
 

   

مطالعه آلودگی های انگل کرمی دستگاه گوارش و 
تنفس گوسفندان نژاد تالش بومی استان گیالن

bb

چكید ه 
آلودگی های انگلی کرمی دستگاه های گوارش و تنفس گوسفند در ایران و رسارس دنیا مطرح می باشند. هدف مطالعه فون انگل های 
کرمی دستگاه های گوارش و تنفس گوسفندان براساس آزمایش و کشت مدفوع بود. 140 منونه مدفوع به صورت تصادفی از راست 
روده گوسفندان تحت مطالعه در نقاط مختلف استان گیالن در سال 1397-1396جمع آوری شدند. شدت آلودگی بر اساس تعداد تخم 
در گرم مدفوع به روش شناورسازی مک ماسرت تعیین شد. نوع آلودگی کرمی براساس خصوصیات مورفومرتیک و ریخت شناسی تخم 
شناسایی شدند. نوزاد مرحله سوم مناتودهای انگلی و نوزاد مرحله اول کرم های ریوی به روش برمن جدا و شناسایی شدند فراوانی 
در  انگلی  فراوانی  بیشرتین  بود.  آلودگی196/62±9/94  شدت  با   )73:140(  %52/1 مطالعه  تحت  گوسفندان  در  کرمی  آلودگی  کلی 
گوسفندان سیاهکل )7/9%( و در فصل بهار )39/3%( بود. آلودگی کرمی شامل انواع تخم ترماتود )9/3%( )فاسیوال هپاتیکا )4/3%( و 
دیکروسلیوم دندریتیکوم )5%((، سستود )10%( و مناتود )52/1%( بود. آلودگی توام در گوسفندان آلوده با 2 جنس )15%( و 3 جنس 
اسرتتاژیا )2 گونه، 4/3%(، همونکوس  از 9 جنس شامل  انگل دستگاه گوارش  نوزاد مرحله سوم مناتودهای  بود.  از مناتودها   )%2/9(
)1/4%(، تریکوسرتونژیلوس )1/4%(، بنوستومم )2/1%(، اسرتونژیلوئیدس )0/7%(، کوپریا )1/4%(، مناتودیروس )2/1%(، شابرتیا )%1/4( 
و ازوفاگوستوموم )2/9%( بود. نوزاد مرحله اول کرم های ریوی )11/4%( از 4 گونه دیکتیوکولوس فیالریا )7/1%(، پروتوسرتونژیلوس 
روفسانس )2/1%(، سیستوکولوس اوکراتوس )1/4%( و مولریوس کاپیالریس  )0/7%( بودند. نتایج این تحقیق بیانگر شیوع قابل توجه و 

