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 چکیده

الیی دارند )جگر، قلب، گوشت و...( بسیار مهم ای با هایی از دام که برای انسان ارزش تغذیه های انگلی در قسمت آلودگی بررسی 

های  دلیل مرکزیت و شرایط متعادل آب و هوایی و سهم مصرف باالی پروتئین است. استان اصفهان از جمله مناطقی است که به

. بنابراین های انسانی در آن گزارش شده است آلودگی های انگلی است و بسیاری از  حیوانی در کشور میزبان بسیاری از بیماری

ه اختصاصی فساران انتخاب جاد 42نائین در کیلومتر  -از این میان کشتارگاه صنعتی فساران اصفهان واقع در جاده اصفهان

راس گوسفند،  32243راس دام، شامل  10884آلودگی انگلی در فصل پاییز بر روی تعداد  این مطالعه به منظور بررسی گردید. 

هر  است.  4311تارگاه فساران در سال نفر شتر کشتار شده در کش 00عدد شترمرغ و  4001راس گاو،  1481راس بز،  24318

چون کبد، ریه، قلب و الشه بررسی ماکروسکوبی شده، سپس  هایی هم کاری و وجود دو خط کشتار، ارگان روز با توجه به ساعت

آلودگی انگلی داشتند   راس دام  41108از این تعداد، شوند.  جدا می آلودگی برای بررسی میکروسکوپیک های مشکوک به  نمونه

راس  1481آلودگی داشته واز   راس  0383راس بز 24318آلودگی داشته و از   راس 44113راس گوسفند 32243که

د. میزان شیوع انگل آلودگی مشاهده نگردی  نفر شتر هیچ گونه  00عدد شترمرغ و  4001راس آلوده بوده اند و در2082گاو

درصد و 13/42درصد و در گاوها 18/1درصد و در بزها 02/30آلودگی در گوسفندان   درصد بود که میزان 11/11کیست هیداتید

آلودگی ریه در آنها به ترتیب  درصد بود و شدت 81/2و  01/4، 40آلودگی کبد گوسفندان و بزها و گاوها به ترتیب شدت 

درصد و 11/28آلودگی در گوسفندان  درصد بود که میزان 01/18بود. میزان شیوع انگل دیکروسلیوم درصد 11/1و 13/0، 02/20

و صفر درصد بود  13/41، 11/28آلودگی کبد گوسفند و بز و گاو به ترتیب  درصد و در گاوها صفر درصد و شدت 13/41در بزها

آلودگی در  درصد بود که میزان 01/4وع انگل فاسیوال آلودگی ریه گوسفندان و بزها و گاوها صفر بود. میزان شی و شدت 
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، 83/0آلودگی کبد گوسفند و بز و گاو به ترتیب درصد و شدت 21/0درصد و در گاوها 11/0درصد و دربزها 83/0گوسفندان 

صد بود در38/0آلودگی ریه در گوسفندان و بزها و گاوها صفر بود. میزان شیوع انگل سیستی سرکوزیس  و شدت  21/0و 11/0

توان گفت  به طور کلی میدرصد بود. 10/0و10/0و21/0آلودگی در الشه گوسفندان و بزها و گاوها به ترتیب  که میزان 

های انگلی رشد به سزایی داشته و باید تصمیم به اقدامات پیشگیرانه اتخاذ گردد و در قسمت درمان نیز اقدامات الزم  بیماری

 های دامی و سالمت جامعه برداشت. تا بتوان گامی در جهت شکوفایی اقتصادی و جلوگیری از هدر رفت فرآوردهانجام گیرد 

 

 کیست هیداتید، فاسیوال، دیکروسلیوم، سیستی سرکوزیس، هیستو پاتولوژی کبد، ریه، الشههای کلیدی:  واژه
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 مقدمه

های  گردد، پروتئین یکی از گروه می های حیوانی تامین  پروتئینای بدن انسان که بخشی از آن از  باتوجه به نیازهای تغذیه

که گوشت حیوانات عاری از بیماری بوده و سالم باشد و  غذایی مهم است که منبع اصلی آن دام است. مطمئن شدن از این

عمومی داشته باشد و سالمت تواند نقش مهمی در ارتقای بهداشت  ها، ابتالی انسان می باتوجه به زئونوز بودن بسیاری از بیماری

کند و این  ها اهمیت پیدا می های دام بهداشتی احشام در ارتباط مستقیم با سالمت انسان است. بنابراین تشخیص قطعی بیماری

امر از طریق بازرسی قبل از کشتار دام و هم چنین کالبدگشایی و بازرسی پس از کشتار مقدور است تا بتوان از بهداشت و 

تواند کمکی در  های پاتولوژیک )میکروبی، ویروسی، انگلی و ...( می ت اطمینان حاصل کرد. بنابراین وضعیت بیماریسالمت گوش

آلودگی انگلی و  ها باشد و هدف مطالعه حاضر تعیین میزان شیوع انواع  جهت کنترل خسارات اقتصادی و بهداشتی ناشی از آن

ای  گیرند همچون قلب، ریه )ارزش تغذیه ها قرار می ند و در سبد غذایی انسانای و مصرف انسانی دار مواردی که ارزش تغذیه

ها از قبیل گوسفند، بز، گاو، شتر و شترمرغ که در کشتارگاه صنعتی اصفهان )فساران(  زیادی ندارد(، کبد وگوشت انواع دام

 گردند، است. کشتار می

های سیستی سرکوزیس  به کیست هیداتید و فاسیوال باال و شیوع انگلآلودگی گاوها  ذهاب کرمانشاه، میزان  در کشتارگاه سرپل

 (.11-13 ،همکاران و دیکروسلیوم به مراتب کمتر از فاسیوال و هیداتید بوده است )قهوئی و

