
 

 

 3شماره  - 31دوره 
 

 89بهار و تابستان 

 hborji@um.ac.ir ؛razavizadeh@um.ac.ir :مسؤول گاننويسند الکترونيک پست          *

32 

 

 

 يهادر گله يگوارش ينماتودها هيعل زوليآلبندازول و لوام يداروها ييمطالعه کارا

 گوسفند شهرستان مشهد
 

 4باف يمحمد رشت ،*2ي، حسن برج*3زادهيرضو يرضا تقوي، عل1يحامد محسن
 

 
 .رانيا -مشهد، مشهد ي، دانشگاه فردوسيدانشکده دامپزشک ،يدامپزشک يعموم يدکترا آموختهدانش .3

 .رانيا -مشهد مشهد، يفردوس دانشگاه ،يدامپزشک دانشکده ،يدرمانگاه علوم گروه ،ارياداست .2

 .رانيا -مشهد، مشهد ي، دانشگاه فردوسي، دانشکده دامپزشکيولوژيپاتوبگروه  ،استاد .1

 .رانيا -، مشهديرضو خراسان استان يدامپزشک کل اداره بزرگ، يهادام يداخل يهايماريب يتخصص يدکتر .4

 
 89مهرماه  8 پذيرش:        89ماه آبان 28فت: دريا

 

 

هاي گوسفند ها،گلهگيري از اين کرمبراي کنترل و پيش نماتودهاي گوارشي در نشخوارکنندگان کوچک رخداد و اهميت جهاني دارند.

اروها درمان مي شوند. ارزيابي کارايي اي با اين دها داروي آلبندازول و لواميزول است، به طور دورهترين آنبا داروهاي ضدکرمي که شايع

ها تأييد گردد و مقاومت دارويي ايجاد نشده باشد.در اين داروهاي ضدکرمي از اين جنبه مهم است که کارکرد صحيح اين داروها در گله

هاي گوسفندان شهرستان همطالعه، هدف ما اين است تا کارايي درماني داروهاي آلبندازول و لواميزول را عليه نماتودهاي گوارشي در گل

گله گوسفند پرورش يافته در منطقه مشهد بر  5گوسفند از  351م. از مجموع کني مشهد با آزمون کاهش تعداد تخم در مدفوع ارزيابي

ه کنترل گرم در کيلوگرم و گروميلي 5/9لواميزول با دوز  گرم در کيلوگرم،ميلي 5/9گروه شامل آلبندازول با دوز  1اساس نوع دارو به 

روز پس از درمان اخذ گرديد و با روش کليتون لين آزمايش شد.  34تا  31تقسيم گرديد. نمونه مدفوع از اين گوسفندان قبل از درمان و 

درصد به ترتيب براي داروي آلبندازول و لواميزول است. در مجموع اين ميزان کارايي  44و  49نتايج مطالعه حاضر بيانگر متوسط کارايي 

هاي گوسفند در هده شده براي داروهاي آلبندازول و لواميزول بيانگر کارايي پايين اين داروها عليه نماتودهاي گوارشي در گلهمشا

هاي گوسفند ساير هاي بيشتري براي ارزيابي کارايي داروهاي ضدکرمي عليه نماتودهاي گوارشي در گلهشهرستان مشهد است. پژوهش

 نقاط کشور الزامي است.

 مشهد. ، گوسفند،يگوارش يضدکرمي، نماتودها يداروها ييزول، کارايلوام آلبندازول، کليدي: هايهواژ

 

