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از بیماری های انگلی  فاسیولیازیس یکی 

مشترک انسان و دام بوده و عامل بیماری  
یک انگل برگی شکل از خانواده کرم های  

مسطح و از رده ترماتود ها  بنام فاسیوال  
فاسیوال هپاتیکا در تمام  . هپاتیکامی باشد

  ۳-۲نقاط دنیا یافت می شود و اندازه آن 
.سانتیمتر است   



آلودگى به این کرم براثر مصرف سبزى ها و آب 
این آلودگى در بیشتر نقاط . مى شودآلوده ایجاد 

که به کار پرورش مناطقی و بخصوص در 
میزبان . دام هاى اهلى اشتغال دارند، شایع است

اصلى کرم؛ گاو، گوسفند، بز، خوک، خرگوش و 
.آهو مى باشند  

آلودگى به این انگل در نقاط مختلف کشور در 
نسبت . گزارش شده استعلفخوار حیوان هاى 

آلودگى در مناطق شمال و غرب بیشتر از سایر 
شدت آلودگى در دام ها به ترتیب در . نقاط است

حلزون . گوسفند، بز گاو و گاومیش مى باشد
.میزبان واسط در کشور انواع لیمنه مى باشد  

اپیدمى قابل توجهى  ۱۳۶۷-۶۸در طى سال هاى 
از فاسیولیازیس در کشور و در شهرهاى انزلی، 

رشت، الهیجان از استان گیالن ودر غرب 
در استان کرمانشاه   ۱۳۷۸کشور، در سال 
 به وقوع پیوست

تاریخچه شیوع  
 بیماری در ایران



 چرخه زندگی انگل فاسیوال

 

• نهایی تخم انگل از طریق مدفوع میزبان 
وارد آب شده (انگلیا انسان آلوده به حیوان )

هفته نوزاد مژه داری به نام  ۱ - ۲از پس 
میراسیدیوم از آن خارج شده و به بدن 

حلزون  لیمنه که حلزون آب شیرین بوده و 
دارای اندازه کوچکی است و میزبان واسط 

این انگل می باشد رفته و مرحله ای از رشد 
خود را در بدن حلزون طی میکند که در این 

مرحله شکل کاملتری از الرو  انگل که به 
سرکر . آن سرکر می گویند تشکیل می شود

از بدن حلزون خارج شده و در آب شناکنان 
به طرف گیاهان اطراف برکه یا جوی آب  

رفته، دور آن را الیه مقاومی می گیرد که از 
 این پس به آن متاسرکر می گویند

 

 



میزبان )انسان یا حیوان گیاهخوار 
با خوردن متاسرکر به آن ( نهایی

دیواره متاسرکر در . آلوده می شود
معده متالشی شده و سرکر آن 
آزاد می شود که دیواره معده یا 

روده را سوراخ کرده پس از ورود 
به محوطه عمومی شکم ،الیه 

خارجی کبد را سوراخ کرده و با 
تغذیه از سلولهای کبد رشد کرده 

ماه به کرم بالغ   ۳تا  ۲و  در طی 
.تبدیل شده، تخم گذارى مى کند  

تخم کرم ازطریق مجراى صفراوى 
میزبان نهائى وارد روده شده، با  

.مدفوع خارج مى شود  



 راههای انتقال

 نوشیدن آب آلوده
خوردن سبزیجاتی که با آب آلوده 
آبیاری شده یا با آب آلوده شسته 

 شده باشند 
خوردن غذاهای تهیه شده از کبد 

خام آلوده به انگل های نابالغ 
.دگردمی تواند باعث آلودگی انسان   



 راههای پیشگیری

 عدم مصرف آبهای آلوده
عدم مصرف سبزیجات آلوده خام    

عدم مصرف غذاهای تهیه شده از 
.سبزیجات خام آلوده  

پیشگیری، درمان دامهای بهترین راه 
نیز از بین بردن  آلوده و بیمار و 

مواد .حلزونهای ناقل با استفاده از 
 شیمیایی و بهسازی محیط است

 



سبزی های محلی و فراورده های خام حاوی آنها  در  
 گیالن که ممکن است سبب انتقال بیماری شود