تنوع انگل های کرمی دستگاه گوارش و تنفس گوسفندان تحت مطالعه در منطقه بود. 
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In most of parasitic helminths infection in gastrointestinal (GI) and respiratory systems, mix infection plays important role. 
This study was aimed to determine parasitic helminths fauna of GI and respiratory systems using fecal examination and 
culture. A total of 140 fresh fecal samples were randomly collected from the rectum of examined sheep in different parts of 
Gilan Province in 2017-2018. A portion of each sample subjected for floatation and modified McMaster techniques. The in-
tensity of infection estimated in term of eggs per gram of feces (EPG). Helminths identified based on eggs’ morphometric and 
morphologic characteristics. Third stage larvae (L3) and first stage larvae (L1) were collected using Baermann method and 
identified. Overall prevalence was 52.1% (73/140) with intensity of 196.62±9.94. The higest prevalence was found in Siahkal 
region (7.9%) in spring (39.3%). Helminths diversity was from trematodes (9.3%) (Fasciola hepatica (4.3%), Dicrocoelium 
dendriticum (5%)), cestodes (10%), and nematodes (52.1%). All infected sheep had mixed helminths’ eggs infections with 
two (15%) and three (2.9%) genus. Identified L3 of nematodes in GI was nine genus including of Ostertagia (4.3%, 2 spe-
cies), Haemonchus sp. (1.4%), Trichostrongylus sp. (1.4%), Bunostomum sp. (2.1%), Strongyloides sp. (0.7%), Cooperia 
sp. (1.4%), Nematodirus sp. (2.1%), Chabertia sp. (1.4%) and Oesophagostomum  sp.  (2.9%). Identified L1 of lungworm 
(11.4%) was four species including of Dictyocaulus filaria (7.1%), Protostrongylus rufescens (2.1%), Cystocaulus ocreatus 
(1.4%) and Muellerius capillaris (0.7%). From the results, it was concluded that helminths infection of GI tract and respiratory 
system was prevalent in examined sheep of the region.
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مقدمه
در بسیاری از کشورها از جمله ایران، نشخوارکنندگان کوچک به عنوان 
منبع اصلی تأمین پروتئین انسانی محسوب شده و در صنعت دامپروری 
در  گوسفند  پرورش  مناطق  بسیاری  در  وجود،  این  با  دارند.  اهمیت 
سیستم های مدیریتی ضعیفی انجام می گردد و باعث مستعد شدن آن ها 
به بیامری های مختلف می شوند. آلودگی های انگلی بیشرت به اشکال مزمن 
تعیین شدت  در  بسیاری  عوامل   .)7( بروز می کنند  درمانگاهی  تحت  و 
این عوامل مربوط به میزبان بوده که  از  آلودگی دخالت دارند. بعضی 
می توان از سن، جنس، قدرت سیستم ایمنی بدن، نژاد و نحوه ی تغذیه 
بقاء  زندگی، مدت  انگل شامل چرخه  به  مربوط  عوامل  برد.  نام  دام ها 
انگل در محیط و اندام درگیر در میزبان است. عوامل محیطی از جمله 

رشایط آب و هوایی، فصل و نوع پوشش گیاهی نیز دخالت دارند )9(. 
   در بیامری های انگلی مجموعه ای از مناتودهای انگل دستگاه گوارش 
انگلی دستگاه گوارش و  نقش دارند. در رشایط طبیعی بندرت آلودگی 

تنفس توسط یک گونه ایجاد می شود. حتی در ابتال کلینیکی نسبت داده 
معموال  مناتودیروس  یا  کونتورتوس  همونکوس  نظیر  گونه  یک  به  شده 
آلودگی  نشخوارکنندگان  در  دارند  حضور  نیز  گونه ها  سایر  از  تعدادی 
توسعه،  حال  در  کشورهای  در  است.  شایع  )مناتودها(  گرد  کرم های  با 
بوده  مناتودها  به  مربوط  بیشرت  نیز  انگل ها  از  ناشی  اقتصادی  خسارات 
خصوص  به  انگلی  بیامری های  اهمیت  دالیل  از  دیگر  یکی   .)9( است 
آلودگی های کرمی در نشخوارکنندگان اثرات سوء آنها بر تولیدات دامی 
و خسارات اقتصادی است که به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر دام 
انگل های  ویژه  به  انگلی  وارد می آید. عفونت های  دامپروری  و صنعت 
دستگاه گوارش سبب خسارات اقتصادی از جمله کاهش باروری، کاهش 
تولید شیر، کاهش وزن، آسیب به صنعت چرم، هزینه های درمان و تلفات 