 مقدمه 

 يدام يهايماريب نيترعيشا از يکي يکرم يهايآلودگ

 و ميمستق طور به را ياديز ياقتصاد خسارات که هستند

. کننديم وارد کشور يدامپرور صنعت به ميرمستقيغ

 که شده موجب يدست ياهيتغذ يهادهنها يباال متيق

 به گوسفند پرورش در يعموم يهاچراگاه از يريگبهره

 يهاکرم تخم کنترل سفانهمتأ. گردد ليتبد ضرورت کي

 يآلودگ و است مشکل اريبس مراتع در شده رها زايماريب

 يبرا معضل کي عنوان به همواره مذکور يهاانگل به

 . است مطرح گوسفندداران

 کوچک نشخوارکنندگان گوارش دستگاه يدهانماتو

 چرخه. دارند قرار دهيليکوسترونژيتر خانواده در عمدتاً

 تخم خروج از پس و است ميمستق نماتودها نيا يزندگ

 يطيمح طيشرا در گرفتن قرار و آلوده دام مدفوع از کرم

 ژنياکس و رطوبت و گراديسانت درجه 29 يدما) مناسب

 شود،يم ليتشک يانگل ريغ يوزادن مرحله دو( طيمح يکاف

 چكيده
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 به زايعفون سوم مرحله نوزاد هفته دو تا کي يط سپس

 خانواده ينماتودها به مقاومت. ديآيم وجود

 ،يکيژنت يفاکتورها به و است دهيچيپ دهيليکوسترونژيتر

. است وابسته زبانيم ياکتساب يمنيا و يکيولوژيزيف

 خصوصاً نوادهخا نيا ينماتودها در سن با مرتبط مقاومت

 شوديم گفته و شوديم دهيد روسينماتود جنس در

 مقاومت نماتود نيا با يآلودگ برابر در ماهه 4 تا 1 يهابره

 .(34) دارند ترجوان يهابره به نسبت يشتريب

 دستگاه ينماتودها هيعل درمان 3142 سال از رانيا در

 دهابع و( زوليلوام)لورمين يدارو با نشخوارکنندگان گوارش

 با مبارزه يمحور طرح قالب در و ديگرد آغاز آلبندازول

 سازمان يسو از گانيرا صورت به يداخل يهاانگل

 حسب بر زين حاضر حال در. افتي ادامه کشور يدامپزشک

 يداروها از دامداران يبرخ بودن، معرض در زانيم و ازين

 بهار همچون سال از يخاص فصول در فيالطعيوس ضدانگل

 يريگشيپ هدف با شده نييتع شيپ از برنامه طبق زييپا و

 يهاگله در درمان عنوان به يماريب صيتشخ دنبال به اي

 .کننديم استفاده خود

 باال ييکارآ با فيالطعيوس يضدانگل يدارو آلبندازول،

 با که است دازوليميبنز خانواده از عيوس يسالمت مرز و

 و کنديم ملع هاانگل در يانرژ سميمتابول در تداخل

 نسبت کمتر يسالمت مرز با يضدنماتود يدارو زول،يلوام

 خانواده از يمنيا ستميس تيتقو يژگيو و آلبندازول به

 يعصب انهيپا ستميس در تداخل با که است ازوليدازوتيميا

 بدن از آن دفع تينها در و شدن فلج موجب کرم يعضالن

 (.1) ددگريم دام

 يهادرمان و رياخ سال چند يهايخشکسال چند هر

 کنيل ؛دهيگرد يآلودگ ريگچشم کاهش موجب مکرر

 قالب در و نادرست ياگونه به هم آن يضدکرم يهادرمان

 گله در يآلودگ تيوضع برآورد بدون دارو کي مکرر زيتجو

 يداخل يهاانگل به نسبت ييدارو مقاومت بروز خطر بر

 از يضدکرم يداروها ديخر انهيسال نهيهز. است افزوده

 دالر ونيليم 31 حدود کشور داخل در دشانيتول اي خارج

 توجه هاآن ياثربخش زانيم بر اگر که است شده برآورد

را به  ياديز يو بهداشت يخسارت اقتصاد نشود يکاف

 به توجه با(. 3) وارد خواهد ساخت کشور يثروت دام

 يداروها جزو زوليلوام و آلبندازول يدارو دو نکهيا

 است، گوسفند يهاگله در يضدکرم يوهادار پرمصرف

 ييکارا و يبخش اثر نهيزم در توانديم پژوهش نيا جينتا

 .باشد ديمف گوسفند يهاگله در داروها نيا

 