درصد( و کمترین میزان در بزها 38/41آلودگی به کیست هیداتید در گوسفندان ) در کشتارگاه اسدآباد همدان، بیشترین میزان 

 (.11-13 ،و همکاران  آلودگی در جنس ماده و فصل بهار بیشتر بود )حمزوی درصد( مشاهده شده است، که 1/4)

درصد( بوده است و 1/1درصد( و در بز کمتر )20/1آلودگی کبد به فاسیوال در گاو بیشتر ) در کشتارگاه شهرستان سندج، میزان 

آلودگی کبد به کیست هیداتیک  درصد( و 2/2درصد( و در بز کمترین )30/3آلودگی کبد به دیکرو سلیوم درگوسفند بیشترین ) 

آلودگی ریه به کیست هیداتیک در بز بیشترین  درصد( بوده است. میزان 2/2درصد( و در بز کمترین )20/1در گاو بیشترین )

و   مشاهده نشد )دهکردی آلودگی کرمی در ریه گاوها درصد( را داراست. 32/1درصد( و در گوسفند کمترین )44/44آمار )

 (.11 ،همکاران

شده مربوط به کیست هیداتیک بود. )در گوسفند و  در کشتارگاه صنعتی مازندران، بیشترین شیوع بیماری در کبدهای ضبط 

آلودگی  های کشتاری نیز بیشترین  درصد( در بررسی ریه دام2درصد و کمترین مقدار در بز و بزغاله 04/1بره بیشترین میزان 

درصد( و کمترین 10/41آلودگی مربوط به گوسفند و بره به میزان ) مربوط به کیست هیداتید بود که به ترتیب بیشترین 

توان گفت شیوع کیست هیداتیک در کبد و ریه گوسفند و بره به طور  درصد( بود و می3910آلودگی مربوط به بز و بزغاله ) 

 (.11و همکاران  معناداری بیشتر بوده است )عالیان سماک خواه

آلودگی در گاوها بیشترین  آلودگی به فاسیوال هپاتیکا مربوط به زمستان و شیوع  در کشتارگاه صنعتی یاسوج، بیشترین شیوع 

 (.84-80 ،درصد( گزارش گردید )مشفع و همکاران41/1درصد( و کمترین میزان در بزها )0/42میزان )

آلودگی  درصد( کمترین میزان 0/0درصد( و درگوسفند )0/4ی به فاسیوال درگاو با )آلودگ در کشتارگاه همدان، بیشترین میزان 

نماید که شرایط آب و هوایی شامل  مشاهده گردید و این مطالعه آنزئوتیک بودن فاسیولیازیس درهمدان را تأیید می

سیولیازیس دراین منطقه است )پیری و آبی ازعوامل تاثیرگذار درمیزان شیوع فا و وجود منابع حرارت، میزان بارندگی  ی درجه

 (.11 ،همکاران
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ها در ریه و کبد مشاهده شده است و هیداتیدوزیس درمناطقی که پرورش  در کشتارگاه گچساران، در گوسفندان اغلب کیست 

میزان، کبد و  آلودگی بیشتر است. بیشترین تر است میزان  ها درمراتع رایج صورت سنتی است و چرای دام گوسفند و بز و گاو به

درصد( و 00/2درصد( و کیست هیداتیدکبدی )0/2بزها است و هم چنین میزان ابتال فاسیوال ) شده مربوط به های ضبط ریه

 (.14 ،درصد( بود )قاسمیان و همکاران21/4کیست هیداتید ریوی )

وسولیوم درگوسفند در لنجان مربوط به آلودگی به دیکر آباد و لنجان از استان اصفهان، بیشترین میزان  های نجف در شهرستان

آلودگی مربوط به فصل  آباد بیشترین  درصد( و در نجف81/0درصد( و کمترین مربوط به فصل تابستان )41/44فصل بهار )

آلودگی به دیکروسولیوم بز درلنجان بیشترین  درصد( و میزان 12/4درصد( و کمترین مربوط به فصل تابستان )11/1زمستان )

آلودگی مربوط  آباد بیشترین  درصد( و در شهرستان نجف02/0درصد( و کمترین در فصل تابستان )04/1ه فصل پاییز )مربوط ب

 (.10 ،ریزی و همکاران درصد( بود )سبکتکین01/0درصد( و کمترین مربوط به فصل زمستان )21/4به فصل بهار )

درصد و فاسیوال 0/1دندریتیکوم  درصد دیکروسلیوم 3/42آلودگی به کیست هیداتید  درکشتارگاه صنعتی همدان، شیوع 

درصد و در گوسفند 0/1درصد و فاسیوال به میزان 2/41آلودگی به کیست هیداتید در گاو  درصد بوده است که بیشترین 1/1

ها،  این انگل  هآلودگی ریه و کبد ب گردید و در بررسی   درصد مشاهده1/1دندریتیکوم به میزان   آلودگی به دیکروسلیوم بیشترین 

شد. هم  درصد ثبت 2/22آلودگی هم زمان کبد و ریه  درصد و 1/31آلودگی کبد  درصد و 2/14آلودگی ریه به کیست هیداتید  

 (88، و همکاران های جوان بیشتر است )فالح  های مسن نسبت به دام آلودگی انگلی در دام چنین میزان 

 4014غربی، در فصل پاییز از مجموع  گوسفند در کشتارگاه میاندوآب آذربایجان در بررسی کشتارگاهی عوامل انگلی ضبط کبد

آلودگی به کیست هیداتید، فاسیوال،  گردید که  درصد( ضبط44/41کبد ) 441رأس گوسفند کشتار شده، 

مورد  11 درصد(،03/1مورد ) 1درصد(، 1/11مورد ) 1تنیاکولیس به ترتیب  دندریتیکوم و سیستی سرکوزیس  دیکروسلیوم

