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 اهمیت درمان بیماري کرم هاي معدي _ 
روده اي گاو و گاومیش با اکسي کلوزآنید 

چکيد ه
جهت تعيين ميزان شيوع کرم هاي معدي- روده اي و بررسي اهميت منافع اقتصادي قبل و پس از درمان با تزريق اکسي کلوز 
آنيد در جمعيت گاو و گاوميش در دو  گاوداري گوش�تي و ش�يري واقع در اس�تان هاي ش�مال و  جنوب ايران انجام  ش�د.  اين  
بررسي نشان داد که از مجموع 450 نمونه مدفوعي مورد آزمايش 205 مورد )96 /37 درصد( بوسيله  اوزوفاگوستوموم،کو پريا، 
تريکوس�ترونژيلوس، استرونژيلوئيد، استرتاژيا، Fasciola hepatica و ژيگا نتيا و Haemonchus contortus آلوده شدند. 
نتايج  اثر بخش�ي استفاده از داروي اکس�ي کلوزانيد روزانه ميانگين افزايش 0/89 و 0/71 در صدي در ليتر شير توام با افزايش 
چرب�ي 42/ 0 و 37/ 0 درصدي به ترتيب در گاوميش و گاو مش�اهده گرديد. ارزش اقتص�ادي کاهش توليدات دام هاي آلوده به 

ميزان 4700 و 4100 ريال در هر دام روزانه بترتيب در گاوميش و گاو هم محاسبه گرديد.

کلمات کليد ی: اکسي کلوزآنيد، فاسيوال، انگل، گاو، گاوميش
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مقد مه
بط��ور کلي گاس��تروآنتریت ه��اي )معدي- روده اي( مش��كل بزرگ و 
گس��ترده اي در مراکز نگهداري و پرورش��ي دام ها به ش��مار مي آید. دفتر 
بررس��ي بیماري هاي سازمان دامپزشكي کشور زیان هاي افتصادي ناشي از 
گاستروآنتریت هاي انگلي به صورگوناگون است که به شكل کاهش باروري 
و وزن بدن و تولید شیر وکاهش توانائي کار، عقب ماندگي در رشد و کاهش 
باز دهي و ضریب غذائي، هزینه هاي درماني و مرگ و میرهایي است که در 
آلودگي هاي ش��دید دامي رخ مي دهد )اسالمي و مشگي، 1388 و اسالمي 

و حسیني 13٧٧(.  
بنا برگزارش هاي William، 2٠٠1 و Loyacano در س��ال 2٠٠1 
می��الدي در جه��ان مبلغ 2/5 بیلی��ون دالر در صنایع دام��ي جهت کنترل 
 و پیش��گیري کرم هاي روده بویژه نماتودها هزینه ش��ده اس��ت. بر اس��اس 
گ��زارش هاي Bundry و همكاران 1983 و Fikru و همكاران 2٠٠٦ در 
دام هاي اهلي میزان شیوع گاسترو آنتریت هاي بین ٧2 / ٠ -84/1 درصد 
در نواحي مختلف جهان گزارش ش��ده اس��ت. در ای��ران مطالعات متعددي 
در م��ورد انگل هاي نش��خوار کنن��دگان در نواحي مختلفي اس��تاني انجام 
گرفته و دا منه میزان ش��یوع بیماري بین 92- 25/1 درصد گزارش ش��ده 
اس��ت )اسالمي و مشگي، 1388 و اسالمي و حس��یني 1355(، اغلب زیان 
هاي مهم هم مربوط به یبماري فاس��یوالزیس دامي  است که گزارش شده 
)Khan و هم��كاران Bundry ،2٠٠1 و هم��كاران 1983( ولي تا کنون 
بررس��ي جامع  و کاملي که بتواند  می��زان زیان هاي اقتصادي را در تمامي 
جمعییت هاي دامي ایران بیان کند ارائه نگردیده اس��ت. در میان ترکیبات 
متداول ضد کرمي، اکس��ي کلوزانید داروي ضد کرمي از ترکیبات سالیسیال 
نیالید است و براي درمان و کنترل فاسیالزیس در نشخوارکنندگان، عمدتاً 
در دام هاي اهلي مانند گاو، گوس��فند و بز استفاده مي شود. مكانیسم عمل 
آن جداسازي اکسیداتیو فسفوریالسیون در کپلك )کرم پهن در کبد( است 

)Yildirimو همكاران 2٠٠8(.

