،
همانطور که مالحظه می شود میزان آلودگی شترهای شهرستان
سمنان به کیست هیداتیک  %20/07مشاهده شد که از متوسط
آلودگی گوسفندان ( ،)%10گاوها ( )%12و بزهای ( )%6/5کشور به
این انگل بیشتر است.
لذا با توجه به میزان باالی شیوع آلودگی شتر به کیست هیداتید
شهرستان سمنان چنان نتیجه گرفته می شود که این حیوان نقش
مهمی در تداوم چرخه زندگی  granulosus .Eدر این منطقه
از کشور را بازی می کند.
این یافته با یافته سایر محققین از جمله  Fathiو همکاران
( )2012مطابقت دارد .در نواحی آلوده به Echinococcus
 granulosusدر ایران نشان داده شده است اکثریت دام های
آلوده به  granulosus .Eمی توانند به صورت بالقوه به عنوان
ذخیره گاه این آلودگی برای انسان عمل کنند ( Daryaniو
همکاران .)2009 ،.این موضوع نکته کاربردی مهمی برای کنترل
هیداتیدوزیس و بهداشت عمومی بشمار می آید.
اعمال قوانین و مقرراتی که قاطعانه مانع ذبح سنتی دام خارج
از کشتارگاه می گردد ،بکارگیری قوانین مربوط به نگهداری سگ
مانند ثبت ،درمان ،و حذف سگ های ولگرد ،ارتقاء آگاهی عمومی
در خصوص هیداتیدوزیس ،تاسیس کشتارگاه های استاندارد بهمراه
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گروه های سنی مختلف مشاهده شد ،بطوریکه شترهای باالی 10
سال از باالترین میزان ابتال برخوردار بودند .نتایج مشابهی نیز توسط
( Fathiو همکاران )2012 ،.در مطالعات خود در کشتارگاه کرمان،
 )Hailuو همکاران )2011 ،.از اتیوپی Azfel( )،و ،.Dakkak
 )2006از مراکش )2008 ،. )Rinaldi،از ایتالیا و )Ibrahim
و همکاران )2008 ،.از ترکیه گزارش شد .وقوع چنین پدیده ای را
می توان به این حقیقت نسبت داد که حیوانات پیرتر عالوه بر
اینکه زمان بیشتری برای قرار گرفتن در معرض آلودگی به تخم
 granulosus Echinococcusداشته اند بلکه از ایمنی
ضعبف تری در مبارزه علیه عفونت برخوردار می باشند )Hailu
و همکاران2011 ،؛  Ibrahimو همکاران2008 ،؛ ،Himonas
.(1987
بر اساس محاسبات صورت گرفته در این مطالعه نشان داده شد که

زیاد کیست های کلسیفه شده کبد را می توان به دلیل وجود تعداد
زیاد سلول های رتیکولواندوتلیال و واکنش فراوان بافت همبند در
این اندام نسبت داد .به همین دلیل درصد باالی وقوع کیست های
کوچک می تواند بدلیل پاسخ ایمنولوژیک میزبان ،که مانع توسعه
اندازه کیست می گردد ،باشد (.)1999 ،Lahmar
توزیع کیست هیداتید بر اساس اندام و موقعیت آناتومیک در جداول
 1و  2نشان داده شده است .در این تحقیق از مجموع  51نفر شتر
مبتال به کیست هیداتید  25مورد ( )%46/20واجد کیست هیداتید
فقط در ریه ها 11 ،مورد ( )%20/41واجد کیست هیداتید فقط در
کبد  ،16مورد ( )%29/65واجد کیست هیداتید در کبد و ریه و  2مورد
( )%0/78در ریه ،کبد و طحال بودند .این نتایج نشان می دهد که
ریه ها مواضع غالب و رایج در شکل گیری کیست هیداتید هستند.
ارزیابی های مختلف صورت گرفته در سراسر کشور نشان داده است
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کانال ها و چاه های معدوم سازی بویژه در نواحی روستایی ،اجرای
خدمات اجباری بازرسی گوشت و مطالعه و بررسی دقیق فاکتورهای
اپیدمیولوژیک محلی که در گسترش هیداتیدوزیس در نواحی مختلف
محل مطالعه نقش دارند مانند وجود میزبان های مختلف و وضعیت

زندگی انسان ها که برای بکارگیری استراتژی کنترل در منطقه
ضروریست ،توصیه می گردد .این اقدامات به شکل قابل توجهی
انتقال کیست هیداتید از کشتارگاه ها به میزبان های مورد هدف در
منطقه را کاهش می دهد.

تشکر و قدردانی
نگارنده بر خود الزم می داند از مسئولین محترم اداره کل دامپزشکی استان سمنان و کارکنان آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی واحد گرمسار
به جهت تأمین امکانات و شرایط الزم برای انجام این پژوهش تشکر نمایند.
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Abstract
A cross-sectional study was conducted during four seasons from April 2016 to Mach 2017
to assess the status of cystic hydatidosis in the slaughtered camels at the Semnan municipal
slaughterhouse, in Semnan province.
Hydatid cyst count and characterization were conducted based on routine meat inspection. Out
of the total of 254 camels (97 females and 157 males divided in three age groups as <5, 5–10,
and >10 years old) examined visually and manually by palpation and incision, 51(20/07%)
were found harboring hydatid cysts in lung, liver and spleen.
A significantly higher infection was detected in older camels (P<0.05) than younger ones. Of
the total 51 infected, 25 (9.81 %) had hydatid cysts only in the lung, 11 (4.33 %) in the liver,
16 (6.29 %) in both the liver and lungs, and 2 (0.78 %) in lung, liver and spleen. Out of the
70 viscera harboring hydatid cysts, the highest (58.57%) was the lungs followed by the liver
(38.57%), and the spleen (2.85%). In addition, out of the total 405 cysts collected, 16.79% were
calcified cysts. The rate of cyst calcification was higher in the liver than in the lung. The results
showed that hydatidosis is one of the major parasitic diseases in the study area. In light of the
result obtained and the current situation in Municipal abattoirs in Semnan province, serious
attention for its prevention and control is warranted.
Key words:camel, hydatid cyst, slaughterhouse, Semnan
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