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معرفی و استفاده از تست فاماچا جهت مدیریت درمان و انتخاب دامهای مقاوم به
نماتدهای دستگاه گوارش در گوسفند
رحمان حاجیعلیزاده ولیلو *1سید عباس رافت ۱احمد نعمت الهی

۲

 )1گروه علوم دامی ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
 )2گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
(دریافت مقاله 5 :شهریور ماه  ،1396پذیرش نهایی 1 :آذر ماه )1396

چکیده

زمینه مطالعه :نماتدهای موجود در دستگاه گوارش باعث ایجاد مشکالت گوارشی ،بروز کمخونی و کاهش وزن در گوسفند و بز میشوند.
هدف :هدف از این مطالعه معرفی و استفاده از تست فاماچا ( )FAMACHA testدر تشخیص اولیه دامهای آلوده به نماتدهای دستگاه گوارش
(بویژه انگل همونکوسکنتورتوس  )Haemonchus contortusدر گوسفند جهت کاهش جمعیت تحت درمان با داروی ضدانگل و انتخاب
ی اســتفاده شده که بطورتصادفی از
دامهای مقاوم میباشــد .روش کار :در این مطالعه از  120بره  4تا  6ماهه نژاد قزل در  6گله متفاوت 20راســ 
ی درصد
ی مختلف مردمی مرتعرو انتخاب شده بودند .نمونهبرداریها و تست فاماچا در سال  1392انجام شده و نمونه خونی جهت اندازهگیر 
گلهها 
حجم سلولهای فشرده شده خونی ،نمونه مدفوعی جهت اندازهگیری تعداد تخمانگل شمارش شده در هر گرم مدفوع و وزن بدن مورد بررسی
قرار گرفتند .نمونهگیریها 2بار و با فاصله یک هفتهای انجام شدند .نتایج :نتایج نشان داد که اثر امتیازات تست فاماچا ،اثر گله و اثر متقابل گله
ی درصد حجم
و تســت فاماچا روی تعداد تخمانگل شــمارش شــده در هر گرم مدفوع معنیدار بود ( )p>0/01و همینطور اثر تست فاماچا بررو 
سلولهای فشرده شده خونی ( )%PCVنیز معنیدار بود ( .)p>0/001نتیجهگیری نهایی :بنظر میرسد تست فاماچا در ایران میتواند بعنوان یک
روش کمکی و جایگزین برای تشخیص اولیه آلودگی به نماتدهای خونخوار و پیشگیری از بروز موارد جدید مقاومت دارویی و انتخاب دامهای
مقاوم بکار برده شود.

واژههایکلیدی :تست فاماچا  ،انگل همونکوسکنتورتوس ،همونکوزیس ،گوسفند

مقدمه
نماتدهــای موجود در دســتگاه گوارش باعث ایجاد مشــکالت گوارشــی،
بــروز کمخونی و کاهش وزن (بویژه توســط انگل همونکوس-کنتورتوس
 )Haemonchus contortusدر گوســفند و بز میشوند ( .)23در مبارزه
با این این نماتدها استفاده از داروهای ضد-انگل بهتنهایی ناکافی بوده و در
استفادههای طوالنی مدت باعث ظهور و بوجود آمدن سویههای مقاومی از
این انگل نســبت به داروهای ضدانگل در دامها شــده است ( .)9بنابراین با
توجه به اینکه بیش از  50سال از نخستین گزارش رسمی مقاومت دارویی
نماتدها میگذرد و بالغ بر نیمی از کشورهای عضو سازمان جهانی بهداشت
دام ( )World Organization for Animal Health: OIEبــروز
مقاومــت دارویی را در گونههای انگلی خود اعــام کردهاند و این درحالی
اســت که  % 80از این مقاومتها مربوط به کرمها اســت و پیشتاز آنها نیز
انــگل همونکوسکنتورتوس اســت که بیماریزاترین و شــایعترین انگل
کرمی در نشخوارکنندگان کوچک میباشد ( .)3در این راستا در سال 2004
میالدی استفاده از تســت فاماچا ( )test FAMACHAبعنوان بهترین راه
پیشگیری از مقاومت دارویی در انگل همونکوسکونتورتوس از سوی OIE
و ســازمان خواربار و کشــاورزی ملل متحد ( )FAOمعرفی شــد ( .)10این
تست اولین بار در آفریقایجنوبی در نتیجه شیوع گسترده مقاومت انگلها
نســبت به داروهای ضدانگل در گوسفند و بز توســعه یافته و براساس نام