گرفت بیشترین علت ضبط کبدهای شهرستان میاندوآب انگل  توان نتیجه درصد( بوده است که می0/41مورد ) 1درصد(، 03/84)

 (.11 ،دندریتیکوم بوده است )جمشیدی  دیکروسلیوم

آلودگی به  اند،  هنفرآن شتر و الباقی گاو، گوسفند و بز بود 10دام کشتاری که تعداد  4110درکشتارگاه بیرجند از مجموع 

کبد آلوده به کیست هیداتید  11ها  درصد( بوده و در سایر دام20نفر ) 41کیست هیداتید درریه شترهای کشتارشده 

دندریتیکوم به  های فاسیوال و دیکروسلیوم آلودگی کبد به انگل درصد( و 1/34ریه آلوده به کیست هیداتید ) 10درصد(، 2/1)

آلودگی  شتر در آن منطقه  درصد( بوده که باتوجه به مصرف زیاد گوشت 4/11کبد آلوده ) 21 درصد( و3/4کبد ) 01ترتیب 

 (.14 ،پور و همکاران کند )ملک انگلی این دام اهمیت پیدا می

سرکوزیس( درکبد و ریه  دندریتیکوم، کیست هیداتید و سیستی های انگلی )فاسیوال، دیکروسلیوم آلودگی در بررسی میزان  

رأس معادل  141دام کشتارشده تعداد  4410ذهاب )کرمانشاه( از تعداد  شده در کشتارگاه شهرستان سرپل ذبحگاوهای 

مورد  231درصد( و ریه 44/8مورد ) 10آلودگی به کیست هیداتید در کبد  اند.  های انگلی آلوده بوده درصد( به بیماری11/30)

آلودگی به فاسیوال و  درصد( و 31/0مورد ) 1درصد( و ریه 18/0مورد ) 8آلودگی به سیستی سرکوزیس در کبد  درصد(، 41/20)

نتایج حاصله  درصد( بوده است که باتوجه به 80/0مورد ) 40درصد( و 11/0مورد ) 11دندریتیکوم در کبد به ترتیب  دیکروسلیوم

 (.11-13 ،همکاران است )قهوئی و های انگلی آلوده توجهی ازنظر بیماری منطقه فوق به میزان قابل

ها درنقاط مختلف کشور با یکدیگر متفاوت بوده و از  آلودگی دام گیری کرد که میزان  توان نتیجه با مقایسه مطالعات فوق می

را شرایط خاص   و متغیر بودن آن  آلودگی کنند و بررسی کنندگان یکی ازعلل عمده میزان  الگوی یکسانی پیروی نمی
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آلودگی به مناطق پاک یا عاری از  ویژه )ییالق وقشالق( و انتقال شرایط  و عشایری به  ی سنتیجغرافیایی کشور از نظر دامپرور

های شهرهای بزرگ با مصرف زیاد  های دام کشتارگاه الخصوص گوسفند در میدان جایی دام زنده علی آلودگی که از طریق جابه 

های کوچک )گوسفند و  آلودگی در دام توان مبنای میزان  طق را نمیکرد، بنابراین من توان اشاره و تولیدات کم می مواد پروتئینی 

و  زنده   بزرگ کاربرد دارد و در مورد کشورهای دیگر با توجه به ممنوعیت ورود دام و این مهم تنها در مورد دام  بز( دانست 

 کشور از اهمیت پایینی برخوردار است.  آالیش خوراکی به

غذای سالم همواره   یابی به بشر از زمان پیدایش بر روی زمین تاکنون غذا بوده و انسان جهت دستترین نیازهای  از اصلی یکی  

و تکنولوژی در خصوص موارد خطرساز و حذف این عوامل از مواد غذایی  پیشرفت دانش  است و با توجه به  کوشیده 

های انگلی نیز  امل تاثیرگذار شیوع بیماریهای زیادی حاصل شده و به همان نسبت با رشد جمعیت روزافزون، عو پیشرفت

های انگلی در  است، به طوری که طبق گزارش سازمان خواروبار کشاورزی خسارات اقتصادی ناشی از بیماری افزایش یافته

درصد مردم جهان در 10حضور   درصد کل تولیدات دامی است و با توجه به30توسعه  درصد و در حال 41کشورهای پیشرفته 

و   گیر است. عالوه بر کشورهای در حال توسعه های انگلی چشم توسعه میزان خسارات اقتصادی بیماری ای در حال کشوره

اند  ها در حال تکامل بوده ها از دوران بسیار کهن در کنار انسان اند، گرچه انگل یافته نیز گزارش شده آندمیک از کشورهای توسعه

زای غذا و آب  پذیر نبوده و در منابع علمی هنوز هم به عنوان عوامل بیماری امکانها  کنی آن ولی هنوز هم کنترل و ریشه

 شوند. گزارش می

صورت توصیفی مقطعی در کشتارگاه صنعتی فساران اصفهان  ها به گونه انگل این آلودگی به  بررسی موارد  در این پژوهش به 

های مورد نظر تغییراتی که هر انگل در  و شناخت کامل انگل یت درک بهتر اهم  و با توجه به صورت ماکروسکوپی پرداخته  به

های انجام شده در سایر  به بررسی  است. با توجه نماید، مورد بررسی قرارگرفته شده ایجاد می های مختلف آلوده بافت ارگان

و عضو  نظر شده و نوع دام  صرف ها از این دو فاکتور در این تحقیق و سن دام دلیل نبود تفاوت معنادار بین جنس   مقاالت به

 است.  آلوده مدنظر قرارگرفته

 

 های آزمون مواد و روش

هرای انگلری    های انگلی است و با توجه به نداشتن عالئم بالینی اکثرر بیمراری   ها از مراکز مهم ردیابی و بررسی بیماری کشتارگاه

میسرر اسرت لرذا مطالعره توصریفی مقطعری برا روش         ها، در کالبدگشایی و بازرسی پرس از کشرتار   تشخیص قطعی این بیماری

مردت سره مراه در فصرل پراییز       زایی و تغییرات بافتی عضوهای آلوده مدنظر بود به که بیماری گیری انتخابی با توجه به این نمونه

ت جراده اختصاصری فسراران صرور     42نرائین در کیلرومتر    -درکشتارگاه صنعتی فساران اصفهان واقع در جاده اصرفهان  4311

 پذیرفت.

