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Abstract 

 

Background and purpose: Dicroceliasis is a common disease in ruminants caused by various 

species of Dicrocoelium. This parasite is seen communally in bile ducts and gallbladder of ruminants and 

sometimes accidentally in humans. The parasite is considered to be important from both economic and 

veterinary aspects since it has a direct impact on liver damage and results in significant loss of protein in 

human diet because infected livers are removed in slaughterhouses. This parasite is prevalent in Iran, so, 

this study was performed to determine the rate of dicrocoeliasis infection in Iran. 

Materials and methods: We sought to conduct a systematic review of articles published on some 

databases such as Google Scholar, PubMed, Science Direct, IranMedex, Scopus, SID, IranDoc and 

Magiran, between 2000-2015. 

Results: Our search resulted in a total of 15 reports published about the prevalence of dicrocoeliasis 

infection. The random effect model was used for this meta-analysis. The relative prevalence rate of 

dicrocoelium was 3.1% (2.2-4.2%) in sheeps, 1.3% (0.9-1.9%) in goats, and 2.1% (1.1-3.5%) in cows. 

Conclusion: This study revealed high prevalence of dicrocoelium dentriticum infection among 

domestic animal in Iran, therefore, it is necessary to follow hygiene procedures in washing vegetables and 

adequate monitoring are also needed in Iranian abattoirs to ensure the infected livers are removed. 
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 ـدرانـــازنـــــي مـكـــزشــــوم پــــلـــــگاه عـشــه دانـــــلـــمج

 (321-307)   2331سال    دی   231بيست و پنجم    شماره دوره 

 323    2331، دی  231مازندران                                                                                دوره بيست و پنجم، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي               

 مـــروری

های اهلی ایران :  آلودگی به انگل دیکروسلیوم دندریتیکوم در دام
 مرور سیستماتیک و متاآنالیز

 
       1سيمين باری

       2شهاب الدین سروی

       3احمد دریانی

 2ی هزارجریبیهاجر ضيای
       4یمحسن ارباب

       5مجيد پيرستانی

 6آزاده ميزانی

 چكيده
هاای خخللاد دیکروسالیوی ای ااد دیکروسلیازیس بیماری شایع در نشخوارکنندگان است که توسط گونه سابقه و هدف:

اهمیات شود. انسان دیده خیو گاهی به طور تصادفی در  شود. این انگل در خ اری صفراوی و کیسه صفرای نشخوارکنندگانخی
علت خسارت خسلقیم به کباد و در نلی اه از دسات دادن خقاادیر قابال تاو می از خاواد  پزشکی دیکروسلیازیس بهداخاقلصادی و 

 شیوع این انگل درکشورخان،باتو ه به باشد.خیها علت حذف کبدهای آلوده در کشلارگاهبهغذایی انسان پروتئینی با ارزش از رژیم
 باشد.و تعیین خیزان شیوع این انگل در کشورخان خیدر ایران  دیکروسلیازیسلعه حاضر به خنظور آگاهی از وضعیت خطا

 خقااتت اراهاه شاده در خاورد کلیاه اسات،  سیسالماتی  خطالعه که از نوع خطالعات خارورین در ای مواد و روش ها:
،  Scopus  ،IranMedex  ،ScienceDirectی اطالعاتی خخللد خانناد پایگاه ها از دیکروسلیوی و اپیدخیولوژی آن در ایرانانگل 

PubMed  ،Google Scholar ،SID ،IranDoc  وMagiran آوری شد.خیالدی  مع 5111 -5102های  در فاصله سال 
فاده از خادل خقاله به شیوع دیکروسلیوی در ایران پرداخله بودند. آنالیز آخاری نلایج با اسال 02در  سل وی خا یافته ها: 

(، در درصاد 5/5-5/4) درصاد 0/3تاثیر تصادفی ان ای گرفت. درصد شیوع نسبی دیکروسلیوی در گوسفندان ایران حادود 
( در کشور درصد 0/0-2/3) درصد ½( و در گاوهای خورد خطالعه درصد 9/1-9/0) درصد 3/0 معیت بزهای کشلار شده 

 برآورد شده است.
تر به رعایات نکاات ی ایران بوده و لزوی تو ه بیشهاشیوع نسبلاً باتی دیکروسلیوی در دای این خطالعه بیانگراستنتاج: 

 طلبد.های ایران را خیهبمداشلی در شسلشوی سبزی ات و نظارت کافی در حذف کبدهای آلوده در کشلارگا
 

 دیکروسلیوی، شیوع، ایران، خرور سیسلماتی واژه های کليدی: 
 

