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ABSTRACT 

 
Many animal diseases are common diseases between humans and animals and their definitive 

diagnosis in animals is by autopsy or post-mortem inspection. The health of slaughterhouses 

has a direct relation with the health and well-being of the community, so the determination of 

the status of these diseases can help to control the economic and health damage caused by them. 

The aim of this study was to determine the prevalence of parasitic infestations in the liver and 

lung of slaughtered animals in industrial slaughterhouses of Mazandaran province in 1394. 

This study is a cross-sectional study and was conducted for a year from the beginning of April 

to the end of March in 1394. During this study, the liver and lungs of livestock in all industrial 

slaughterhouses of Mazandaran Province were evaluated macroscopically. 

Examining the liver recorded in slaughterhouses showed that the highest disease prevalence 

was hydatid cyst, respectively, the prevalence in cattle and calves 2.5% (95% confidence 

interval: 2.39-2.6), in sheep and lambs were 6.01% (95% confidence interval: 5.93-6.09) and 

in goat and kid, 2% (95% confidence interval: 1.92-2.8). In lung examination of livestock, most 

of the lesions were hydatid cysts. 

The prevalence of hydatid cyst in the lung of cattle, calves, sheep, lambs, goats and kids was 

5.33% (95% confidence interval: 5.16-5.49), 14.65% (95%confidence interval: 14.53-14.77) 

and 3.95% (95% confidence interval: 3.84-4.05). The prevalence of hydatid cyst in the liver 

and lungs of sheep and lambs is significantly higher than that of cattle, calves, goats and kids 

(P <0.05). According to the results of this study, it is obligatory to take the necessary measures 
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to combat these diseases, and it is important to consider the situation of the slaughtered animals 

and their careful examination. 

 
Keyword: Prevalence, Hydatid cyct, Liver, Lung, Mazandaran 

 خالصه
ها به وسيله ها در دامهاي مشترك بين انسان و حيوان بوده و تشخيص قطعي آنهاي دامي جز بيماريبسياري از بيماري

ها ارتباط مستقيمي با بهداشت و سالمتي جامعه دارد، بنابراين پس از كشتار است. بهداشت كشتارگاه كالبدگشايي و يا بازرسي
 ها باشد. هدف مطالعهتواند كمكي در جهت كنترل خسارات اقتصادي و بهداشتي ناشي از آنها ميتعيين وضعيت اين بيماري

هاي صنعتي استان هاي كشتار شده در كشتارگاهبد و ريه دامهاي انگلي موجود در كحاضر تعيين ميزان شيوع انواع آلودگي
به مدت  1394است. مطالعه حاضر از نوع مقطعي است و از ابتداي فروردين ماه تا آخر اسفند ماه سال 1394مازندران در سال 

مازندران مورد ارزيابي  هاي صنعتي استانهاي كشتاري در تمام كشتارگاهيك سال انجام شد. در طي اين مطالعه كبد، ريه دام
ها نشان داد، بيشترين شيوع مربوط به بيماري كيست ماكروسكوپي قرار گرفتند. بررسي كبدهاي ضبط شده در كشتارگاه

)، در كبد گوسفند 39/2-6/2: %95درصد (حدود اطمينان  5/2هيداتيك بوده است كه به ترتيب شيوع آن در كبد گاو و گوساله 
) بود. در 92/1-8/2: %95درصد (حدود اطمينان  2) و در كبد بز و بزغاله 93/5-09/6:% 95ود اطمينان درصد (حد 01/6و بره 

هاي انگلي كيست هيداتيك بود. شيوع كيست هيداتيك در هاي كشتاري بيشترين ضايعات مربوط به آلودگيهاي دامبررسي ريه
درصد (حدود  65/14)، 16/5-49/5: %95درصد (حدود اطمينان  33/5ريه گاو و گوساله، گوسفند و بره و بز و بزغاله به ترتيب: 

) بود. شيوع بيماري كيست هيداتيك در كبد 84/3-05/4: %95درصد (حدود اطمينان  95/3) و 53/14-77/14: %95اطمينان 
). بنا بر نتايج به >05/0Pداري بيشتر است (گوسفند و بره، نسبت به گاو و گوساله و بز و بزغاله به طور معني و همچنين ريه

دانيم، همچنين رسيدگي به ها را بر خود واجب ميدست آمده از اين مطالعه، اقدامات الزم جهت مبارزه با اين دسته از بيماري
 ها حائز اهميت است.هاي كشتاري و بررسي دقيق آنوضعيت دام

 شيوع، كيست هيداتيك، كبد، ريه، مازندران.كلمات كليدي: 

