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دریافت 1388/7/20:پذیرش1388/8/24 :

خالصه:

دیکروسلیازیس یکی ازآلودگی های انگلی بسیار شایع علف خواران ایران است که با خسارت اقتصادی مستقیم
و غیر مستقیم بسیار زیادی همراه است .در حال حاضر مهم ترین راه تشخیص آلودگی در دام های زنده آزمایش
مدفوع است .چهره تحت درمانگاهی آلودگی باعث شده تشخیص و کنترل آن مورد توجه جدی قرار نگیرد.
در برس��ی اخیر ،در  119گوس��فند آلوده به دیکر وسلیوم دندریتیکوم که در بازرس��ی بهداشتی ،آلودگی آنها تایید
ش��ده بود تعداد کل کرم های موجود ش��مارش گردید و با اس��تفاده از روش شناور کردن تخم کرم ها ،مدفوع جمع
آوری ش��ده از رکتوم هر حیوان ،تعداد تخم کرم در گرم مدفوع هر دام تعیین گردید .گوس��فندان متناسب با تعداد
کرم بالغ در کبد ،به س��ه گروه با آلودگی مختصر ( تعداد کرم کمتراز  ) 500با آلودگی متوس��ط ( تعداد کرم مساوی
 )1000 – 500و آلودگی ش��دید ( تعداد کرم بیش��تر از ) 1000تقس��یم شدند و با استفاده از روش آماری محاسبه
ضریب رابطه همبستگی پیرسون ،رابطه بین تعداد کرم بالغ در کبد با تعداد تخم در گرم مدفوع ارزیابی شد.
نتایج حاصله نش��ان داد که درکل نمونه ها و همچنین در گروه با آلودگی مختصر و متوس��ط بین دو متغیر مورد
نظر رابطه مثبت 0>r>1وجود دارد یعنی با افزایش یک عامل ،عامل دیگر هم افزایش پیدا می کند ولی در گروه
با آلودگی شدید ضریب همبستگی بدست آمده معنی دار نمی باشد.
واژه های کلیدی :دیکرو سلیوم دندریتیکوم ،گوسفند ،تخم کرم ،ضریب همبستگی.
-1گروه انگل شناسی دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی،دانشگاه آزاد اسالمی،واحد علوم و تحقیقات ،تهران،ایران.
 – 2دانش آموخته گروه انگل شناسی دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی،دانشگاه ازاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات
 – 3گروه کنترل و بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
*نویسنده مسئولaislami@ut.ac.ir :
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بررس�ی رابطه بین تعداد ک�رم بالغ و تعداد
تخ�م در گ�رم مدفوع گوس�فندان آل�وده به
دیکرو سلیوم دندریتیکوم
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تش��خیص دقیق و به موقع آن هاست .دیکروسلیازیس یکی از
شش بیماری انگلی نشخوارکنندگان محسوب می شودHiepe)،
 (1994که در ایران نیز شیوع زیادی داشته و کلیه علف خواران
اهلی و وحش��ی و انسان به آن مبتال هستند و خسارت اقتصادی
ناش��ی از آن بس��یار زیاد اس��ت (فیروزوند .)1388 ،عملی ترین
راه برای تش��خیص آلودگی ،آزمایش مدفوع با استفاده از روش
های شناورس��ازی و یا رس��وب تخم کرم هاست .ولی برخالف
نماتوده��ای لوله گوارش که متناس��ب با ش��دت آلودگی ،تخم
بطور یک نواخت با مدفوع خارج می ش��ود ،تخم دیکروس��لیوم
دندریتیکوم متناس��ب با فواصلی که کیسه صفرا منقبض شده و
مقداری صفرا وارد دوازدهه می نماید در مدفوع قابل جس��تجو
اس��ت .عالوه بر آن ،عوامل زیادی از جمله ساعت نمونه گیری
( Senlikو هم��کاران ،)2006 ،محل��ول ه��ای مورد اس��تفاده
( Cringoliو هم��کاران ،)2002 ،س��ن ( Gonzales-Lanzaو
همکاران )1993 ،و مدت زمان بعد از آلودگی () 1975 ، Kopp
در حضور تخم در مدفوع دخالت دارند .به همین جهت ،بررس��ی
ه��ای محققی��ن مختلف ب��رای تعیین رابطه می��ان تعداد کرم
بال��غ در کبد و تع��داد تخم در گر م مدفوع ب��ا نتایج متفاوتی
همراه بوده اس��ت Campo .و همکاران (  ) 2000و Rehbein
و همکاران ( )2002معتقدند ،رابطه مثبت اگر چه ضعیف ،بین این
دو پارامتر وجود دارد ،در حالی که  Rojo-Vasquezو همکاران
( ) 1981معتقد به عدم وجود چنین همبستگی هستند.
هدف این مطالعه ،بررسی رابطه بین تعداد کرم بالغ دیکروسلیوم
دندریتیک��وم در کبد و تخم آن در گرم مدفوع گوس��فندان در
آلودگی طبیعی به این ترماتود کبدی است.

