مجله تحقیقات دامپزشکی

مقاله پژوهشی

دوره  ،75شماره 1-7 ،1399 ،1

مطالعه مقاومت دارویی به آلبندازول و فنبندازول در نماتودهای دستگاه گوارش گوسفند در شهرستان سقز
3

رزگار ابراهیمی ،1محمد یخچالی ،2حسن ملکی نژاد

1گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
2گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
3گروه فارماکولوژی و سم شناسی ،دانشکده داروسازی ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ،ارومیه ،ایران
10.22059/jvr.2018.253326. 2771

تاریخ دریافت 1 :مهر ماه  1391تاریخ پذیرش 11 :آذر ماه 1391

چکیده
زمینۀ مطالعه :در دو دههی گذشته مصرف داروهای ضد کرمی برضد نماتودهای انگل دستگاه گوارش گوسفندان در ایران رو به افزایش بوده است.
هدف :به این منظور وضعیت مقاومت نماتودهای انگلی دستگاه گوارش گوسفند نسبت به آلبندازول و فنبندازول در شهرستان سقز مورد بررسی قرار گرفت.
روشکار :در آزمون درون تنی  91گوسفند در  3گروه ( 31گوسفند در هر گروه) با تعداد  151تخم یا بیشتر در گرم مدفوع انتخاب شدند .گوسفندان در هر گروه با
آلبندازول و فنبندازول درمان شدند و تعداد تخم در گرم مدفوع به روش شناورسازی مک ماستر شمارش شد.
نتایج :تیمارهای دریافت کننده آلبندازول و دریافت کننده فنبندازول از گوسفندان تحت مطالعه در مقایسه با گروه شاهد اختالف معنی داری وجود داشت .تعداد تخم
در گرم مدفوع در گروه تیمار دریافت کننده فنبندازول ( )11/1±1/251کمتر از گروه تیمار دریافت کننده آلبندازول ( )59/1±1/93در مقایسه با گروه شاهد
( )214/17±4/11بود .مقاومت به آلبندازول در گروه تیمار تحت مطالعه در مقایسه با گروه شاهد وجود داشت ( 71درصد= .)Rدر گروه تیمار دریافت کننده فنبندازول
نیز نسبت به گروه شاهد در حد مشکوک بود ( 91/66درصد=.)R
نتیجهگیری نهایی :نتایج آزمون درون تنی بیانگر آن بود که مقاومت دارویی در گوسفندان منطقه نسبت به آلبندازول وجود دارد ولی مقاومت در آنها نسبت به
فنبندازول مشکوک است و در آستانه بروز مقاومت دارویی قرار دارند.
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مقدمه
و شیر ،کاهش کیفیت چرم ،پشم و مو به علت کاهش پروتئین ها
می شوند و بسیاری از نماتودها هم به صورت مستقیم یا غیر
مستقیم قابل انتقال به انسان بوده و به عنوان بیماری مشترک
در نظر گرفته میشوند (.)11،16
با پیشرفت در روش های دامداری و صنعتی شدن آن،
بیماری های انگل ی به عنوان یک تهدید برای تولیدات دامی مطرح
شدند .محققین با شناخت کافی از انگل ها به جستجوی راه هایی
برای مبارزه با آن ها و حتی عاری کردن حیوانات از انگل ها
پرداختند .در دهه ی  51میالدی ،داروهای ضدانگلی جدیدی

