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اداره بیماریهای منتقله از آب وغذا

۱۳۹۷اردیبهشت -گیالن



:مقدمه 

اسیوال بیماری انگلی است که به وسیله ترماتود کبدی از جنس ف•

(بیماري مشترک بین انسان و حیوان است ).به وجود می آیدانسانهاو دامها  در

بیماری منتقله توسط غذا و آب  است•

/  ازپدیدیک بیماری انگلی ببعنوان فاسیولیازیس انسانی•

(WHO)نوع پدید



:عامل بیماری 

 (Trematoda)رده ترماتودها و از خانواده کرمهای مسطح انگل برگی شکل از 

:از جنس فاسیوال در ایرانگونة 2در حال حاضر 

فاسیوال  هپاتیکا 

فاسیوال  ژیگانتیکا

ها انسانو حیوانات اهلي سبب ایجاد عفونت در 



:ناقل

:جنس لیمنه حلزونهاي 

غالبا  :درايران •

فاسیوال هپاتیكا ناقل لیمنه  ترونکاتوال   -

فاسیوال ژیگانتیكاناقل لیمنه  ژدرو زیانا  -

در نواحی کوهستانی و کوهپايه ایلیمنه ترونکاتوال  حلزون -

غالبا  در مناطق جلگه ای و کم ارتفاع لیمنه ژدروزيانا حلزون -



تعاریف طبقه بندي بیماري در نظام مراقبت 

ته منشأ ناشناختب با : وجود عالئم بالیني عمومی  :مورد مشكوك

بزرگی کبد،دردهای غیر تیپیک ناحیه شکم ،

ه مواد غذایی تهیه شدیا با تاریخچه مصرف سبزیجات خام همراه

نوشیدن آب های سطحی رو باز ،از آن 

انوادهسابقه قبلی فاسیولیازیس در خ، از بروز بیماریهفته قبل 4-2

:مورد محتمل
(500تعداد مطلق  بیش از )ائوزینوفیلي باال+مورد مشكوك  

لكوسیتوز و یا    

مثبتتست سرولوژی+یافته هاي سونوگرافي مثبت یا 



:مورد قطعي

اثبات وجود تخم انگل در + مورد مشكوك یا محتمل

شرمواد بدست آمده از توباژ اثنی عیا نمونه مدفوع بیمار 

:تشخیص

Clinical diagnosis))تشخیص بالینی  -الف 

(Laboratory diagnosis)تشخیص آزمایشگاهی -ب 

آزمایش مدفوع-1

روش های سرولوژی-2



:آزمایشگاه کشوری تشخیص فاسیوال

دانشکده –دانشگاه علوم پزشکی تهران 

گروه انگل شناسی-طبقه اول –بهداشت 

آقای دکتر محمد باقر رکنی

09122390309



:جنس:                    سن :                                                نام پدر:                                                                     نام ونام خانوادگی  

:                                          میزان تحصیالت :                                               شغل  فرعی:                                                 شغل  اصلی

:                              تعداد افراد خانوار

:تلفن:                                                                                                  آدرس محل سکونت
:.عالئم بیماری

:در صورت  داشتن  هر يک از عالئم دور آن خط کشیده شود 

وست  خارش پدرد شکم        اختالالت گوارشی          کهیر        مشکالت تنفسی     درد عضالت       درد در ناحیه شانه       کم خونی    زردی تب       

:تاريخ شروع اولین عالئم بیماری 

ريا ساير سبزيجات خام دارد  ؟         بلی                    خی( آبزی  وخشکی  زی)آيا بیمار در چند ماه گذشته سابقه مصرف  سبزيجات خود روی  محلی

بلی                    خیرآيا بیمار در چند ماه گذشته سابقه نوشیدن آب های سطحی  يا شنا در آن را دارد  ؟                                                 

:انخیر                  تعداد مبتاليآيا فرد ديگری در خانواده مبتال به فاسیولیازيس شده است؟                                                        بلی            

ماهه گذشته  را دارد؟                                                            بلی                             خیر2-6آيا فرد سابقه مسافرت در 

:درصورت جواب مثبت محل مسافرت ذکر گردد  

:             نام ونام خانوادگی وامضاء تکمیل کننده  پرسشنامه 

...مرکز بهداشت شهرستان

فرم همراه نمونه ( : 1فرم شماره )فرم بیماریابی فاسیولیازیس  



:آزمایشگاه کشوری تشخیص فاسیوال

دانشکده –دانشگاه علوم پزشکی تهران 

گروه انگل شناسی-طبقه اول –بهداشت 

جداسازی سرم و خون 2ccتهیه مقدار : نمونه

به آزمایشگاه زنجیره سرما و ارسال در 

کشور



:درمان 

:داروي انتخابي:Triclabendazolتریكالبندازول  •

•10mg/kg                             

:مزایای تریكالبندازول

--دوز درماني واحد-

تحمل خوب دارو و عدم وجود عوارض جانبي قابل توجه 

:عوارض تريكالبندازول خفیف بوده وشايعترين آنها

درد شكم ، درد اپیگاستر وتعريق

:عوارض كمتر شایع  عبارتند از

تهوع ،  استفراغ ، سرگیجه ،  سرفه ، تب ، خارش و كهیر



Weight (kg)Dosage (mg)
Number of Triclabendazole

Tablets (250 mg)

 12.5125½

 12.5 -  252501

 25 -  37.53751 ½

 37.5 -  505002

 50 -  62.56252 ½

 62.5 -  757503

 75 -  87.58753 ½

 87.5 -  10010004

(WHOتوصیه )جدول تجویز تریکالبندازول بر حسب وزن



:نکات مهم برنامه مراقبت فاسیولیازیس 

رشهرهای کشودراغلببیماری ناقلینووجود مخازن -

وجود آلودگی درهمه جای کشور-

برای استان و دامپزشکی شهرستان هماهنگی با -

تهیه آمار آلودگی دامهای زنده و کشتارگاهها

ام هادقت به بیماریابی با توجه به وضعیت آلودگی د-

ن متخصصی،پزشکان عمومی:اطالع رسانی و آموزش-

:ها  پاتولوژیستگوارش و فوق وداخلی وعفونی 

حیحدرمانی صوراهنمایی تشخیصی وبرای شناسایی 



فاسیولیازیسنکات مهم برنامه مراقبت :ادامه

یک مرکز تخصصی   »و معرفی و اطالع رسانی اتنخاب-

«فاسیولیازیسآزمایشگاهی تشخیص 

اهتمام ویژه به  تعاریف مشکوک و محتمل بیماری در -

:بخشهای درمانی 

سابقه +وجود يکی از عالئم مشکوک بودن 

ت يا مصرف سبزيجااندمیکمسافرت به مناطق 

.وحشی و آب غیر مطمئن

ازیسفاسیولیآزمایشگاه ملی تشخیصی اطالع رسانی -



دستورالعمل در سایت  جهت بهره برداری

.قرار دارد




