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  ارزیابي وضعیت کیست هیداتید در دام های کشتار شده استان اصفهان

، 1کورش چرراغي پور، 4، فائزه محمدی3، محمد حسن تاج الدیني2، نادر پسته چیان1احمد حسیني صفا

5محمد رستمي نژاد
 

 
  دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ،کارشناس ارشد انگل شناسي پزشکي 1
  گروه انگل و قارچ شناسي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ،دانشیار 2
  دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ،کارشناس ارشد بیوشیمي بالیني 3
  هراندانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي ت ،دکترای قارچ شناسي4
  مرکز تحقیقات بیماری های کبد و گوارش، دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي ،دکترای ایمني شناسي بالیني 5

 چکیده
 ایجاد مهم از عوامل یکي هم هنوز که بوده گرانولوزوس اکینوکوکوس الروی ازمرحله ناشي هیداتید کیست بیماری :سابقه و هدف

هدف از انجام این مطالعه بررسي میزان شیوع کیست هیداتید در . جهان است نواحي مختلف در بهداشتي و اقتصادی معضالت کننده
 .های کشتار شده در کشتارگاه های استان اصفهان بوددام

 تا 1321از بهمن  که گوسفند، بز و گاو راس 4602 در استان اصفهان روی هیداتید کیست آلودگي وضعیت آخرین مطالعه در این: يسروش برر
 سن تعیین و دام کشتار از پس. بررسي شد دند،بو کشتارشدههای فساران، نجف آباد و خمیني شهر استان اصفهان  درکشتارگاه 1322سال دادمر
 کیست و نوع آلوده کبد و ریه اندام های و تعیین بیماری تشخیص  جهت امعا و احشاء مختلف قسمت های بازرسي دندان ها، مشاهده طریق از

  .پس نمونه ها از نظر وجود و یا عدم وجود پروتواسکولکس با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد ارزیابي قرار گرفتند، سشد انجام
 به آلودگي فراواني دهنده نشان که بودند هیداتید مبتال کیست به راس 141 تعداد احشام کشتار شده، راس 4602 از تعداد :هایافته
 میان از. بودند بارور شده بررسي هیداتید کیست های درصد 43 های میکروسکوپيبا بررسي .بود ددرص 44/3 میزان به هیداتید کیست

 با و نجف آباد درصد 3/4 به فساران با مربوط ترتیب هیداتید، به کیست فراواني میزان وکمترین بیشترین شده، بررسي سه کشتارگاه
  .بود درصد 10/2

به  نسبت و متفاوت بررسي، مورد مختلف مناطق هیداتید در کیست فراواني میزان که دهدمي ننشا بررسي این هاییافته :گیرینتیجه
 .ها در بروز کیست هیداتید اشاره کردتوان به اهمیت سن داماز طرف دیگر مي. استان ها باالتر بوده استدیگر  نتایج

 .گوسفند، کیست هیداتید، ایران :واژگان کلیدی
 

 1مقدمه
 بهداشت مشکالت از یکي هیداتیدوز یا هیداتید کیست بیماری

 حال در کشورهای ویژه به کشورها از بسیاری در عمومي

 .کندمي ایجاد فراواني اقتصادی خسارات که است توسعه

                                                 
کباد     یهاا  یماا  یب قاا  یمرکز تحق، یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشکتهران، : نویسنده مسئولآدرس 

 (  email: m.rostamii@gmail.com) محمد  ستمی نژاددکتر گوا ش، 

 52/7/3125: تاریخ دریافت مقاله

 52/31/3125 :تاریخ پذیرش مقاله

 است و دام انسان یک بیماری شایع و مشترک هیداتید کیست

 یافت وفور به نیز ما کشور در و در سراسر دنیا وجود داشته که

ه ب هیداتید کیست وآندمیک آنزوتیک مناطق. (1-3)د شومي

 وقوع. دارد رونقناطقي است که دامپروری عمده شامل م طور

و  بیشتر مرتفع های فالت و کوهستاني مناطق در بیماری این

 بسیاری ایران در .است نادر باال، دمای دلیل به ایران جنوب در

 تخم دفع با و بوده آلوده اکینوکوکوس انگل به گله هایسگ از

 این رد گوسفندان چریدن. شوندمي مراتع آلودگي باعث انگل
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Article 
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 وضعیت کیست هیداتید در دام های استان اصفهان                                                          دانشگاه آزاد اسالميپزشکي علوم مجله / 34

