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چکیده
ــه اهمیــت بهداشــتی و اقتصــادی فاســیوال،  ــا توجــه ب ــوز می باشــد. ب ــه: فاســیوال جــزء انگلهــای زئون مقدم
ــر  ــه نظ ــروری ب ــی ض ــای کنترل ــرای برنامه ه ــک ب ــق آندمی ــا در مناط ــار گونه ه ــت انتش ــی از وضعی آگاه
می رســد. بــه همیــن منظــور ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن شــیوع و شــدت آلودگــی بــه انــگل فاســیوال در 

دامهــای کشــتار شــده در کشــتارگاه همــدان انجــام گرفــت.
روش کار: ایــن مطالعــه توصیفی-مقطعــی در ســال 1394 بــر روی 13607 دام کشــتار شــده در کشــتارگاه 
ــز( از نظــر فاســیوال بازرســی و کبدهــای  ــح شــده )گاو، گوســفند و ب همــدان انجــام شــد. کبــد دامهــای ذب
آلــوده بــه آزمایشــگاه انــگل شناســی دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان منتقــل شــد. در پایــان شــیوع و شــدت 
ــزار  ــرم اف ــا اســتفاده از ن ــه دســت ب ــج ب ــد و نتای ــد محاســبه گردی ــر کب ــای ه ــا شــمارش کرم ه ــی ب آلودگ

SPSS و روشــهای آمــاری توصیفــی و آزمــون مجــذور کای مــورد تجزیــه تحلیــل قــرار گرفتنــد.
يافته هــا: از 13607 دام ذبــح شــده، 10846 رأس گوســفند، 995 رأس گاو و 1766 رأس بــز بودنــد. 
ــز  ــفند 0/5% و ب ــی در گاو 1/5%، گوس ــزان آلودگ ــد. می ــیوال 0/74% بدســت آم ــی فاس ــیوع کل ــزان ش می
1/4% بــود. شــدت آلودگــی کبــد گاو، گوســفند و بــز بــه ترتیــب 26/13 ± 22/07، 11/29 ± 7/6 و 15/22 

ــد. ــبه گردی ± 17/32 محاس
ــه و برخــی مناطــق  ــن منطق ــی در ای ــه قبل ــه مطالع ــری: شــیوع فاســیوالدر همــدان نســبت ب ــه گی نتیج
ــیولیازیس  ــودن فاس ــک ب ــه انزئوتی ــن مطالع ــد. ای ــاال می باش ــی ب ــدت آلودگ ــا ش ــت ام ــر اس ــور کمت کش
ــودن فاســیولیازیس انســانی در  ــک ب ــه اندمی ــود. نظــر ب ــد نم ــن( در همــدان تأیی ــد پایی ــی را )هرچن حیوان
ــن  ــرای تعیی ــه ب ــر جامع ــی ب ــات مبتن ــدان انجــام مطالع ــتان هم ــا اس ــوار ب ــم ج ــایر مناطــق ه ــران و س ای

ــد. ــر می رس ــه نظ ــروری ب ــه ض ــن منطق ــاری در ای ــن بیم ــت ای وضعی

تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی 
همدان محفوظ است.
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مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

مقدمه
ــد  ــه رش ــاز رو ب ــت و نی ــزون جمعی ــش روزاف ــه افزای ــه ب ــا توج ب
ــی و  ــدات دام ــش تولی ــرورت افزای ــی، ض ــواد پروتئین ــه م ــر ب بش
ســامت  ســویی  از  اســت.  ناپذیــر  اجتنــاب  آن  فراورده هــای 
انســانها رابطــه تنگاتنگــی بــا وضعیــت بهداشــتی و ســامت دامهــا 
ــی  ــوان یک ــه عن ــا ب ــه تنه ــی ن ــای انگل ــت. بیماری ه ــد داش خواه
ــا،  ــر دامه ــرگ و می ــل م ــروری، از عل ــت دامپ ــات صنع از معض
هــدر رفــت منابــع غذایــی و ضررهــای اقتصــادی در سراســر 
دنیــا مــورد توجــه می باشــند بلکــه انــواع زئونوتیــک آن بــا 