چون کبد، ریه و قلب بررسی شدند. مشاهده ارگان از نظر خصوصیات ظاهری و پس از المسره   هایی هم در فاز اول بازرسی ارگان

ها در قلب گاو، دیواره بطن دهلیرز و   های لنفاوی آن ، کبد و ریه هم چنین گره دادن ناف از نظر قوام بافت مورد نظر و سپس برش

شده و موارد آلوده که اصالح  گرفت و در پایان هر روز کاری موارد حذف کیست و سایر موارد انگلی انجام سپتوم. جهت مشاهده 

 بودند ثبت شد. شده 
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 بازرسی کبد

های تیز است و کرامال  بررروی میرز     گیرد دارای لبه ای شکالتی است و وقتی بر روی میز بازرسی قرار می رنگ طبیعی کبد قهوه 

هرای آن   های انگلی دارای پرخونی مالنوز، نقاط نکروزه، تومور، کیست و مترورم بروده و لبره    د آلوده به بیماریچسبد ولی کب می

کردن آن سفتی )سیروز کبدی(، افزایش قطرمجاری صفراوی، چسربندگی   گیرند. با مالسه گردشده و برروی میز بازرسی قرارنمی

کبد )محل مجراری صرفراوی و عرروق     صورت مورب در ناف م کبدی بههای لنفاوی شده، سپس برش پارانشی سطحی و تورم گره

خونی( و برش دوم را بین زاویه اشپیگل و کبد زده وبا فشار دوطرف ناحیه برش از انسداد مجراری صرفراوی و یرا خرروج رنرگ      

وده یا سالم بودن کبد برده و های فاسیوال هپاتیکا و ژیگانتیکا و دیکروسلیوم پی به آل صفراوی خارج شده و بعضا  با مشاهده انگل

 شود. آلودگی دیکروسلیوم حتی با مشاهده یک عدد انگل کبد حذف می در

گردید و درمرورد کیسرت هیداتیرد     شده و الباقی اصالح می آلودگی باال که قابل اصالح نبودند حذف فاسیوال تنها درموارد حاد با  

هرا از مروارد حراد و حرذفی      غییرات بافتی تیپیک ایجادشده توسط انگرل نیز ضبط موضعی انجام گردید. باتوجه به مدنظربودن ت

 پذیرفت و مقاطع هیستو پاتولوژیک تهیه گردید. برداری انتخابی صورت نمونه

  
A. Healthy liver B- Infected liver 

 نمونه ای از کبد نمونه برداری شده-1شکل 

 بازرسی ریه

آبه و ترشحات سطحی ریره را   ه پس از قرارگرفتن برروی میز بازرسی با دست خونخاکستری است ک-رنگ طبیعی ریه صورتی 

شد. سپس ریه را خروب لمرس    ریزی و اندازه غدد لنفاوی و حجم ریه بررسی کرده و تغییررنگ و خون تر پاک برای مشاهده دقیق

شردن ریره( و    های هوایی و جمرع  ن فواصل کیسهرفت ها و ..... )حالت بادکنکی( کالپس )ازبین کرده و از نظر وجود تومورها، آبسه

زدن غردد لنفراوی    نموده، سپس اقردام بره بررش    های ریه با بافت و ترشحات( و ضایعات انگلی بررسی کبدی شدن )پرشدن نایژه

هرای   طرف نای نموده و سپس غددلنفاوی مدیاستینال بین آئورت و مرری و سرپس بررش عرضری بررروی لرب       2راست و چپ 

هرا و ترشرحات و ضرایعات انگلری      ک زده و بافشار دو طرف برش وجود ترشحات خون و غرذاو...........( چررک و انگرل   دیافراگماتی

آلودگی باتوجه بره ارزش اقتصرادی کرم ریره      گردید. در موارد  چون فاسیوال و کیست هیداتیک مشاهده هایی هم شد. انگل بررسی

 .نشد برداری انجام موارد آلوده حذف گردید و نمونه
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A- Healthy lungs B. Infected lungs 
 نمونه ای از ریه نمونه برداری شده-2شکل 

 بازرسی قلب

نمروده و از نظرر    و پریکارد را برش داده قلب را خرارج    ابتدا پرده خارجی قلب از نظر پریکاردیت و هیدروپریکاردید بررسی شده 

کردن قوام قلرب، سرفتی و    های انگلی مورد بررسی قرارداده و سپس با لمس های نکروزه و کیست تغییر رنگ، حجم و وجود دانه

برش طولی بین بطن چرپ و دهلیرز چرپ.     3زدن نموده و  های اطراف آن بررسی گردید. سپس اقدام به برش شلی و قوام چربی

زیس در نرواحی  دهریم و وجرود سیسرتی سررکو     بطن مری  2های  بین بطن راست و دهلیز راست و یک برش عمقی بین ماهیچه

 گردید. ها بررسی خورده و دریچه برش

هایی چون سیستی سرکوزیس و کیست هیداتیک است و هدف از انجرام بررش صررفا      در واقع هدف از بازرسی قلب وجود انگل 

حرذف موضرعی    بررسی حضور سیستی سرکوزیس است که در صورت مشاهده در قلب اگر در نواحی دیگر مشهود نبود اقدام به 