 مقدمه
بیماری شاایع در نشاخوارکنندگان  دیکروسلیازیس
هاای خخللاد دیکروسالیوی ای ااد است که توسط گونه

شود. این انگل در خ اری صفراوی و کیساه صافرای خی
 بز،  د،اگوسفن لااز قبی یای و وحشادگان اهلانشخوارکنن

 
 E-mail: shahabesarvi@yahoo.com          دانشکده پزشکیبر اعظم،  اده فرح آباد، خ لمع دانشگاهی پیاخ 01کیلوخلر  :ساری -شهاب الدین سروی  مولف مسئول:

 ، ساری، ایراندانشگاه علوی پزشکی خازندران، دانشکده پزشکیکمیله تحقیقات دانش ویی،  ،کارشناسی ارشد انگل شناسیدانش وی . 0

 ، ساری، ایرانخازندراندانشگاه علوی پزشکی  ،توکسوپالسوز تحقیقات خرکز، اسلادیار. 5
 ، ساری، ایرانخازندراندانشگاه علوی پزشکی  توکسوپالسوز، تحقیقات خرکز، اسلاد. 3
 ، کاشان، ایرانندانشگاه علوی پزشکی کاشا ،انگل شناسیگروه  ،اسلادیار. 4
 ، تمران، ایراندانشگاه تربیت خدرس ، دانشکده علوی پزشکی،گروه انگل شناسی و حشره شناسی، اسلادیار. 2
 ایران ساری، زندران،خا پزشکی علوی دانشگاه شناسی، قارچ و شناسی انگل دانشکده توکسوپالسوز، تحقیقات خرکز شناسی، انگل دکلری دانش وی. 6
 30/2/0394 تاریخ تصویب :             52/00/0393یخ ار اع  مت اصالحات :تار          56/00/0393:  تاریخ دریافت 
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 در دام ومكيتیدندر وميكروسلیبه انگل د يآلودگ
 

 2331، دی  231جم، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                               دوره بيست و پن       321

از ساویی ، (0)کندگاو، گاوخیش، شلر و آهو زندگی خی

خرگوش، خاو،، سا ، اساب و انساان ابلال به آن در 

ل دیکروسلیوی انگ (.5)ی گزارش شده استطور تصادفبه

که در  دندریلیکوی دیکروسلیویباشد: دارای سه گونه خی

سراسر اروپا، آسایا، شامال افریقاا و اخریکاا انلشاار دارد، 

 دیکروسالیویکه در آفریقاا و هاسپس دیکروسلیویگونه 
های خخللفی گونه (.3)که در آسیا انلشار دارند چایننسیس