در آلودگی های شدید می گردد )12(.   
منبع  عنوان  به  را  حیوان  این  گوسفند،  نگهداری  و  پرورش  سهولت     
عوامل  شناسایی  است.  ساخته  مطرح  کشور  قرمز  گوشت  تأمین  اصلی 
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بازده  افزایش  در  می تواند  گوسفند  کشتارگاهی  ضایعات  کننده  ایجاد 
تولید گوشت و بهبود پرورش این حیوان اقتصادی، اهمیت فوق العاده 
گوارش  لوله  در  که  مناتودها  آلودگی های  اغلب   .)4( باشد  داشته  ای 
دارند.  تعلق  اسرتونژیلیدا  راسته  به  می افتد  اتفاق  گوسفند  تنفس  و 
پیامدهای  با  استثناهایی  اما  هستند  مشابه  آن ها  زندگی  چرخه  گرچه 
کنرتلی  اقدامات  و  اپیدمیولوژی  بیامری،  روند  در  توجه  قابل  و  مهم 
گونه های  با  گوسفند  گوارش  دستگاه  آلودگی  ایران  در   .)11( دارند 
تریكوسرتونژیلوس  آی،  آکسه  )تریكوسرتونژیلوس  تریكوسرتونژیلوس 
تریكوسرتونژیلوس  ویرتینوس،  تریكوسرتونژیلوس  کولوبریفورمیس، 
کاپریکوال، تریكوسرتونژیلوس پروبولوروس(، گونه های اسرتتاژیا )اسرتتاژیا 
سیرکومسینکتا، اسرتتاژیا اوکسیدنتالیس، اسرتتاژیا تریفورکاتا(، مارشاالژیا 
و  کونتورتوس  همونکوس  منتوالتوس،  کاملوسرتونژیلوس  مارشالی، 
تحقیق مطالعه  این  از  )10(. هدف  گزارش شدند  اسکریابینی  پارابرومنا 
گیالن  استان  گوسفندان  تنفس  و  گوارش  دستگاه  انگل  مناتودهای  فون 

براساس کشت مدفوع بود.  

مواد و روش  کار
روش منونه برداری و تعیین شدت آلودگی و شناسایی تخم مناتود

140 منونه )CI =%95 و α =%5( مدفوع تازه از راست روده گوسفندان 
نژاد تالشی بومی گیالن به صورت تصادفی از نقاط مختلف استان گیالن 
و در فصول مختلف سال 1397-1396 جمع آوری شدند و به آزمایشگاه 
انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه انتقال داده شدند )18(. 
به   (EPG) تعداد تخم در گرم مدفوع  اساس  بر  آلودگی  ابتدا شدت  در 
روش شناورسازی مک ماسرت تعیین شد )3(. سپس منونه های مدفوع آلوده 
به تخم مناتودها انتخاب شدند. جنس مناتودها و یا نوع آلودگی کرمی بر 
اساس خصوصیات مورفومرتیک و ریخت شناسی تخم و با استفاده از کلید 

تشخیص سولزبی )15( شناسایی ریزبینی شدند.

روش کشت مدفوع و جمع آوری نوزاد مناتوها
منونه های مدفوع آلوده به تخم مناتود در دمای 27 درجه سانتی گراد و به 
مدت 10 روز در انکوباتور کشت داده شدند )3(. سپس نوزاد مرحله سوم 
مناتودها به روش برمن جدا گردیدند )3(. نوزاد مناتودها بر اساس کلید 

تشخیص وان ویک )19( شناسایی گردیدند. نوزاد کرم های ریوی نیز به 
روش برمن پس از 24 ساعت جدا گردیدند و براساس کلیدهای تشخیص  

شناسایی شدند )15، 3(.

نتایج
نتایج شدت آلودگی و فون انگل های کرمی دستگاه گوارش بر اساس 

آزمایش مدفوع  گوسفند
از 140 راس گوسفند تحت مطالعه، 73)52/1%( راس آلوده به انگل های 
 .)1 آلودگی9/94±196/62بودند )جدول  با شدت  گوارش  کرمی دستگاه 
از نظر توزیع جغرافیایی و فصلی، بیشرتین فراوانی آلودگی انگل کرمی 
در گوسفندان سیاهکل )7/9%( و در فصل بهار )39/3%( بود )جدول 2(. 
تنوع آلودگی های کرمی شامل انواع تخم ترماتود )9/3%( )دیکروسلیوم 
مناتود  و   )%10( سستود   ،))%4/3( هپاتیکا  فاسیوال  و   )%5( دندریتیکوم 
مناتودیروس   ،)%37/1 غالب،  )گونه  مارشالی  )مارشاالژیا   )%52/14(
)21/4%(، تریشوریس )5/7%( و سایر مناتودها )42/1%(( بود. آلودگی با 
2 جنس در 21 راس )15%( و با 3 جنس در 4 راس )2/9%(  از گوسفندان 

تحت مطالعه مطرح بود )جدول 1(.