 مصرف همچنین و کیست به حیوان ابتالء باعث راتعم

 نیز آلوده هایسگ با مستقیم تماس یا و آلوده آب و سبزیجات

 عالئم. (4)گردد مي هیداتید کیست به انسان ابتالء باعث

 محل و اندازه تعداد، به بستگي حیوانات در هیداتیدوز بالیني

 محدود بسیار عالئم این درگوسفندان .دارد هاتشکیل کیست

 وجود. (1)است  کوتاه حیوان اقتصادی عمر زیرا ،باشدمي

بوده و  عالمت بدون معموال و کبد هاریه در هیداتید کیست

 .شوندمي کشتار مشخص از پس بازرسي در هاآلودگي بیشتر

 کبد، نارسایي ازقبیل عالئمي کبد، شدید آلودگي صورت در

 آسیت نفخ، زردی،  خوني، کم اسهال،ادم، رونده، پیش الغری

 آلودگي در از طرفي. (5-3 ،2)تواند بروز کند مي کبد و بزرگي

 تعداد افزایش تنفسي، ظرفیت کاهش عالئم ها،ریه شدید

 آلودگي در .شودمي دیده خوني و کم الغری سرفه، تنفس،

 افزایش ادرار، حجم کاهش کلیه، نارسایي نظیر عالئمي هاکلیه

 و اورمي باعث شدید آلودگي موارد در و شده دیده ادرار دفعات

 بیماری، عالئم بودن اختصاصي غیر به توجه با. شودمي مرگ

 ،2)گیرد مي صورت کشتار از پس معموال قطعي تشخیص

پرتونگاری،  همانند اختصاصي تشخیصي هایروش .(16

 .ندارند کاربرد چندان دام در غیره و ایمونولوژیک هایآزمون

 عوامل به واسط هایمیزبان در هیداتید کیست فراواني

توان به سن دام و دارد، که از آن جمله مي بستگي مختلفي

 محیط آلودگي میزان .ه کردمیزان آلودگي سگ های گله اشار

 همچنین و است موثر هادام بین در بیماری بروز شدت بر

 و میزان انگل تخم حیات قدرت بر نیز محیط حرارت درجه

 هایحرارت درجه در که نحوی به ،باشدمي موثر آلودگي شیوع

 گرمای در ولي ،مانندمي زنده ماه تا چندین هاتخم پایین،

 ضبط عدم. (11) آورندنمي دوام فتهه سه از بیش تابستان،

 صحیح نکردن معدوم و کشتاری هایدام در آلوده هایقسمت

 شده کشتارگاهي ضایعات به گوشتخواران  دسترسي باعث آنها

    آن فراواني افزایش نتیجه در و انگل چرخه ادامه باعث و

 نقش بیماری اپیدمیولوژی در نیز میزبان سن  .(0) شودمي

 بیماری به ماه 5 از کمتر هایبره معموال که طوریه ب دارد،

 گوسفندان  جمله از هادام یابتال . (13 ،12)شوند نمي مبتال

و  شده آنها تولید بازده کاهش باعث طرف یک از انگل این به

 خطرات بروز موجب انگل، زندگي چرخه ادامه دیگر با طرف از

 آلوده اعضاء کردن معدوم و ضبط .گرددمي انسان در بهداشتي

 ها،اندام و سایر مغز ریه، کلیه، کبد، ها از جملهکشتارگاه در

 پروتئیني تولیدات کاهش و اقتصادی خسارات آمدن وارد باعث

 ریه در هاکیست اغلب گوسفندان در .(14 ،12)شودمي کشور

 26 از بیش معموال اسب و گاو در .شوندمي مشاهده کبد و

 فراواني میزان .(14)شوند مي یافت کبد در اهکیست درصد

ه ب ،است متفاوت گوسفند و گاو در بارور هیداتید کیست

 درصد16 گاوها و دردرصد  3/52 گوسفندان  در که طوری

 هیداتید کیست بیماری ما کشور در. باشندمي بارور هاکیست

-کشتارگاه در شده انجام هایبررسي .(4) است شایعي بیماری

درصد  32/4 آلودگي، بیانگر مختلف هایشهرستان های

 2/2و  ارومیه گوسفندان درصد 23/12 خراسان، گوسفندان

 و بیماری از پیشگیری .(15)باشد مي کاشان گوسفندان درصد

 و میزبان نهایي میزبان بین در انگل زندگي چرخه شکستن

 یا الشه سازی معدوم و های ولگردسگ کنترل طریق از واسط

 کنترل در بهداشتي، طریق به آلوده هایدام احشاء و امعاء

هدف . (10 ،13 ،12)باشدمي اهمیت با بسیار هیداتید کیست

ع کیست هیداتید در از انجام این مطالعه بررسي میزان شیو

دام های کشتار شده فساران، خمیني شهر و نجف آباد استان 

    .اصفهان بود

 