عناوان خیزباان ترتیب بههای خاکی و خورچه بهاز حلزون

عنااوان خیزبااان  واسااط اول و دوی و نشااخوارکنندگان بااه

کاه باا خاوردن آ  و  دنباشااین انگل خیو نمایی قطعی 

ای کاه حااوی فاری خلاسارکری غذای آلاوده باه خورچاه

بیماری  .(4)دیکروسلیوی است به این انگل خبلال خی شوند

ناای  یسزیکروسالیاداز دیکروسلیوی دندریلیکوی حاصله 

 یشود ولاینم یدهد یمیکه اگر تعداد کم باشد عال دارد

 یدر خ اار یباشاند خمکان اسات تاوری  زها یااداگر ز

 یانادازه کاوچک یچون کاری دارا شود. ی ادا یصفراو

کاوچکلر هام خبالال  یصفراو یاست خمکن است خ ار

پورتاال  یروزس .شود ی ادا یدشد یبروزها فشوند و در آن

ساو   یبوست، .ستا گزارش شده یزن یدشد یدر آلودگ

 ،یگوارشا یهاایکبد، اسلفراغ و ناراحل یهاضمه، بزرگ

 یکاشکسا یا یو تغر یرقاناللما ،  یاآخاس  ی،خونکم

 یلیکویرددنا یکرسالیوید یهاایمااریعالهام و ب یگراز د

  .یردرا بگ یبوست یهم خمکن است اسمال  ا یگاه .است

پزشااکی دیکروساالیازیس داخاهمیاات اقلصااادی و 

خسارت خسلقیم به کبد و در نلی ه از دست دادن علت به

خقادیر قابل تو می از خاواد پروتئینای باا ارزش از رژیام 

بااه علاات حااذف کباادهای آلااوده در غااذایی انسااان 

. در خوارد آلودگی انساان عالهام (2)باشدخیها کشلارگاه

صورت اسمال خزخن، یبوست، تموع و تر بهخفید و بیش

داد خ ااری صافراوی هماراه همچنین هپاتوخگالی و انسا

ایان ترخااتود از تماای نقااا  ماان از  ملاه  .(6)باشادخی

و در  (2)آسیا، اروپا، آفریقا و آخریکا گزارش شده اسات

تارین دیکروسالیوی دنادریلیکوی خمام هاای آنبین گوناه

در نشاخوارگان  دارای انلشار گسلرده تریکه بوده گونه 

تو اه باه گزارشاات با  .(9، 1)دباشخیخناطق خخللد دنیا 

خلنوع و خلفاوت از خیزان شیوع این انگل در کشورخان و 

چنااین نداشاالن یاا  باارآورد کلاای از خیاازان شاایوع هاام

خطالعه حاضر به خنظور آگااهی از دیکروسلیوی در ایران، 

 و تعیین خیزان در ایران کلی شیوع دیکروسلیازیسوضعیت 

   را شد.های اهلی در کشورخان طراحی و اشیوع آن در دای
 

 ها مواد و روش
  سل و اسلراتژی

کااه از نااوع خطالعااات خااروری در خطالعااه حاضاار 

در خاورد انگال  خو اودخقاتت کلیه ، سیسلماتی  است

  در ایااااااران ازآن دیکروساااااالیوی و اپیاااااادخیولوژی 

Scopus  ،IranMedex  ،ScienceDirect  ،PubMed  ،

Google Scholar ،SID ،IranDoc  وMagiran له در فاص

خاایالدی بااا اساالفاده از کلیااد  5102تااا   5111هااای سااال

 های دیکروسلیوی دندریلیکوی، دیکروسلیوی، آلاودگیواژه

کرخی، اپیدخیولوژی و ایران به صورت تکی و ترکیبی به 

  زبان فارسی وانگلیسی خورد  سل و قرار گرفت.
 

  خقاتت انلخا و  یفیتک ارزیابی
بررسی به وسایله دو تماخی خقاتت یافت شده در این 

نفر و به صورت خسلقل از هم با بررسای عناوان، چکیاده و 

خقااتت اسااس خقاتت خطالعه شده و بر این کاخل  سپس

لیست ارزیابی  خقاتت با چ  غیرخرتبط حذف و باقیمانده

کیفیت بررسی شدند. پس از بررسی اطالعات توسط دو 

ات حاصله نفر نلایج حاصله باهم انطباق داده شد و اطالع

  ت میع گردید.
 

 خروج و ورود خعیارهای
 کیفیت حداقلکه براساس چ  لیست ارزیابیخقاتتی

 هاآننمره قابل قبول را کسب کردند، خقاتتی بودند که در 

هاا به اپیدخیولوژی انگل در ایران پرداخلاه شاده و در آن

شیوع دیکروسالیوی در خنااطق خخللاد ایاران بررسای و 

. همچنین ح م نمونه نیز از دیگر خوارد گزارش شده بود

برای ورود خطالعه باه ایان تحقیاق باود. خقااتتی کاه در 
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 و همکاران سیمین باری     

 

 323    2331، دی  231مازندران                                                                                دوره بيست و پنجم، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي               

 مـــروری

 

خصوص شیوع این انگل در سایر کشورها بود و یا این کاه 

 های تحقیقاتی در خصوص تشاخی  دیکروسالیویبه  نبه

  (.0 تصویر شمارهپرداخله بودند، از خطالعه حذف شدند )
 

 

 
 

  سل و در این خطالعه فلوچارت روش: 1تصویر شماره 

 

 اطالعات اسلخراج

هاای خاورد اطالعات تزی شاخل نوع دای، تعاداد دای

بررسی، تعداد خاوارد خببات از نظار دیکروسالیوی و ... از 

خلن خقاله اسلخراج شد و در فاری هاای کاغاذی ثبات  و 

   سپس به نری افزار اکسل خنلقل شد.
 