ــون  ــی گوناگ ــای انگل ــروز بیماریه ــه ب ــان زمین ــردن انس ــوده ک آل
و  هپاتیــکا  فاســیوال  می شــوند.  ســبب  را  خطرناکــی  بعضــاً  و 
فاســیوال ژیگانتیــکا از شــایعترین ترماتودهــای کبــدی و از عوامــل 
ایجــاد آلودگــی سیســتم کبــدی – صفــراوی بســیاری از نشــخوار 
کننــدگان در سراســر جهــان بــه شــمار می رونــد و موجــب ضایعــات 
و خســارات زیــادی در آن هــا می گردنــد. شــیوع فاســیولیازیس بــه 
ــان  ــای میزب ــی، حلزون ه ــای نهای ــور میزبانه ــون حض ــی چ عوامل
واســط، شــرایط آب و هوایــی و بارندگــی مناســب و چگونگــی 
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تمــاس دامهــا بــا محیــط دارد. درجــه حــرارت مطلــوب، بارندگــی 
کافــی و وجــود منابــع آبــی فصلــی یــا دائمــی از عوامــل تأثیرگــذار 
ــان واســط و در نتیجــه شــیوع  ــر حلزونهــای میزب در رشــد و تکثی
ــی  ــیولیازیس حیوان ــند. فاس ــه می باش ــر منطق ــیولیازیس در ه فاس
در ایــران همــواره بــه عنــوان یــک مشــکل مهــم دامپزشــکی مطــرح 
ــان  ــا یکس ــگل در دام ه ــی ان ــه بیماریزای ــر چ ــت ]1[.اگ ــوده اس ب
ــدت  ــدت و م ــه ش ــی از جمل ــل مختلف ــه عوام ــن ب ــت، لک نیس
ــگل  ــرت ان ــی از مهاج ــای ناش ــیب ه ــتگی دارد. آس ــی بس آلودگ
ــی  ــد، و فعالیــت طوالن ــه کب ــه التهــاب و آســیب ب ــغ منجــر ب نابال
ــای  ــی فض ــواره و تنگ ــت دی ــه ضخام ــر ب ــغ منج ــرم بال ــدت ک م
ــراوی مــی شــود ]1[. فاســیولیازیس چــه در  ــی مجــاری صف داخل
ــت  ــه صنع ــعه ب ــال توس ــه در ح ــه و چ ــعه یافت ــورهای توس کش
ــادی  ــارت اقتص ــاند ]2[. خس ــی رس ــادی م ــیب زی ــروری آس دامپ
ــه انگل هــای فاســیوال در جهــان ســالیانه  ناشــی از ابتــاء دام هــا ب
ــای  ــی از کبده ــه ناش ــود ک ــی ش ــن زده م ــارد دالر تخمی 2 میلی
آلــوده، کاهــش فرآورده هــای دامــی، اختــاالت بــاروری و کاهــش 
ــان  ــر مناطــق انزئوتیــک جه ــد گوشــت اســت ]3, 4[. در اکث تولی
ــات  ــیوال موجب ــای فاس ــی انگله ــزن اصل ــوان مخ ــه عن ــا ب دامه
ــوردن  ــق خ ــان از طری ــد. انس ــم می کنن ــط را فراه ــی محی آلودگ
گیاهــان آبــزی بــه ویــژه شــاهی آبــی یــا مصــرف آب هــای آلــوده 
بــه متاســرکر بــه ایــن انــگل مبتــا می شــود ]5[. مطابــق بــرآورد 
ــردم  ــر از م ــون نف ــدود 180 میلی ــت، ح ــی بهداش ــازمان جهان س
ــرار داشــته و  ــه فاســیولیازیس ق ــا ب ــرض خطــر ابت ــان در مع جه
ــند ]6, 7[. در  ــوده می باش ــه آن آل ــز ب ــر نی ــون نف 17-2/4 میلی
ــی کــه در ســالهای 1368 و 1378 در  ــران نیــز در اپیدمــی هائ ای
ــه  ــه ب ــردم منطق ــر از م ــان رخ داد حــدود 15000 نف اســتان گی
ــن  ــیولیازیس در بی ــیوع فاس ــدند ]8[. ش ــا ش ــیولیازیس مبت فاس
حیوانــات اهلــی در قســمت هــای جنوبــی ایــران بیشــتر از مناطــق 
شــمالی اســت، امــا فاســیولیازیس انســانی بطــور چشــمگیری 
ــژه در  ــزر بوی ــای خ ــیه دری ــع در حاش ــمالی واق ــتانهای ش در اس
ــه در  ــی ک ــت ]9, 10[. از آنجائ ــوده اس ــتر ب ــان بیش ــتان گی اس
ــق  ــیولیازیس در مناط ــتی فاس ــت بهداش ــر اهمی ــه اخی ــد ده چن
مختلــف دنیــا افزایــش یافتــه اســت. بنابرایــن، مطالعــه جنبه هــای 
ــدگاه پزشــکی و دامپزشــکی  ــف آن در جوامــع انســانی از دی مختل
ــا توجــه بــه ایــن کــه در ســالهای  ضــرورت پیــدا کــرده اســت و ب
ــار  ــت انتش ــوص وضعی ــدی در خص ــع و جدی ــه جام ــر مطالع اخی
فاســیولیازیس و گونه هــای آن در اســتان همــدان صــورت نگرفتــه 
اســت، ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن شــیوع و شــدت آلودگــی بــه 
ــی  ــتارگاه صنعت ــده در کش ــتار ش ــای کش ــیوال در دامه ــگل فاس ان