انگل های کرمی در حیوانات ،جزء جدایی ناپذیر زندگی هر
حیوانی است که از زمان شناخت آن ها و اثرات سوء این جانداران
بر زندگی و بازدهی حیوانات اهلی ،انسان در پی یافتن راهی برای
مقابله با آن ها بوده است ( .) 11نماتودها می توانند در اغلب
اندام ها و حتی خون جایگزین شوند و بسته به هر اندام اثراتی را
بر کارایی آن قسمت خواهند گذاشت ( .)13نماتودهای انگلی
دستگاه گوارش حیوانات بیشترین خسارات اقتصادی را به همراه
دارند .انگل های دستگاه گوارش با سهیم شدن در غذای دام و یا
تغذیه از خون دام باعث کاهش اشتها ،کاهش ضریب تولید گوشت
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برای حیوانات از جمله بنزیمیدازول ها معرفی شدند .البته پس از
حدود  21سال از شروع مصرف بنزیمیدازول ها مواردی از کاهش
تأثیر این داروها گزارش گردید ( .) 11یکی از اولین گزارشات،
مقاومت همونکوس کونتورتوس به بنزیمیدازول ها بود (.)4،7
آلبندازول یکی از داروها ی گروه دارویی بنزیمیدازول کارباماته
موثر بر ضد نماتودها ی انگلی دستگاه گوارش و دستگاه تنفس
گاو ،گوسفند ،خوک و اسب است ( .) 2،3،31فنبندازول نیز یکی
دیگر از داروهای گروه دارویی بنزیمیدازول کارباماته است که
دارای اثرات ضد کرمی باالیی علیه مراحل بالغ ،نابالغ و نوزادی
نماتودهای دستگاه گوارش گاو ،گوسفند ،بز ،خوک ،اسب ،گوزن،
ماکیان ،سگ و گربه است ( .) 3،23بر اساس گزارشات سازمان
دامپزشکی ایران مصرف آلبندازول در ایران از سال  1353آغاز
شده است و به تدریج با آشنایی دامدارها با آثار مفید این دارو،
مصرف آن در تمام دامداری هایی که گوسفند و بز پرورش
می دادند ،رواج یافت ( .)11در ایران ،خرید این داروها در بسیاری
از داروخانه های دامی بدون نسخه و در بسیاری موارد بدون
تکمیل دوره درمان می با شد .در حالی که در بسیاری از
کشورهای پیشرفته از زمان تولید و خروج دارو از کارخانه تا زمان
مصرف آن توسط دامدار پایش های سخت گیرانه ای در زمینه
مصرف داروهای ضدکرمی وجود دارد (.)7
مقاومت دارویی گرچه می تواند منجر به شکست درمانی
گردد ولی دلیل تمام موارد مشابه را نمی توان به مقاومت دارویی
نسبت داد .زیرا عواملی مانند دوز غیر صحیح دارو ،عدم رعایت
طول درمان ،کیفیت پایین دارو ،جذب ناکافی دارو و استفراغ
پس از دریافت دارو می توانند موجب شکست درمان شوند .امروزه
مقاومت دارویی از یک موضوع کم اهمیت به یک مشکل بزرگ
در صنعت دامداری خصوصاً در مناطق استوایی و نیمه استوایی
جهان تبدیل شده است .کلیه گزارشات نشان میدهد که مقاومت
نسبت به داروهای ضد کرمی در نشخوارکنندگان کوچک در
مناطق مختلف دنیا رو به افزایش است ( .)5،16،17،29،32
برای تشخیص مقاومت علیه داروهای ضد انگلی چند روش
وجود دارد ( .)4در اکثر نقاط دنیا ارزیابی مقاومت دارویی
نماتودها بر اساس روش های درون تنی نظیر آزمایش کاهش
تعداد تخم در مدفوع قبل و بعد از درمان ،آزمایش خروج نوزاد
از تخم و پایش از طریق کالبدگشایی دامهای درمان شده و
آزمایش رشد نوزاد صورت میگیرد ( .)6،22،27البته نظر به
اینکه مقاومت دارویی در نتیجه جهشهایی است که در ژنوم
انگل رخ میدهد ،بنابراین از طریق روش های مولکولی و تعیین
2

توالی می توان جهشهای مسئول مقاومت در مقابل دارو را
ردیابی کرد ( .)1،9،11،19،21
در ایران ،دامدارها بدون توجه به وجود یا عدم وجود
آلودگی انگلی ،چندین بار دام های خود را با بنزیمیدازولهایی
نظیر آلبندازول درمان می کن ند .از سال  1361طرح راهبردی
مبارزه با آلودگی های کرمی نشخوارکنندگان کوچک با استفاده
از این ترکیب ضد انگلی به مرحله اجرا گذاشته شد .اما اکثر
دامدارها عالوه بر درمان راهبردی ،به مناسبت های مختلف اقدام
به درمان دام ها با استفاده از آلبندازول میکردند ( .)11گرچه
مدت زمان زیادی از رواج و مصرف همه گیر داروهای ضد کرمی
به ویژه بنزیمیدازول ها در کشور ما می گذرد ولی علی رغم مصرف
بی رویه و عدم اطالع دامداران در استفاده صحیح از آن ها،
تحقیقات در خصوص مقاومت نماتودها به بنزیمیدازول ها کم
می باشد ( .) 11،12،14شهرستان سقز با دارا بودن  211هزار راس
گوسفند ،باالترین جمعیت دامی را در استان کردستان دارد و
یکی از قطب های دامپروری غرب کشور محسوب میشود.
مقاومت دارویی می تواند از لحاظ اقتصادی تهدید بزرگی برای
این صنعت که یکی از منابع اصلی درآمد روستاییان منطقه است،
باشد .بنابراین ،هدف از این مطالعه ،ارزیابی و مقایسه مقاومت
دارویی نماتودهای دستگاه گوارش گوسفندان نسبت به
آلبندازول و فنبندازول به روش درون تنی بود.