 آخاری نالیزآ

خطای خعیار شیوع انگل دیکروسلیوی در هر خطالعاه 

به خنظور  Cochrane Qو  I2های خحاسبه شد. از شاخ 

تعیین هلروژنیلی اسلفاده گردید. تخمین درصد آلودگی 

های خخللد ایاران باه انگال دیکروسالیوی باا درصاد دای

افاازار بااا اساالفاده از خلاآنااالیز در نااری درصااد 92اطمینااان 

StatsDirect .ان ای شد   
 

 یافته ها
با بررسی خقاتت از خنابع خخللد خو اود خشاخ  

خایالدی از  5102تاا  5111هاای شد کاه در فاصاله ساال

خقالااه براساااس  351خقالااه خو ااود، تعااداد  405خ مااوع 

خقاله براساس خلن  02خقاله براساس چکیده و  61عنوان، 

سای کساب کاخل اخلیاز تزی را برای حضور در ایان برر

 خطالعه به بررسی شایوع دیکروسالیوی 02نکردند و تنما در 

هااای ایااران پرداخلااه شااده بااود. در دناادریلیکوی در دای

 خطالعات ان ای شده در خناطق خخللاد کشاورخان خطالعات

ها گازارش درصدهای خلفاوتی از شیوع این انگل در دای

 هاایدرصد در دای 2/1که آلودگی از طوریشده است، به

هاای اسالان درصد آلودگی در دای 12سلان خوزسلان تا ا

خطالعاات ان اای شاده در  0گیالن خلغیر است. در  دول 

خناطق خخللد کشور همراه با خیازان شایوع انگال نشاان 

   داده شده است.
 

درصد شیوع دیکروسلیوی دندریلیکوی در گوسفند،  :1جدول شماره 

 خخللد ایرانهای  بز، گاو و گاوخیش کشلار شده در اسلان
 

 خحققین
 سال 

 ان ای تحقیق

 گاوخیش گاو بز گوسفند اسلان

 (01) تری و همکاران -انصاری

5111 

5110 

5115 

5113 

5114 

 29/0 (شیراز)فارس

90/1 

24/1 

36/1 

34/1 

0/5 

22/1 

35/1 

0/1 

52/1 

42/0 

50/0 

13/1 

21/1 

69/1 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

 1/1 6/05 6/05 6/1 لاردبی 5116 (00) دریانی و همکاران

 --- --- --- 12/3 اردبیل 5116 (05احدی و همکاران  )

 5116 (03خوثقی قزوینی و همکاران  )

5112 

5111 

 --- 51 (تبریز) آذربای انشرقی

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

 (04خن ری و همکاران  )

5116 

5112 

5111 

 20/6 تمران

91/2 

60/4 

--- 

--- 

--- 

03/3 

52/5 

33/5 

--- 

--- 

--- 

 5111   (02کار )احمدی و خشکه

5110 

5115 

5113 

5114 

5112 

5116 

5112 

5111 

 02/0 (اهواز)خوزسلان

12/1 

12/1 

12/1 

14/1 

12/1 

06/1 

14/1 

11/1 

03/1 

39/1 

10/1 

05/1 

51/1 

51/1 

33/1 

15/1 

50/1 

32/1 

15/1 

13/1 

15/1 

10/1 

10/1 

10/1 

10/1 

11/1 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

  4 0/6 9/6 همدان 5119 (06فالح و همکاران  )

 --- 66 52/53 12 گیالن 5101 (02احمدی و همکاران  )

 -- 2/5 2 6/2 اصفمان)کاشان( 5100 (01طاتری و همکاران  )

 خرکزی 5100 (09ن  )اربابی و همکارا

 اصفمان

 خوزسلان

 آذربای ان شرقی

 خازندران

 فارس

 ضویخراسان ر

 تمران

16/1 

5/0 

2/1 

2/5 

4/5 

45/1 

20/1 

42/1 

62/5 

5 

5 

62/6 

12/0 

32/1 

13/0 

0 

------ 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

 --- 13/00 40/0 24/4 (ب نورد) خراسان شمالی 5100 (51عریان و همکاران  )

 --- --- --- 92/6 (ساری) خازندران 5100 (50احمدی و همکاران  )

 --- --- 6/1 5/31 تمران  5100 (55صادقی دهکردی و یعقوبی )

 --- 3/6 --- --- آباد(لرسلان)خری 5104 (53پور و همکاران )عزت

 --- --- 1/3 2/2 خازندران)آخل( 5104 (5خن ری و همکاران  )

 

 1؛ انگل شناسی کنگره مقاله 2
کارشناسی  نامه دانشجویی پایان

 به کار گرفته شد. ارشد

با شیوع  مطالعات غیرمرتبط
و نیز دامها  دیکروسلیازیس در

از این مطالعه  تکراری مقاالت
 حذف شدند.

 بر اساس عدد از مطالعات 12
 موضوع انتخاب شد.

واجد شرایط را معیارهای  که مقاله 11 در نهایت

 .مورد تایید قرار گرفتندبرای این مطالعه  داشتند،

 بانک اطالعات 8از  مقاله212
(pubmed, Google Scholar, 

science direct, scopus, 
maggiran, SID, Iran Doc & 

IranMedex ) شدند. شناسایی 

انگل  کنگره مجموعه مقاالت
 و پایان نامه ایران شناسی

 دانشجوی کارشناسی ارشد
 د بررسی قرارگرفت.مور
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 و بررسی نلایج خطالعاات Forest plotبا رسم نموادر 

خشاخ  شاد  Cochrane Qو  I2هاای ونخخللد با آزخ

که در نلایج خطالعات خخللاد هلروژنسایله و اود دارد. 