 
 . مقدمه1

بسياري از بيماري هاي دامي جز بيماري هاي مشترك بين انسان و حيوان بوده و تشخيص قطعي آن ها در دام ها به وسيله 
ها ارتباط مستقيمي با بهداشت و سالمتي جامعه دارد كه كالبدگشايي و يا بازرسي پس از كشتار است. بهداشت كشتارگاه

واند تمتوجه افراد جامعه خواهد كرد. بنابراين تعيين وضعيت اين بيماري ها ميكوچكترين بي توجهي در اين راه مخاطراتي را 
 مبتاليان تعداد فقط رابرتز و بررسي اشميت . طبق]1[ها باشدكمكي در جهت كنترل خسارات اقتصادي و بهداشتي ناشي از آن

 ميليون 55 آمريكا حدود متحده اياالت در هاكرم انواع به كودكان مبتال تعداد و نفر ميليارد 5/4  بر بالغ جهان در هاكرم به انواع

 كنترل هايبرنامه و هااولويت تعيين در گام اولين بيماري، هر بهداشتي و اقتصادي اهميت ارزشيابي شده است. زده تخمين نفر

  مناطق در بيماري تقالان الگوهاي زمينه در اطالعات كافي داشتن مستلزم درجه اول در بيماري مؤثر است. كنترل و پيشگيري
 

 يك به منجر هيداتيك است. كيست يافته بيشتري پيچيدگي انگل، در ايگونه درون تنوع وجود با اين موضوع و است آندميك

 و اقتصادي پزشكي اهميت به توجه با بنابراين. ]2[نمايد مي ايجاد را ناپذيري خسارات جبران و شودمي انسان در جدي بيماري

 داشتن و انساني و دامي هايجمعيت در بيماري شيوع درباره ميزان اپيدميولوژيكي مطالعات انجام آن، بودن ئونوزز و بيماري

  يك
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 هاكشتارگاه در اطالعات ثبت در است ممكن اگرچه. ]3[است  ضروري كامالً كشور در آن كنترل و پيشگيري جهت برنامه منظم

 هاآلودگي ميزان يقين به قريب براي تخمين محل بهترين و تنها هاكشتارگاه كه گفت توانمي جرأت به اما رخ دهد، اشتباهاتي

 قابل مسلح چشم غير با ... عمدتاً و ريوي ضايعات سل، ديكروسليوز، فاسيولوز، نظير هيداتيدوز، هاييبيماري زيرا هستند،

. هدف مطالعه ]4[گردند مي خارج مصرف خهچر از و ضبط هاي آلودهاندام نيز اساس همين بر و هستند تشخيص و مشاهده
هاي صنعتي استان هاي كشتار شده در كشتارگاههاي انگلي موجود در كبد و ريه دامحاضر تعيين ميزان شيوع انواع آلودگي

ن ز اياست. اميد است نتايج حاصل از اين مطالعه در جهت انجام اقدامات الزم براي كنترل و پيشگيري ا 1394مازندران در سال 
 هاي با اهميت زئونوز مورد استفاده قرار گيرد.دسته از بيماري

 

 . مواد و روش كار2
هاي صنعتي هاي كشتار شده كشتارگاهمطالعه حاضر از نوع توصيفي و مقطعي است. جمعيت هدف و يا جامعه آماري آن دام

ه مدت يك سال مطالعه حاضر انجام شد. در مجموع ب 1394استان مازندران است. از اول فروردين ماه تا آخر اسفند ماه سال 
ها قبل از كشتار، توسط دامپزشك صنعتي استان مازندران انجام شد. تمامي دام ، در شش كشتارگاهمرتبه كشتار دام 869

ا مشاهده، ها بهاي سالم وارد خط كشتار شدند. تشخيص ضايعات در كبد و ريه دامكشتارگاه مورد معاينه باليني قرار گرفته و دام
هاي به دست آمده از صورت پذيرفت. براي انجام مطالعه داده هاي مورد نظر توسط دامپزشك كشتارگاهمالمسه و برش قسمت

ها، ميزان شيوع ها بررسي شد و پس از طبقه بندي دادهگزارشات ثبت شده در خصوص امعاء و احشاي ضبط شده در كشتارگاه
حاسبه گرديد. نتايج توصيفي به صورت فراواني مطلق، فراواني نسبي و ميزان شيوع بيماري محاسبه هاي انگلي مانواع آلودگي

) مورد بررسي قرار Zها (آزمون هاي مختلف دامي، به وسيله آزمون نسبتانگلي در بين گونه هايشيوع آلودگي شد و اختالف
دار ) به عنوان سطح معني>05/0Pانجام شد. در تمام آناليزها ( 22نسخه  SPSSها توسط نرم افزار اكسل و گرفت. آناليز داده

 در نظر گرفته شد. 