روش ها و وسایل:

برای این مطالعه در بازرسی بهداشتی گوسفندان در کشتارگاه
با انتخاب تصادفی 119 ،کبد آلوده به دیکروسلیوم دندریتیکوم،
تع��داد کرم های موجود درآن ها ش��مارش گردی��د  .هر کبد با
شماره ای مشخص و سپس به قطعات  1X 3 Cmتقسیم و در
آب ولرم ،کامال له شد ،تا کرم های موجود در مجاری صفراوی
کو چک نیز خارج ش��وند .پس از شستش��وی مخلوط در الک

 100چش��مه در اینچ با آب جاری ،تکه ه��ای بزرگ جدا و دور
ریخته ش��د و از بقیه محتویات دیکروس��لیوم ها جدا و شمارش
گردید و در الکل  %70محتوی  %5گلیس��رین نگهداری شد .در
آزمایش مدفوع  3 ،گرم از مدفوع هر گوسفند متناسب با شماره
کب��د مربوطه به روش شناورس��ازی تخم کرم ها با اس��تفاده از
محلول کلرور روی و نمک اشباع ( با وزن مخصوص  ) 1/52و
س��انتریفوژ کلیتون لین آزمایش شد و تعداد تخم کرم ها در هر
نمونه جداگانه یاد داش��ت شد .متناسب با تعداد کرم در کبد سه
گ��روه با آلودگی مختصر ( تع��داد کرم <  500عدد ) با آلودگی
متوسط ( تعداد کرم بین  ) 1000- 500و با آلودگی شدید ( تعداد
کرم > )1000تقس��یم گردید و با اس��تفاده ازضریب همبستگی
پیرس��ون ضریب همبس��تگی ،مقدار ضریب تعیین( )r2برحسب
درصد و  P valueبرای دو فاکتور مور نظر تعیین گردید.

نتایج:
نتای��ج مربوط به رابطه بین تعداد کرم بالغ در کبد و تخم کرم
در مدفوع در جدول (  ) 1نشان داده شده است.

براس��اس اطالعات ج��دول (  ) 1در تع��داد کل نمونه های
بررس��ی ش��ده (  119نمونه ) ،گروه با آلودگی کم ( 80نمونه )
و متوس��ط (  16نمونه ) با ضرایب همبس��تگی متفاوت ،ضریب
همبستگی پیرسون مستقیم و ناقص بوده و معنا دار می باشد اما
با وجود معنی دار بودن ضریب همبس��تگی ،مقدار ضریب تعیین
مربوط به آن به ترتیب  %28، %10و  %13می باشند که نشان
دهنده رابطه ضعیفی بین تغییرات دومتغیر با یکدیگر می با شد.
ولی در آلودگی ش��دید (تعداد کرم >  )1000ضریب همبستگی
بدست آمده معنی دار نبوده یعنی با عدد صفر تفاوتی نداشته که
حکایت از مستقل بودن دو متغیر از یکدیگر دارد.

بحث :

می��زان ش��یوع ب��اال و خس��ارت اقتص��ادی زیاد ناش��ی از
دیکروسلیازیس باعث شده آن را یکی از شش آلودگی کرمی مهم
نش��خوارکنندگان دنیا بدانند (Hiepe، 1994) .در ایران آلودگی
نش��خوارکننگان از کلیه اس��تان ها گزارش ش��ده است .طبق
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جدول ش��ماره  :1توزیع ضرایب همبس��تگی پیرسون ،نتیجه آزمون معنی دار بودن آن و ضرایب تعیین بین دو متغییر
تعداد کرم دیکروسلیوم دندریتیکوم درکبد و تعداد تخم در گرم مدفوع برحسب تعداد نمونه بررسی شده