نتایج کشت مدفوع و فون مناتودهای انگلی دستگاه گوارش گوسفند
مطالعه  تحت  گوسفندان  گوارش  دستگاه  در  مناتودها  آلودگی  فراوانی 
اسرتتاژیا  مناتودهای  گونه   3 و  جنس   2 با   %5/7 شیردان  از  ترتیب  به 
همونکوس  و   )%2/1( منتوالتا  اسرتتاژیا   ،)%2/1( سیرکومسینکتاتا 
کونتورتورس )2/1%(؛ از روده باریک )7/8%( با 5 جنس و 3 گونه شامل 
تریکوسرتونژیلوس ویرتینوس )1/4%(، بنوستوموم تریگونوسفالوم )%2/1(، 
اسرتونژیلوئیدس پاپیلوزوس )0/7%(، کوپریا )1/4%( و مناتودیروس  )%2/1( 
و از روده بزرگ )4/3%( نیز 2 جنس از 2 گونه مناتودهای شابرتیا اوینا 
)جدول3(.  شدند  شناسایی   )%2/9( ونولوزوم  ازوفاگوستوموم  و   )%1/4(
گونه   4 از  4 جنس  تنفس  انگل دستگاه  مناتودهای  اول  نوزاد مرحله  از 
 ،)%2/1( روفسانس  پروتوسرتونژیلوس   ،)%7/1( فیالریا  دیکتیوکولوس 
سیستوکولوس اوکراتوس )1/4%( و مولریوس کاپیالریس  )0/7%( شناسایی 

گردیدند.
بحث

متغیر

تخم انگل

تریشوریسمناتودیرویسمارشاالژیا مارشالی 
 آلودگی توام )%( 

تخم

مناتود

فاسیوال

 هپاتیکا )%( 

 دیکروسلیوم

 دندریتیکوم

)%(

 سستود

3 جنس2 جنس )%( 

شدت آلودگی*
 ± 9/94 

196/62
101/14 ± 4/09

92/95  ±  1/077/74 ±0 /14
152/949/92  ± 2/314/3510

 .)n=140( جدول 1 –شدت آلودگی و فون انگل های کرمی دستگاه گوارش بر اساس آزمایش مدفوع  گوسفندان استان گیالن

)EPG( تعداد تخم در گرم مدفوع *

مطالعه آلودگی های انگل کرمی دستگاه گوارش و    ...
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 .)n=140( جدول 2 – فراوانی آلودگی و توزیع جغرافیایی انگل های کرمی دستگاه گوارش در فصول مختلف  بر اساس آزمایش مدفوع  گوسفندان استان گیالن

محل
 نمونه برداری

تعداد گوسفندان 
آلوده )%(

زمان )فصل(

زمستانپاییزتابستانبهار

پره سر
1

(0/7)
1

(0/7)
000

هشتپر
8

(5/8)
5

(3/6)
003

(2/1)

تالش
6

(4/3)
4

(2/9)
002

(1/5)

سنگر
4

(2/9)
04

(2/9)
00

سراوان
10

(7/1)
7

(4/9)
0

3
(2/1)

0

رستم آباد
10

(7/1)
7

(4/9)
00

3
(2/1)

امام زاده هاشم
3

(2/1)
3

(2/1)
000

ماسوله
3

(2/1)
3

(2/1)
000

الکان
9

(6/4)
9

(6/4)
000

سیاهکل
11

(7/9)
11

 (7/9)
000

کوچصفهان
3

(2/1)
003

(2/1)
0

رضوانشهر
5

(3/6)
5

(3/6)
000

جمع کل
73

(52/1)
55

(39/3)
010

(7/1)
8

(5/8)
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جدول 3- نوزاد مرحله سوم مناتودهای انگل دستگاه گوارش شناسایی شده بر اساس خصوصیات ریخت شناسی و میکرومرتیک در گوسفندان شهرستان تالش.