مطالعه و بررسي  اثر درماني اکسي کلوزآنيد 
 در این پژوهش تعداد پنجاه گاو و گاومیش که بش��كل طبیعي به انگل 
آلوده ش��ده بودند )جدول 1( انتخاب و س��پس جهت بررس��ي و تعیین اثر 
درماني در تولید ش��یر مورد آزمایش قرلر گرفتند، الزم بذکر است در معیار 
انتخاب این دام ها تغذیه مش��ابه، وضعییت ش��یرواري دام ها و ضمن اینكه 
س��ابقه هیچگونه درمان ضد کرمي را نداشته در نظر گرفته شده بود سپس 
دام ها به چهار گروه تقس��یم ش��دند در گ��روه اول )گاو n=15 و گاومیش 
n=15( به هر دام اکس��ي کلو زآنید به میزان 1٦/٦ درصد وزن بدن تزریق 
گردی��د، حال آنك��ه بقیه گروه به عن��وان کنت��رل )گاو n =1٠ و گاومیش 
n=1٠(، س��رم فیزیولوژي دریافت کردند. معیار متوس��ط EPG 1 را قبل و 
بعد از درمان محاس��به شد)PR & PT(2 و اثر درماني )Eٍ(3 دارو با استفاده 
از فرم��ول درص��د کاهش تعداد تخ��م انگلي مدفوع )FECR(4 بر اس��اس 
پرتكل س��ازمان جهاني انگل شناسي دامپزشكي )WAAVP(5 و راهنماي 
Wood و همكاران )1995( محاسبه گردید و نتیجه گرفته شد دارو زماني 
موثر است که میزان کاهش تعداد تخم پارازیت بیش از 95 درصد و کمینه 

میزان میانگین ضریب اطمینان آن بیش از 9٠ درصد باشد. 

بررسي  اثر  درمان داروئي اکسي کلوزآنيد بر بهره شير و چربي 
بطور کلي تولید شیر و چربي قبل و بعد از درمان با اکسي کلوزآنید بر 
حسب لیتر و درصد. و براي مدت دو هفته براي هر دام در هر روز و محاسبه 
و ثبت گردید و  نتایج بدس��ت آمده  نش��ان از افزایش کمیت و کیفیت در 
تولید ش��یر داشت و س��پس ارزش اقتصادي، و ضرر و زیان هاي روزانه شیر 

در دام هاي آلوده تعیین گردید.

آناليز داده ها  
 افزای��ش آلودگي هاي کرمي به صورت طبیعي به س��بب تراکم تجمع 
دام ها در محل نگهداري و عدم رعایت بهداش��ت دامي و جایگاه دام اس��ت. 

Veterinary Journal (Pajouhesh & Sazandegi) 93 pp: 39-44

Importance of anthelmintic treatment of cattle and buffaloes with oxyclozanide   
By: S.M. Mirsaeedi Farahani, N.K. Roya Sadri, (Corresponding Author; Tel: +989125105378), Razi Vaccine and 
Serum Research Institute Todehdehghan, F. Faculty of Veterinary Science, Islamic Azad university, Karaj.
An epidemiological  study  was carried out to determine the prevalence rate  and  significant cost benefit of various 
helminthes ( Gastro-Intestinal)  disease in cattle and buffalo population in two industrial husbandries in  north and south 
provinces of Iran before and after treatment with Oxyclozanide.  Results show out of 450 fecal samples examined. 
205 (37.96%) were found infected with Oesophagostomum, Cooperia, Trichostrongylus, Strongyloide,Ostertagia, 
Fasciaola hepatica, F.gigantica and Haemonclus contortus. Oxyclozanide treated buffaloes and cattle showed a 
significant decrease in fecal egg counts on day 14 post –treatment .An average daily increase of 0.89 and 0.71 liters 
of milk along with 0.42 and 0.37% more fat per buffalo and cattle, respectively were observed in Oxycloznide 
medication. The economic value of reduced production of infected cattle and buffaloes were estimated 4100 and  
4700  Rials per animal per day, respectively. 

Key words: Fasciolasis, Oxyclozanide, Parasite, Cattle, Buffalo
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 جدول یك به ترتیب میزان وقوع بیش��تر و درصد بیماري را در دام نش��ان 
مي دهد. اختالف بین قبل از درمان و پس از درمان در بهره ش��یر بوس��یله 
یك ازمون مكمل بنام t-test انجام شد و EPG و اثر درماني در گاومیش و 
گاوان بوسیله آنالیز کردن واریانس ها امشخص گردید و خصوصیات مكمل 
هم بوس��یله نس��بت OR ٦ آنالیز شد و همه آنالیزها هم با استفاده از سیتم 

نرم افزارSAS(1998 ( با ضریب اطمینان 95 درصد محاسبه گردید.   

