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مقدمه
های کرمی در حیوانات، جزء جدایی ناپذیر زندگی هر انگل

ها و اثرات سوء این جانداران شناخت آنحیوانی است که از زمان 

بر زندگی و بازدهی حیوانات اهلی، انسان در پی یافتن راهی برای 

توانند در اغلب (. نماتودها می11ها بوده است )مقابله با آن

ها و حتی خون جایگزین شوند و بسته به هر اندام اثراتی را اندام

 یتودهای انگل(. نما13بر کارایی آن قسمت خواهند گذاشت )

دستگاه گوارش حیوانات بیشترین خسارات اقتصادی را به همراه 

های دستگاه گوارش با سهیم شدن در غذای دام و یا دارند. انگل

تغذیه از خون دام باعث کاهش اشتها، کاهش ضریب تولید گوشت 

ها و شیر، کاهش کیفیت چرم، پشم و مو به علت کاهش پروتئین

شوند و بسیاری از نماتودها هم به صورت مستقیم یا غیر می

مستقیم قابل انتقال به انسان بوده و به عنوان بیماری مشترک 

 .(11،16شوند )میدر نظر گرفته 

های دامداری و صنعتی شدن آن، با پیشرفت در روش

ی به عنوان یک تهدید برای تولیدات دامی مطرح های انگلبیماری

ی هایها به جستجوی راهشدند. محققین با شناخت کافی از انگل

ها ها و حتی عاری کردن حیوانات از انگلبرای مبارزه با آن

میالدی، داروهای ضدانگلی جدیدی  51ی پرداختند. در دهه
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ز البته پس اها معرفی شدند. برای حیوانات از جمله بنزیمیدازول

ها مواردی از کاهش سال از شروع مصرف بنزیمیدازول 21حدود 

 ،(. یکی از اولین گزارشات11این داروها گزارش گردید )تأثیر 

(. 4،7ها بود )به بنزیمیدازول همونکوس کونتورتوسمقاومت 

 ی گروه دارویی بنزیمیدازول کارباماتهآلبندازول یکی از داروها

ی انگلی دستگاه گوارش و دستگاه تنفس موثر بر ضد نماتودها

ی (. فنبندازول نیز یک2،3،31گاو، گوسفند، خوک و اسب است )

ست که ه اداروهای گروه دارویی بنزیمیدازول کارباماتاز  دیگر

 ینوزادعلیه مراحل بالغ، نابالغ و دارای اثرات ضد کرمی باالیی 

، گوزن نماتودهای دستگاه گوارش گاو، گوسفند، بز، خوک، اسب،

(. بر اساس گزارشات سازمان 3،23)ت ماکیان، سگ و گربه اس

آغاز  1353ل دامپزشکی ایران مصرف آلبندازول در ایران از سا

شده است و به تدریج با آشنایی دامدارها با آثار مفید این دارو، 

هایی که گوسفند و بز پرورش مصرف آن در تمام دامداری

ایران، خرید این داروها در بسیاری (. در 11دادند، رواج یافت )می

بدون  های دامی بدون نسخه و در بسیاری موارداز داروخانه

شد. در حالی که در بسیاری از با دوره درمان می تکمیل

کشورهای پیشرفته از زمان تولید و خروج دارو از کارخانه تا زمان 

ای در زمینه های سخت گیرانهمصرف آن توسط دامدار پایش

 (.7داروهای ضدکرمی وجود دارد )مصرف 

شکست درمانی  تواند منجر بهمقاومت دارویی گرچه می

توان به مقاومت دارویی مشابه را نمی موارد گردد ولی دلیل تمام

زیرا عواملی مانند دوز غیر صحیح دارو، عدم رعایت  .نسبت داد

طول درمان، کیفیت پایین دارو، جذب ناکافی دارو و استفراغ 

 امروزهدرمان شوند.  توانند موجب شکستیافت دارو میدرپس از 

مقاومت دارویی از یک موضوع کم اهمیت به یک مشکل بزرگ 

در مناطق استوایی و نیمه استوایی  در صنعت دامداری خصوصاً

دهد که مقاومت کلیه گزارشات نشان می جهان تبدیل شده است.