بارای  (Random effects)بنابراین، از خدل اثرات اتفاقی 

 های خخللادخحاسبه درصد خلوسط شیوع این انگل در دای

اسلفاده شد. با آنالیز آخاری اطالعات حاصله از خطالعات 

 StatsDirectافازار ن به وسیله نریخخللد ان ای شده در ایرا

خشخ  شاد کاه درصاد شایوع نسابی دیکروسالیوی در 

(، درصاد 5/5-5/4) درصاد 0/3گوسفندان ایران حدود 

 9/1-9/0) درصااد 3/0در  معیاات بزهااای کشاالار شااده 

 0/0-2/3) درصاد ½( و در گاوهای خورد خطالعه درصد

 (.4تا  5 تصاویر شماره( به ثبت رسیده است )درصد
 

Proportion meta-analysis plot [random effects]

0.0 0.3 0.6 0.9

combined 0.0316 (0.0227, 0.0421)

Khanjari- 2014- Mazandaran 0.0568 (0.0445, 0.0713)

Ahmadi- 2011- Mazandaran 0.0695 (0.0668, 0.0723)

Oryan- 2011- North Khorasan 0.0453 (0.0427, 0.0481)

Arbabi- 2011- Tehran 0.0047 (0.0013, 0.0120)

Arbabi- 2011- Razavi Khorasan 0.0051 (0.0031, 0.0079)

Arbabi- 2011- Fars 0.0042 (0.0011, 0.0107)

Arbabi- 2011- Mazandaran 0.0240 (0.0125, 0.0415)

Arbabi- 2011- East Azerbaijan 0.0250 (0.0149, 0.0392)

Arbabi- 2011- Khuzestan 0.0050 (0.0006, 0.0179)

Arbabi- 2011- Isfahan 0.0120 (0.0044, 0.0259)

Arbabi- 2011- Markazi 0.0086 (0.0018, 0.0248)

Talari- 2011- Isfahan 0.0758 (0.0700, 0.0820)

Ahmadi- 2010- Gilan 0.8500 (0.7928, 0.8965)

Fallah- 2009- Hamedan 0.0691 (0.0596, 0.0796)

Ahmadi- 2008- Khuzestan 0.0696 (0.0610, 0.0790)

Ahmadi- 2007- Khuzestan 0.0004 (0.0003, 0.0005)

Ahmadi- 2006- Khuzestan 0.0016 (0.0014, 0.0018)

Ahmadi- 2005- Khuzestan 0.0007 (0.0006, 0.0008)

Ahmadi- 2004- Khuzestan 0.0004 (0.0003, 0.0005)

Ahmadi- 2003- Khuzestan 0.0005 (0.0004, 0.0006)

Ahmadi- 2002- Khuzestan 0.0007 (0.0006, 0.0008)

Ahmadi- 2001- Khuzestan 0.0007 (0.0006, 0.0008)

Ahmadi- 2000- Khuzestan 0.0015 (0.0014, 0.0016)

Khanjari- 2008- Tehran 0.0461 (0.0450, 0.0472)

Khanjari- 2007- Tehran 0.0598 (0.0586, 0.0610)

Khanjari- 2006- Tehran 0.0671 (0.0659, 0.0683)

Movassaghi Ghazvini- 2008- East Azerbaijan 0.2000 (0.1372, 0.2759)

Movassaghi Ghazvini- 2007- East Azerbaijan 0.2000 (0.1372, 0.2759)

Movassaghi Ghazvini- 2006- East Azerbaijan 0.2000 (0.1372, 0.2759)

Ahady- 2006- Ardebil 0.0307 (0.0290, 0.0324)

Daryani- 2006- Ardebi l 0.0680 (0.0614, 0.0750)

Ansari  Lari- 2004- Fars 0.0034 (0.0029, 0.0040)

Ansari  Lari- 2003- Fars 0.0036 (0.0032, 0.0041)

Ansari  Lari-2002- Fars 0.0054 (0.0050, 0.0059)

Ansari  Lari-2001- Fars 0.0091 (0.0087, 0.0095)

Ansari  Lari- 2000- Fars 0.0179 (0.0171, 0.0187)

proportion (95% confidence interval)

 
 

دهنده شیوع کلی و درصدهای نشان Forest plotنمودار  :2تصویر شماره 

 آلودگی با دیکروسلیوی در گوسفندان خناطق خخللد ایران

Proportion meta-analysis plot [random effects]