ــت. همــدان انجــام گرف

روش کار
ایــن مطالعــه بــه صــورت توصیفــی مقطعــی در ســال 1394 
انجــام گرفــت. نمونــه گیــری بــه صــورت سرشــماری بــود و 
ــا  ــی آنه ــرورش تمام ــل پ ــه مح ــده ک ــح ش ــد 13607 دام ذب کب
داخــل اســتان همــدان بــود، شــامل 10846 رأس گوســفند، 
ــز بررســی شــد. بعــد از هماهنگــی  995 رأس گاو و 1766 رأس ب
ــه  ــیوال، ب ــه فاس ــی ب ــیوع آلودگ ــت بررســی ش ــا مســئولین، جه ب
کشــتارگاه مراجعــه و بــا کمــک و راهنمایــی بازرس گوشــت شــبکه 
ــتار  ــر روز کش ــوده در ه ــای آل ــداد کبده ــتان، تع ــکی اس دامپزش
تعییــن و بــا توجــه بــه تعــداد دام کشــتار شــده در آن روز میــزان 
آلودگــی بــر حســب نــوع دام محاســبه شــد. در همــان روز بررســی، 
ــکده  ــی دانش ــگل شناس ــگاه ان ــه آزمایش ــوده ب ــای آل ــام کبده تم
ــد. در  ــوم پزشــکی همــدان منتقــل می گردی پزشــکی دانشــگاه عل
آزمایشــگاه کبدهــا و مجــاری صفــراوی بوســیله ســت جراحــی بــه 
ــا دســت  دقــت تشــریح شــدند همچنیــن قطعــات کبــد مجــدداً ب
ــاری  ــده در مج ــی باقیمان ــای احتمال ــا انگل ه ــد ت ــرده می ش فش
صفــراوی خــارج شــوند. ســایر اطاعــات از قبیــل نــوع دام، ســن، 
ــد. محاســبه  ــت گردی جنــس و شــدت آلودگــی در پرسشــنامه ثب
شــدت آلودگــی بــر اســاس شــمارش انگل هــای جــدا شــده از هــر 
ــزار  ــرم اف ــا اســتفاده از ن ــه دســت ب ــج ب کبــد انجــام گرفــت. نتای
SPSS و روشــهای آمــاری توصیفــی و آزمــون مجــذور کای مــورد 

ــد. ــرار گرفتن ــل ق ــه تحلی تجزی

یافته ها
ــداد 100 رأس  ــه، تع ــورد مطالع ــوع 13607 رأس دام م از مجم
آن کــه 0/74 درصــد کل دامهــای مــورد بررســی را شــامل 
ــزان  ــد. بیشــترین می ــوده بودن ــای فاســیوال آل ــه انگله می شــد، ب
ــوط  ــن آن مرب ــد( و کمتری ــه گاو )1/5 درص ــوط ب ــی مرب آلودگ
ــی  ــه معن ــاری رابط ــز آم ــود. آنالی ــد( ب ــفند )0/5 درص ــه گوس ب
ــان  ــیوال نش ــای فاس ــه انگل ه ــی ب ــوع دام و آلودگ ــن ن داری بی
داد )P > 0/05(. در بررســی میــزان آلودگــی بــر حســب جنــس 
ــر  ــای ن ــاده بیشــتر از دامه ــای م ــه دامه دام نشــان داده شــد ک
ــد. ایــن میــزان در ماده هــا 0/78  ــوده بودن ــگل فاســیوال آل ــه ان ب
درصــد و در نرهــا 0/63 درصــد بــود. بــا وجــود آلودگــی بیشــتر 
ــاوت  ــاری تف ــون آم ــا، آزم ــا نره ــه ب ــاده در مقایس ــای م دامه
معنــی داری بیــن جنــس دام و شــیوع انگلهــای فاســیوال نشــان 