 شيوع 
نمونه برداري در دو واحد پرورش��ي اس��تان ش��مالي و جنوبي کشور از 
می��ان 45٠ نمونه مدفوع مورد آزمایش، تعداد 2٠5 )9٦/ 3٧ درصد( نمونه 
مثب��ت ب��ود و می��زان ٠/٠5 ،OR =2/2 < P ب��ه تربی��ب در گاو میش ها 
112:4٠/28٠٠درصد( و در گاوان )93/2٦٠ :35/٧٧( بود. بیشترین میزان 
ش��یوع به ترتیب مربوط به F.gigantica )2٠ درصد( و بدنبال آن کاپریا، 
استرتاژیا، تریكواس��ترونژیلوس، ازوفاگوستوموم، اس��ترونژیلوئید. کنتورس، 

F.hepatica بود )جدول1(.

بررسي اثر داروئي بر ميزان شير دهي و چربي
در این بررسي تاثیر درماني اکسي کلوزانید در گاو  )٦4%/E=95( و در  
گاومیش )%E= 9٦/٦٦( بود و کاهش چشمگیري را در شمارش تعداد تخم 
انگلي در مدفوع دو هفته پس از درمان نشان مي داد )جدول 2(. در ارتباط 
با تاثیر داروئي اکس��ي کلوزآنید  تفاوت PR, PT، میزان بهره دهي شیر در 
 گاومیش ها )٠/89 لیتر( و در گاو  )٠/٧1 لیتر( بیش��تر ش��ده بود و نتیجه 

مي شود که میزان بهره دهي شیر در گاوان درمان شده افزایش داشته. 
تجزی��ه تحلیل آماري حاکي از آن اس��ت که پس از درمان بهره ش��یر 

بش��كل قابل توجهي باال رفته و مقدار )٠/٠5<P( در گاوان و گاومیش هاي 
 5/54 =t-valueو t -2/15= value درمان شده با اکسي کلوزانید بترتیب
محاسبه شد. اختالف قابل توجه آماري در در صد چربي شیر در گاوان تحت 
درمان با اکسي کلوزانید قبل و پس از درمان  )3٧/٠% ٦9=value/t - :2( و 
در گاومیش ها )٠42% : t- value = 4/٧9( در مقایسه با دام هاي کنترلي 

موجود داشت. 

ميزان ارزش اقتصادي 
ارزش ی��ك لیتر ش��یر گاومیش و گاو بتر تی��ب 4٧٠٠  و 41٠٠ ریال 
اس��ت و تخمی��ن زیان هاي اقتص��ادي مربوط به  آلودگي ه��ا ي انگلي  در 
 قال��ب کاه��ش کمی��ت و کیفیت ش��یر روش��نگر آن اس��ت که ای��ن گونه 
آلودگي ها بترتیب موجبات زیان هاي٠٠ 44  و  29٠٠ ریال در هر گاومیش 

و گاو مي شود.

بحث
اکسي کلوزآنید باعث کاهش تخم هاي انگل هاي روده اي شامل 
 ترومات��ود ها، نماتود هاي خون خ��وار و الروهاي زیر جلدي در گاوها 
مي ش��ود و هیچ گون��ه اثرات جانبي ن��ا مطلوبي ن��دارد)Corba و 
هم��كاران 19٧٦( بهتری��ن اثر ض��د کرمي این دارو دو تا س��ه هفته 
پ��س از درمان و در حدود  99-98 درصد مي باش��د. )Kadhim و 
Jabbir، 19٧3(. افزایش متوس��ط شیر روزانه پس از درمان با اکسي 
کلوزانید  نش��ان دهنده کاهش تولید دام ها از نظر ظرفیت وپتانسیل 
در رابطه با آلودگي انگلي اس��ت. بهره شیر بدست آمده در گاو پس از 
درمان ضد کرمي بوسیله محققان مختلف در دنیا هم شرح داده شده 

درصد شيوع)%( تعداد جنس

2٠ فاسیول ژیگانتیا                                                                       41

18/٠5 3٧ کوئوپریا  

1٧/٠٧ استرتاژیا                                                                         35

1٦/58 34 تریكوسترونژیلوس

1٦/٠9 33   ازوفاگوستوموم

13/1٧ 2٧ استرونژیلوئید

12/٦8 2٦ همونكوس کنتورتوس

4/8٧ 1٠ فاسیوال هپاتیكا

جدول 1- ميزان شيوع  آلودگي در نمونه هاي مدفوع دام هاي آلوده
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تعداد تخم در هر گرم پس  از درمان تعداد تخم در هر گرم قبل از درمان
گروه هاي دامي                                                                       