 مواد و روش کار

 يرضو خراسان استان يدامپزشک کل اداره يهمکار با

 ياديز تالش سال کي مدت به 3181 سال ماه خرداد از

 در گله 13 و شد انجام منطقه در آلوده گله افتني يبرا

 آباد ملک چناران، قوچان، کاشمر،: جمله از مختلف مناطق

در  .گرفت قرار هياول يبررس تحت مدفوع نمونه اخذ با

 در مشهد يروستاها از يکي محدوده در گله ت پنجينها

 مدفوع در تخم يمناسب زانيم مشهد کارده سد منطقه

 ؛شد داده صيتشخ مناسب طرح به ورود يبرا وداشت 

 و انتخاب گوسفندان از ييتا ده گروه سه گله، هر از سپس

 سالمت از نانياطم منظور به ابتدا. شد يگذار شماره

 نهيمعا به اقدام هايماريب گريد به ابتال عدم و يظاهر

 تمام درمان، به شروع از قبل. شد هاآن يدرمانگاه

 و شد نوز کوچک يهاباسکول با پژوهش مورد گوسفندان

 هاآن رکتوم داخل از و مصرف بار کي يهادستکش با

 داده قرار يکيپالست ظروف در د ويگرد هيته مدفوع نمونه

 صورت انگل تخم شمارش ش،يزماآ انجام از قبل. شد

 يداروها بيترت به دوم و اول گروه به سپس ؛گرفت

 وزن لوگرميک هر يازا به گرميليم 5/9 دوز با آلبندازول

 هر يازا به گرميليم 5/9 دوز با زوليلوام و( يراکخو) بدن

 رازک داملران شرکت ساخت( يخوراک) بدن وزن لوگرميک

 چيه شاهد گروه عنوان به سوم گروه به و شد زيتجو

 .نشد خورانده ييدارو

 به ها،تخم در الرو جاديا از يريجلوگ منظور به

 و شد اضافه درصد 31 نيفرمال شده اخذ مدفوع يهانمونه
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 .افتي انتقال يشناس انگل شگاهيآزما به وقت اسرع در

 Egg Per) مدفوع گرم واحد در کرم تخم تعداد شمارش

Gram) نيل -تونيکل روش با (Clayton-Lane) انجام 

 .شد

 آب تريليليم 42 با گوسفندان مدفوع توده از گرم 1

 و ديگرد هيته يونيسوسپانس هاون، با و شد مخلوط مقطر

 در موجود ييرو عيما سوم کي سپس ؛شد فصا الک با

 و شد يخال ظروف ته به مانده متريسانت 2 فاصله تا را لوله

 ختهير شيآزما لوله در را مانده يباق عيما از تريليليم 35

 ؛ديگرد فوژيسانتر 3511 دور با قهيدق 2 مدت به شد و

 يانتها يرسوب عيما و ديگرد يخال هالوله ييرو عيما گاهآن

 و شده پر نمک آب با است نماتودها تخم از پر که لوله

 قطره با و شد داده قرار فوژيسانتر دستگاه داخل در دوباره

 نماتودها تخم يحاو لوله به قطره قطره را نمک آب چکان،

 سپس ؛ديگرد محدب صورت به عيما سطح تا شد اضافه

 2 مدت به فوژيسانتر عمل و شد داده قرار لوله يرو المل

 يرو المل ت،ينها در و ديگرد انجام 3511 دور با قهيقد

 در هاانگل تخم شمارش به اقدام و شد قرارداده الم

 با ينور کروسکوپيم ريز در المل سطح سرتاسر

 .ديگرد× 31 يينمابزرگ

 تحت گروه سه هر از مجدداً روز 34 گذشت از پس

 انجام کرم تخم شمارش و ديگرد هيته مدفوع نمونه يبررس

 زانيم فرمول با يضدانگل يداروها ياثربخش زانيم. شد

 Egg Reduction Rate (ERR) انگل تخم کاهش

 (.9) شد محاسبه

 