 
 . نتايج3

رأس  318218رأس گاو،  72069دام كشتار شدند كه جزئيات آن عبارت است از:  507793در طول اين مطالعه در مجموع 
)، %14/7( 5147ضبط شده در گاو و گوساله رأس گاوميش. مجموع كبدهاي  24رأس بز و بزغاله و  117482گوسفند و بره، 

 5182هاي ضبط شده در گاو گوساله ) بود. مجموع ريه%07/5( 5966) و در بز و بزغاله %96/14( 47630در گوسفند و بره 
) بود. ميزان حذف كبد و ريه در گوسفند و %03/10( 11792) و در بز و بزغاله %91/20( 66570)، در گوسفند و بره 19/7%(

 ).>05/0Pداري بيشتر از گاو و گوساله و بز و بزغاله است (ه به طور معنيبر
ربوط هاي حيواني كشتار شده، مترين آلودگي در كبد تمام گونهها نشان داد كه شايعبررسي كبدهاي ضبط شده در كشتارگاه

اشد. ساير ببه كيست هيداتيك مي هاي مشاهده شده، بيشترين شيوع مربوط به آلودگيبه ضايعات انگلي است. در بين انگل
 گردد. مشاهده مي 1هاي كشتار شده در جدول شماره داليل ضبط كبد دام

)، در كبد 39/2-6/2: %95درصد (حدود اطمينان  5/2به ترتيب شيوع آلودگي به كيست هيداتيك در كبد گاو و گوساله، 
 ) 92/1-8/2: %95درصد (حدود اطمينان  2كبد بز و بزغاله  ) و در93/5-09/6:%95درصد (حدود اطمينان  01/6گوسفند و بره 

) و %5/2) نسبت به كبد گاو و گوساله (%01/6ها (داري در كبد گوسفند و برهديده شد. شيوع كيست هيداتيك به طور معني
 ).>05/0P) بيشتر است (%2كبد بز و بزغاله (
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 1394هاي صنعتي استان مازندران در سال ود در كبدهاي ضبط شده در كشتارگاههاي موجفراواني مطلق و نسبي انواع آلودگي -1جدول 
 گونه دام            فراواني مطلق (نسبي%)

 گاو و گوساله گوسفند و بره بز و بزغاله نوع آلودگي
 )38/39 %(2350   )19/40 %(19142   )49/31 %(1621  كيست هيداتيك 
 )82/18 %(1123   )67/15 %(7466   )6/23 %(1215  فاسيوال 
 )22/34 %(2042   )18/24 %(11520   )04/14 %(723  ديكروسليوم 

 )24/2 %(134   )67/0 %(320   )99/0 %(51  سيستي سركوس 
 )03/0 %(2   )07/0 %(37   )11/4 %(212  سل 
 )28/5 %(315   )2/19 %(9145   )74/25 %(1325  متفرقه 
 )100 %(5966   )100 %(47630   )100 %(7514  جمع 

 
درصد (حدود  7/1هاي انگلي در كبدهاي ضبط شده گاو و گوساله به ترتيب عبارت است از: فاسيوال شيوع ساير آلودگي

درصد (حدود  07/0) و سيستي سركوس 93/0-07/1: % 95درصد (حدود اطمينان 1)، ديكروسليوم 6/1-8/1: % 95اطمينان 
هاي انگلي در كبدهاي ضبط شده گوسفند و بره به ترتيب عبارت است لودگي) است. شيوع ساير آ069/0-071/0:% 95اطمينان 

) و 56/3-68/3: % 95درصد (حدود اطمينان  62/3) ، ديكروسليوم 3/2-4/2: % 95درصد (حدود اطمينان  35/2از: فاسيوال 
كبدهاي ضبط شده بز و هاي انگلي در ). شيوع ساير آلودگي09/0-11/0: % 95درصد (حدود اطمينان  1/0سيستي سركوس 

درصد (حدود  74/1)، ديكروسليوم 89/0-004/1:% 95درصد (حدود اطمينان  95/0بزغاله به ترتيب عبارت است از: فاسيوال 
بنا بر نتايج به  ).2) (جدول 09/0-13/0: % 95درصد (حدود اطمينان  11/0) و سيستي سركوس 67/1-81/1: % 95اطمينان 

هاي كشتار شده در گاو آلودگي به كيست هيداتيك و فاسيوال بيشتر بوده و در ي انگلي در كبد دامهادست آمده شيوع آلودگي
هاي انگلي هاي انگلي كيست هيداتيك و ديكروسليوم بيشتر بوده است. شيوع ساير آلودگيخصوص گوسفند و بز شيوع آلودگي