 مواد و روشها

 (Census) سرشماری روش از توصیفي -تحلیلي مطالعه این در

 کشرتارگاه،  کراری  روز هرر  در. شد استفاده برداری نمونه برای

 آمراده  دگوسرفن  هایگله پرورش محل با رابطه در الزم تاطالعا

 سراال  یرا  زنده، دام بهداشتي گواهینامه به مراجعه با کشتار برای

 کره  هرا اندام و هاالشه بازرسي محل رد. گردید مشخص دامدار از

 به آلودگي گیرد،مي صورت احشاء و امعاء تخلیه از پس بالفاصله

 تشرخیص  از پرس  .گرفرت  قررار  مرورد بررسري   هیداتیرد  کیست

 شرماره  و آلروده  بافرت هرای   یرا  افتب هیداتید کیست به آلودگي

 .یافرت مري  ادامه کشتار انتهای تا روند شده و این یادداشت الشه

 انتخراب  تصادفي صورته ب هیداتید کیست به مبتال هایقسمت

 برره هیداتیررد کیسررت بررودن اسررتریل یررا بررارور تعیررین و جهررت

 ارسرال انگل شناسي دانشگاه علروم پزشرکي اصرفهان     آزمایشگاه

 کیسرت  بررش  برا  هیداتیرد  کیسرت  برودن  نابارور یا بارور. شدند

هیداتید و آسپیراسیون مایع کیست و بررسي آن از نظر وجرود و  

یا عدم وجود پروتواسکولکس توسط میکروسرکوپ نروری انجرام    

 صراف، ولري   داخلري  و جردار  دیواره دارای نابارور یستک .گردید

 و ازایر  کپسرول  وجود دلیل به بارور کیست داخلي جدار و دیواره

 .(13 ،14) (1شرکل   )اسرت   وخشرن  ناصاف ها،پروتواسکولکس

 کیسرت  کشرتارگاهي  بررسري  مراه  هفرت  طرول  در ترتیب بدین

اد های فساران، خمینري شرهر و نجرف آبر     کشتارگاه در هیداتید

 و مرورد  کشرتار  احشرام راس  4602 مجمروع  در استان اصفهان،

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 tm

uj
.ia

ut
m

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               2 / 6

file:///C:/Users/daymad/AppData/Local/Temp/davari/hosseni%20safa-%20hydatid%20cyst.docx.doc%23_ENREF_4
file:///C:/Users/daymad/AppData/Local/Temp/davari/hosseni%20safa-%20hydatid%20cyst.docx.doc%23_ENREF_1
file:///C:/Users/daymad/AppData/Local/Temp/davari/hosseni%20safa-%20hydatid%20cyst.docx.doc%23_ENREF_2
file:///C:/Users/daymad/AppData/Local/Temp/davari/hosseni%20safa-%20hydatid%20cyst.docx.doc%23_ENREF_5
file:///C:/Users/daymad/AppData/Local/Temp/davari/hosseni%20safa-%20hydatid%20cyst.docx.doc%23_ENREF_9
file:///C:/Users/daymad/AppData/Local/Temp/davari/hosseni%20safa-%20hydatid%20cyst.docx.doc%23_ENREF_10