هرا( در صرورت    سرتون مهرره   tricepsو زبان. بازرسی سر و عضله سه سرربازو masseter  9چون  ر بررسی کامل عضالتی هم)د

برداری ازنرواحی   ها با برش دادن انگل مشاهده شد که اقدام به نمونه حضور انگل ابتدا در عضله مستر و سپس قلب و ستون مهره

 نگل بررسی گردد.  آلوده انگل شد تا تغییرات ایجادشده توسط ا

  
A- Healthy heart B- Infected heart 

 نمونه ای از قلب نمونه برداری شده-3شکل 

 نتایج و بحث

هرای مهرر، آبران و آذر،     مشخص است که تعداد کل کشتارها در کشتارگاه صنعتی اصفهان )فساران( در ماه 4با توجه به جدول 

اند، تعداد و نوع انگل بره تفکیرک دام بره شررح زیرر       دام دارای انگل بوده 41108اد رأس دام بوده است، که از این تعد 10884

 است. 

درصرد( مبرتال بره فاسریوالو     81/0گوسفند ) 411رأس گوسفند ذبح شده است، که از این تعداد کیست هیداتید،  32243تعداد 

درصد( مبتال بره نروعی   01/10گوسفند ) 44113اند؛ در مجموع  درصد( مبتال به دیکروسلیوم بوده11/28گوسفند ) 0180تعداد 

 اند. انگل بوده



 فناوری زیست و زیستی علوم مطالعات

 401-441، صفحات 4104 بهار ،4 شماره ،8 دوره

444 

 

سرک، تعرداد   درصد( مبتال به انگل سیستی01/0رأس بز ) 43رأس بز ذبح شده است، که ازاین تعداد  24318هم چنین تعداد  

رأس برز   3148درصرد( مبرتال بره فاسریوالو تعرداد      11/0رأس برز )  18هیداتیرد،   درصد( مبتال به کیسرت 18/1رأس بز ) 4301

 اند.   درصد( مبتال به نوعی انگل بوده11/21رأس بز ) 0383اند؛ در مجموع  درصد( مبتال به دیکروسلیوم بوده13/41)

سررک، تعرداد    درصد( مبتال به انگل سیسرتی 00/0رأس گاو ) 1رأس گاو و گوساله ذبح شده است، که از این تعداد  2082تعداد 

 2082اند؛ در مجمروع   درصد( مبتال به فاسیوال بوده21/0رأس گاو ) 02هیداتید،  کیست درصد( مبتال به13/42رأس گاو ) 2024

 اند. نوعی انگل بوده درصد( مبتال به11/42رأس گاو )

 نگردید. ها مشاهده گونه بیماری انگلی در آن شده که هیچ عدد شترمرغ کشته 4001نفر شتر و  00تعداد  

 

های کشتار شده در کشتارگاه صنعتی  های انگلی دام جدول توزیع فراوانی ودرصد فراوانی میزان آلودگی -1جدول 

 1311های مهر، آبان و آذر  اصفهان )فساران( در ماه

Type of 

livestock 
 Cystic 

circus 

Hydatid 

cyst 
faciola Dicroslium 

Total number of 

parasites 
Total number of 

killing 

sheep 
Number 54 5992 167 5780 11993 

32213 
Percent 0.27 30.02 0.84 28.96 60.09 

goat 
Number 13 1354 98 3918 5383 

21368 
Percent 0.07 6.78 0.49 19.63 26.97 

Cow & calf 
Number 9 2521 52 - 2582 

6186 
Percent 0.05 12.63 0.26 - 12.94 

camel 
Number - - - - - 

55 
Percent - - - - - 

ostrich 
Number - - - - - 

1059 
Percent - - - - - 

Total 
Number 76 9867 317 9698 19958 

60881 
Percent 0.38 49.44 1.59 4859 100 

It should be noted that the percentages in the table are based on the number of infected livestock, ie compared to 

19958. 

 

 10884، تعداد 4311و آذر  های مهر، آبان  است در کشتارگاه صنعتی اصفهان )فساران( در ماه  مشخص 2با توجه به جدول 

دزصد ریه و  10/30درصد کبد و 24/11اند و مقدار  رأس دام دارای انگل بوده 41108رأس دام کشتارشده است که ازاین تعداد 

درصد 80/31اند که ازاین مقدار  درصد گوسفندان دارای انگل بوده01/10درصد الشه ضبط گردیده است و ازاین تعداد 38/0

 درصد الشه ضبط گردیده است. 21/0درصد ریه و 02/20کبدو 

رأس  4111هیداتید در  گردید، انگل کیست درصد( در الشه گوسفند مشاهده21/0رأس گوسفند ) 01سرک در  انگل سیستی 

عضو آلوده  0112درصد( در ریه گوسفندان ودر مجموع 02/20عدد ) 3111درصد( درکبد گوسفندان و تعداد 00/40گوسفند )

رأس گوسفند  411هیداتید ضبط گردید. انگل فاسیوال در  آلودگی به کیست درصد( از گوسفندان کشتارشده به دلیل 02/30)

درصد( در کبد گوسفندان 11/28رأس گوسفند ) 0180گل دیکروسلیوم در درصد( درکبد گوسفندان مشاهده گردید ان81/0)

درصد 01/0درصد ریه و 11/0درصد کبدو 41/24درصد بزها دارای انگل بوده اندکه از این مقدار 11/21مشاهده گردید. تعداد 

 الشه ضبط گردیده است.
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رأس بز  201، انگل کیست هیداتید در گردید بز مشاهده ی درصد( در الشه01/0رأس بز ) 43سرک در  انگل سیستی 

درصد( از 18/1عضو آلوده ) 4301درصد( در ریه بزها ودر مجموع 0 /11عدد ) 4410درصد( درکبد بزهاو تعداد 01/4)