عضو آلوده)%(
نام 

انگل )%(

خصوصیات 

ریخت شناسی

خصوصیات میکرومرتیک

 )mµ، انحراف معیار±میانگین(

رس تا دمغالف دمطول کل

شیردان  )5/7(

اسرتتاژیا سیرکومسینکتاتا )2/1(

 رس نوزاد تا حدودی صاف همراه با شانه است. غالف دم هم باریک و

 مخروطی شکل که به طور نسبی دارای نقطه ی ضخیمی در انتها است و دارای

16 سلول روده ای

 101/6 ± 787/1465/31 ± 143/81108/91 ± 627/06

اسرتتاژیا منتوالتا )2/1(

 رس نوزاد تا حدودی صاف همراه با شانه است. غالف دم هم باریک و

 مخروطی شکل که به طور نسبی دارای نقطه ی ضخیمی در انتها است و دارای

16 سلول روده ای

761/40 ± 61/46874/11 ± 7/93622/49 ± 66/28

همونکوس کونتورتورس )1/4(
 رس متورم و گلوله ای شکل که دارای نوک مخروطی و باریک است که کمی

انحنا دارد. غالف دم به طورنسبی انتهای نوک تیز 16 سلول روده ای
9/01 ± 781/6835/43 ± 91/7133/54 ± 592/07

روده باریک

)7/8(

تریکوسرتونژیلوس ویرتینوس )1/4(

 مری و در رنگ آمیزی با لوگل قسمت قدامی نوزاد قهوه ای روشن و قسمت

 خلفی قهوه ای تیره است. غالف دم بدون فیالمنت و رشته انتهایی خیلی رسیع

باریک شده

81/97 ± 696/5414/90 ± 81/2168/77 ± 615/33

بنوستوموم تریگونوسفالوم )2/1(
 نوزاد تازه بسیار فعال و کوچک است و به صورت یکنواخت رنگ لوگل را به

خود می گیرد. مری با انتهایی منفرد و رس نوزاد برجسته است
65/45 ± 523/1918/44 ± 84/9964/87 ± 438/21

اسرتونژیلوئیدس پاپیلوزوس )0/7(
 نوزاد مرحله ی سوم نازک و دارای مری بزرگ و بلند است. غالف دم به

صورت قطع شده است
571/6388/49483/14

کوپریا )1/4(

 غالف دم با یک رشته و فیالمنت انتهایی که انتهای آن به نقطه ی ظریفی ختم

 می شود . رس نوزاد با دو لکه و نقطه ی قابل انکسارکه برجسته و گلوله ای

شکل است تا حدودی صاف و باریک و رسیع به صورت نقطه در رس

9/44 ± 72725/34 ± 131/0117/07 ± 595/99

مناتودیروس )2/1(
 نوزاد مرحله ی سوم دارای غالف دم بلند و به شکل های مختلف است. دارای

8 سلول روده ای بزرگ است.
73/70 ± 924/8539/39 ± 177/4889/95 ± 747/37

روده بزرگ

)4/3(

اوزوفاگوستوموم ونولوزوم )2/9(
 رس بزرگ و پهن دارد)کناره های رس تقریبا موازی است(. 18 تا 22 سلول روده

 ای دارد. غالف دم که بافیالمنت و رشته ای همراه است که بزرگرت یا کوچکرت از

60%  طول غالف را تشکیل می دهد.

85/75 ± 952/5259/36 ± 204/0259/82 ± 748/50

شابرتیا اوینا )1/4(
 نوزاد مرحله ی سوم دارای 32 سلول روده ای است. بسیار شبیه گونه های