file:///C:/Users/daymad/AppData/Local/Temp/davari/hosseni%20safa-%20hydatid%20cyst.docx.doc%23_ENREF_11
file:///C:/Users/daymad/AppData/Local/Temp/davari/hosseni%20safa-%20hydatid%20cyst.docx.doc%23_ENREF_6
file:///C:/Users/daymad/AppData/Local/Temp/davari/hosseni%20safa-%20hydatid%20cyst.docx.doc%23_ENREF_12
file:///C:/Users/daymad/AppData/Local/Temp/davari/hosseni%20safa-%20hydatid%20cyst.docx.doc%23_ENREF_13
file:///C:/Users/daymad/AppData/Local/Temp/davari/hosseni%20safa-%20hydatid%20cyst.docx.doc%23_ENREF_12
file:///C:/Users/daymad/AppData/Local/Temp/davari/hosseni%20safa-%20hydatid%20cyst.docx.doc%23_ENREF_14
file:///C:/Users/daymad/AppData/Local/Temp/davari/hosseni%20safa-%20hydatid%20cyst.docx.doc%23_ENREF_14
file:///C:/Users/daymad/AppData/Local/Temp/davari/hosseni%20safa-%20hydatid%20cyst.docx.doc%23_ENREF_4
file:///C:/Users/daymad/AppData/Local/Temp/davari/hosseni%20safa-%20hydatid%20cyst.docx.doc%23_ENREF_15
file:///C:/Users/daymad/AppData/Local/Temp/davari/hosseni%20safa-%20hydatid%20cyst.docx.doc%23_ENREF_12
file:///C:/Users/daymad/AppData/Local/Temp/davari/hosseni%20safa-%20hydatid%20cyst.docx.doc%23_ENREF_13
file:///C:/Users/daymad/AppData/Local/Temp/davari/hosseni%20safa-%20hydatid%20cyst.docx.doc%23_ENREF_16
file:///C:/Users/daymad/AppData/Local/Temp/davari/hosseni%20safa-%20hydatid%20cyst.docx.doc%23_ENREF_17
file:///C:/Users/daymad/AppData/Local/Temp/davari/hosseni%20safa-%20hydatid%20cyst.docx.doc%23_ENREF_18
https://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-751-en.html


 35/ انو همکار احمد حسیني صفا                                                                                       22 زمستان    1ویژه نامه    23 دوره

 شرده برا اسرتفاده از    آوری جمرع هرای  داده .قرار گرفتند بازرسي

  . شدند تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون هایآزمون

 

 
 مشاهده پروتواسکولکس توسط میکروسکوپ نوری. 1 شکل 

 

 هایافته
 مختلرف  منراطق  از کره  گوسفند، برز و گراو   راس 4602 تعداد

 شرده  کشرتارگاه ببرح   ایرن  روزانره  کشتار برای استان اصفهان

در  هیداتیرد  کیسرت  کره  گرفتنرد،  قررار  بازرسري  مرورد  بودند،

 فراوانري  میرزان  بررسري  .راس دام مشاهده شرد 141 (44/3%)