 نتايج

 گله 5 در مدفوع گرم واحد در کرم تخم تعداد نيانگيم

 نشان پژوهش نيا جي. نتابود 25 تا 23 نيب پژوهش مورد

 درصد 44 در زوليلوام و 49 در آلبندازول يدارو که داد

 عبارت به. است اثربخش ،يبررس تحت يآمار يجامعه

 يداروها ييکارآ موارد، درصدِ 59 و 54 در بيترت به گريد

 يبرا يسرآغاز توانديم که شوديم قلمداد فيضع مذکور

 شيآزما در(. 3 جدول) باشد ييدارو مقاومت جاديا

 از پس مدفوعِ يهانمونه يرو آمده عمل به يکروسکوپيم

 و يمارشال ايمارشاالژ روس،ينماتود يهاانگل درمان،

 .ندشد ييشناسا مقاوم يهاگونه عنوان به سيشوريتر

 

 

 زوليلوام و آلبندازول يدارو دو ياثربخش زانيم و پژوهش مورد يهادام به مربوط اطالعات -1جدول 

 س(أ)ر تعداد دام انجام شده ن درمانيآخر شماره گله
 رصد()د يزان اثربخشيم ب گلهيترک

 زوليلوام آلبندازول ش )رأُس(يم بز )رأس(

 41 91 391 11 211 هفته قبل 5 3

 91 91 85 25 321 هفته قبل 9 2

 21 41 395 15 211 هفته قبل 5 1

 41 51 334 29 341 هفته قبل 9 4

 41 21 94 39 311 هفته قبل 5 5
 

 بحث

 دارويي مقاومت مورد اولين گزارش از سال چهل حدود

 يک از رياخ موضوع مدت، اين در گذشته و ماتودهان

است  شده تبديل بزرگ مشکل يک به اهميت کم مسئله

 به دامداران ييقايآفر يکشورها از برخي در که يطور به

 شغل مقاوم، کونتورتوس همونکوس کنترل در ناتواني علت

 کشورهاي از يبرخ در(. 35) اندکرده رها را دامداري

 و اروگوئه آرژانتين، برزيل، چونهم جنوبي آمريکاي

 هشدار حالت از يضدکرم يداروها به مقاومت زين پاراگوئه

 (.39 و 39 ،31 ،5) است شده گزارش بحراني تا
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 که داده است نشان يمتعدد يهاگزارش گرچه

 است افزايش به رو ايدن مختلف مناطق در دارويي مقاومت

 عاتاطال دسترس در منابع طبق کنيل ؛(39 و 31 ،8)