0.0 0.1 0.2 0.3

combined 0.0139 (0.0096, 0.0191)

Khanjari- 2014- Mazandaran 0.0298 (0.0208, 0.0412)

Oryan- 2011- North Khorasan 0.0141 (0.0120, 0.0164)

Arbabi- 2011- Tehran 0.0100 (0.0003, 0.0545)

Arbabi- 2011- Razavi Khorasan 0.0103 (0.0021, 0.0299)

Arbabi- 2011- Fars 0.0035 (0.0007, 0.0103)

Arbabi- 2011- Mazandaran 0.0185 (0.0060, 0.0427)

Arbabi- 2011- East Azerbaijan 0.0667 (0.0185, 0.1620)

Arbabi- 2011- Khuzestan 0.0200 (0.0005, 0.1065)

Arbabi- 2011- Isfahan 0.0200 (0.0065, 0.0461)

Arbabi- 2011- Markazi 0.0267 (0.0073, 0.0669)

Talari- 2011- Isfahan 0.0508 (0.0480, 0.0536)

Ahmadi- 2010- Gilan 0.2350 (0.1781, 0.3000)

Fallah- 2009- Hamedan 0.0612 (0.0417, 0.0863)

Ahmadi- 2008- Khuzestan 0.0021 (0.0017, 0.0025)

Ahmadi- 2007- Khuzestan 0.0002 (0.0001, 0.0004)

Ahmadi- 2006- Khuzestan 0.0033 (0.0027, 0.0039)

Ahmadi- 2005- Khuzestan 0.0028 (0.0021, 0.0035)

Ahmadi- 2004- Khuzestan 0.0028 (0.0021, 0.0036)

Ahmadi- 2003- Khuzestan 0.0012 (0.0008, 0.0017)

Ahmadi- 2002- Khuzestan 0.0081 (0.0065, 0.0100)

Ahmadi- 2001- Khuzestan 0.0039 (0.0028, 0.0052)

Ahmadi- 2000- Khuzestan 0.0013 (0.0011, 0.0015)

Daryani- 2006- Ardebi l 0.1236 (0.0945, 0.1578)

Ansari  Lari- 2004- Fars 0.0025 (0.0018, 0.0034)

Ansari  Lari- 2003- Fars 0.0010 (0.0006, 0.0015)

Ansari  Lari-2002- Fars 0.0032 (0.0024, 0.0043)

Ansari  Lari-2001- Fars 0.0075 (0.0068, 0.0083)

Ansari  Lari- 2000- Fars 0.0210 (0.0193, 0.0229)

proportion (95% confidence interval) 
 

 دهنده شیوع کلی و درصدهاینشان Forest plotنمودار  :3تصویر شماره 

  .آلودگی با دیکروسلیوی در بزهای خناطق خخللد ایران

 
Proportion meta-analysis plot [random effects]

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8

combined 0.0219 (0.0115, 0.0356)

Ezatpour- 2014- Lorestan 0.0630 (0.0618, 0.0642)

Oryan- 2011- North Khorasan 0.1103 (0.1017, 0.1194)

Talari- 2011- Isfahan 0.0270 (0.0161, 0.0424)

Ahmadi- 2010- Gilan 0.6600 (0.5898, 0.7253)

Fallah- 2009- Hamedan 0.0405 (0.0238, 0.0640)

Ahmadi- 2007- Khuzestan 5.99E-05 (7.25E-06, 0.0002)

Ahmadi- 2006- Khuzestan 7.57E-05 (9.17E-06, 0.0003)

Ahmadi- 2005- Khuzestan 0.0001 (3.04E-05, 0.0004)

Ahmadi- 2004- Khuzestan 9.23E-05 (1.12E-05, 0.0003)

Ahmadi- 2003- Khuzestan 0.0002 (4.31E-05, 0.0004)

Ahmadi- 2002- Khuzestan 0.0003 (0.0002, 0.0006)

Ahmadi- 2001- Khuzestan 0.0002 (8.22E-05, 0.0004)

Ahmadi- 2000- Khuzestan 0.0035 (0.0031, 0.0039)

Khanjari- 2008- Tehran 0.0233 (0.0217, 0.0250)

Khanjari- 2007- Tehran 0.0225 (0.0212, 0.0239)

Khanjari- 2006- Tehran 0.0313 (0.0294, 0.0333)

Daryani- 2006- Ardebi l 0.1056 (0.0879, 0.1254)

Ansari  Lari- 2004- Fars 0.0069 (0.0058, 0.0081)

Ansari  Lari- 2003- Fars 0.0078 (0.0068, 0.0089)

Ansari  Lari-2002- Fars 0.0083 (0.0072, 0.0095)