بررس��ی های انجام شده در کشور ،آلودگی گوسفند بین0 %/ 22
تا  ) % 40رادفر و سخا  ،(2007 Ghazae ،1382بز بین%/ 8
 15تا)% 70اسالمی و همکاران; 1355 ،مالکی ،(1373گاو بین
 %22/2تا ( % 46/3اسالمی و همکاران  ;1355صفری، (1366
گاومیش) % 3 /1اس�لامی و زمانی ،(1368گزارش شده است.
ضمن��ا آلودگی به این ترماتود از ش��تر ،گراز ،خرگوش وحش��ی،
االغ ،گوس��فند وحشی( اس�لامی  ،(1387و انس��ان(  Zaliو
همکاران  ،(2004نیز گزارش ش��ده است .این گزاش ها حاکی
از آلودگی ش��دید علف خواران به ویژه نشخوارکنندگان کوچک
و بزرگ اس��ت .ابت�لای زیاد حیوانات به ای��ن ترماتود به دلیل
میزبان های اصلی و واس��ط متعدد ،ع��دم ایجاد ایمنی حفاظت
کننده در برابر آلودگی ،مقاومت بسیار زیاد تخم در برابر شرایط
نا مناس��ب محیطی ،عدم وجود داروی مناس��ب برای درمان و
عدم امکان تشخیص دقیق ش��یوع و شدت آلودگی در حیوانات
زنده با توس��ل به روش های انگل شناسی است  .آلودگی حتی
ش��دید ،فاقد نش��انه های درمانگاهی اس��ت و در صورت شدت
آلودگ��ی فرم تحت درمانگاهی ایجاد ش��ده موجب ضبط کبد در
بازرسی کشتارگاهی ،وکاهش فراورده ها در دام های مبتال می
ش��ود Broglia .و  Geburtsort 2006عقیده دارند که چهره
تحت درمانگاهی دیکروس��لیازیس باعث عدم توجه به تشخیص
دقیق و به موقع آن شده است.

وظیفه آزمایش��گاه های دامپزش��کی به ویژه انگل شناس��ی،
تش��خیص بیماری ه��ا از جمل��ه آلودگی های کرمی اس��ت تا
دکتران دامپزش��ک بر اس��اس یافته های آن ها و تفس��یر نتایج
آزمایش بتوانند در م��ورد درمان و یا عدم درمان دام های مبتال
اقدامات الزم را به عمل آورند .تاکنون روش های بکار برده شده
برای کنترل آلودگی موفق نبوده لذا تشخیص اولیه دقیق اهمیت
زی��ادی دارد(  Gonzaleوهم��کاران . (2000 ،در حال حاضر در
تمام دنیا آزمایش مدفوع با اس��تفاده از روش های شناور سا زی
و یا رس��وب تخم کرم ها متداول ترین راه تشخیص دیکروسلیا
زیس درحیوانات زنده است .ولی تخم دیکروسلیوم دندریتیکوم
ب��ر خالف تخم نماتود های لوله گوارش که به طور مس��تمر با
مدفوع خارج می ش��ود تابع انقباض کیس��ه صفرا و تخلیه صفرا
بوده که تعدادی تخم در روده دوازدهه حیوانات مبتال تخلیه می
ش��ود .موارد منفی کاذب در آزمایش مدفوع یکی از مش��کالت
تش��خیص دیکروس��لیازیس است ،اگر چه نش��ان دادن تخم در
مدفوع اهمیت چندانی نداشته و تعیین شدت نسبی آلودگی برای
کنترل و مبارزه با این انگل ضروری اس��ت .نتایج بررسی های
انجام گرفته برای تعیین رابطه بین تعداد کرم بالغ در کبد و تعداد
تخم در مدفوع با نتایج نسبتا متفا وتی همراه بوده اند .به عقید
ه  )1975( Koppرابط��ه ای بین تع��داد تخم در گرم مدفوع ،و
تعداد کرم در گرم مدفوع وجود ندارد .در صورتی
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تعداد نمونه مورد بررسی
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که  Vasquez-Rojoو همکاران ( )1981نشان دادندکه در
آلودگی با بیش از  1000عدد دیکروسلیوم در کبد چنین رابطه
ای بر قرار اس��ت .در مقایس��ه بین تعداد تخم در کیسه صفرا،
تعداد تخم در گرم مدفوع و تعداد کرم بالغ در کبد ،همبس��تگی
مس��تقیمی مش��اهده نگردید ،اگر چه با ترس��یم معادله خطی،
همبس��تگی ضعیفی بین آنها وجود داشت  Rojo-Vasquezو
هم��کاران .) 1981(،در بررس��ی دیگ��ری در ترکیه Senlikو
هم��کاران(  ،) 2006اگر چه ارتباط مس��تقیمی بین تعداد تخم
در گ��رم مدفوع و ک��رم بالغ موجود در کبد وجود داش��ت ،ولی
معادله خطی قابل اعتمادی برای آن قابل ترسیم نبود .در آلوده
کردن تجربی دو گروه بره با  3000و  1000متاس��رکر اگر چه
در گ��روه اول میانگین تعداد ک��رم ( ) 374 + / - 42/4بیش
از گ��ره دوم ( ) 194/8 + / -14/4ب��ود ولی این اختالف از
نظر
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4