در ک نشخوارکنندگان کوچ در های ضد کرمیبه دارو نسبت

 (.5،16،17،29،32ست )مناطق مختلف دنیا رو به افزایش ا

برای تشخیص مقاومت علیه داروهای ضد انگلی چند روش 

ارزیابی مقاومت دارویی در اکثر نقاط دنیا (. 4وجود دارد )

کاهش  های درون تنی نظیر آزمایشنماتودها بر اساس روش

خروج نوزاد ، آزمایش تعداد تخم در مدفوع قبل و بعد از درمان

 های درمان شده وکالبدگشایی دام از تخم و پایش از طریق

 به نظرالبته  .(6،22،27) گیردمیصورت  آزمایش رشد نوزاد

 ژنوم در که است هاییجهش در نتیجه دارویی مقاومت اینکه

 تعیین وهای مولکولی روشطریق ، بنابراین از دهدمیانگل رخ 

را  دارو مقابل در مقاومت مسئول هایجهش توان می توالی

 (.1،9،11،19،21) کرد ردیابی

دامدارها بدون توجه به وجود یا عدم وجود در ایران، 

 هاییبنزیمیدازول های خود را باآلودگی انگلی، چندین بار دام

طرح راهبردی  1361ند. از سال نکآلبندازول درمان می نظیر

های کرمی نشخوارکنندگان کوچک با استفاده مبارزه با آلودگی

به مرحله اجرا گذاشته شد. اما اکثر  انگلی این ترکیب ضداز 

های مختلف اقدام دامدارها عالوه بر درمان راهبردی، به مناسبت

 رچهگ (.11کردند )میآلبندازول استفاده از ها با به درمان دام

مدت زمان زیادی از رواج و مصرف همه گیر داروهای ضد کرمی 

ف مصر رغم علیگذرد ولی ها در کشور ما میبه ویژه بنزیمیدازول

ها، بی رویه و عدم اطالع دامداران در استفاده صحیح از آن

ها کم مقاومت نماتودها به بنزیمیدازول خصوصتحقیقات در 

هزار راس  211با دارا بودن  (. شهرستان سقز11،12،14باشد )می

 وگوسفند،  باالترین جمعیت دامی را در استان کردستان دارد 

شود. میهای دامپروری غرب کشور محسوب یکی از قطب

 ایربزرگی ب تهدیدتواند از لحاظ اقتصادی مقاومت دارویی می

 ،صنعت که یکی از منابع اصلی درآمد روستاییان منطقه استاین 

و مقایسه مقاومت  ارزیابی، مطالعههدف از این ن، بنابراید. باش

دارویی نماتودهای دستگاه گوارش گوسفندان نسبت به 

 آلبندازول و فنبندازول به روش درون تنی بود.

 مواد و روش کار

راس  91این تحقیق بر روی روش تحقیق و نمونه برداری: 

گله با سه تکرار به صورت درون تنی انجام شد. در  3گوسفند از 

آوری و ثبت گردید. جمع مطالعه تحتابتدا اطالعات گوسفندان 

گرم مدفوع  21پالک گوشی، نصب سپس از گوسفندان بعد از 

و با ظروف پالستیکی آوری شد جمعتازه مستقیماً از راست روده 

ین تعی ساسار ب اه منتقل شدند.دار در کنار یخ به آزمایشگدرب

به روش و  شدت آلودگی )شمارش تخم در گرم مدفوع(

 جوان با شدت مک ماستر با الم سه خانه، گوسفندانشناورسازی 

شامل دو در سه گروه تخم کرم  151آلودگی پائین تر یا مساوی 

راس گوسفند( و  31دریافت کننده آلبندازول ) گروه تیمار

راس  31شاهد )یک گروه راس گوسفند( و  31فنبندازول )

   .(3،13،15) ددسته بندی شدن  سنی مشابههای با گروهگوسفند( 

بندی گوسفندان تحت پس از گروه: روش آزمون درون تنی

تخم در گرم مدفوع، آلبندازول )رویان دارو،  151مطالعه براساس

 کیلوگرم وزن زنده دام( و فنبندازول 5 هر یبه ازامیلی لیتر  1ایران؛ 
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کیلوگرم وزن زنده  5 هر یبه ازامیلی لیتر  1)رویان دارو، ایران؛ 

روش متداول دامداران منطقه به دو گروه تحت درمان  ادام( ب

ان، از مدفوع گوسفندان هر سه روز بعد از درم 9خورانیده شدند. 

برای سنجش  گروه نمونه برداری و شمارش تخم انگل انجام شد.