ــدول 1(. ــداد )P < 0/05( )ج ن
ــر  ــی ب ــورد بررس ــف م ــای مختل ــی در دامه ــدت آلودگ ــت ش وضعی
ــده  ــر ش ــدول 2 ذک ــا در ج ــن آنه ــیت و س ــوع دام، جنس ــاس ن اس

اســت.
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جدول 1: فراوانی آلودگی به انگل فاسیوال در دام های کشتارشده در کشتارگاه صنعتی همدان بر حسب نوع و جنس دام

ارزش P)درصد( تعداد آلودهتعداد مورد مطالعه

0/001نوع دام

)0/5( 1084660گوسفند

)1/5( 99515گاو

)1/4( 176625بز

)0/74( 13607100جمع کل

0/337جنس دام

)0/63( 456029نر

)0/78( 904771ماده

)0/74( 13607100جمع کل

جدول 2: شدت آلودگی به انگل فاسیوال در دام های* کشتارشده در کشتارگاه صنعتی همدان بر حسب نوع، سن و جنس دام

ارزش P)انحراف معیار(میانگینتعدادکرم

0/018نوع دام

)11/29(4577/62گوسفند

)26/13(33122/07گاو

)15/22(43317/32بز

0/176جنسیت دام

)17/92(81611/49ماده

)11/04(40513/97نر

0/098سن دام

)12/76(22713/35جوان

)16/89(99411/98پیر
* حیوان جوان، دام زیر یک سال و حیوان پیر دام باالی یک سال در نظر گرفته شده است.

ــا )26/13±22/07( و  ــه گاوه ــوط ب ــی مرب ــدت آلودگ ــترین ش بیش
ــون  ــود. آزم ــه گوســفندان )11/29±7/62( ب ــوط ب ــن آن مرب کمتری
ــه  ــی ب ــدت آلودگ ــوع دام و ش ــن ن ــی داری بی ــه معن ــاری رابط آم
انگلهــای فاســیوال نشــان داد )P > 0/05(. بررســی شــدت آلودگــی 
در دامهــای نــر )11/04±13/97( و مــاده )17/92±11/49( نیــز 
ــن  ــا ای ــود، ب ــر ب ــای ن ــزان در دامه ــن می ــودن ای ــر ب ــر باالت بیانگ
ــی  ــدت آلودگ ــیت دام و ش ــن جنس ــی داری بی ــاوت معن ــود تف وج
بــه انگلهــای فاســیوال مشــاهده نشــد )P < 0/05(. ســن دام نیــز از 
ــه کــه  ــود. همــان گون متغیرهــای مــورد بررســی در ایــن مطالعــه ب
در جــدول 2 مشــاهده می شــود، شــدت آلودگــی در دامهــای مســن 
ــود  ــوان )12/76±13/35( ب ــای ج ــر از دامه )16/89±11/98( کمت
 .)P < 0/05( ــود ــی دار نب ــاری معن ــر آم ــاوت از نظ ــن تف ــی ای ول
ــای  ــی در دامه ــدت آلودگ ــترین ش ــد بیش ــخص ش ــن مش همچنی

ــه  ــوط ب ــن آن مرب ــا )11/92±16/5( و کمتری ــه بزه ــوط ب ــر مرب ن
ــی در  ــدت آلودگ ــن ش ــد. باالتری ــفندان )7/71±8/1( می باش گوس
دامهــای مــاده در گاوهــا )27/9±23/5( و کمترین آن در گوســفندان 
ــاری  ــا، رابطــه آم ــن تفاوته ــا وجــود ای ــده شــد. ب )11/79±7/5( دی
ــاده وجــود  ــر و م ــای ن ــواع دامه ــی ان ــی داری در شــدت آلودگ معن
ــر حســب  ــا ب ــواع دامه ــی در ان نداشــت )P < 0/05(. شــدت آلودگ
ــود: در دامهــای مســن بیشــترین شــدت  ســن نیــز بدیــن ترتیــب ب
ــن آن در گوســفندان  ــا )26/62±20/79( و کمتری ــی در گاوه آلودگ
ــوان  ــای ج ــت در دامه ــن وضعی ــد. ای ــاهده ش )11/82±7/68( مش
نیــز دیــده شــد بــه طــوری کــه گاوهــا باالتریــن )40( و گوســفندان 
کمتریــن )6/38±7/14( شــدت آلودگــی را دارا بودنــد. آزمــون 
آمــاری تفــاوت معنــی داری در شــدت آلودگــی انــواع دامهــای مســن 