درصد( در 11/0رأس گوسفند ) 18آلودگی به کیست هیداتید ضبط گردید. انگل فاسیوال در  گوسفندان کشتار شده به دلیل 

درصد 11/42درصد( در کبد بزها مشاهده گردید تعداد 13/41رأس بز ) 3148گردید انگل دیکروسلیوم در  کبد بزها مشاهده

 درصد الشه ضبط گردیده است.01/0درصد ریه و 10/1درصد کبدو 20/3گاوها دارای انگل بوده اندکه از این مقدار 

درصد( درکبد 11/2رأس گاو ) 011یداتید در درصد( مشاهده گردید، انگل کیست ه01/0رأس گاو ) 1انگل سیستی سرک در  

درصد( از گاوهای کشتار شده به دلیل 13/42عضو آلوده  2024درصد( در ریه گاوها ودر مجموع 10/1عدد ) 4120گاوهاو تعداد 

 گردید. درصد( در کبدگاوها مشاهده21/0رأس گاو ) 02آلودگی به کیست هیداتید ضبط گردید. انگل فاسیوال در  

 

های  های ریوی، کبدی و گوشت در دام های انگل جدول توزیع فراوانی ودرصد فراوانی میزان آلودگی -2جدول 

 1311های مهر، آبان و آذر  کشتار شده در کشتارگاه صنعتی اصفهان )فساران( در ماه

Number of 

killing 
 

 
Cercosis 

cyst 

Hydatid 

cyst 
Fasciola Dicroslium  

Total 

incidence 
Total 

sheep 

corpse 
Number 54 - - - 54 

32213 

Percent 0.27 - - - 0.27 

liver 
Number - 1996 167 5780 7943 

Percent - 10 0.84 28.96 39.80 

lung 
Number - 3996 - - 3996 

Percent - 20.02 - - 20.02 

Total 
Number 54 5992 167 5780 1193 

Percent 0.27 30.02 0.84 28.96 60.09 

goat 

corpse 
Number 13 - - - 13 

21368 

Percent 0.06 - - - 0.06 

liver 
Number - 209 98 3918 4225 

Percent - 1.04 0.49 19.63 21.17 

lung 
Number - 1145 - - 1145 

Percent - 5.74 - - 5.74 

Total 
Number 13 1354 98 3918 5383 

Percent 0.06 6.78 0.49 19.63 26.97 

Cow & calf 

corpse 
Number  9 - - 9 

6186 

Percent  0.04 - - 0.04 

liver 
Number - 596 52 - 648 

Percent - 2.99 0.26 - 3.25 

lung 
Number - 1925 - - 1925 

Percent - 9.65 - - 9.65 

Total 
Number 9 2521 52 - 2582 

Percent 0.04 12.63 0.26 - 12.94 

Total corpse Number 76 - - - - 60881 
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Percent 0.38 - - - - 

liver 
Number - 2801 317 9698 1281 

Percent - 14.03 1.59 48.59 64.21 

lung 
Number - 7066 - - 7066 

Percent - 35.40 - - 35.40 

 Total 
Number 76 9867 317 9698 19958 

 
Percent 0.38 49.44 1.59 48.59 100 

  

ترین ضبط کبد مربوط به انگل  سرکوزیس و بیش ها مربوط به انگل سیستی ترین علت ضبط الشه در گوسفندان بیش

توان  است که میدلیل انگل کیست هیداتید بوده  ها به ترین علت ضبط ریه و کمترین مربوط به انگل فاسیوالو بیش دیکروسلیوم 

 کند. ترین ضایعات را در این دام انگل کیست هیداتید ایجاد می نتیجه گرفت بیش

و   ترین ضبط کبد مربوط به انگل دیکروسلیوم و بیش سرکوزیس  ها مربوط به انگل سیستی ترین علت ضبط الشه در بزها بیش 

گرفت  توان نتیجه دلیل انگل کیست هیداتید بوده است که می ها به علت ضبط ریه  ترین ترین مربوط به انگل فاسیوالو بیش کم

 کند. ترین ضایعات را دراین دام انگل دیکروسلیوم ایجاد می بیش

ترین ضبط کبد مربوط به انگل  و بیش سرکوزیس  ها مربوط به انگل سیستی ترین و تنها علت ضبط الشه ها بیش در گاو و گوساله

دلیل انگل کیست هیداتید بوده است  ها به ترین و تنها علت ضبط ریه به انگل فاسیوالو بیشترین مربوط  کیست هیداتید و کم

 کند. ترین ضایعات را دراین دام انگل کیست هیداتید ایجاد می گرفت بیش توان نتیجه که می

فاسیوالو درآخر  آلودگی انگلی به ترتیب اختصاص دارد به کیست هیداتید و بعد دیکروسلیوم سپس در فصل پاییز میزان 

ترین مربوط به انگل  آلودگی درفصل پاییز مربوط به انگل کیست هیداتید و کم ترین  سرکوزیس. درنتیجه بیش سیستی

 سرکوزیس است. سیستی

آلودگی  رأس  41108و مورد بررسی قرارگرفته در فصل پاییز  رأس دام کشتارشده  10884از مجموع  1با توچه به شکل 

درصد به انگل فاسیوال و 01/4درصد به دیکروسلیوم، 01/18درصد به کیست هیداتید، 11/11ه به ترتیب مشاهده گردید ک

آلودگی انگلی دراین فصل مربوط به کیست هیداتیدو  ترین  توان گفت بیش سرکوزیس آلوده بودند. و می درصد به سیستی38/0

 سرکوزیس است. ترین مربوط به فاسیوالو سیستی دیکروسلیوم و کم
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Statistics of October 1399, Isfahan Fasaran industrial slaughterhouse