 دو به محدود تنها ما کشور در خصوص نيا در موجود

( 2) خوزستان و( 3) يرضو خراسان يهااستان در پژوهش

 داد کشتارنشان آزمون روش با3199 سال در يبرج. است

 جمله از گوسفندان گوارش دستگاه ينماتودها از يبرخ که

 مقاوم زوليلوام يدارو به اياسترتاژ و يمارشال ايمارشاالژ

 از يريگبهره با زين 3194 سال در انيغالم(. 3) اندهشد

 گوسفندان مدفوع در تخم تعداد کاهش آزمون روش

 و زوليلوام يدارو به هاگله درصد 9/99 که گرفت جهينت

 بر يو. اندشده مقاوم آلبندازول يدارو به هاگله درصد 29

 ،ييکالبدگشا و مدفوع کشت از حاصل يهاافتهي اساس

 و نکتايرکومسيس ايتالدورساژ را مقاوم يهاگونه

 (.2) کرد عنوان لوسيکوسترونژيتر

 کشتار، آزمون همچون يمتعدد يهاروش با گرچه

 Larval) الرو رشد (،Egg hatch assay)تخم هچ

Development assay )توانيم يمولکول يهاروش و 

 گفت ديبا کنيل ؛(9) زد نيتخم را ييدارو مقاومت زانيم

 و متخصص پرسنل به ازين عدم و بودن رزانا ليدل به

 يهاوهيش نيتريعمل و نيبهتر از يکي ده،يچيپ زاتيتجه

 تعداد کاهش ،آزمونيضدکرم يداروها ياثربخش نييتع

 / Fecal Egg Count Reduction Test) انگل تخم

FECR) ياثربخش يحت توانيم ن روشيبا ا که است 

 شيآزما بوته به مانزهم طور به را يضدانگل يدارو نيچند

 روش يبرا زين ييهاتيمحدود هرچند .(3) گذاشت

 يبعض يبرا مثال عنوان به است مطرح شده رالذکرياخ

 ديتول نيب يميمستق رابطه شهيهم اياسترتاژ رينظ هاگونه

 . ندارد وجود دام بدن در موجود کرم تعداد و تخم

  يداروها عيسر و قاطع آثار با دامداران ييآشنا از پس

 کاهش در دازوليميبنز باتيترک رينظ فيالطعيوس ضدکرم

 داروها نيا مصرف ،يدام داتيتول شيافزا و يانگل يآلودگ

. افتي ياديز رواج جهان يدامپرور مراکز در 3891 سال از

 درصد 88 تا 85 بودند قادر امر بدو در داروها نيا اگرچه

 نيب از را شده درمان يهادام گوارش دستگاه ينماتودها

 يمتوال و مداوم مصرف از پس سال چند کنيل و ببرند

 داروها نيا ياثربخش کاهش بر يمبن يهاگزارش هاآن

 نياول(. 35) ديگرد منتشر نماتود يهاگونه از يبرخ يرو

 از دازوليميبنز به کونتورتوس همونکوس مقاومت مورد

 يکشورها در يمتعدد موارد جيتدر به آن از پس و کايآمر

 ديگرد گزارش يجنوب يقايآفر و اياسترال جمله از مختلف

 .(39 و 31)

 از نشده کنترل و يمتوال مصرف دهه چند از پس

 و Melaku ،يوپيات گوسفندان در يضدکرم يداروها

 را يپژوهش ،داروها نيا ييکارآ نييتع هدف با همکاران

 يبيترک يداروها که گرفتند جهينت و دادند انجام

 موجب( زوليلوام و آلبندازول/ نيکتورميآ و آلبندازول)

 مراحل در و شده کرم تخم شمارش کاهش درصد 311

 زوليلوام و 98/89 نيورمکتيآ ،19/88 آلبندازول يبعد

 در استکرده جاديا تخم تعداد در کاهش درصد 19/81

 بوجود درصد 53/98 حد در يکاهش زوليتترام کهيحال

 يداروها تيفيک در ضعف هاآن. است آورده

 کاهش عوامل از يکي عنوان به را يواردات ازوليدازوتيميا

 يکي هيعل مقاومت که کردند اعالم و کرده مطرح ياثربخش

 توانديم( زوليتترام اي زوليلوام مثالً) گروه نيا يداروها از

 هاآن ؛شود مذکور گروه يدارو گريد در مقاومت موجب

 طيشرا در تنها نه گوسفندداران که افتنديدر نيهمچن

 فصل در اي يبارندگ آغاز از قبل مثل) خاص يفصل

 افت اشتها، کاهش ميعال با يدام هر در بلکه( يبارندگ

 ترشحات و عطسه سرفه، اسهال، ،يالغر و يبدن طيشرا

 مذکور، عوارض مسبب عامل يقطع صيتشخ بدون ينيب

 گرفتند جهينت و کرده يضدانگل يداروها با درمان به اقدام

 در يضدانگل يداروها از حيصح تفادهاس و انتخاب که

 است مهم اريبس هاآن به نسبت مقاومت وقوع از ممانعت

(31.) 

 سال  در همکاران و Mortensen که يپژوهش در
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 انجام کايآمر متحده االتيا در بز راس 999 يرو 2111