Ansari  Lari-2001- Fars 0.0121 (0.0110, 0.0132)

Ansari  Lari- 2000- Fars 0.0147 (0.0131, 0.0164)

proportion (95% confidence interval) 
 

 دهنده شیوع کلی و درصدهاینشان Forest plotار نمود :4تصویر شماره 

 آلودگی با دیکروسلیوی در گاوهای خناطق خخللد ایران

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               5 / 9

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-6748-en.html


   
 و همکاران سیمین باری     

 

 320    2331، دی  231مازندران                                                                                دوره بيست و پنجم، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي               

 مـــروری

 

 
 

به دیکروسالیوی نقشه ایران و درصد دای های آلوده  :5تصویر شماره 

 در خناطق خخللد آن
 

 بحث
آگاهی از درصد شایوع دیکروسالیوی در دای هاا باه 

 ین خسارات اقلصاادیچنعلت زهونوز بودن این انگل و هم

 کند از اهمیت باتیی برخوردار اسات.فراوانی که ای اد خی

در این خطالعه خروری سیسلماتی  خلوسط درصد شایوع 

های اهلی ایران بر اسااس خطالعاات خو اود انگل در دای

در خناطق خخللد ایاران خاورد خحاسابه قارار گرفات. باا 

یافات کاه تاوان دربررسی نلایج حاصله از این خطالعه خی

در حال حاضر شیوع دیکروسلیازیس در بین گوسافندان 

تار و گاوهای نواحی شمال و شامال غار  کشاور شاایع

تر این انگل در خنااطق شامال باه است. دتیل شیوع بیش

خی توان باه  را های گیالن و خازندرانخصوص در اسلان

خیلی خلر(  391-211بارش نسبلاً زیاد باران ) دتیلی خانند

ل و همچناین  حضاور خیزباناان واساط اصالی ایان در سا

شارایط  اوی و خحیطای خناساب از انگل در خنطقه و نیز 

نسبت و دیگر شرایط اکولوژیکی   مله حرارت، رطوبت

که بسلر خناسبی را برای انلشار انگال در ایان خنااطق  داد،

 .(54)دنکنفراهم خی

در بررساای نلااایج حاصااله خشااخ  شااد کااه خیاازان 

روسالیوی در گوسافندان بایش از خیازان شیوع انگال دیک

باشاد. احلمااتً دلیال ایان خوضاوع شیوع آن در گاو خای

چاارای بیشاالر گوساافندان نساابت بااه گاوهااا در خراتااع و 

باشد که احلمال خوا مه گوسافند را باا فضاهای آزاد خی

دهااد. خورچااه آلااوده بااه خلاساارکر انگاال افاازایش خاای

ا بااا دیکروسالیازیس در کشااورهای خخللااد غاار  آساای

درصدهای شیوع خلفاوت گزارش شده است، باه طاوری 

کااه درصااد شاایوع دیکروساالیوی در کشااور ترکیااه در 

و در گاوهااا بااین  درصااد 12/3 -22/53گوساافندان بااین 

 . در عربسلان(52،56)گزارش شده است درصد 62/5 -62/4

 6/02سعودی درصد شیوع دیکروسالیوی در گوسافندان 

شیوع دیکروسالیوی در و در کشور هندوسلان  (52)درصد

گازارش  درصد 3/05و در بزها  درصد 0/54گوسفندان 

. برآورد حاصله از شیوع دیکروسالیوی در (51)شده است

چنین ایران بیاانگر دای های کشورهای اطراف ایران و هم

حضور این انگل به صورت بوخی در این خنطقه بوده کاه 

تاری در  مات کنلارل و تزی است دقت و نظارت بیش

 در خصوص انگل دیکروسلیوی یشگیری از آن به کار رود.پ

عالوه بر خوارد ذکر شده خطالعاتی در خصوص آلودگی 

چنین خا، و سبزی ات باه های ولگرد و اهلی، همس 

هاا این انگل در ایران صورت گرفلاه کاه در ذیال باه آن

   شود.اشاره خی

 به بررسی پراکندگی 5103درسال  وند و همکارانخبیر

هاای شمرسالان چنااران واقاع های خخللد در س انگل

باا آزخاایش  هااآن ناد.در اسلان خراسان رضاوی پرداخل

روساالای ایاان  02 هااای ولگاارد و اهلاایخاادفوع ساا 

را در ایاان بااه دیکروساالیوی آلااودگی  خیاازانشمرساالان، 