مواد و روش کار
روش تحقیق و نمونه برداری :این تحقیق بر روی  91راس
گوسفند از  3گله با سه تکرار به صورت درون تنی انجام شد .در
ابتدا اطالعات گوسفندان تحت مطالعه جمع آوری و ثبت گردید.
سپس از گوسفندان بعد از نصب پالک گوشی 21 ،گرم مدفوع
تازه مستقیماً از راست روده جمعآوری شد و با ظروف پالستیکی
درب دار در کنار یخ به آزمایشگاه منتقل شدند .بر اساس تعیین
شدت آلودگی (شمارش تخم در گرم مدفوع) و به روش
شناورسازی مک ماستر با الم سه خانه ،گوسفندان جوان با شدت
آلودگی پائین تر یا مساوی  151تخم کرم در سه گروه شامل دو
گروه تیمار دریافت کننده آلبندازول ( 31راس گوسفند) و
فنبندازول ( 31راس گوسفند) و یک گروه شاهد ( 31راس
گوسفند) با گروه های سنی مشابه دسته بندی شدند (.)3،13،15
روش آزمون درون تنی :پس از گروهبندی گوسفندان تحت
مطالعه براساس 151تخم در گرم مدفوع ،آلبندازول (رویان دارو،
ایران؛  1میلی لیتر به ازای هر  5کیلوگرم وزن زنده دام) و فنبندازول

رزگار ابراهیمی و همکاران \ مقاومت دارویی در نماتودهای گوسفند

(رویان دارو ،ایران؛  1میلی لیتر به ازای هر  5کیلوگرم وزن زنده
دام) با روش متداول دامداران منطقه به دو گروه تحت درمان
خورانیده شدند 9 .روز بعد از درمان ،از مدفوع گوسفندان هر سه
گروه نمونه برداری و شمارش تخم انگل انجام شد .برای سنجش
میزان مقاومت دارویی نماتودها ،درصد کاهش تخم در مدفوع )(R
گلههای تحت مطالعه با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد (:)4،6
]) R=100[1-(Хt:Χc
 Rدرصد کاهش تخم در گرم مدفوع پس از درمان
 Χcمیانگین حسابی تعداد تخم در گرم مدفوع گروه شاهد
(قبل از درمان)
 Хtمیانگین حسابی تعداد تخم در گرم مدفوع گروه درمانی
(بعد از درمان)
بر اساس این فرمول:
در گله حساس به دارو R :کاهش تعداد تخم در گرم مدفوع
بین  95درصد تا  111درصد
در گله مشکوک به مقاومت دارویی R :کاهش تعداد تخم
در گرم مدفوع کمتر از  95درصد و یا در فاصله اطمینان 95
درصد کمتر از  91درصد
در گله دارای مقاومت دارویی R :کاهش تعداد تخم در گرم
مدفوع کمتر از 95درصد و در فاصله اطمینان  95درصد کمتر از
 91درصد
روش ار زیابی آماری :جهت مقایسه میانگین تیمارها از
آنالیز واریانس یک طرفه ( )One-Way ANOVAو آزمون
تعقیبی دانکن ( )Duncan testبا سطح احتمال  5درصد
استفاده گردید .تجزیه و تحلیل آماری داده ها در این تحقیق با
استفاده از بسته نرم افزاری  SPSS V23انجام شد.

نتایج
اختالف معنی داری بین گروه شاهد با دو گروه تیمار
دریافت کننده آلبندازول و نیز تیمار دریافت کننده فنبندازول
وجود داشت ( . )P>1/111میانگین تعداد تخم شمارش شده در
گروه تیمار دریافت کننده فنبندازول ( )11/1±1/251کمتر از
گروه تیمار دریافت کننده آلبندازول ( ) 59/1±1/93در مقایسه
با گروه شاهد ( )214/17±4/11بود (جدول .)1
بر اساس فرمول تعیین مقاومت دارویی به طور متوسط در
گروه تیمار تحت مطالعه ،مقاومت دارویی به آلبندازول در
نماتودهای انگل گوسفندان در مقایسه با گروه شاهد مطرح بود
( 71درصد= .)Rبنابراین اثر ضد انگلی مناسب در تجویز آن در
مزرعه وجود نداشت .نماتودهای انگلی گوسفندان مقاومت دارویی
نسبی نسبت به فنبندازول داشتند ( 91/66درصد=( )Rجدول
.)2