مبتکر این روش دکتر  Francois FAffa MAlan CHArtبه نام تست
 FAMACHAنامگذاری شده است (.)11،21
اصل اساســی این تســت تغییر رنگ مخاط چشم وابسته با کمخونی
ایجاد شده در دامهای آلوده به انگل خونخوار همونکوسکنتورتوس است
و این کمخونی همچنانکه با انجام تســت هماتوکریت قابل محاسبه است
توسط تست فاماچا نیز قابل تعیین است (.)23
در آفریقــای جنوبی در مزارع پرورش گوســفند و بز در دامهایی که با
انجام تست فاماچا وجود کمخونی در آنها به اثبات رسیده بود ،با انجام تست
هماتوکریت در این دامها نیز مشــخص شد که( % PCVحجم سلولهای
فشــرده شــده خونی) نیز در آنها پایین بوده و معاینات پاراکلینیکی با تست
فاماچــا بــا %PCVا ( )Packet Cell Volumeهمخوانی داشــته و دلیل
این کمخونی نیز آلودگی به انگل همونکوسکنتورتوس تشخیص داده شد
( .)19،20در مطالعات صورت گرفته در کشور نیجریه که برروی بزهای این
کشــور صورت گرفته بود نیز به این نتیجه رسیدند که همبستگی منفی و
قوی بین امتیازات تســت فاماچا و  %PCVاندازهگیری شده وجود داشته و
تست فاماچا نیز از قابلیت اطمینان باالیی در ارزیابی وجود کمخونی برخوردار
اســت ( .)5در آفریقای جنوبی در دو تحقیق متفاوت انجام شده برروی بز،
محققان میزان حساسیت تست فاماچا را  76تا  % 85و اختصاصی بودن آن
را نیــز متغیر بین  52تا  % 55نتیجهگیری کردهاند ( .)19،21همچنین طی
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مطالعات تکمیلی دیگر انجام شــده در کشور آفریقای جنوبی نیز محققان

تشــخیصی در زمان کم ،در پیشگیری از بروز موارد جدید مقاومت دارویی

با اســتفاده از این تســت ،کاهش مخارج درمانی با داروهــای ضدانگل را

مثمرثمــر خواهد بود ( .)6،7،8هدف از مطالعه معرفی و اســتفاده از تســت

نزدیــک  58%گزارش کرده و همچنین امکان انتخاب افراد مقاوم به انگل

فاماچا در تشخیص اولیه دامهای آلوده به نماتدهای دستگاه گوارش (بویژه

همونکوسکنتورتوس و کاهش ایجاد میزان مقاومت دارویی این انگل به

انگل همونکوسکنتورتوس  )Haemonchus contortusدر گوســفند

داروهــای ضدانگل را گزارش کردند ( .)18در تحقیق صورت گرفته برروی

جهــت کاهش جمعیت تحت درمان بــا داروی ضدانگل و انتخاب دامهای

بزهای شــیری در برزیل نیز محققان با استفاده از تست فاماچا بعنوان یک

مقاوم میباشد.

روش کمکی در کنترل کرمهای دستگاه گوارش به این نتیجه رسیدند که

مواد و روش کار

استفاده از این تست در مناطق نیمهخشک برزیل باعث کاهش  % 79/2در
استفاده از داروهای ضدانگل میشود (.)22
در دیگر مطالعات صورت گرفته در برزیل نیز مشخص شد که استفاده
از تســت فاماچا در میشهایی که بطورطبیعی به انگل آلوده شده بودند ،با
مدیریت و کاهش جمعیت میشهای تحت درمان و نیازمند به دارو ،موجب
کاهش اســتفاده بیرویه از داروهای ضدانگل شــده و باعث برطرف شدن
مشــکل همونکوزیس در تعــداد زیادی از میشها شــده ،بدون آنکه هیچ
تأثیری برروی شاخصهای تولیدمثلی در آنها بگذارد (.)13
از تســت فاماچا برای مشــخص کردن نرهای برتــر در مورد مقاومت
نسبت به انگلها استفاده میشود که نتیجه آن پیشرفت و افزایش مقاومت
گله میباشــد ( .)1از روی رکوردهای بدست آمده با استفاده از تست فاماچا
میتوان برای جایگزینی حیواناتی که نسبت به همونکوسکنتورتوس مقاوم
هستند اقدام نموده و حیواناتی که احتیاج به درمان ضدانگلی کمتری دارند
باقــیمیمانند و آنهایی که نیاز به درمان ضدانگلی باال دارند از گله حذف
میشوند ( .)2این تست با حساسیت تشخیص  % 85این امکان را به دامدار
میدهد که جمعیت تحت درمان را از  100به % 58کاهش دهد و با کاهش
قابل توجه در هزینههای درمانی ،کارگری و دامپزشکی بتواند موارد مزمن