گوسفندان،  جمعیتي مورد مطالعه گروه سه در هیداتید کیست

 میان از ترتیب به که دهد مي نشان بررسي این بزها و گاوها در

 و 120 کشتاری، گوسفند، بز و گاو راس 003و  1341 و 2653

 در بیمراری  فراوانري  میرزان  عبارتي به بودند، بیمار راس 4و  3

 درصرد  65/1و  5/6 و 12/0ترتیرب  به گوسفندان، بزها و گاوها

 محل براساس گوسفندان در هیداتید کیست فراواني میزان. بود

 و برا  گرفت قرار بررسي مورد کشتارگاه به م دا و ارسال پرورش

 بین که گردید مشخص واریانس آنالیز آماری آزمون از استفاده

  .(P<65/6) دارد وجود آماری ارتباط متغیر دو این

 مشررخص Logistic regression آمرراری آزمرون  از برا اسررتفاده 

 ارتبراط  هیداتیرد  کیسرت  به دام آلودگي و سن بین که گردید

به طوری که با افزایش سن  ،(P<65/6) دارد وجود داریمعني

 همران . یابددام احتمال ابتال آن به کیست هیداتید افزایش مي

نشران داده شرده اسرت، در گوسرفندان و      1طور که در جدول 

بزهای تحت بررسي آلودگي کبد به کیسرت هیداتیرد براالتر از    

امي ریه بود، در حالي که در نمونه های گاوی تحت بررسي، تم

شرهر فسراران از نظرر آلررودگي    . آلرودگي مربروط بره ریره برود     

گوسفندان براالترین میرزان را بره خرود اختصراه داده برود و       

در نجرف  . آلودگي کبدی باالتر از آلودگي ریروی مشراهده شرد   

آباد نیز آلودگي کبدی باالتر و در حدود دو برابر آلودگي ریروی  

. ر ریه گرزارش شرد  ولي در خمیني شهر فراواني باالتری د ،بود

 141 در و نابرارور  برارور  هیداتیرد  فراواني کیسرت هرای   میزان

 دادهنشران   1 نمرودار  در بررسري  مرورد  هیداتید کیست نمونه

 .است شده
 

میزان فراواني کیست هیداتیرد برر اسراس نروع دام و بره       .1جدول 

 تفکیک اندام آلوده

  گوسفند گاو بز جمع

 شتارگاهنام ک کبد ریه کبد ریه کبد ریه 

 فساران 34 21 - 4 3 1 00

 نجف آباد 12 0 - - 2 2 22

 خمیني شهر 20 24 - - - - 53

141 3 5 4 6 54 42  

 120 4 3 جمع

 

 

 
 تعداد بارور یا استریل بودن کیست های هیداتید. 1نمودار 

 

 بحث
 بیمراری  و ردیرابي  بررسري  مهمترین مراکز از یکي هاکشتارگاه

 است دامي هایبیماری از یکي هیداتید یستک .است دامي های

 تشرخیص  معمروال  و باشرد  مي اختصاصي بالیني عالئم فاقد که

 صورت کشتار دام از پس بازرسي یا و شکافي آن درکالبد قطعي

 ایرن  اپیردمیولوژیکي  بررسي برای این رو از. (12 ،5)گیرد  مي

 انگل واسط میزبانان ترینمهم که در گوسفند، بز و گاو بیماری

 محققین برخي عقیده به. شد انجام کشتارگاهي بررسي هستند،

 بین سالیانه حرارت میانگین که است مناطقي در بیماری شدت

 برا  منراطقي  در یعنري  دارنرد،  گرراد سرانتي  درجره  26تا  16

 اکینوکوکروزیس  گرراد، سانتي درجه 26 باالی دمایي میانگین
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 در دلیرل  نهمری  بره  شراید  .وجرود نردارد   وگراهي  بروده  نادر