 مزرعه 35 از واحد 34 در آلبندازول به مقاومت ، دادند

 زوليلوام ن،يورمکتيآ به اومتمق وقرار گرفت  يبررس تحت

 مجموع از واحد 3 و 9 ،39 در بيترت به نيدکتيموکس و

 گزارش طبق. (32) شد مشاهده يبررس تحت مزرعه 39

 يمصرف يداروها همه به نسبت مزرعه کي فقط مذکور،

 تخم تعداد کاهش متوسط و داد نشان کامل تيحساس

 نيدکتيموکس و زوليلوام ن،يورمکتيآ آلبندازول، يبرا انگل

 کمتر مصرف هاآن. بود درصد 88 و 84 ،54 ،99 بيترت به

 آن ياثربخش بودن باال در يمهم عامل را بزها در زوليلوام

 سال 5 يط در مزرعه 39 از مزرعه 9 فقط) کردند عنوان

 ياگونه به هم آن بودند کرده استفاده زوليلوام از گذشته

 5 در بار کي فقط مذکور يدامدار 9 از مزرعه 4 در که

 مذکور پژوهشگران(. بود شده زيتجو دارو نيا قبل سال

 يدارو انتخاب و ييکارآ نييتع به منظور مدفوع شيآزما

 اساس بر دارو دوز نييتع و هاکرم با مبارزه يبرا مناسب

 دانستند ديمف ياثربخش شيافزا در را گروه بز نيترنيسنگ

 آن تماس زمان مدت با دارو ياثربخش نيب رابطه موضوع و

 مطرح را شکمبه در دارو کامل دوز ينيگزيجا و انگل با

 .کردند اشاره نکته دو به خود يريگجهينت در هاآن. کردند

 در دارو يماندگار زانيم غذا، اخذ شيافزا با که نيا يکي

 و ابدييم کاهش آن ياثربخش جهينت در و شکمبه

 با ندرما از قبل ساعت 24 در غذا مصرف در تيمحدود

 گريد .باشد ديمف آن ياثربخش شيافزا در يضدکرم يدارو

 32 فاصلهه ب نوبت دو در دارو کامل دوز زيتجو که نيا

 به استناد با را رالذکرياخ موضوع. است هيتوص قابل ساعت

 فنبندازول زيتجو بود شده داده نشان آن درکه  يپژوهش

 موجب ساعت 32 فاصله به منقسم دوز دو صورت به

 به( يدوز تک حالت در)درصد 51 از آن ياثربخش شيافزا

 يچرا پژوهشگران نيا. کردند مطرح شود،يم درصد 82

 بروز در را بز در دارو کم دوز زيتجو و بز و گوسفند مخلوط

 گرفتند جهينت تينها در و دانستند موثر مقاومت انتشار و

 نيورمکتيآ و آلبندازول از خود يبررس تحت مناطق در که

 هاآن يجاه ب و نشود استفاده بز يهاکرم کنترل يبرا

 با و ثرؤم يداروها .شود زيتجو نيدکتيموکس و زوليلوام

 و رود کاره ب يادوره و يچرخش صورته ب کم ياثربخش

 مثل يخونکم مسبب يهاکرم هيعل دارو زيتجو از قبل

 شود استفاده چشم مخاط يازدهيامت ستميس از همونکوس

 (.32 و 9)

Mohamed شهر در 2119در سال  همکاران و 

 ينماتودها هيعل آلبندازول اثرات يابيارز به عراق موصل

 9 از مزرعه 4 در که گرفتند جهينت و پرداختند گوسفند

 دو و شده جاديا آلبندازول به مقاومت يبررس تحت مزرعه

 متوسط هاآن. رسديم نظر به مشکوک زين گريد مزرعه

 درصد 1/92 تا 23 محدوده رد را انگل تخم تعداد کاهش

 يهاانگل درمان، از پس الرو کشت با و اعالم

 ،يمارشال ايمارشاالژ ،لوزوسيپاپ دسيلوئياسترونژ

 جدا را کونتورتوس همونکوس گروياسپات روسينماتود

 مصرف و آلبندازول بودن ارزان مذکور، پژوهشگران. کردند

 با سهيمقا در( سال در بار 5 از شيب) آن مکرر و گسترده

 1 اي 2 فقط انهيسال که آلمان همچون گريد يکشورها

 کردند ذکر مقاومت جاديا ليدل را شوديم انجام نوبت

(33.) 