تســت کارت فاماچا استفاده شده در این طرح در دانشکده دامپزشکی
دانشگاه پرتوریا در آفریقای جنوبی تهیه شده و یک نسخه از آن نیز توسط
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد به ایران نیز ارسال شده است .در این
ی استفاده
مطالعه از  120بره  4تا  6ماهه نژاد قزل در  6گله متفاوت  20راس 
شــده که بطورتصادفی از گلههای مختلف مردمی پرورش دهنده نژاد قزل
مرتعرو اســتان آذربایجانشرقی انتخاب شده بودند .در همه گلهها یک ماه
قبل از شروع آزمایشات از داروی ضدانگل استفاده نشده بود .نمونهبرداریها
در اواخر بهار و اوایل و اواســط تابســتان سال  1392انجام شده و ،%PCV
تست فاماچا و تعداد تخمانگل موجود در هر گرم مدفوعEgg Per) (Gram:
 EPGو وزن بدن مورد بررسی قرار گرفت .این صفات  2بار و با فاصله یک
هفته از هم و در یک روز جمعآوری میشدند.
برای انجام این تست و برای مشاهده عینی و قیاس کیفی میزان تغییر
رنگ ایجاد شــده در مخاط چشم گوسفندان در اثر کمخونی ،تست کارتی
با پنج کالس رنگی ( =1قرمز ،عدم وجود کمخونی و ســالم؛ =2قرمز مایل
به صورتی ،عدم وجود کمخونی و سالم؛  =3صورتی ،کمخونی متوسط؛ =4
صورتی مایل به سفید ،کمخون؛  =5سفید ،کمخونی شدید) مختلف مطابق

مبتالء به انگل را که عامل پخش آلودگی در ســطح گله میباشد را حذف

با رنگ مخاطی پلک تحتانی از قرمز پر خون تا ســفید چاپ رنگی شــده

FECا( )Fecal Egg Countهمبستگی مثبت و معنیداری وجود داشته و

جدول  .1اثر امتیاز تست فاماچا برروی .EPG

کند ( .)2در مطالعات پیشین مشخص شده که بین امتیازات تست فاماچا و
استفاده از تست فاماچا برای مشخص کردن بزها و گوسفندان کمخون در
جنوب ایاالت متحده مفید واقع شده و نیاز به استفاده از داروهای ضد-انگل

امتیاز تست فاماچا

میانگین EPG
(تعداد تخمانگل شمارش شده در مدفوع)

رابطه آماری

1

87/34

غیر معنیدار

2

92/22

3

121/57

را بصورت قابل توجهی کاهش داده است (.)1،10
طی مطالعات صــورت گرفته در ایران (شهرســتان فریدونکنار) نیز،
میــزان آلودگی انگلی در شــیردان و روده کوچک و روده بزرگ در الشــه
 50راس گوســفند نژاد زل مازندران بررســی شده و میزان آلودگی به انگل
همونکوسکنتورتوس در آنها نیز در حدود  %10تخمین زده شده است (.)15
طبــق مطالعات اخیر در ایران ،مقاومت دارویی نســبت به آلبندازول و
لوامیزول و بنزیمیدازول در این انگل شــکل گرفته اســت ولی با توجه به
اســتفاده بیرویــه از ضدانگلها فراوانی آلل ایجاد کننــده مقاومت در این
انگلها در حال حاضر محدود میباشــد و در نتیجه توجه هرچه بیشــتر به
راهکارهــای کاهش مقاومت و بهرهگیــری از روشهای نوین و کم هزینه

معنیدار

جدول  .2اثر گله برروی .EPG
گله

میانگین ( EPGتعداد تخمانگل شمارش شده در مدفوع)

رابطه آماری

1

3/1

غیر معنیدار

2

5/75

3

20/85

4

98/73

5

210/33

6

287/38

معنیدار
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اســت (( )2تصویر  .)1انجام این تست به این صورت که در زیر نور طبیعی
پلکهای باال و پایین با دو انگشــت ســبابه روی هم بسته شده و سپس با
کمی فشار دادن قسمتهای از مخاط چشم قابل مشاهده شده و بطور عینی
و کیفی ،رنگ مخاط چشــم با طبقات رنگی موجود در تست کارت فاماچا

جدول  .3اثر متقابل گله و امتیاز تست فاماچا برروی .EPG
گله

امتیاز تست فاماچا

میانگین EPG
(تعداد تخمانگل شمارش شده در مدفوع)