آماری و تس��ت تی اس��تو دنت معنا دار نبود ( Campoو
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 .) 2000 ، Manga-Gonzalez0در بررس��ی حاضر براساس
اطالعات جدول (  ) 1در تعداد کل نمونه های بررس��ی شده،
گروه با آلودگی کم و متوس��ط با ضرایب همبس��تگی متفاوت،
ضریب همبس��تگی پیرسون مستقیم و ناقص ولی معنا دار بود
 ،و مقدار ضریب تعیین ( ) r2بر حس��ب در صد به ترتیب%10
 %28 ،و  % 13تغییرات متغیر  EPGبه وس��یله متغیر تعداد کرم
درکبد را نشان می دهد و در %72 ، %90و %87باقی مانده به
وس��یله ارتباط دو متغیر بیان نشده است که نشان دهنده ارتباط
ضعیفی اس��ت .ولی آلودگی شدید (تعداد کرم >  )1000ضریب

همبستگی بدست آمده معنی دار نبوده یعنی با عدد صفر تفاوتی
نداشته و حاکی از مستقل بودن دو متغیر از یکدیگر است .نتایج
بدس��ت آمده در بررس��ی حاضر با نتایج کلی��ه مطالعات انجام
شده در دنیا جز بررسی  Vasquez-Rojoو همکاران (،)1981
همخوان��ی دارد .نتیجه کلیه مطالعات با اس��تفاده از روش های
انگل شناس��ی حاکی از عدم دقت آزمایش مدفوع در تشخیص
دیکروس��لیازیس و از آن مهم تر ش��دت آلودگی است .با توجه
ب��ه در ص��د آلودگی دام ها در ایران و دنیا و تخمین خس��ارت
اقتصادی مس��تقیم ناش��ی ازضبط کبد در س��طح یک استان
(آذربایجان ش��رقی ) و ذبح س��الیانه  408،104راس گوسفند
وبز  2،783،300،000ریال تخمین زده شد ( فیروزوند) 1388 ،
البته خس��ارت ناشی از کاهش کیفی و کمی فراورده های دامی
را باید به این رقم اضافه نمود .بنابراین باید کنترل این آلودگی
کرم��ی را ج��دی تلقی نمود و برای تش��خیص آلودگی به ویژه
غربالگری در س��طح گله اقدامات جدی به عمل آورد و درمان
های راهب��ردی و تاکتیکی را به مرحله اج��را گذارد .برای این
منظور استفاده از روش هائی از قبیل االیزا و دات االیزا استفاده
ش��ده است .مقایس��ه آزمایش مدفوع با روش رسوب تخم کرم
ها و االیزا در گوسفند نشان داد که در صد تشخیص به ترتیب
 %6/7و  %86/2بود  Sanchez-Andradeوهمکاران.) 2002( ،

روش االیزای نقطه ای روش ساده تر و عملی تر می باشد .می
توان با آلودگی تجربی میزان دقت این روش ها را در تعیین در
صد و شدت آلودگی دیکروسلیازیس تعیین نمود.
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Abstract:
Dicrocoeliasis, one of the very prevalent parasitic infections of
herbivores, cause significant direct and indirect economic losses.
At present, fecal examination is the most common method to diagnose the disease in alive animals, although no serious attention
is paid to it due to its common subclinical form.
In the present study total numbers of adult worms in the livers of
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119 sheep naturally infected with Dicrocoelium dendriticum were
counted. Meanwhile fecal egg count from the fecal sample of each
sheep was also performed using flotation method. According to the
mean number of adult worms in the livers 3 groups with minor
infection ( mean number of worm < 500 ) mild infection ( mean
number of worm 500-1000) and heavy infection (mean number of
worms >1000) were performed. Evaluation of the linear relationship between the number of adult worms and egg per gram of feces
were carried out using Pearson correlation coefficient. Correlation
coefficient revealed that a positive association existed between two
groups with light and mild infection (0<r<1), whereas in heavily
infected group the correlation coefficient was not significant.
Key words: Dicrocoelium dendriticum, Sheep, Eggs, Correlation
coefficient.
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