 (R)میزان مقاومت دارویی نماتودها، درصد کاهش تخم در مدفوع 

 :(4،6) های تحت مطالعه با استفاده از فرمول زیر محاسبه شدگله
)] c:Χt(Х-R=100[1 

R  درصد کاهش تخم در گرم مدفوع پس از درمان 

cΧ میانگین حسابی تعداد تخم در گرم مدفوع گروه شاهد 

 )قبل از درمان(

tХ میانگین حسابی تعداد تخم در گرم مدفوع گروه درمانی 

 )بعد از درمان(

 بر اساس این فرمول:

کاهش تعداد تخم در گرم مدفوع  R: در گله حساس به دارو

 درصد  111 درصد تا 95بین 

کاهش تعداد تخم  R :در گله مشکوک به مقاومت دارویی

 95درصد و یا در فاصله اطمینان  95در گرم مدفوع کمتر از 

 درصد 91کمتر از درصد 

کاهش تعداد تخم در گرم R  :در گله دارای مقاومت دارویی

کمتر از درصد  95درصد و در فاصله اطمینان  95مدفوع کمتر از

 درصد 91

 از مارهایت نیانگیم سهیمقا جهتزیابی آماری: روش ار

 آزمون و (One-Way ANOVA) طرفه کی انسیوار زیآنال

درصد  5 احتمال سطح با (Duncan test) دانکنی بیتعق

 اب قیتحق نیا در هادادهی آمار لیتحل و هیتجز. دیگرد استفاده

 شد. انجام SPSS V23ی افزار نرم بسته از استفاده

 نتایج
تیمار  با دو گروه داری بین گروه شاهداختالف معنی

ل کننده فنبندازو دریافت کننده آلبندازول و نیز تیمار دریافت

. میانگین تعداد تخم شمارش شده در (P<111/1)وجود داشت 

( کمتر از 1/11±251/1گروه تیمار دریافت کننده فنبندازول )

( در مقایسه 1/59±93/1گروه تیمار دریافت کننده آلبندازول )

 (.1( بود )جدول 17/214±11/4شاهد )گروه با 

به طور متوسط در دارویی مقاومت  تعیینبر اساس فرمول 

به آلبندازول در  ییمقاومت داروگروه تیمار تحت مطالعه، 

 با گروه شاهد مطرح بود یسهانگل گوسفندان در مقا ینماتودها

ر آن د تجویزدر  مناسباثر ضد انگلی  بنابراین .(=Rدرصد 71)

ی یگوسفندان مقاومت دارو یمزرعه وجود نداشت. نماتودهای انگل

( )جدول =Rدرصد 66/91نسبی نسبت به فنبندازول داشتند )

2.) 

 بحث
مقاومت دارویی یکی از  ،با توجه به تحقیقات انجام شده

رو در عصر حاضر است که تاکنون  ترین مشکالت پیشبزرگ

 هتوج با و خصوص دراینافت نشده است. راهکار موثری برای آن ی

 به نسبتدر ایران  ،رورش نشخوارکنندگان کوچکپ روش به

 سیشنااقلیماز نظر سطح پرورش و نیز  یافته سعهوتکشورهای 

بروز مقاومت  روندبنابراین . ستا مطرحهای چشمگیری تفاوت

از  انکه به سطح آگاهی دامدار داردعلل متفاوتی  نیزدارویی 

 یبستگ یهای انگلبیماری وتغذیه، پرورش دام  نوین هایروش

 دارد. 

 

 )آزمون درون تنی(. شاهدو گروه  بندازولنف و آلبندازول کننده افتیدر ( گوسفندانEPGنتایج میانگین تعداد تخم نماتود در گرم مدفوع ). 1جدول 

 گروه

 ماریت 

 اول

(SD±µ) 

31n= 

 دوم

(SD±µ) 

31n= 

 سوم

(SD±µ) 

31n= 

 میانگین و انحراف معیار

 سه گروه

  17/214±11/4 17/194±4/4 17/211±16/5 27/199±99/4 شاهد

 a7/1±47/61 51/2±13/64 52/1±11/54 93/1±1/59 آلبندازول

 b15/1±17/17 11/1±13/19 19/1±21/21 251/1±1/11  فنبندازول 

 P 111/1> P 111/1> P 15/1> P <111/1 سطح معناداری

a,b  باشندمی هانیانگیمدر  داریمعن اختالفنشانگر. 
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 گوسفند شهرستان سقز.درصد کاهش تعداد تخم نماتود در گرم مدفوع پس از تیمار با آلبندازول و فنبندازول و وضعیت مقاومت دارویی در سه گله . 2جدول 

 شماره

 گروه

 تخم نماتود در گرم مدفوعدرصد کاهش  

 (=CLدرصد 95) 

 مقاومت 

 دارویی

 فنبندازول آلبندازول فنبندازول آلبندازول

 مشکوک + 91( 92-91) 71(76-63) 1

 مشکوک + 91( 92-91) 71(79-61) 2

 مشکوک + 91( 91-19) 72(77-65) 3

 

 گوسفندان دره آلبندازول ب نسبتر بررسی حاضر مقاومت د

ن ایرا جمله از ندر بسیاری از نقاط جها .وجود داشت مطالعه تحت

اثر مطلوب ضد کرمی خود را از دست  کهست اها آلبندازول مدت

گله  29 از در نروژ 2112و همکاران در سال  Melingداده است. 