رابطه آماری

1

1

1/2

معنیدار

2

2/8

3

9/74

1

2/2

2

4/67

3

17/83

1

198/62

2

216/34

3

305/42

1

32/69

2

36/42

3

42/67

1

79/51

مقایسه شده و براساس مطابقت و مشابهت با هر کدام از کالسهای رنگی
موجود در این تســت کارت ،از امتیاز 1تا  5امتیازدهی شده و ثبت میشدند
(( )23تصویر .)2
نمونههــای خونی در هر نوبت با اســتفاده از لولههای ونوجکت حاوی
مــاده ضدانعقــاد  K3EDTAاز ورید وداج جمعآوری شــده و جهت انجام

2

3

تســت میکروهماتوکریت برای اندازهگیری % PCVبه آزمایشگاه منتقل
شده و با استفاده از دستگاه سانتریفیوژ میکروهماتوکریت (مارکHettich
 Hematocritمــدل  )7200-Dو بــا دور  12000 g/minاندازهگیری و

4

ثبت شدند.
شــمارش تعــداد تخمانگل موجــود در مدفوع نیز با اســتفاده از روش

5

کلیتونلین ( )Clayton-Lane methodانجام شده و میزان  EPGنیز با
استفاده از فرمول زیر محاسبه شد (.)4
مدفوعی غلظت ضریب × )EPG= (n+ 1/6 n

6

تعداد تخمانگل شمارش شده= n
دادههای تست فاماچا و تست هماتوکریت و وزن بدن و نتایج حاصل از
شمارش تعداد تخمانگل موجود در هر گرم مدفوع با استفاده از همبستگی
اســپیرمن و پیرســون و آنالیز واریانس با استفاده از مدل طرح فاکتوریل در
نرمافزار  SASآنالیز شــدند و مقایســات میانگینها نیز با استفاده از آزمون
توکی-کرامر انجام شد.

نتایج

نمونهگیری شده با استفاده از همبستگی اسپیرمن بین امتیازات تست فاماچا
و  %PCVهمبستگی منفی و قابل توجهی وجود دارد (بترتیب در گلههای1تا
 )-0/7 ، -0/32 ، -0/38 ، -0/46 ، -0/70، -0/57 : 6و بــا اســتفاده از
ی منفی قابل توجهی مشاهده شد (بترتیب
همبستگی پیرسون نیز همبستگ 
در گلههــای  1تــا )-0/69 ، -0/41 ، -0/50 ، -0/47 ، -0/63 ، -0/50 : 6
( ،)p>0/01همچنین بین  %PCVو EPGنیز همبستگی )p>0/10( -0/48
مشاهده شد .در بین سایر همبستگیهای مشاهده شده نیز همبستگی منفی
(بهروش اسپیرمن) و معنیداری ( )p>0/01بین کاهش وزن بدن و افزایش
امتیاز تســت فاماچا و نیز بین افزایش  EPGو کاهــش وزن ( )p>0/05در
گلهها  5 ،3و  6مشاهده شد که این رون د منفی در سایر گلهها نیز تکرار شده
بود اما غیرمعنیدار بود.
نتایج آنالیز واریانس نشــان داد که اثر تســت فاماچا ،گله و همچنین

معنیدار

غیر معنیدار

معنیدار

2

98/62

3

112/82

1

196/63

2

236/21

3

389/42

معنیدار

جدول  .4اثر امتیاز تست فاماچا برروی .%PCV
امتیاز تست فاماچا

میانگین %PVC

رابطه آماری

1

35/15

معنیدار

2

33/12

3

31/14

جدول  .5فراونی امتیازات تست فاماچا در زمان اول و دوم نمونهگیری در کل گله.
امتیاز تست فاماچا

نتایــج حاصل از بررســی وجود همبســتگی بین دادهها با اســتفاده از
همبستگی اسپیرمن و پیرسون نشان داد که در داخل هر یک از گله-های