.)P < 0/05( ــداد ــان ن ــوان نش و ج
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بحث
ــده  ــام ش ــات انج ــا مطالع ــه ب ــان داد در مقایس ــر نش ــه حاض مطالع
ــگل  ــه ان ــا ب ــی دامه ــه آلودگ ــن منطق ــران، در ای ــاط ای ــب نق در اغل
ــه  ــط ب ــی متوس ــف آلودگ ــت و در ردی ــاال نیس ــدان ب ــیوال چن فاس
ــه  ــول دوره نمون ــاید ط ــه ش ــود. گرچ ــدی می ش ــیم بن ــن تقس پایی
ــر داشــته  ــزان شــیوع واقعــی تأثی ــان آن در تعییــن می گیــری و زم
باشــد، لکــن چــون فاســیولیازیس یــک عفونــت انگلــی مزمــن اســت 
ــیوع  ــد ش ــر باش ــده باالت ــی ش ــای بررس ــنی دامه ــن س ــر میانگی اگ
نقــاط  بیشــتر  در  فاســیولیازیس  می آیــد.  بدســت  واقعی تــری 
جهــان از بیماریهــای انگلــی مهــم محســوب می شــود کــه بیشــترین 
خســارات اقتصــادی در کشــتارگاه ها از قبیــل ضبــط کبدهــای 
آلــوده، کاهــش وزن، کــم خونــی، الغــری و غیــره را ایجــاد می نمایــد 
ــاره آلودگــی دامهــای کشــتاری  ــادی درب ]11[. مطالعــات نســبتاً زی
ــت: در  ــه اس ــورت گرفت ــران ص ــف ای ــاط مختل ــیوال در نق ــه فاس ب
مطالعــه ای کــه در کشــتارگاه صنعتــی همــدان در ســال 1388 انجــام 
شــد حــدود 3500 رأس دام بررســی شــدند شــیوع کلــی فاســیوال در 
دام هــای کشــتاری 4/9% گــزارش شــد کــه بــه ترتیــب در گوســفند 
و گاو و بــز 4/2%، 9/5% و 4/5% بــوده اســت ]12[. در مطالعــه 
پیــش رو میــزان شــیوع فاســیولیازیس 0/74% و بــه ترتیــب در گاو، 
ــه  ــا توجــه ب ــزارش شــد. ب ــز 1/5%، 0/5% و 1/4% گ گوســفند و ب
ایــن مطلــب کــه اســتان همــدان دارای آب و هوای ســرد کوهســتانی 
ــزان  ــگل را دارد، کاهــش می ــرای رشــد ان می باشــد و شــرایط الزم ب
ــه مطالعــه قبــل  شــیوع فاســیولیازیس در مطالعــه حاضــر نســبت ب
احتمــاالً بــه دلیــل بــاال رفتــن آگاهــی دامــداران، اســتفاده از داروهای 
ــه منظــور بهــره وری اقتصــادی و  ــه فاســیوال ب ــر علی ــی ب ضــد انگل
احتمــاالً چــرای دام هــا در مناطــق کــم آب، کمــی مناطــق باتاقــی 
در منطقــه، کاهــش نــزوالت آســمانی و خشکســالی هــای چنــد ســال 