 دار با يكديگر ندارند.هاي كشتاري تفاوت معنيدر كبد دام

 
 1394هاي صنعتي استان مازندران در سال هاي كشتار شده در كشتارگاههاي انگلي در كبد دامميزان شيوع انواع آلودگي -2ل جدو

 گونه دام            فراواني مطلق (شيوع)
 رأس) 72069گاو و گوساله( رأس) 318218گوسفند و بره( رأس) 117482بز و بزغاله( نوع آلودگي

 كيست هيداتيك 1621)% 5/2(  19142)% 01/6(  2350)% 2( 
 فاسيوال 1215)% 7/1(  7466)% 35/2(  1123)% 95/0( 
 ديكروسليوم 724)% 1(  11520)% 62/3(  2042)% 74/1( 
 سيستي سركوس 51)% 07/0(  320)% 1/0(  134)% 11/0( 
 جمع 3611)% 27/5(  38448)% 08/12(  5649)% 8/4( 

 
هاي انگلي است و در اين ميان آلودگي به ها مربوط به آلودگيي كشتاري بيشترين علل ضبط ريه دامهادر بررسي ريه دام

 ). 3كيست هيداتيك شيوع بيشتري داشت (جدول 
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 1394هاي صنعتي استان مازندران در سال هاي ضبط شده در كشتارگاههاي موجود در ريهفراواني مطلق و نسبي انواع آلودگي -3جدول 
 گونه دام            فراواني مطلق (نسبي%)

 گاو و گوساله گوسفند و بره بز و بزغاله نوع آلودگي
 كيست هيداتيك 3842)14/74%(  46645)06/70%(  4652)45/39%( 

 استرونژيلوس 11)21/0%(  1025)53/1%(  10)084/0%( 
 سيستي سركوس 98)89/1%(  31)04/0%(  7)06/0%( 

 سل 0 0 0
 متفرقه 1242)96/23%(  18869)34/28%(  7123)4/60%( 
 جمع 5182)100%(  66570)100%(  11792)100%( 

شيوع آلودگي انگلي مشاهده شده در ريه گاو و گوساله، گوسفند و بره و بز و بزغاله به ترتيب عبارت است از: كيست هيداتيك 
درصد (حدود  95/3) و 53/14-77/14: % 95د (حدود اطمينان درص 65/14)، 16/5-49/5: % 95درصد (حدود اطمينان  33/5

) نسبت به ريه گاو و %65/14ها (داري در ريه گوسفند و بره). شيوع كيست هيداتيك به طور معني84/3-05/4:% 95اطمينان 
 ).>05/0P) بيشتر است (% 95/3) و بز و بزغاله (%33/5گوساله (

، در گوسفند %13/0، سيستي سركوس % 015/0او و گوساله، به ترتيب: استرونژيلوس هاي انگلي در ريه گشيوع ساير آلودگي
، سيستي %008/0و در بز و بزغاله به ترتيب: استرونژيلوس  %009/0، سيستي سركوس %32/0و بره به ترتيب: استرونژيلوس 

هاي كشتار شده در تمام ي در ريه دامهاي انگل). بنا بر نتايج به دست آمده شيوع آلودگي4ديده شد (جدول  %005/0سركوس 
دار يهاي كشتاري تفاوت معنهاي انگلي در ريه دامهاي دامي، آلودگي به كيست هيداتيك بيشتر بود. شيوع ساير آلودگيگونه

 با يكديگر ندارند.

 
 1394 ستان مازندران در سالهاي صنعتي اهاي كشتار شده در كشتارگاههاي انگلي در ريه دامميزان شيوع انواع آلودگي -4جدول

 گونه دام            فراواني مطلق (شيوع)
 رأس) 72069گاو و گوساله( رأس) 318218گوسفند و بره( رأس) 117482بز و بزغاله( نوع آلودگي

 كيست هيداتيك 3842)% 33/5(  46645)% 65/14(  4652)% 95/3( 
 نژيلوساسترو 11)% 015/0(  1025)% 32/0(  10)% 008/0( 
 سيستي سركوس 98)% 13/0(  31)% 009/0(  7)% 005/0( 
 جمع 3951)% 48/5(  47701)% 99/14(  4669)% 97/3( 

 
 
 . بحث و نتيجه گيري4

 طي در ايران دامي جمعيت در ميزان شيوع كيست هيدايتك كه دادند نشان 87در مطالعه توكلي و همكاران در سال 