معنیدار

فراوانی ()٪

زمان نمونهگیری

1

2

3

4

زمان اول

30

47/50

20/83

1/67

زمان دوم

40

45

14/17

0/83

اثر متقابل گله و تســت فاماچا روی  )p>0/01( EPGمعنیدار بود .مقایسه
میانگین حداقل مربعات به روش توکی-کرامر برای اثر تست فاماچا برروی
EPGنیز نشــان داد که بین امتیاز  3تســت فاماچا و امتیازات 1و 2اختالف
معنیداری در سطح  ٪ 5وجود دارد (جدول  .)1اثر گله برروی  EPGنیز در
جدول  2آورده شــده اســت و نشان میدهد که گلههای  5 ،4و  6نسبت به
گلههای  2 ،1و  3تأثیر معنیدار ( )p>0/01برروی افزایش میانگین EPG
داشتهاند .اثر متقابل گله و امتیاز تست فاماچا برروی  EPGدر سطح احتمال
 % 1معنیدار بوده (جدول )3-و اثر امتیازات تست فاماچا برروی  %PCVنیز
بطور قابل توجهی معنــیدار بود (( )p>0/001جدول  .)4همچنین فراوانی
تعداد گوســفندان مشاهده شده-ی دارای امتیازات مختلف تست فاماچا در
زمانهای اول و دوم نمونهگیری نیز در جدول  5آورده شده است.
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(جدول  .)1اثر گله برروی  EPGنشان داد که در گلههای  5 ،4 ،3و  6نسبت
به گلههای  1و  2تحت تأثیر عوامل مدیریتی ،احتمال وجود مقاوت دارویی،
میزان بارندگی و شیوع آلودگی در مرتع در زمان نمونه گیری و غیره ،موجب
افزایش میانگین  EPGدر این گلهها شده است (جدول  .)2اثر متقابل گله و
امتیاز تست فاماچا برروی  EPGدر سطح احتمال  1 %معنیدار بوده و بعبارتی
بــا افزایش میانگین  EPGدر گلهها مختلف (تحت تأثیر عوامل مدیریتی،
احتمــال وجود مقاوت دارویی ،میزان بارندگی و شــیوع آلودگی در مرتع در
زمان نمونهگیری و غیره) امتیاز تست فاماچا نیز افزایش مییابد (جدول .)3
اثر امتیازات تست فاماچا برروی  %PCVو همچنین نتایج همبستگیهای
محاسبه شده برای این دو (وجود رابطه منفی) نیز معنیدار بوده ()p>0/001
و نشــان میدهد که بــا افزایش مقدار عددی میانگین شــاخص ،%PCV
عدد مربوط به امتیاز تســت فاماچا نیز کاهش مییابد و بالعکس ،طوریکه
با استفاده از تســت فاماچا میتوان شاخص  %PCVرا نیز پیشبینی کرده
و تشــخیص اولیه و غربالگری را در مورد دامهای ســالم و دامهای مبتالء
به کمخونی ،را انجام داده و سپس اقدام به پیشگیری و یا معالجه دامهای
آلوده پرداخت و هزینه دارو و درمان را کاهش داد و ایجاد مقاوت دارویی و
افزایش آلل ایجاد کننده مقاومت دارویی در انگلهای داخلی را نیز کاهش
داد (جدول .)4
در سویس سه روش رایج  %FEC)،PCVو تست فاماچا) برای تشخیص
وجود همونکوزیس جهت آزمون کارایی و صحت تســت فاماچا برروی بز
مورد مقایسه قرار گرفته و به این نتیجه رسیدند که همبستگی قابلتوجهی
بین  %PCVو امتیازات تست فاماچا وجود دارد و  %PCVبعنوان یک معیار
طالیی در ارزیابی کارایی تست فاماچا در شناسایی بزهای کمخون شناخته
شــد و نیز حساســیت تست فاماچا در شناســایی بزهای کمخون نیز % 93
ارزیابی شد ( .)17مطالعات مختلف نشان داده که بین امتیاز تست فاماچا و
 %PCVهمبستگی منفی و قوی معنیداری وجود دارد ( )12،5و همچنین
بین امتیاز فاماچا و میزان  FECو  EPGهمبستگی مثبت و معنیداری وجود
داشــته و استفاده از این تســت نیاز به استفاده از داروهای ضدانگل را بطور
قابلتوجهی کاهش داده است ( ،)1،10،12در تحقیق حاضر نیز همبستگی
منفی قوی ( )p>0/001بین امتیازات تست فاماچا و  %PCVو بین %PCV
و EPGنیز همبســتگی  )p>0/10( -0/48مشاهده شده و اثر تست فاماچا

تصویر  .1تست کارت فاماچا.

برروی  EPGنیز معنیدار بود.