بحث
با توجه به تحقیقات انجام شده ،مقاومت دارویی یکی از
بزرگ ترین مشکالت پیش رو در عصر حاضر است که تاکنون
راهکار موثری برای آن یافت نشده است .دراین خصوص و با توجه
به روش پ رورش نشخوارکنندگان کوچک ،در ایران نسبت به
کشورهای توسعه یافته از نظر سطح پرورش و نیز اقلیمشناسی
تفاوت های چشمگیری مطرح است .بنابراین روند بروز مقاومت
دارویی نیز علل متفاوتی دارد که به سطح آگاهی دامداران از
روشهای نوین تغذیه ،پرورش دام و بیماری های انگلی بستگی
دارد.

جدول  .1نتایج میانگین تعداد تخم نماتود در گرم مدفوع ( )EPGگوسفندان دریافت کننده آلبندازول و فنبندازول و گروه شاهد (آزمون درون تنی).
اول

دوم

سوم

میانگین و انحراف معیار

گروه

()µ±SD

()µ±SD

()µ±SD

سه گروه

n=31

n=31

n=31

199/27±4/99

211/17±5/16

194/17±4/4

214/17±4/11

آلبندازول

61/47±1/7a

64/13±2/51

54/11±1/52

59/1±1/93

فنبندازول

17/17±1/15b

19/13±1/11

21/21±1/19

11/1±1/251

P>1/111

P>1/111

P>1/111

P>1/15

تیمار

شاهد

سطح معناداری

 a,bنشانگر اختالف معنیدار در میانگینها

میباشند.
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جدول  .2درصد کاهش تعداد تخم نماتود در گرم مدفوع پس از تیمار با آلبندازول و فنبندازول و وضعیت مقاومت دارویی در سه گله گوسفند شهرستان سقز.
شماره

درصد کاهش تخم نماتود در گرم مدفوع

مقاومت

گروه

( 95درصد=)CL

دارویی

آلبندازول

فنبندازول

آلبندازول

فنبندازول

1

(71)63-76

(91 )91-92

+

مشکوک

2

(71)61-79

(91 )91-92

+

مشکوک

3

(72)65-77

(91 )19-91

+

مشکوک

در بررسی حاضر مقاومت نسبت به آلبندازول در گوسفندان
تحت مطالعه وجود داشت .در بسیاری از نقاط جهان از جمله ایران
آلبندازول مدتها است که اثر مطلوب ضد کرمی خود را از دست
داده است Meling .و همکاران در سال  2112در نروژ از  29گله
درمان شده با آلبندازول در  51درصد گلهها مقاومت دارویی گزارش
شد Bentounsi .و همکاران در سال  2117در  14مزرعه در شرق
الجزائر از دو گله گوسفند مقاومت نسبت به آلبندازول گزارش کردند.
 Vernerovaو همکاران در سال  2119درصد کاهش تخم )(R
از گوسفندان درمان شده با آلبندازول در  14مزرعه جمهوری چک
 91/25درصد بود و در  5مزرعه گلههای حساس و مشکوک به
مقاومت دارویی بودند ( Gholamian .)1،24،31و همکاران در
سال  2117نشان دادند  27درصد گوسفندان تحت مطالعه مقاومت
کاملی نسبت به تجویز آلبندازول داشتند و  53درصد آنها نیز
مشکوک به مقاومت دارویی بودند ( .)11در مطالعه  Hosseiniو
همکاران در سال  2111مقاومت دارویی نماتودها به آلبندازول در
گوسفندان تحت مطالعه  41/17درصد تعیین شد که مقاومت باالیی
بود ( .)14این تحقیقات بیانگر وجود مقاومت دارویی گسترده
نماتودهای انگلی دستگاه گوارش نسبت به آلبندازول در اکثر نقاط
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
با گروه شاهد بود Maingi .درسال  1991درصد کاهش تخم )(R
را در آزمون درون تنی گوسفندان کنیا در روز ششم مطالعه در
تیمارهای دریافت کننده فنبندازول کمتر از  91درصد گزارش کردند
( Zajac .)21و  Gibsonدر سال  2111نشان دادند که اثر ضد
کرمی فنبندازول در بزهای تحت مطالعه در آمریکا برخالف نتایج
بررسی حاضر بسیار کمتر از حد انتظار بود و درصد کاهش تخم )(R
پس از یک دوره استفاده از فنبندازول 51درصد شد ( .)33این
شاخص  15روز پس از تکرار درمان به  92درصد رسید و باز هم در
4