 .(59)ردنددرصد گزارش ک 04حیوان 

 در ایخطالعاه در (2010) عفاری ثابات شمنازی و 

فرنگاای، آوری ساابزی ات )تااره مااع بااا نقاازوی شاامر

، گشنیز، تربچه، پیازچه، ترخون، ریحون،  عفری، کاهو

هااا باادون  خاااه و بررساای آن 6نعنااا و شاااهی( بااه خاادت 

خیاازان آلااودگی ایاان ساابزی ات بااه تخااام  ،شسلشااو

چنین . هم(31)نددرصد گزارش کرد 4/0دیکروسلیوی را 

خاود  هدر طی بررسی یا  ساال( 5105)و همکاران  اتولّ

آوری تصادفی خا، از نقاا خخللاد در تمران، به  مع
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ناد. ایان )شمال،  نو ، شرق و غر ( این شامر پرداخل

خحلااول شناورسااازی دو از هایشااان در بررساایخحققااین 

ناد و پاس از ان اای سیلرات و سوکروز اسالفاده کردسدیم 

 هاایاز خحلول ی در هر را شیوع دیکروسلیوی  آزخایشات

 .(30)گزارش نمودنددرصد  5و  2/5شناورسازی به ترتیب 

در بررسی پراکندگی انگال دیکروسالیوی در ایاران 

خشاخ  اسات عماده  2 تصویر شامارهطور که در همان

خطالعااات ان ااای شااده در کشااورخان در خناااطق شاامالی، 

های خرکزی و بخش هایی از غار  ایاران ان اای قسمت

شااور  نظیاار اساالان شااده و در بساایاری از خناااطق خماام ک

سیساالان و بلوچساالان و اساالان هااای خراسااان شاامالی و 

گوناه اطالعااتی در زخیناه خیازان شایوع ایان  نوبی هیچ

انگل و ود ندارد که این خسئله لزوی تو ه پژوهشاگران 

ماید. دیکروسلیوی عمدتاً در باین ن به این اخر را تاکید خی

پزشاکان  تر خاورد تو اهها شایع بوده و در انسان کمدای

قرار خی گیرد. در دهه اخیر ی  خورد از آلودگی انساان 

. پایش از (35)به دیکروسلیوی در ایران گزارش شده است

)دو خاورد( باه  این نیز گزارشاتی خبنی بر آلودگی انساان

این انگل در نواحی سواحل دریای خزر توساط سامرابی 

( و یاااا  خااااورد در اصاااافمان توسااااط فریااااد 0341)

خعموتً در اکبر خطالعاتی  (.9)ر شده بود( خنلش0341خعیر)

اناد، آلاودگی که و ود انگل را در انسان گزارش کارده

را عفونت کاذ  دانسله و علت حضور تخم انگال را در 

وده خدفوع افراد به دلیل خصرف  گر خای و یا نیم پز آلا

 اند.به دیکروسلیوی بر شمرده

باه باا تو اه گیری کارد کاه توان نلی هدر پایان خی

هاای کشاورخان شیوع نسبلاً باتی دیکروسلیازیس در دای

بااه خصااوص در خناااطق شاامالی کشااور، تزی اساات 

تاری های پیشگیری و کنلرل بیماری با دقات بایشبرناخه

هاای ناوینی کاه بارای خد نظر قارار گرفلاه و از تکنیا 

هااای انگاال و ااود دارد بااه خصااوص تشااخی  گونااه

  دقیاق هاای خولکاولی حسااس  مات تشاخیتکنی 

عاخل بیماری و علل حضور و گسلرش برخی گونه هاا و 

ها در خناطق خخللد کشور و خیزباناان خلفااوت زیر گونه

اسنفاده نمود. عالوه بر این، بارای پیشاگیری از آلاودگی 

هااا شسلشاوی دقیااق و صاحیج ساابزی ات بایااد در انساان

ان ای شود تا احلمال خوردن خورچه آلاوده باه خلاسارکر 

هاا بایاد در چناین کشالار دایکااهش یاباد. هامدر انسان 

های بمداشلی و زیر نظر خلخصصین داخپزشکی کشلارگاه

ان ای گیرد تا با حذف و خعدوی کردن کبدهای آلوده به 

دیکروساالیوی چرخااه ایاان بیماااری قطااع و از خسااارات 

   .فراوان اقلصادی ناشی از آن تا حد اخکان کاسله شود
 

 سپاسگزاری
خصاو  تحقیقااتی  از طارح شایبخ خطالعاه، ایان

 پزشاکی علاوی دانشاگاهکمیلاه تحقیقاات دانشا ویی 

 خعاونات از بدینوسایله باشاد، خای 093با کد  خازندران

 خازنادران پزشاکی علاوی فناوری دانشاگاه و تحقیقات

   .را داریم و تشکر کمال تقدیر
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