اوزوفاگوستوموم  است
49/35 ± 837/9329/52 ± 153/778/45 ± 684/23

مطالعه آلودگی های انگل کرمی دستگاه گوارش و    ...
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نسبتاً  پیرشفت  و  مناتودها  از  ناشی  انگلی  بیامری های  تأثیرات  وجود  با 
محدود در توسعه ابزارهای کاربردی برای مطالعه اپیدمیولوژیک مناتودها، 
در  انگل ها  دارویی  مقاومت  بر  نظارت  و  تشخیص  اختصاصی،  تشخیص 
دام ها و کنرتل انگل های کرمی از مشکالت عمده در رسارس دنیا محسوب 
از  ملی  اقتصاد  در  اساسی  نقش  بز  و  ایران گوسفند  در   .)12( می شوند 
طریق بره زایی، تولید گوشت، شیر و کود، صادرات حیوانات زنده، گوشت 
در  تنفس  و  گوارش  دستگاه  کرمی  انگل  های  آلودگی  دارند.  پوست  و 
اقتصادی  خسارات  بروز  موجب  که  است  شده  گزارش  ایران  گوسفندان 

غیرمستقیم بسیاری در کشور می شوند )6(. 
در این مطالعه شیوع و شدت آلودگی در دستگاه گوارش گوسفندان تحت 
مطالعه قابل توجه بود. به طوری که تنوع آلودگی های کرمی شامل انواع 
تخم ترماتودها )دیکروسلیوم دندریتیکوم و فاسیوال هپاتیکا(، سستودها و 
و  تریشوریس  )گونه غالب(، مناتودیرویس،  مارشالی  )مارشاالژیا  مناتودها 
سایر مناتودها( با آلودگی توام در 2 و 3 جنس از مناتودها بود. نتایج کشت 
مدفوع نیز بیانگر وجود تنوع آلودگی در مناتودهای انگلی دستگاه گوارش 
دستگاه  کرمی  آلودگی  کاشان  در  بود.  روده  و  باریک  روده  شیردان،  از 
-%72( مناتودیروس  و   )%17-%58( تریکوسرتنژیلوس  به  آلودگی  گوارش 

10%( گزارش شد )17(.  در  مطالعه اطمینانی راد و همکاران )5( میزان 
مارشاالژیا مارشالی 69/6% در دام های کوچک شهرستان یزد  به  آلودگی 
گزارش گردید. در شهرستان کازرون، هفت گونه اسرتتاژیا سیرکومسینکتا 
 ،)%93( مارشالی  مارشاالژیا   ،)%14( اوکسیدنتالیس  اسرتتاژیا   ،)%78(
 )%0/01( منتوالتوس  کاملوسرتونژیلوس   ،)%0/4( اسکریابینی  پارابرومنا 
كریمی  و  چاله  چاله   .)1( شد  جدا   )%0/07( کونتوروتوس  همونکوس  و 
کرمانشاه  استان  گوسفندان  کرمی  انگل های  انگل شناسی  بررسی  در   )2(
میزان آلودگی 82% با تنوع گونه ای مناتودهای مارشاالژیا مارشالی )%46(، 
اسرتتاژیا سیركومسینكتا )10%(، همونكوس كونتورتوس )2%(، مناتودیروس 
اوآراتیانوس )54%(، تریشوریس اوویس )18%(، اسكریابینام اوویس )%6(، 
کردند.  گزارش   )%2( اووینا  شابرتیا  و   )%2( ونولوزوم  اوزوفاگوستوموم 
مناتودیروس  انگل های  تخم   )8( همکاران  و  زاده  حسین  مطالعه  در 
و   )%23( کونتورتوس  همونکوس   ،)%24( مارشالی  مارشاالژیا   ،)%39(
تریکوسرتونژیلوس )14%( از آزمایش مدفوع گوسفندان نژاد قزل در استان 
آذربایجان رشقی گزارش گردیدند. قره خانی و همکاران )7(  در مطالعه ای 
بیشرتین و کمرتین میزان آلودگی انگلی شیردان گوسفندان بومی شهرستان 
همدان به ترتیب پارابرومنا اسکریابینی )22%( و اسرتتاژیا سیرکومسینکتا 
شیوع   )6( بهاورنیا  و  قره داغی  مطالعه  در  کردند.  گزارش  را   )%1(
آلودگی کرمی در شیردان گوسفندان تربیز 88% با تنوع کرمی همونکوس 
گونه های  و   )%36/2( آکسه آی  تریکوسرتونژیلوس   ،)%73/1( کونتورتوس 
اسرتتاژیا )17/3%( گزارش گردید. در مطالعه مرادپور و همکاران )13( و 
چاله چاله و كریمی )2( نیز گونه مارشاالژیا مارشالی به عنوان شایع ترین 
مناتود شیردان شناسایی گردید. در مطالعات اخیر مناتودیروس اوآراتیانوس 
به عنوان شایع ترین مناتود روده باریک در نشخوارکنندگان کوچک در سمنان، 
باالی  شیوع   .)2  ،10 ،14( گردید  گزارش  نیز  شهرکرد  و  آذربایجان رشقی 
از متفاوت بودن میزان  ناشی  آلودگی در دام های تحت مطالعه می تواند 
توجه به پیشگیری از آلودگی به انگل ها، رشایط متفاوت جغرافیایی مناطق 
مورد آزمایش، رشایط آب و هوایی، رشایط اکولوژیک، وضعیت بهداشتی 