ــد. ــه می باش ــر در منطق اخی
در مطالعــه شــیوع فاســیولیازیس کــه در کشــتارگاه اهــواز بــه مــدت 
ــت، شــیوع فاســیوال در گوســفند 1/85% و در  دو ســال انجــام گرف
ــدی در  ــای کب ــام شــد ]13[. در بررســی ترماتوده ــز 4 0/0% اع ب
ــر دو  ــز ه ــفند و ب ــیوال در گوس ــیوع فاس ــاد ش ــرم آب ــتارگاه خ کش
2/6% ودر گاو 2/8% مشــخص گردیــد ]5[. بررســی شــیوع آلودگــی 
بــه فاســیوال هپاتیــکا در گوســفندان کشتارشــده در شــهرکرد نشــان 
ــی در  ــن آلودگ ــم چنی ــی 4/1% و ه ــیوع آلودگ ــه ش ــد ک می ده
ــت  ــوده اس ــب 7/59% و 2/57% ب ــه ترتی ــاده ب ــر و م ــای ن دامه
ــده  ــتار ش ــای کش ــکا در دامه ــیوال هپاتی ــگل فاس ــیوع ان ]14[. ش
در کشــتارگاه صنعتــی یاســوج طــی دو ســال 9/26% تعییــن 
ــد. شــیوع آلودگــی در گاوهــا )12/5%( بیشــتر از گوســفندان  گردی
)11/75%( و بزهــا )7/16%( بــود ]15[. در بررســی میــزان آلودگــی 
کرمــی کبــد گوســفند در کشــتارگاه صنعتــی ارومیــه شــیوع 

ــت  ــکا 1/45% بدس ــیوال ژیگانتی ــکا 12/12% و فاس ــیوال هپاتی فاس
ــوع 1791  ــرم از مجم ــدد ک ــدود 487 ع ــی ح ــن بررس ــد. در ای آم
ــت  ــد ]11[. در جیرف ــمارش گردی ــع آوری و ش ــی جم ــد ضبط کب
ــب در  ــه ترتی ــه ب ــد ک ــزارش ش ــکا 4/5% گ ــیوال هپاتی ــیوع فاس ش
ــه  ــی ک ــود ]16[. در بررس ــز 3% ب ــفند 3/7%، گاو 6/9% و ب گوس
در اســتانهای شــمالی شــامل گیــان، مازنــدران و گلســتان صــورت 
گرفــت، شــیوع فاســیوال بــه ترتیــب در گوســفندان 9/5%، 7/6% و 
ــد ]17[. در  ــزارش ش ــا 33/8%، 12/2% و 2/5% گ 2% و در گاوه
ــت ]18[. در  ــده اس ــن گردی ــیوال 2/77% تعیی ــیوع فاس ــل ش اردبی
بررســی ای کــه در کشــتارگاه خوزســتان طــی دوره 9 ســاله انجــام 
شــد، شــیوع فاســیوال 35/01% گــزارش گردیــد کــه بــه ترتیــب در 
گوســفند 28/7%، در بــز 35/9% و در گاو 49/5% بــود ]19[. در 
آمــل شــیوع فاســیولوزیس 6/6% تعییــن شــد کــه ایــن شــیوع بــه 
ترتیــب در گوســفندان و بزهــا 7/7% و 5/4% بــود ]20[. در بررســی 
ــه شــیوع آلودگــی  شــیوع ترماتودهــای کبــدی در شهرســتان زرندی
ــزارش شــد ]21[. در  ــا 0/57% و در گوســفندان 0/56% گ در گاوه
مطالعــه صــورت گرفتــه در منطقــه صحنــه، کنــگاور و ســنقر اســتان 
ــفند 14/1%، در گاو 13% و در  ــیوال در گوس ــیوع فاس ــاه ش کرمانش
ــاه در  ــتان کرمانش ــه اس ــه اینک ــه ب ــا توج ــود ]22[. ب ــز 8/7% ب ب
ــیوع  ــاوت در ش ــورد تف ــرار دارد در م ــدان ق ــتان هم ــواری اس همج
ــن  ــرد. در ای ــاره ک ــک اش ــائل اکولوژی ــه مس ــوان ب ــگل می ت ــن ان ای
ــب  ــی مناس ــرایط محیط ــی ش ــد یک ــم می باش ــور مه ــن دو فاکت بی
بــرای رشــد و چرخــه انــگل و دیگــری برنامه هــای مســئولین 
ــر  ــاوه ب ــن ع ــم چنی ــگل. ه ــرل ان ــرای کنت ــتان ب ــر اس ــی ه اجرای
زمانــی از ســال کــه مطالعــه صــورت می گیــرد، ممکــن اســت یــک 
ــگل مناســب تر  ــرای رشــد ان ــه چــرای دام ب اســتان از لحــاظ منطق
ــاوت در  ــرای تف ــی ب ــد دالیل ــاالت می توان ــن احتم ــی ای باشــد. تمام