ها مقاومت دارویی گزارش درصد گله 51 آلبندازول دردرمان شده با 

ر شرق دمزرعه  14در  2117 و همکاران در سال Bentounsiشد. 

کردند.  گزارشبه آلبندازول نسبت دو گله گوسفند مقاومت  ازالجزائر 

Vernerova  کاهش تخم  رصدد 2119 سالو همکاران در(R) 

جمهوری چک مزرعه  14 شده با آلبندازول در درمانگوسفندان  از

های حساس و مشکوک به گلهمزرعه  5 در ودرصد بود  25/91

و همکاران در  Gholamian(. 1،24،31د )نودبمقاومت دارویی 

تحت مطالعه مقاومت  اندرصد گوسفند 27نشان دادند  2117سال 

نیز ها آندرصد  53و داشتند آلبندازول  ه تجویزب ی نسبتکامل

و  Hosseini(. در مطالعه 11بودند )دارویی مشکوک به مقاومت 

در مقاومت دارویی نماتودها به آلبندازول  2111همکاران در سال 

درصد تعیین شد که مقاومت باالیی  17/41 ان تحت مطالعهگوسفند

 گستردهارویی دد مقاومت وجور بیانگتحقیقات  این(. 14ود )ب

نقاط  راکثآلبندازول در  به نسبت گوارش دستگاه یانگل نماتودهای

 جهان و ایران است.

در این مطالعه میانگین تعداد تخم دفع شده در تیمار دریافت 

کننده فنبندازول کمتر از تیمار دریافت کننده آلبندازول در مقایسه 

 (R)کاهش تخم  رصدد 1991 درسال Maingiبود. با گروه شاهد 

را در آزمون درون تنی گوسفندان کنیا در روز ششم مطالعه در 

درصد گزارش کردند  91تیمارهای دریافت کننده فنبندازول کمتر از 

(21) .Zajac و Gibson ضدد که اثر دنشان دان 2111 سال در 

 نتایجدر آمریکا برخالف  مطالعه تحت یبزها درفنبندازول  کرمی

 (R)بررسی حاضر بسیار کمتر از حد انتظار بود و درصد کاهش تخم 

 این .(33) شددرصد  51فنبندازول ازپس از یک دوره استفاده 

باز هم در  ودرصد رسید  92روز پس از تکرار درمان به  15 شاخص

این در مناطقی که مقاومت بنابرمحدوده مقاومت دارویی قرار داشت. 

خاص در سطح باالیی قرار دارد، حتی با تکرار ی یدارویی نسبت به دارو

درمان میزان اثر دارو به حد مورد انتظار نخواهد رسید. این در حالی 

انی درم هاست که اغلب دامپزشکان این تصور را دارند که با تکرار دور

حتی در صورت مقاومت به دارو، اثربخشی آن به حد اطمینان بخش 

 بهمقاومت نسبت  1997ال سدر Yadavو  Singhخواهد رسید. 

ر سه گله گوسفند از سه ناحیه مختلف در هندوستان دفنبندازول را 

 42به ترتیب  (R)کاهش تخم  رصدثبت کردند. در این تحقیق، د

. نتایج این مطالعات (14)درصد گزارش شد  74درصد و  16درصد، 

د میزان مقاومت دارویی در نقاط مختلف دنیا و حتی یک دانشان 

متفاوت است و بروز مقاومت دارویی در تمامی نقاط دنیا در یک  کشور

 .استدامنه نبوده و نیازمند مطالعات دراز مدت 

اختالف  مطالعه تحت درگوسفندانتحقیق حاضر،  در

داری بین تیمارهای دریافت کننده آلبندازول و فنبندازول با معنی

های شاهد گروه شاهد وجود داشت. به طوری که اختالف بین گروه

ر د همکاران و Terrillو تیمار دریافت کننده آلبندازول زیاد بود. 