.....چوچاق و -خالیواش زیتون پرورده-(درار یا دالر) نمک سبز   

 



آیا با شستشوی 
سبزیجات با آب و مواد 
ضد عفونی کننده موجود  
در بازار میتوان آلودگی  

  را از بین برد؟

به (فرم متاسرکر) این انگل 
سبزیجات چسبیده وبدلیل الیه 
مقاوم دور آن به مواد شیمیایی 
بسیار مقاوم بوده و با شستشو، 

نمک سود کردن و حتی فریز 
 کردن معمولی از بین نمی رود،



 

 

آیا نمک سبب از بین 
رفتن آلودگی سبزیجات  

عامل  ) حاوی متاسرکر
می شود؟( بیماری فاسیوال  

 

 

نمک حتی در غلظت های باال و نمک سود 
کردن نیز نمیتواند سبب از بین رفتن  

 متاسرکر شود
و یکی از دالیل ابتالی مردم گیالن به انگل  

(  درار یا دالر) فاسیوال استفاده از نمک سبز 
.تهیه شده از  سبزیجات آلوده است  



 

 
آیا شستشو با سرکه  

سبب از بین رفتن  
آلودگی سبزیجات  

عامل  ) متاسرکرحاوی 
می  ( بیماری فاسیوال

 شود؟

 
بر اساس برخی از مطالعات صورت گرفته 

 ۳0در صد در مدت زمانی  ۱0اسید استیک 
دقیقه قادر به از بین بردن متاسرکر می باشد  
ولی چون سرکه های موجود در بازار دارای 

درصد اسید استیک می باشد   5حداکثر غلظت 
با قرار دادن سبزیجات در سرکه خالص نیز  

 نمیتوانیم متاسرکرها را از بین ببریم



آیا شستشو با پر منگنات  
پتاسیم سبب از بین رفتن 

حاوی آلودگی سبزیجات 
عامل بیماری ) متاسرکر
می شود؟( فاسیوال  

 

قرار دادن سبزیجات آلوده در  
 ۱0محلول پرمنگنات پتاسیم 

دقیقه سبب   ۳0درصد به مدت 
غیر فعال شدن متاسرکرها می 

 شود



 

 
آیا فریز کردن  

سبب از بین  
رفتن آلودگی  

حاوی  سبزیجات 
عامل  ) متاسرکر
(  فاسیوالبیماری 

 می شود؟

 

 

بر اساس برخی از مطالعات صورت پذیرفته قرار دادن 
متاسرکرها در درجه حرارت منفی بیست درجه سانتی  

روز یا قرار دادن  ۳ساعت تا  ۱۲به مدت ( -۲0)گراد 
درجه  ۱0متاسرکرها در محیط آبی در دمای منفی 

روز باعث غیر  ۲۸تا  ۷به مدت (-۱0) سانتی گراد
فعال شدن آنها شده است ولی با توجه به محدود بودن 
مطالعات صورت پذیرفته  و همچنین عدم امکان اندازه  

روش فریز کردن خانگی، گیری دقیق دما در فریزرهای 
.. برای از بین بردن آلودگی توصیه نمی شود  



خشک کردن زیر 
آفتاب  نور مستقیم 

سبب از بین رفتن  
 متاسرکر می شود

یا خشک  کردن سبب  آ
از بین رفتن آلودگی  

حاوی  سبزیجات 
عامل بیماری  ) متاسرکر
می شود؟( فاسیوال  



!توجه  

بهترین و مطمئن  ترین راه برای از بین بردن 
آلودگی انگل فاسیوال استفاده از آب آشامیدنی 

بهداشتی و سالم و عدم استفاده از سبزیجات 
.آلوده بصورت خام می باشد  

توصیه می گردد کلیه سبزیجات دارای احتمال 
آلودگی با عامل فاسیوالحرارت دیده و پخته  

.شوند  
 



 عالیم بالینی

عالیم بیماری در انسان 
:شامل چهار مرحله است  

مرحله کمون -۱  
مرحله حاد یا تهاجمی-۲  
مرحله نهفته-۳  
مرحله مزمن یا انسدادی-4  



 مرحله کمون

از بلع متاسرکر تا ظهور 
اولین عالیم است که 

بسته به تعداد متاسرکر  
بلعیده شده و وضعیت 

سیستم ایمنی میزبان از 
چند روز تا سه ماه طول 

.می کشد  



 مرحله حاد یا تهاجمی 

این مرحله تا مهاجرت کرم های نابالغ به مجاری صفراوی طول 
عالیم این مرحله ناشی از تخریب بافت کبدی و پرده . می کشد