ــه همجــوار باشــد. ــگل فاســیوال در دو منطق شــیوع ان
ــیوال %2/04  ــیوع فاس ــاله ش ــی دوره 3 س ــران ط ــتارگاه ته در کش
ــفندان  ــا 2/2% و در گوس ــب در گاوه ــه ترتی ــه ب ــد ک ــن ش تعیی
2/01% بــود ]23[. در بررســی ای کــه در 6 کشــتارگاه صنعتــی 
ــوی،  ــان رض ــرقی، خراس ــان ش ــتانهای آذربایج ــع در اس ــور واق کش
خوزســتان، فــارس، مازنــدران و مرکــزی انجــام شــد، درصــد آلودگــی 
بــه فاســیوال 1/1% بــود. همچنیــن از مجمــوع گوســفندان و گاوهــای 
ذبــح شــده در ایــن 6 اســتان بــه ترتیــب 0/9% و 1/3% کبــد آلــوده 
ــی در  ــدت آلودگ ــن ش ــن میانگی ــی همچنی ــن بررس ــتند. در ای داش
کبدهــای گوســفندی )0/42(7/77 محاســبه شــده اســت کــه شــدت 
آلودگــی تقریبــاً بــا مطالعــه حاضــر همخوانــی دارد. همچنیــن در این 
مطالعــه شــدت آلودگــی انــگل فاســیوال در کبدهــای گاوی برابــر بــا 
)1/78(15/24 بــوده اســت کــه میــزان شــدت آلودگــی در گاوهــای 
ــن  ــد. ای ــی بیشــتری را نشــان می ده ــه حاضــر شــدت آلودگ مطالع
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مطالعــه از لحــاظ شــیوع بــه مطالعــه حاضــر نزدیــک می باشــد ولــی 
شــدت آلودگــی در شــهر همــدان بیشــتر اســت. در بررســی انجــام 
شــده در بهشــهر آلودگــی بــه فاســیوال در گاو 10/24%، در گوســفند 
1/41% و در بــز 2/2% تعییــن شــد و شــدت آلودگــی بــه فاســیوال 
نیــز بــه طــور معنــی داری در گاو از گوســفند و بــز بیشــتر بــود ]24[. 
مطالعــه حاضــر نشــان داد میــزان شــیوع فاســیوال در گاو بیشــتر از 
گوســفند و بــز بــود کــه بــا بررســی های دیگــر مطابقــت دارد ]12[.

ــکا را در گاو،  ــیوال ژیگانتی ــیوع فاس ــه ای، ش ــی مطالع ــه ط در نیجری
گوســفند و بــز 20/29%، 5/54% و 2/44% گــزارش شــد ]25[. 
در بررســی انجــام شــده در پنجــاب پاکســتان بیشــترین شــیوع 
فاســیولیازیس در گاو 22/6% گــزارش شــد ]26[. در مطالعــه دیگــری 
ــزارش  ــا 0/78% گ ــه شــیوع فاســیوال در گوســفندان و بزه در نیجری
شــد کــه در گوســفندان نــر 0/3% و در بزهــای نــر 0/2% و در هــر دو 
گوســفند و بــز در جنــس مــاده 0/4% بــوده اســت ]27[. در مطالعه ای 
کــه در بنــگادش صــورت گرفــت، شــیوع فاســیوال در بزهــای 
ــات انجــام  ــج مطالع ــد ]28[.نتای ــزارش گردی کشتارشــده 26/16% گ
شــده در نقــاط دیگــر دنیــا نشــان می دهــد کــه شــیوع فاســیولیازیس 
در اغلــب نقــاط ایــران نســبت بــه برخــی کشــورهای دیگــر کمتــر بوده 
کــه ایــن موضــوع احتمــاالً بخاطــر درمــان دامهــا، کنترل و پیشــگیری، 
آمــوزش دادن بــه دامــداران و همچنیــن وجود شــرایط اقلیمی خشــک 
در اغلــب بخش هــای کشــورمان و وجــود شــرایط مناســب و حلــزون 
ــران از لحــاظ  ــر باشــد. کشــور ای ــان واســط در کشــورهای دیگ میزب
ــال های  ــانی در س ــای انس ــابقه اپیدمی ه ــیوال و س ــه فاس ــی ب آلودگ
گذشــته جــز مناطــق انزئوتیــک جهــان بــه شــمار مــی رود. بــا مقایســه 
ــه  ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــر، می ت ــه حاض ــا مطالع ــوق ب ــات ف مطالع
میــزان آلودگــی دام هــا در نقــاط مختلــف کشــور بــا یکدیگــر متفــاوت 
ــگل و  ــرایط زیســتی ان ــه ش ــن موضــوع بســتگی ب ــه ای می باشــند ک

ــان واســط در آن منطقــه دارد. حضــور انــگل و حلــزون  حلــزون میزب
میزبــان واســط نیــز در منطقــه ارتبــاط مســتقیم بــا شــرایط جــوی از 

قبیــل میــزان بارندگــی، درجــه حــرارت و رطوبــت دارد.