، 85و در سال  % 07/6،  81سال  در كل كشور در آلودگي متوسط ميزان زايش داشته بطوريكهروند رو به اف 81-85 هايسال
 % 21/11هاي كشتاري استان مازندران است و در همين مطالعه بيان شد كه شيوع كيست هيداتيك در كل دام بوده % 01/8

. در مطالعه بكايي و همكاران ميزان ]3[دارد  هاي كشوراست و جايگاه چهارم را از نظر شيوع اين بيماري در بين كل استان
 %27/28، 78هاي استان تهران در سال شيوع متوسط بيماري كيست هيداتيك در كبد گوسفندهاي كشتار شده در كشتارگاه

نمونه كبد در كشتارگاه استان سمنان انجام داد، ميزان  4664كه بر روي  72. همچنين در مطالعه شريفي در سال ]5[بود 
هاي كشتاري به علت . در مطالعه حاضر دليل عمده ضبط كبد و ريه دام]6[گزارش گرديد  %65/4لودگي به كيست هيداتيك آ

 % 01/6آلودگي انگلي به ويژه كرم نواري اكينوكوكوس بود. شيوع كيست هيداتيك در كبد و ريه گوسفندان كشتاري به ترتيب 
ر بررسي باشد. دهاي انگلي مياستان مازندران در تكامل و تكثير بيشتر آلودگي است كه نشان دهنده شرايط اقليمي % 65/14و 
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در شهرستان گچساران، آلودگي به كيست هيداتيك در كبد و ريه گوسفندهاي كشتاري به ترتيب  92قاسميان و همكاران سال 
بوده ولي در خصوص آلودگي ريه شيوع  بوده است كه از نظر شيوع اين بيماري در كبد با مطالعه ما يكسان % 96/4و  % 2/6

) و در ريه % 99/9كمتري داشته است. همچنين در اين مطالعه بيشترين دليل حذف آلودگي در كبد گوسفندها را فاسيوال (
 2007تا  2005هاي ، در بررسي گذشته نگر خود بين سال2010) دانستند. ملو و همكاران در سال % 86/12پنوموني و پرخوني (

، ترين دليل ضبط كبدها فاسيليازيسهاي تانزانيا به اين نتيجه رسيدند كه شايعوي كبدهاي ضبط شده در كشتارگاهبر ر
باشد. ) مي% 1/3) و در بز (% 1/3)، در گوسفند (% 6/8استلزيازيس و كيست هيداتيك بود. در اين مطالعه شيوع آن در كبد گاو (

 .]7[بود  % 5/18و در بز  % 1/17، در گوسفند % 3/16اله در گاو همچنين ميزان ضبط كبد در اين دوره سه س
هاي كشتار شده به خصوص آلودگي به كيست هاي انگلي در دامبنابر نتايج به دست آمده از اين مطالعه شيوع آلودگي

ل دانيم. اقداماتي از قبيجب ميها را بر خود واهيداتيك و فاسيوال بيشتر بوده و اقدامات الزم جهت مبارزه با اين دسته از بيماري
ها (به منظور جلوگيري از ورود رسيدگي به وضعيت بهداشتي كشتارگاه، جلوگيري از كشتارهاي غير مجاز و محصور كردن آن

 هايهاي خانگي و سگهاي ولگرد، شناسنامه دار كردن سگهاي ولگرد به محوطه كشتارگاه)، كنترل و معدوم كردن سگسگ
شود. در خصوص آلودگي به فاسيوال هاي گله) احساس ميهاي آلوده با داروهاي ضد انگلي مناسب (به ويژه سگسگگله و درمان 

كه  هاييها و مراتع آلوده به وسيله درمان ضد كرم استراتژيك منظم، كاهش تعداد حلزونها از ميزبانو ديكروسليوم حذف انگل
د هاي راكها و زهكشي آبمبارزه شيميايي و فيزيكي و استفاده از حلزون كش ها هستند و همچنينميزبان واسط اين بيماري

هاي عمومي، به ويژه آموزش دامداران و افراد در معرض خطر كمك تواند مؤثر باشد. آموزش بهداشت عمومي از طريق رسانهمي
بر بهداشت عمومي، باعث خسارات اقتصادي جبران هاي انگلي عالوه بر زئونوز بودن و تأثير كننده خواهد بود. اين دسته از بيماري

ري اي در كشور و محاسبه شيوع بيماهاي اپيدميولوژيك به صورت دورهگردد. لذا انجام بررسيناپذير مستقيم و غير مستقيم مي
ح در ت صحيهاي انگلي الزم است تا اقدامات كنترلي و تصميماهاي مختلف دامي با توجه به وضعيت آندميك بيماريدر گونه

 اين رابطه اتخاذ گردد.
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