 ييکارآ در يدرصد 59 و 54 ضعف حاضر پژوهش در

 جزهب ديشا .توجه است قابل زوليلوام و آلبندازول يداروها

 يداروها بودن فيالط عيوس و تردسترس در تر،ارزان

 ،ياختصاص يضدکرم يداروها گريد به نسبت کورمذ

 مسئله نيا در زين درمان زمان با کردن برخورد ياقهيسل

 اساس بر عمدتاً دامداران که شده دهيد رايز باشد؛ مهم

م ضدکر يداروها زيتجو به اقدام طيشرا بودن فراهم

 انواع يفراوان و يکيولوژيدمياپ ليمسا به کمتر و کننديم

 يهاگونه يبرا دارو مناسب دوز و مختلف اطقمن در هاکرم

طبيعي . کننديم توجه کوچک نشخوارکنندگان مختلف

 مناسب )مقدار کمتر دوز نيز مصرف و جانابه استفاده است

 گوسفندان براي شده توصيه دوز برابر 2 تا 5/3 بزها براي

اين داروها نقش  اثربخشي کاهش در توانداست(، مي
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 مشهد اندر گوسفند يگوارش ينماتودها هيعل زوليآلبندازول و لوام

 نيا حاضر پژوهش در تياهم حائز کتهن (.8) باشدداشته 

 بز ،ياثربخش کاهش دچار يهاگله يتمام در که است

 نيا بر يشاهد توانديم خود نيا که است داشته حضور

 و گوسفند يبرا مشابه دوز زيتجو احتماالً که باشد هيفرض

 نقش گوسفندان نيب در آن انتشار و مقاومت وقوع در بز

 (. 3 جدول) است داشته

 ،ياثربخش کاهش اگر ن است کهيقابل توجه انکته 

 مراتب به مسئله رديبرگ در را متفاوت ييدارو گروه چند

 گروه کي به نسبت مقاومت که است يزمان از تريجد

 در مقاومت جاديا مسيمکان(. 8) شود جاديا ييدارو

 نيبه توبولممانعت از اتصال دارو  هيپا بر هادازوليميبنز

 از يکم درصد در(. 39)است مقاوم يهازولهيا در نماتودها

 S و R مقاومت يهاژن ها،کرم از يعيطب تيجمع هر

(. 9) هستند ييشناسا قابل PCR روش با که دارد وجود

 ييدارو گروه دو ياثربخش کاهش انگريب حاضر پژوهش

( زوليلوام) ازوليدازوتيميا و( آلبندازول) دازوليميبنز

 اهداف با يضدکرم يداروها با توجه به آن که. است

 و يکرم يهايآلودگ يريگشيپ و کنترل همچون يمتفاوت

 به ، رونديم کار به آلوده يهادام يجمع و يانفراد درمان

 به که شوديم هيتوص مقاومت وقوع از ممانعت منظور

 هدف به تنها نه ،يضدکرم يدارو کي انتخاب هنگام

 و دارو اثر زانيم و فيط عمل، نحوه به بلکه آن از استفاده

 در ينوزادها بالغ، يهاکرم يرو آن تأثير زانيم نيهمچن

 زين کرم تخم و( کيوتيپوبيها) خفته ينوزادها رشد، حال

 (.4 و 1) شود توجه
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Gastrointestinal helminths in small ruminants are cause of significant global morbidity. To control 

and prevention of this helminthes, sheep flocks treated periodic mass drug using anthelmintic drugs, 

most commonly albendazole and levamisole. Assessing the efficacy of anthelmintic drugs is important 

for confirming that these drugs are working effectively and that drug resistance has not emerged. In 

this study, we aimed to characterize the therapeutic efficacy of albendazole and levamisole against 

gastrointestinal helminthes of sheep flock in Mashhad city using fecal egg count reduction test 

(FECRT). A total of 150 sheep from 5 sheep flock raised in Mashhad city were categorized based on 

anthelminthic drugs into 3 groups as: Albendazole (7.5mg/kg), Levamisole (7.5mg/kg) and controls. 

Fecal samples were collected and examined before and 10-14 days after the administration of 

anthelminthic drugs using claytone-lane technique. The results of present study revealed an average 

efficacy of 46% and 44% for albendazole and levamosole, respectively. In conclusions, this observed 

efficacy rates obtained for albendazole and levamosole demonstrate the low efficacy of these drugs 

against gastrointestinal helminthes in sheep flocks in Mashhad. Additional research is necessary to 

assess the efficacy of anthelmintic drugs against gastrointestinal helminthes in sheep flock in other 

part of country. 

Keywords: Albendazole, Levamisole, Anthelminthic drug efficacy, gastrointestinal helminthes, Sheep, 
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