بحث
نتایج اثر امتیاز فاماچا برروی  EPGنشــانداد که بین امتیاز  3تســت
فاماچــا و امتیازات 1و 2اختالف معنــیداری از نظر افزایش میانگین تعداد

مزیت استفاده از این تست در این است که در دامداریها بدنبال تراکم
ی شدید به انگل ،از آنجاکه صرفا دامهای مبتالء به کمخونی
باالیی از آلودگ 
مورد معالجه قرار میگیرند ،بنابراین تعداد دام تحت درمان کاهش یافته و در
نتیجه تعداد دفعات مصرف دارو کاهش و هزینههای درمانی نیز به حداقل

تخمانگل شــمارش شده در این امتیاز در مقایســه با امتیاز  1و  2در سطح

میرسد بطوریکه در موارد استفاده باالی  % 80از این تست میزان هزینهها

فاماچــا نیز افزایش یافته و از رنگ قرمز (عدم کمخونی) به رنگ صورتی و

انگلی احتمالی در گله نیز کاهش مییابد .با استفاده از این تست و با معاینه

احتمال  % 5وجود دارد و بعبارتی با افزایش تعداد تخمانگل امتیازات تست
صورتی مایل به ســفید (کمخونی متوســط و کمخون) تغییر رنگ میدهد

درمانی حدوداً به  % 58کاهش مییابد و از همه مهمتر اینکه بروز مقاومت

معرفی و استفاده از تست فاماچا
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تصویر  .2نحوه انجام تست فاماچا.

منظم گله ،بسیاری از عالیم و عوارض جدی بدون انتشار آنها در کل گله و
مرتع ،محدود به چند راس گوسفند شده و تحت درمان قرار میگیرند (.)23