صفاق توسط کرم های نابالغ است که باعث ایجاد واکنش های 
عالیم اصلی . مسمومیتی و آلرژیک موضعی یا عمومی می گردد

:این مرحله عبارتند از  
درجه سانتی گراد که معموالً اولین عالمت بیماری  4۲-40تب   

.است که ظاهر می شود  
 درد شانه یا دردهای عضالنی ودرد در ناحیه شکم

اختالالت دستگاه گوارش نظیر اسهال، تهوع و نفخ شکم   
خارش و کهیر    
نظیر سرفه، تنگی نفس، خلط خونی( بندرت اتفاق می افتد)عالیم تنفسی     

بزرگ شدن کبد و طحال    
آب آوردگی شکم    
کمخونی    
یرقان    

 



مرحله نهفته   

بیماری ممکن  مرحله نهفته 
است ماهها و حتی سالها  

.طول بکشد  



 مرحله مزمن یا انسدادی

در این مرحله ممکن است ماه ها تا سال ها پس از عفونت اولیه  
انگل های بالغ داخل مجاری صفراوی باعث . بیمار مشاهده شود

التهاب . ضخیم شدن و التهاب اپی تلیوم مجاری صفراوی می شوند
کیسه صفرا و التهاب مجاری صفراوی به همراه پیکر بزرگ انگل 

در این مرحله . می شوندمکانیکی مجاری صفراوی سبب انسداد 
، عدم (زیر قفسه سینه)میانی شکم  -احساس درد در ناحیه باالیی

بزرگ . دیده می شودتحمل غذاهای چرب، تهوع، یرقان، خارش 
شدن کبد ممکن است همراه با بزرگ شدن طحال و آب آوردگی 

در صورت انسداد مجاری، کیسه صفرا بزرگ و دیواره . شکم باشد
چسبندگی های کیسه صفرا به سایر اندام ها . آن ضخیم می شود

تشکیل سنگ در کیسه صفرا رایج بوده و معموالً . معمول است
 سنگ ها به تعداد زیاد و کوچک می باشد

 



بیماران با درد شکم، مراجعه در 
ضعف و بی حالی، کهیر و خارش 

و ائوزینوفیلی خون محیطی و 
دارای سابقه مسافرت به مناطق 

احتمال آلودگی با این انگل، 
فاسیولیازیس در فهرست تشخیص 

 های افتراقی قرار می گیرد



 یافته های آزمایشگاهی

رفتن لوکوسیتها و باال خون در آزمایش 
. دیده می شودائوزینوفیلی   

کم خونی به صورت کاهش هموگلوبین  
.مشاهده می شود  

آزمونهای کبدی در دوره حاد بیماری   
.متغیر است  

بهترین وسیله تشخیص استفاده از آزمون   
در  انگل شناسی است که تخم فاسیوال 

مدفوع و مایع کشت شده از دوازدهه 
.مشاهده می شود  

 



 درمان
 . 

تا چند سال پیش درمان این بیماری،  
بسیار مشکل بود، ولى در حال حاضر با  

بهره گیرى از داروهاى تریکالبندازول  
میلى گرم  ۱0انسانى یا حیوانى به مقدار 

به  ازاء هر کیلوگرم وزن بدن در یک  
نوبت و درموارد شدید بیماری، تکرار 

ساعت بعد، به آسانى   ۲4به فاصلهآن 
درمان مى شود؛ به طورى که در  

همه گیرى وسیع بیمارى در شمال ایران 
و اولین همه گیرى آن در کرمانشاه 

به وفور مصرف شده و تأثیر سریع و 
 قاطعى را نشان داده است

 



 موفق باشید