نتیجه گیری
ــد  ــی را )هرچن ــیولیازیس حیوان ــودن فاس ــک ب ــه انزئوتی ــن مطالع ای
ــه  ــرد ک ــخص ک ــن مش ــود. همچنی ــد نم ــدان تأیی ــن( در هم پایی
شــیوع فاســیوالدر همــدان نســبت بــه مطالعــه قبلــی در ایــن منطقــه 
ــاال  ــی ب ــا شــدت آلودگ ــر اســت ام و برخــی مناطــق کشــوری کمت
ــران از لحــاظ  ــودن ای ــه آندمیــک ب ــا توجــه ب ــن، ب می باشــد. بنابرای
فاســیولیازیس، کنتــرل و پیشــگیری آن دارای اهمیــت زیــادی اســت. 
ــی  ــرایط اقلیم ــل ش ــه دلی ــا ب ــور م ــیولیازیس در کش ــت فاس وضعی
متغیــر، متفــاوت می باشــد. بنابرایــن، در هــر منطقــه نیــاز بــه 
مطالعــات اپیدمیولوژیــک وجــود دارد و لــذا بــه دلیــل اهمیــت 
ــرل آلودگــی  ــزوم کنت ــه انســان، ل ــت آن ب ــال عفون اقتصــادی و انتق
ــان  ــم چن ــگیری ه ــای پیش ــب ترین راه ه ــن مناس ــن یافت و همچنی

احســاس می شــود.

سپاسگزاری
ایــن مقالــه بخشــی از پایــان نامــه کارشناســی ارشــد انــگل شناســی 
ــا  ــوم پزشــکی همــدان و ب پزشــکی دانشــکده پزشــکی دانشــگاه عل
ــی دانشــگاه مذکــور انجــام شــده اســت، بدینوســیله از  حمایــت مال
ــاوری دانشــگاه تشــکر می شــود. همچنیــن  ــات و فن ــت تحقیق معاون
از شــبکه دامپزشــکی اســتان و دامپزشــکان محتــرم کشــتارگاه 
صنعتــی همــدان کــه در تشــخیص دامهــای آلــوده نهایــت همــکاری 
را داشــتند تقدیــر و تشــکر می گــردد. ضمنــاً نتایــج ایــن مطالعــه بــا 

منافــع نویســندگان در تعــارض نیســت.
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Abstract
Introduction: Fasciola is a zoonotic helminth. The study of Fasciola spp. distribution 
seems necessary for implementation of control programs in endemic areas. The aim of 
this study was to identify the prevalence and intensity of Fasciola spp. in the slaughtered 
livestock of Hamadan slaughterhouse.
Methods: This cross-sectional descriptive study was performed in 2015. A total of 13607 
slaughtered livestock were inspected and Fasciola infected livers were collected and 
transferred to the Parasitology Laboratory of Hamadan University of Medical Sciences. 
Finally, the prevalence rate and intensity of the Fasciola spp. were determined and data 
were analyzed using the Chi-square test with the SPSS software.
Results: From the 13607 studied livestock, 10846 were sheep, 995 were cattle and 1766 
were goats. The overall prevalence of the infection was 0.74%. The prevalence of cattle 
infection to Fasciola spp. was 1.5%, followed by goats 1.4% and sheep 0.5%. The intensity 
of infection in cattle was 22.07 ± 26.13, in goats was 17.32 ± 15.22 and in the sheep was 
7.62 ± 11.29.
conclusion: The prevalence of Fasciola in Hamadan is lower than that of the previous 
study in this area and some studies in the country, but the intensity of infection is high. The 
present study showed a relatively low enzootic of animal fasciolosis in Hamadan Province. 
Therefore, because the human fascioliasis has been recognized as an endemic problem in 
the neighboring provinces, a comprehensive community-based research should be planned 
to identify the situation of the disease in human population in this region.
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