کمخونی در آنها تشــخیص داده میشــود افزایش ناگهانی دیده شود ،این

افزایــش ناگهانی حکایت از این میکند که مرتع به الرو عفونتزا شــدیداً

با انجام این تست و با توجه به امتیازات مشاهده شده میتوان به معالجه

آلوده شده و باید یک راهکار مناسب قبل از وارد آمدن عوارض جدی بکار

دامهــا پرداخته و یا دامهــای مقاوم را انتخاب و دامهای با ایمنی ضعیف را

گرفته شود ( .)23با یادگیری کامل این تست ،انجام این تست بسیار آسان و

حــذف کرد بطوریکه دامهای دارای امتیاز 1و 2نیازی به داروهای ضدانگل

مطمئن بوده و انجام آن در مقایسه با سایر روشهای آزمایشگاهی همچون

نداشــته و مصرف دارو در دامهای دارای امتیاز  ،3اختیاری میباشد ولی در

تســت هماتوکریت و  ،FECبسیار ارزان بوده و در هر ساعت امکان معاینه

دامهایی با امتیاز  4و  5حتمًا بایستی ضدانگل تجویز شود و یا این دامها از

 500راس دام را بــرای یک فرد مجرب فراهم آورده و به دلیل اینکه اغلب

گله حذف شوند ( .)23این تست با حساسیت تشخیص  ٪ 85این امکان را به

دامها با این تســت معاینه میشوند امکان تشخیص وجود سایر مشکالت

دامدار میدهد که جمعیت تحت درمان را از  100به  ٪ 58کاهش داده و در

غیر انگلی نیز وجود دارد (.)23

کنار کاهش قابلتوجه در هزینههای درمانی ،کارگری و دامپزشک بتواند از

معایب این تست این است که با این تست فقط میتوان آلودگی دامها

آن بعنوان یک راهنمای حذف سریع در گله نیز استفاده کرده و موارد مزمن

بــه انگل همونکوسکنتورتــوس را پیگیری کرد ،چراکه ســایر نماتدهای

و مبتالء به انگل را که بهبودی ســریع در آنها ایجاد نشده و عامل شیوع

خانواده تریکواسترونژیلید ه ( )Tricostrongilidaeبطور مستقیم و قابل

آلودگی در گله میباشند را حذف و امکان تداوم تولید را برای دامهای مقاوم

توجه ایجاد کمخونی نمیکنند .استفاده از این تست در برنامههای کنترلی

را فراهم آورد ،همچنانکه از این تست در برخی مزارع جهت انتخاب نرهای

مشخص شده توسط دامپزشــک منطقه برای خانواده تریکواسترونژیلیده

برتر مقاوم به انگل نیز استفاده شده که نتیجه آن پیشرفت ژنتیکی و افزایش

میتوانــد بعنــوان یک تســت کمکی موثر واقع شــود امــا بهتنهایی موثر

مقاومت گله میباشد (.)23

نیســت ( .)16،23کمخونی ایجاد شــده در دامها ممکن اســت فقط در اثر

در کنار استفاده از داروهای ضدانگل ،امکان تشخیص سریع و برطرف

آلودگی به انگل همونکوسکنتورتوس ایجاد نشــود و انگلهایی همچون

نمودن وجود کمخونی مزمن در گله را فراهم میآورد بطوریکه ممکن است

کرمهای قالبدار ،فاسیوالهای کبدی ،انگلهای خارجی ،انگلهای خونی،

در هنگام معالجه دامها اشــتباهاتی همچون وجود دامهای از یاد رفته و یا

عفونتهای باکتریایی و کمبودهای تغذیهای و ســایر عوامل نیز میتوانند

استفاده از مقدار کم دارو و یا دارویی با دز پایین رخ دهد بویژه هنگام استفاده

باعث ایجاد کمخونی در دامها شوند اما با این حال در مناطقی که بارانهای

از داروهای مایع که ممکن است در تکرارهای مختلف خطاهایی در عملکرد

بهاری در آنها وفور دارد ،یکی از دالیل اصلی ایجاد کمخونی در دامها انگل

سرنگ اتوماتیک رخ دهد و دامها میزان کمتری از دارو را دریافت کنند که

همونکوسکنتورتوس میباشــد .بعضی از عوامل محیطی (مث ً
ال نگهداری

با استفاده از این تست میتوان از بروز مشکالت جدیتر جلوگیری کرده و

دامها در جایگا ه بســته و بدون روشــنایی و با کف خاکی ،راهپیمایی بدون

تأثیر داروی ضدانگل استفاده شده را متوجه شد ،چراکه به هنگام موثر واقع

اســتراحت در هوای گرم ،وجود بیماریهای عفونی چشمی و بیماریهای

شدن یک دارو ،در عرض یک هفته رنگ مخاط چشم از حالت کمرنگی به

مرتبط با اختالل در گردش خون) باعث میشــوند که رنگ مخاط چشم از

حالت نرمال بر میگردد ولی درصورتی که دز و مقدار دارو کم باشــد و دارو

رنــگ واقعی خود بمراتــب کاذب جلوه کند ،که در این موارد نباید دام را به

م ٔوثر واقع نشــود در معاینات مجدد دامهای تحت درمان (با استفاده از این

اشتباه کمخون تلقی کرد (.)23

تســت) مجددا کمخونی در آنها مشاهده میشود .اگر در شمار دامهایی که

این تســت بایستی از طرف کسی انجام شــود که گواهی انجام آن را
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دارد و در مواجه شدن با مشکلی بایستی با دامپزشک مشورت شود .بدلیل

تشخیص اولیه وجود آلودگی به نماتدهای تریکواسترونژیلیده و بویژه انگل

اینکه کالسهای رنگی چاپ شــده برروی کارت در اثر استفادههای مکرر

همونکوسکنتورتوس استفاده شده و در پیشگیری از موارد جدید مقاومت

و قرارگیری در معرض آفتاب کمرنگتر میشــوند ،بایســتی حتما ساالنه با

دارویی در این انگل مثمرثمر واقع شــود .این تســت بایستی بهمراه سایر

کارت جدیدی جایگزین شــود .اگر این تست در زمان نیمه اول سال انجام

برنامههای کنترلی توسط دامپزشکان بکار برده شود .بدلیل ساده و کم هزینه

شــود (ماههــای فروردین تا تیر) از هر  2تا  3هفتــه ارزیابی یک گله از نظر

بودن اجرای این تســت ،درآینده ممکن است از این تست برای تشخیص

وجود کمخونی الزم است .اگر این تست در نیمه دوم سال و دارای بارندگی،

کمخونیهای ایجاد شــده توسط سایر انگلها نیز استفاده شده و مطالعات

در اقلیمهای معتدل و مناطقی با رطوبت باال اســتفاده شود ،در این صورت

بمنظور پیشــگیری از بوجود آمدن مقاومت دارویی در انگلهای دســتگاه

بایســتی ارزیابی گله بطور مداوم و حتی هفتهای یکبار انجام شده و در گله

گوارش و همچنین برنامههای درمانی و کنترلی نیز براســاس این تســت

دامهای با امتیاز  3تا  5حتما در جدول برنامههای کنترلی گنجانده شــده و

انجام شود.