RowType of livestockNumber of livestock killedRecorded carcassesRecorded livers

Cystic circusCystic circusHydatid cystFasciolaDicroslium

1Sheep1162812714471783

2Goat7704464341114

3Cattle and calves1864423723

4Camel25

5Ostrich295

Total215162010151042897

Statistics of November 1399, Isfahan Fasaran industrial slaughterhouse

RowType of livestockNumber of livestock killedRecorded carcassesRecorded livers

Cystic circusCystic circusHydatid cystFasciolaDicroslium

1Sheep1077516639561983

2Goat7246676271318

3Cattle and calves1770418317

4Camel15

های انگلی در کلیه حیوانات مورد بررسی کشتارگاه  نمودار توزیع درصد فراوانی ابتال به انواع آلودگی  -4شکل 

 1311های مهر، آبان و آذر  صنعتی اصفهان )فساران( در ماه
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های انگلی در کلیه حیوانات مورد بررسی کشتارگاه  به انواع آلودگی نمودار توزیع درصد فراوانی ابتال -5شکل 

 1311های مهر، آبان و آذر  صنعتی اصفهان )فساران( به تفکیک ماه

 

درصد 02/0درصد دیکروسلیوم. 02/41درصد کیست هیداتید.81/41شود، در مهر ماه به ترتیب  می دیده  0همانطور که در شکل 

و به  ماه روند ابتال به کیست هیداتید سیر نزولی داشته  گردید و در آبان رکوزیس مشاهدهس درصد سیستی4/0فاسیوال. 

یافته  درصد رسید و میزان ابتال به فاسیوال کاهش01/41و به  درصد رسید ولی میزان ابتال به دیکروسلیوم افزایش یافته 24/41
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ماه قبل افزایش یافته بود در آذر ماه میزان ابتال به کیست سرکوزیس دراین ماه نسبت به  درصد( و میزان ابتالبه سیستی0/0)

و به  درصد رسید و میزان دیکروسلیوم نیز همانند ماه قبل افزایش یافت 31/40و به  هیداتید همانند ماه قبل کاهش یافته 

ولی میزان درصد رسید، 01/0و به  درصد رسید میزان ابتال به فاسیوال بلعکس ماه قبل سیر صعودی داشته 01/41

ترین  و کم آلودگی به کیست هیداتید در مهرماه  ترین  درصد بود و بیش40/0و   سرکوزیس همانند ماه قبل افزایش داشته سیستی

آلودگی به  آلودگی درمهر ماه بود و بیشترین  آلودگی به دیکروسلیوم در آذر ماه و کمترین  آلودگی در آذرماه بود. بیشترین  

ترین در مهرماه  و کم سرکوزیس در آذرماه  آلودگی به سیستی ترین  ماه بودند و بیش ترین مربوط به آبان اه و کمفاسیوال در آذر م

های  آلودگی به انگل و میزان  یافته  هیداتید کاهش آلودگی به انگل کیست گفت با شروع سرما در آذرماه میزان  توان بود و می

 یابد. افزایش می سرکوزیس و فاسیوالو سیستی  دیکروسلیوم

 

 گیری نتیجه

توجه مواد پروتئینی در فرهنگ غذایی کشورو افزایش جمعیت روزافزون کشور و کاهش جمعیت دامی  مصرف قابل با توجه به 

تر شده به طوری  پروری کشور بسیار پراهمیت و دام  داری کشور و درنتیجه تولیدات دامی و تأمین پروتئین حیوانی صنعت دام

های زیادی ازنظر اقتصادی، کاهش تولید، ایجاد  توانند هزینه های انگلی است که می ز معضالت این صنعت بیماریکه یکی ا

 های ثانویه داشته باشند. های زئونوز، ایجاد عفونت بیماری

شده  ها پرداخته کنند و دراین مطالعه به بررسی آن توجهی وارد می هاکه بر صنعت غذا خسارات قابل آلودگی ترین این  از مهم 

گرفته دراین زمینه فاکتورهایی  باشند. باتوجه به تحقیقات صورت کیست هیداتید، دیکروسلیوم، فاسیوال، سیستی سرکوزیس می

های انگلی  آلودگی آلودگی ندارند، ولی باالبودن میزان  سزایی در افزایش  چون سن دام، جنسیت و منطقه جغرافیایی تأثیر به هم

گرفت چراکه احتمال ادامه پیداکردن چرخه انگل در  توان نادیده های مولد )جنس ماده( را نمی ها در دام بیماریو بسیاری از  

باشد. به  آلودگی نسبت به سال قبل درحال افزایش است ولی مقدار آن معنادار نمی گرددو هرساله میزان  تر می بدن دام بیش

ها جهت تغذیه )کوچ  جایی گله دلیل جابه . هم چنین منطقه جغرافیایی هم بههمین علت دراین مطالعه مورد بررسی قرارنگرفت

آلودگی را به جمعیت  توان موارد  ها جهت کشتار نمی جایی دام زنده در میادین دام کشتارگاه ییالق و قشالق( و جابه-عشایر

توان فاکتور مناسبی  تیجه اقلیم را هم نمیهای الزم را نمود درن ریزی کنی آن برنامه دامی آن منطقه نسبت داد که جهت ریشه

بودن شرایط آب و هوایی در  و مهم آلودگی قرار داد ولی باتوجه به چهارفصل بودن آب و هوای کشورمان ایران  جهت میزان 

های انگلی  آلودگی سزایی درشدت  گرفت که شرایط آب و هوایی هر اقلیم نقش به توان نتیجه ها می تکثیرو شیوع انگل

دلیل شرایط خاص آب و هوایی )گرما درابتدای فصل و سرما در انتهای فصل( جهت  پاییز به و باتوجه به فصل واهدداشت خ

و به عنوان یک متغیر، معنادار بود. باتوجه به بررسی روزانه در  آلودگی این فصل دراین مطالعه مدنظر قرارگرفت بررسی موارد 