و ان آزمون درون تنی مقاومت دارویی در گوسفنددر  2111 سال

در ایالت جورجیای آمریکا، مقاومت  ان ضد کرمیهای تحت درمبز

در تجویز آلبندازول نماتود تخم دفع کاهش  میزاند و بودارویی باال 

درصد( گزارش گردید  62درصد( کمتر از تجویز فنبندازول ) 42)

 و Scheuerle(. 21که با نتایج این تحقیق همخوانی داشت )

و جنوب آلمان ر سوئیس که د در بررسی 2119 سالر د همکاران

ی انجام دادند، درصد کاهش دفع تخم در تیمارهای دریافت کننده

درصد  3/55درصد و  4/52فنبندازول و آلبندازول را به ترتیب 

 دارویی تیمار مقاومتگروه (. با اینکه در هر دو 25) کردند گزارش

بر خالف نتایج بدست آمده در این مطالعه، درصد  ولیشد دیده 

 م به هم نزدیک بود.کاهش دفع تخ

 داروی دارویی نسبت بهوجود مقاومت  نشانگراین تحقیق 

های اطراف شهرستان سقز در گوسفندداریضد کرمی آلبندازول 
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 درفنبندازول رایج  البته در این منطقه به دلیل تجویزبود. 

 این ترکیبمقاومت دارویی نسبت به مشکوک بودن ها، سمیتک

ین بود. بنابرا توجیه پذیر در گوسفندانآلبندازول در مقایسه با 

توصیه به عدم ارایه داروهای ضد کرمی بدون تجویز دامپزشکان 

های درماناقدام به های دامپزشکی به دامداران، توسط داروخانه

ها با دوزاژ خورانیدن دارو به دامجلوگیری از ، دارهدفضد کرمی 

ای تجویزی دارو دوزه عدم مصرفهای نامنظم، نامساوی و در نوبت

هایی به دامدارو انتخابی  خودداری از خورانیدن ن،توسط دامدارا

خرید و فروش اجتناب از الغر و ضعیف هستند، دامدار که از نظر 

جا شدن تعداد زیادی دام با ها که باعث جابههفتگی دام

های مقاوم های کرمی و در نتیجه پخش شدن تخم انگلآلودگی

های حساس در توسط دام هابلع آننیز ی و به داروهای ضد کرم

و ارایه با داروهای ضد کرمی  اندامدارنمودن  آشنا شود،میمنطقه 

دارویی و بروز مقاومت  احتمالاز تواند میبرنامه درمانی مناسب 

در بین نشخوارکنندگان کوچک گسترش آن تا حدود زیادی 

 .جلوگیری نمایدمنطقه 

 سپاسگزاری

 ی دامداران شهرستان سقز،نویسندگان از همکاربدینوسیله 

و  آقای دکتر سرحدیجناب مدیریت محترم درمانگاه دامپزشکی 

شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه انگلنیز کارشناس بخش 

 نمایند.میارومیه آقای آرمن بدلی قدردانی و سپاسگزاری 

 تعارض منافع
تعارض در منافع گزارش نشده است. سندگانینو نیب
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Abstract 
BACKGROUND: During the last two decades, anthelmintic drugs have been increasingly applied against 

gastrointestinal parasites of sheep in Iran. 

OBJECTIVES: For this purpose, drug resistance to albendazole (Alb) and fenbendazole (Feb) in gastrointestinal 

nematodes in sheep of Saqez multiplicity was assessed. 

METHODS: In in-vivo experiment, a total number of 90 sheep in three groups (30 sheep/group) with EPG≤150 were 

examined for nematode resistance to Alb and Feb. They were treated with Alb and Feb or untreated (as a control group). 

RESULTS: There was significant difference between Alb and Feb treated groups and control group. The EPG in Alb, 

Feb and control groups was 59.8±1.93, 18.8±1.258 and 204.07±4.81, respectively. There was drug resistance against 

Alb in compassion with control group (R=71%). There was suspicion drug resistance for Feb in comparison with 

control group (R=90.66%). 

CONCLUSIONS: From the results of the present study, it was concluded that there was absolute and suspected drug 

resistance against Alb and Feb in sheep of Saqez municipality, Iran, respectively. 
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Figure Legends and Table Captions 

Table 1. Mean nematodes’ eggs per gram of feces (EPG) in treated sheep with albendazole and fenbendazole and control group 

(in- vivo assay).  

Table 2. Percentage of faecal egg count reduction per gram of feces in three flocks of treated sheep with albendazole and 

fenbendazole and drug resistance occurrence. 
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