حیوانات و عدم نیاز به میزبان واسط باشد )8(.
دیکتیوکولوس  تنفس  دستگاه  انگل  مناتودهای  نوزاد  حارض،  مطالعه  در 
فیالریا، پروتوسرتونژیلوس روفسانس ،سیستوکولوس اوکراتوس و مولریوس 
و  اسامعیل زاده  شدند.  شناسایی  مطالعه  تحت  گوسفندان  در  کاپیالریس 
همکاران )4( آلودگی کرم ریوی را در 0/5% از ریه های گوسفندان با منشا 
ریه های  از  فیالریا  دیکتیوکولوس  و  اوکراتوس  سیستوکولوس  مناتودهای 
گوسفندان گزارش کردند. میزان شیوع در مطالعات طباطبایی و همکاران 
)16( و محمدی مالیری و رنجرب بهادری )12( به ترتیب 40/9% و %12/63 
گزارش گردید. دیکتیوکولوس فیالریا و پروتوسرتونژیلوس روفسانس توسط 
و  فیالریا  دیکتیوکولوس  تهران،  )16( در کشتارگاه  طباطبایی و همکاران 
مولریوس کاپیالریس توسط محمدی مالیری و رنجرب بهادری )12( در بندر 
گزارش  شیراز  در  فیالریا  دیکتیوکولوس  و  کاپیالریس  مولریوس  و  انزلی 

شده اند )11(. 
گوارش  دستگاه  کرمی  آلودگی  شیوع  و  آلودگی  شدت  مطالعه  این  در 
کرمی  آلودگی  تنوع  عالوه  به  بود.  توجه  قابل  مطالعه  تحت  گوسفندان 
توجه  با  بود.  مطرح  نیز  مناتودها  و  سستودها  ترماتودها،  تخم  انواع  از 
ایران،  گوسفندان  در  انگلی  آلودگی  اقتصادی  و  بهداشتی  اهمیت  به 
بررسی های اپیدمیولوژیک بیشرتی در مناطق مختلف کشور رضوری است. 
همچنین برای تعیین بهرتین روش های پیشگیری و کنرتل آلودگی توصیه 
می شود آموزش های الزم از طریق مسئولین دامپزشکی به دامداران داده 
شود. تعداد نوزاد عفونت زا در اکرث مناتودها در مرتع متناسب با فصل، 
میزان بارندگی، درجه حرارت، رطوبت محیط و مرتعی که دام در طول 
سال در آن چرا می کند، تغییر می کند. بنابراین نتایج این مطالعه می تواند 

در اقدامات کنرتل مدیریتی آلودگی مد نظر قرار گیرد.

تشکر و قدردانی 
دکرت  آقای  تالش،  شهرستان  دامداران  همکاری  از  نویسندگان  بدینوسیله 
دانشکده  شناسی  انگل  تخصصی  دکرتی  دانشجوی  گلزاده  علی  آرمین 
دامپزشکی دانشگاه ارومیه و نیز کارشناس بخش انگل شناسی آقای آرمن 

بدلی قدردانی و سپاسگزاری می منایند.
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