و  ای آماری نتایج بدین صورت بود که شیوع کیست هیداتید با سردشدن هوا کاهش یافتهافزاره کشتارگاه و بااستفاده از نرم

آلودگی انگلی بدین  پاییز میزان  یابد. در فصل و فاسیوالو سیستی سرکوزیس افزایش می های دیکروسلیوم آلودگی به انگل میزان 

آلودگی  ترین  آخر سیستی سرکوزیس بود که بیشصورت بود، ابتدا کیست هیداتید و بعد دیکروسلیوم سپس فاسیوال و در 

 آلودگی مربوط به سیستی سرکوزیس بود. ترین  مربوط به کیست هیداتیدو کم

آلودگی به کیست هیداتید در کبد و ریه بزها و  آلودگی در سایر نقاط کشور و مقایسه با مطالعه انجام شده  باتوجه به بررسی 

 تر بوده است. و شترها کم آلودگی کبدو ریه گوسفندان تر بوده ولی  کشور بیش گاوها نسبت به سایر نقاط
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آلودگی ریه به فاسیوال نسبت  سایر نقاط کشور داشته ولی  ترین مقدار نسبت به آلودگی به فاسیوال درکبد گوسفندو بزو گاو بیش 

 تر بوده است. به سایر نقاط کشور کم

 ت به سایر نقاط کشور بیشتر بوده است.بز نسب-آلودگی به دیکروسلیوم در کبد گوسفند 

 آلودگی به سیستی سرکوزیس در الشه گوسفندان نسبت به سایر نقاط کشور بیشتر بوده است. 

و  آلودگی به کیست هیداتید در کبدو ریه گوسفندان توان گفت که به جز  در نتیجه در یک نگاه کلی از بررسی انجام شده می

ای دارد البته مطالعات انجام شده  آلودگی رکورددار بوده و جایگاه ویژه و درصد  های انگلی  بیماریشترها این استان از نظر سایر 

تاثیر قراردهد و جهت  تواند تا حدودی نتایج بررسی انجام شده را تحت است که می در فصول مختلف سال صورت پذیرفته

 شود. و مقایسه دقیق تمامی متغیرها باید ثابت در نظرگرفته  مطالعه

کشور طی  های انجام شده در سایر نقاط با سایر بررسی 4311های کشتارشده دراصفهان درسال  آلودگی دام علت اختالف میزان 

 نمود: موارد زیر اشاره توان به های دیگر می سال

..( متفاوت درنقاط و مناطق کوهستانی غرب استان و.. اقلیمی )مناطق کویری شرق استان منطقه جغرافیایی باتوجه به شرایط-4

 های انگلی دراین استان باشد. تواند فاکتور مناسبی جهت باالبودن بیماری استان می و پهناوربودن این مختلف استان

و هم چنین رشد روزافزون صنعت وکاهش  های دامی توجهی از پروتئین باتوجه به جمعیت انبوه این استان و مصرف قابل-2

توان  توجهی دام ازنقاط مختلف کشور به این استان واردشده که می-ش شهرنشینی( حجم قابلپروری )افزای کشاورزی و دام

های  آلودگی انگلی با ورود دام باشد درنتیجه میزان  این استان نمی های کشتارشده متعلق به گفت درصد قابل توجهی از دام

داران موردتوجه  و علوفه بازده دام توسط دام یمت خوراکدلیل افزایش روزافزون ق و بیمار )به و ضعیف و آلوده بازده حذفی کم

آلودگی انگلی  اصفهان منجر به افزایش  های استان گردد.( از سایرنقاط کشور به میدان دام بازده حذف می های کم و دام قرارگرفته

 گردد. دراین استان می

 داران توان خرید داروهای ضدانگل را ندارند. انگل دامو کمبود داروهای ضد و افزایش قیمت دلیل شرایط اقتصادی نامناسب به-3

داران صنعتی هم مجبور به تهیه علوفه از خارج استان  و دام شده   داران سنتی کم و کمبود علوفه دام سالی  دلیل خشک به -1

 آلودگی دراین استان داشته باشد. سزایی در افزایش  تواند نقش به هستند، این مهم نیز می

های انسانی )حبوبات و سبزیجات و...(  و اختصاص سطوح زیرکشت به خوراک و آب جهت کشت  ه به کاهش مرتع با توج-0

این موارد منجر به دلسرد   اند که فشار قرارگرفته و ازنظر اقتصادی تحت شده  و افزایش قیمت مواجه  داران با کمبود علوفه دام

تواند مزید بر افزایش  این نیز می های مولد شده که توجهی از دام  مقدار قابل و درنتیجه حذف شدن دامداران نسبت به این شغل 

تر است و با مقایسه  های پرواری جوان بیش های مسن نسبت به دام آلودگی انگلی در دام آلودگی انگلی باشد، چرا که میزان  

 آلودگی بیشتر شده است. های قبل درصد  آلودگی نسبت به سال میزان 

درصدی برروی کلیه موارد در کشتارگاه توسط بازرسین دامپزشکی ازجمله موارد 400جه به عدم کنترل کافی با تو-1

شده که درصد  ها باعث و داشتن دغدغه خوراک آن داری حیوانات خانگی ازجمله سگ و باتوجه به افزایش نگه و آلوده شده حذف

فروش برسد درنتیجه باعث تکمیل  و به قصابان از کشتارگاه خارج شدهو  شده توسط بازرسین، سالخان توجهی از موارد حذف قابل

 های انگلی گردد. و افزایش بیماری سیکل

تفکرات سنتی در بعضی مناطق استان نسبت به مصرف جگر به صورت خام )مقوی بودن و درمان کم خونی( باعث افزایش -1

 ای در کشور دارد. ها استان اصفهان جایگاه ویژههای انسانی گردیده به طوری که در مورد برخی انگل آلودگی 
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