محدوده مقاومت دارویی قرار داشت .بنابراین در مناطقی که مقاومت
دارویی نسبت به دارویی خاص در سطح باالیی قرار دارد ،حتی با تکرار
درمان میزان اثر دارو به حد مورد انتظار نخواهد رسید .این در حالی
است که اغلب دامپزشکان این تصور را دارند که با تکرار دوره درمانی
حتی در صورت مقاومت به دارو ،اثربخشی آن به حد اطمینان بخش
خواهد رسید Singh .و  Yadavدرسال  1997مقاومت نسبت به
فنبندازول را در سه گله گوسفند از سه ناحیه مختلف در هندوستان
ثبت کردند .در این تحقیق ،درصد کاهش تخم ) (Rبه ترتیب 42
درصد 16 ،درصد و  74درصد گزارش شد ( .)14نتایج این مطالعات
نشان داد میزان مقاومت دارویی در نقاط مختلف دنیا و حتی یک
کشور متفاوت است و بروز مقاومت دارویی در تمامی نقاط دنیا در یک
دامنه نبوده و نیازمند مطالعات دراز مدت است.
در تحقیق حاضر ،درگوسفندان تحت مطالعه اختالف
معنیداری بین تیمارهای دریافت کننده آلبندازول و فنبندازول با
گروه شاهد وجود داشت .به طوری که اختالف بین گروههای شاهد
و تیمار دریافت کننده آلبندازول زیاد بود Terrill .و همکاران در
سال  2111در آزمون درون تنی مقاومت دارویی در گوسفندان و
بزهای تحت درمان ضد کرمی در ایالت جورجیای آمریکا ،مقاومت
دارویی باال بود و میزان کاهش دفع تخم نماتود در تجویز آلبندازول
( 42درصد) کمتر از تجویز فنبندازول ( 62درصد) گزارش گردید
که با نتایج این تحقیق همخوانی داشت ( Scheuerle .)21و
همکاران در سال  2119در بررسی که در سوئیس و جنوب آلمان
انجام دادند ،درصد کاهش دفع تخم در تیمارهای دریافت کنندهی
فنبندازول و آلبندازول را به ترتیب  52/4درصد و  55/3درصد
گزارش کردند ( .)25با اینکه در هر دو گروه تیمار مقاومت دارویی
دیده شد ولی بر خالف نتایج بدست آمده در این مطالعه ،درصد
کاهش دفع تخم به هم نزدیک بود.
این تحقیق نشانگر وجود مقاومت دارویی نسبت به داروی
ضد کرمی آلبندازول در گوسفندداریهای اطراف شهرستان سقز

رزگار ابراهیمی و همکاران \ مقاومت دارویی در نماتودهای گوسفند

برنامه درمانی مناسب میتواند از احتمال بروز مقاومت دارویی و
گسترش آن تا حدود زیادی در بین نشخوارکنندگان کوچک
.منطقه جلوگیری نماید

سپاسگزاری
،بدینوسیله نویسندگان از همکاری دامداران شهرستان سقز
مدیریت محترم درمانگاه دامپزشکی جناب آقای دکتر سرحدی و
نیز کارشناس بخش انگلشناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه
.ارومیه آقای آرمن بدلی قدردانی و سپاسگزاری مینمایند

تعارض منافع
.بین نویسندگان تعارض در منافع گزارش نشده است

 البته در این منطقه به دلیل تجویز رایج فنبندازول در.بود
 مشکوک بودن مقاومت دارویی نسبت به این ترکیب،تکسمیها
 بنابراین.در مقایسه با آلبندازول در گوسفندان توجیه پذیر بود
توصیه به عدم ارایه داروهای ضد کرمی بدون تجویز دامپزشکان
 اقدام به درمانهای،توسط داروخانه های دامپزشکی به دامداران
 جلوگیری از خورانیدن دارو به دامها با دوزاژ،ضد کرمی هدفدار
 عدم مصرف دوزهای تجویزی دارو،نامساوی و در نوبتهای نامنظم
 خودداری از خورانیدن انتخابی دارو به دامهایی،توسط دامداران
 اجتناب از خرید و فروش،که از نظر دامدار الغر و ضعیف هستند
هفتگی دام ها که باعث جابه جا شدن تعداد زیادی دام با
آلودگی های کرمی و در نتیجه پخش شدن تخم انگلهای مقاوم
به داروهای ضد کرمی و نیز بلع آنها توسط دامهای حساس در
 آشنا نمودن دامداران با داروهای ضد کرمی و ارایه،منطقه میشود
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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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