واریانس Arithmetic میانگین واریا نس Arithmetic میانگین

321/11 33/٦٠ 419٧/33 1324/8 گاومیش هاي درمان شده             

3٠2٧/21 128٦/4٠ 3٧19/98 131٠/4 گاومیش هاي کنترل)درمان نشده(

419/٦ 28/8 3859/99 1224                    گاوان درمان شده

39٦/12 1219/2 41٠/٠٠ 1233/٦ )گاوان کنترل )درمان نشده

P ارزش T  ارزش )PT,PR( تفاوت PT PR                                                                       گروه هاي دامي

٠/٠٠1 5/54 ٠/89 ٠/٦ 5/51 گاومیش هاي درمان شده

٦٠ /٠1 ٠/52 ٠/٠٧ 49,5 5/42 گاومیش هاي کنترلي

٠/٠35 2/15 ٠/٧1 4/2٠ 3/49 گاوان درمان شده

٠/9٠٠ ٠/12 ٠/٠4 3/٦3 3/59 گاوان کنترلي

P ارزش T  ارزش ) PT,PR( تفاوت PT PR                                                                       گروه هاي دامي

٠/٠٠1 4/٧9 ٠/42 ٦/٠ 5/58 گاومیش هاي درمان شده

٠/9٦٠ ٠/٠5 ٠/٠1 5/5٧ 5/5٦ گاومیش هاي کنترلي

٠/٠٠٧ ٠/٦9 ٠/ 3٧ 4/8٦ 4/49 گاوان درمان شده

٠/921 ٠/٠9 ٠/٠2 4/9 4/4٧ گاوان کنترلي

جدول 2- متوسط تعداد تخم پارازيت در هر گرم در گاو و گاوميش و دام هاي کنترل و درمان شده با اکسي کلوزآنيد 

جدول 3- ميانگين بهره شير در گاو و گاوميش در مقايسه با دام هاي کنترل 

جدول 4- درصد متوسط چربي در گاو و گاوميش در مقايسه با دام هاي گروه کنترل

اهميت درمان بيماری ...
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اس��ت )Sanchez و همكاران Spence ،2٠٠4 و همكاران 1992(. 
اکس��ي کلوزآنید در گوسفند هم سبب کاهش تعداد تخم در هر گرم 
مي شود و در صورت مصرف به مدت 28 روز پس از درمان سبب پاک 
 Yildirim( و عاري ش��دن دام از آلودگي انگلي به میزان صفر است
و همكاران 2٠٠8(. میانگین افزایش 1٦4 لیتري ش��یر  براي هر گاو 
در هر دوره ش��یرواري )4/8 %( پس از درمان ب��ا فنبندازل، لوامیزل 
هیدروکلراید و اکس��ي کلوزآنید در یك س��ال مي شود )Spence و 
همكاران 1992(. نتای��ج حاصله با یافته هاي Gross و همكاران در 
س��ال 1999 که افزلیش تولید ش��یر و چربي شیر پس از درمان ضد 
کرمي در گاو ش��د یكسان بود. الزم بذکر است که بدست آمدن بهره 
شیر ممكن است به علت افزایش ضریب تغذیه و نسبت تبدیل غذائي 
پس از درمان ضدانگلي باشد )Oakely و همكاران 19٧9(. بر اساس 
گ��زارش هاي میزان جذب پروتئین، چربي، کربورهیدرات، ویتامین و 
مواد معدني بوس��یله پارازیت هاي داخلي که سبب اختالل و کاهش 
این عناصر مي ش��ود تغییر مي کن��د )Lee و همكاران 1999( و در 
نتیجه کاهش عناصر ضروري سبب خساراتي در بهره و وزن بدن دام 

 .)1993 ،Herd( میشود

نتيجه کلي
نتایج حاصله نش��ان داد ک��ه تزریق یك دز اکس��ي کلوزآنید در 
کاه��ش تعداد تخم ه��اي انگلي در مدفوع در گاومیش و گاو بس��یار 
موثر مي باش��د و ش��یر دام هم  از نظر کمییت و هم کیفیت با تجویز 
ای��ن دارو در هر دو نوع  دام )گاو و گاومیش( به ش��كل قابل توجهي 

بهبود مي یابد.

پاورقي ها
1-EPG = egg per gram
2- PT and PR:Post  and Pre -Treatment 
3- E = Efficacy
4- FECR fecal egg count reduction 
5- WAAVP :World Association for Advancement of Veteri-
nary Parasitology Odd,s Ratio 
6- OR
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