تغییرات کمخونی در آنها در نموداری رسم شود .در دامهایی با امتیاز  4و 5
که ناشی از وجود کمخونی آشکار در آنها است و نیز امتیاز  3که مشکوک
به کمخونی اســت بایستی زیر نظر دامپزشک از یک داروی ضدانگل موثر
استفاده شود و دامهای تحت درمان نیز بایستی عالمتگذاری شوند .در طی
معاینات منظم انجام شده ،اگر در گله بیش از  ٪ 10دامها دارای امتیاز  4و
ت درمان با داروهای
 5باشند ،در این صورت توصیه میشود که کل گله تح 
ضدانگل قرار گیرند و اگر امکانپذیر باشد بایستی مرتع عوض شود .اگر گله
در یک مرتع بمدت بیش از 2ماه چرا میکند ،قبل از تعویض مرتع ،جهت
جلوگیری از انتشــار آلودگی در مرتع توسط مدفوع (حاوی تخمانگل) ابتدا
بایستی دامهای کمخون و آلوده به انگل مداوا شده و سپس مرتع تعویض
شــود .در گلههای بزرگتر نیز اگــر در گروههای 50راســی بطور-تصادفی
انتخاب شده از گله ،بیش از  ٪ 80آنها دارای امتیاز  1و  2باشند و امتیاز 4
و  5در آنها دیده نشــود ،در این صورت اگر کل گله هم با این تســت تحت
ارزیابــی قرار نگیرد ،خطری گله را تهدید نمیکنــد .با اینحال اگر در گله

تعــدادی از دامها دارای امتیاز  4و  5بــوده و حدوداً  10تا  ٪ 20دامها نیز با
امتیاز  3شناسایی شوند در این صورت بایستی کل گله با این تست معاینه
شــوند ،بویژه مابقی گله که ممکن است شامل گوسفندانی باشند که دچار
کمخونی ناشــی از وجود عفونت انگلی باشند .در مناطقی که در آنها شیوع
انگل همونکوسکنتورتوس محرز است ،اگر در معاینه با تست فاماچا وجود
کمخونی در دامها معلوم نشود در اینصورت باید دامهایی که در فک پایین
خود دارای ادم (فک بطری) هستند (در اثر کمبود پروتئین پالسمای خون)
نیز حتمًا بایستی تحت درمان با داروی ضدانگل قرار گیرند (.)23

الزم به ذکر است که با توجه به عادت تغذیهای بزها (سرشاخه خواری)،
ت به گوسفند دارای یک دوره
بیماریزایی همونکوسکنتورتوس در آنها نسب 
شدیدتری میباشد و اگر از این تست در بز نیز استفاده شود ،بایستی عالوه
بر امتیازهای  4و  ،5در صورت مشاهده امتیاز  3نیز حتما بایستی از داروی
ضدانگل استفاده شود .در معاینات با استفاده از این کارت با در نظر گرفتن
مدت زمان پیش آشکاری آلودگی به انگل ،بایستی به طور مداوم و با فاصله
 3-2هفتهای معاینات دوباره انجام گیرند (.)23
در ایران تست فاماچا میتواند بعنوان یک روش جایگزین و ارزان برای

تشکر و قدردانی
در اجــرای این طرح از زحمات آقای دکتر جلیل شــجاع غیاث ،دکتر
غالمعلی مقدم ،آقای مهندس ســعید رادمند و آقای حبیب چراغی سرای،
کمال تقدیر و تشکر مینمایم.
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Abstract:

BACKGROUND: Gastrointestinal nematodes cause digestive problems, anemia and
weight loss in sheep and goat. OBJECTIVES: The aim of this study is to introduce FAMA-

CHA test and its usage for early detection of infected animals with gastrointestinal nematodes (especially Haemonchus contortus), to reduce thetreated sheep population with anthelmintic drug and selection of resistant animals. METHODS: In this study 120 Ghezel
sheep breed lambs, aged 4 to 6 months were used. The lambs were chosen randomly from
6 different grazing flocks with 20 lambs in each of them. Sampling and FAMACHA test
scoring was carried out in 2014. Blood samples were collected for calculating packed cell
volume percentage and fecal sampling was collected for counting of egg per each gram
of fecal, and body weight was investigated. The sampling was carried out 2 times in one
week intervals. RESULTS: Results showed that the effects of FAMACHA, flocks and interaction between them on parasite eggs per gram of fecal was significant (p<0.01). Also, the
effect of FAMACHA on the percentage of packed cells volume was significant (p<0.01).
CONCLUSIONS: It seems that the FAMACHA test score could be used as a synergetic and
alternative method for early diagnosis of infestation to blood sucking nematodes and prevention of new cases of drug resistance and selection of resistant animals in Iran.
Keyword: FAMACHA test, haemonchus contorts parasite, haemonchosis, sheep

Figure Legends and Table Captions
Table 1. Effect of famacha test score on EPG.
Table 2. Effect of flock on EPG.
Table 3. Interaction of flock and famacha test score on EPG.
Table 4. Effect of famacha test score on PCV%.
Table 5. Frequency of famacha test score in times of 1 and 2.
Figure 1. FAMACHA test cart.
Figure 2. Famacha test scoring in practice.
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