مطالعره    .(26)اسرت   نرادر  هیداتیدوز ایران جنوبي قسمتهای

 در شهرسرتان الشرتر   2612رستمي نژاد و همکاران در سال 

دام کشتار  46431استان لرستان نشان داد که از مجموع در 

سررال، آلررودگي برره کیسررت هیداتیررد در   5شررده در مرردت 

 1523 (24/3)%کبد و  2335 (13/4)%ریه،  2335 (13/4)%

صفاق گزارش شد کره در مقایسره برا مطالعره حاضرر میرزان       

هرا بره مراترب براالتر از     عضا دگي در این منطقه در کلیه اآلو

این مسئله با توجه به شرایط اکولروژی و  . استان اصفهان بود

اقلیمي منطقه لرستان که شرایط جهت رشرد اکینوکوکروس   

گرانولوزوس محیا است و همچنین شیوع دام پرروری سرنتي   

 .(4)باشد در این استان توجیه پذیر مي

  2660 سال در و همکاران اسکالر توسط شده انجام مطالعه

 ساردینیا درمنطقه بیماری فراواني میزان که دهد مي نشان

  شده انجام بررسي همچنین .(13)باشد درصد مي 45 ایتالیا

 کررده  گرزارش  درصد 63/12 را فراواني میزان مقدونیه، در

 همچنین و و همکاران علیمرداني هایبررسي در .(4)است 

 درگوسرفندان  آلرودگي  میرزان  ،1332 سرال  در شراکریان 

و  4/2 حدود در ترتیب به و شهرکرد کرمانشاه در کشتارشده

 میرزان  دیگرری  مطالعرات  در .(22 ،21)درصرد برود    42/1

 در شرده  کشرتار  گوسرفندان  در هیداتیرد  کیسرت  فراوانري 

 شرده  گرزارش  درصد 4/1 و 5 ترتیب به و کاشان کردستان

 .(23 ،22) است

 کشرور  آلروده  مناطق در گوسفند آلودگي میزان گذشته، دهه در

 در گزارش مثال عنوانه ب است، شده گزارش درصد 15 تا 5 بین

 دامپزشکي کل اداره هایکشتارگاه امور بر و نظارت بهداشت اداره

 15 ترا  16شیوع ایرن انگرل    میزان 1344 سال در تهران استان

 موجود هایگزارش    به توجه با. (23)است شده  گزارش درصد

وجرود   ایرران  نرواحي  اکثر در بیماری با اینکه تحقیق، این نتایج و

 البتره  .اسرت  یافته کاهش اخیر سال های در آن شیوع ولي دارد،

 هرای اخیرر   سرال  در بارندگي کاهش دلیل به که شد متذکر باید

 پرواربندی دوره طي از و قبل پایین سنین با هادام علوفه، وکمبود

 واقعري  فراواني میزان بر تواندمي موضوع این که شوند مي کشتار

 . باشد گذار تاثیر بیماری

رد بزهرا ایرن اسرت کره اکینوکوکروس      نکته قابل توجه در مو

ولري   ،گرانولوزوس به راحتي در این حیوان استقرار مي یابرد 

احتماال به دلیرل اسرتفاده بیشرتر حیروان از سرشراخه هرای       

گیاهان میزان آلودگي آن ها در مقایسه با گوسفندان منطقره  

برز   1341در مطالعره مرا نیرز از میران     . تر اسرت بسیار پایین

عردد   3تارگاه هرای مرورد بررسري، تنهرا     کشتار شده در کش

دلیرل  ه توانرد بر  کیست هیداتید جداسازی شد و این امر مري 

همچنرین از دالیرل   . سن کم بزها در هنگام کشتار نیز باشرد 

آلودگي کم گاوها به کیست هیداتید مي توان به این مسرائل  

اشاره کرد که امروزه اکثرر گاوهرای کشرتارگاهي بره صرورت      

شروند و کمترر در معررل آلرودگي     مري  صنعتي پرورش داده

ای و اسرتفاده  های دورهباشند و همچنین بررسيمستقیم مي

مرتب از داروهای ضد انگلي به کاهش این انگرل در ایرن دام   

 . نمایدکمک شایاني مي

 الیره  و دارای بروده  برارور  هاکیست اغلب گوسفند، در معموال

 بیشرتر  کره  درحرالي  باشرند، مري  اسرکولکس  و پروترو  زاینده

 دلیرل ه ب پدیده این که بوده استریل گاو های هیداتیدکیست

 .(2)است  گوسفند در ضعیف و ایمني گاو در باال ایمني وجود

 درصد 45 گوسفند در آن را باروری میزان همکاران هرناندر و

 در کره  حالي در. (24)اند کرده گزارش درصد 26 آنرا ارفع و

 بررسري  در .بودنرد  برارور  هرا کیسرت  درصرد  43 ،مطالعه این

 هیداتیرد  کیسرت  براروری  میرزان  خرواه،  و وطرن  روحراني 

اسرت کره مشرابه     شرده  گرزارش  درصرد  34/42گوسرفندی  

گرزارش   در. (25) باشرد اطالعات منتج از مطالعه حاضرر مري  

و  و سرینگ  و همکراران  رحمران  و همکراران،  گاسربي  هرای 

 درصرد  26 و 13/43  و 3/31 ترتیرب  به میزان این همکاران

 تحقیقرات  نترایج  بره  توجره  برا  .(20-23)اسرت   شده گزارش

 برالقوه،  واسط یزبانم عنوان به گوسفند زمینه، دراین مختلف

 هرای  و برنامره  بروده  مطرر   انگرل  زندگي چرخه برقراری در

 ایرن  روی برر  بیشرتری  حساسریت  برا  باید را بیماری کنترلي

 . نمود متمرکز حیوان

 رسرد  مري  بنظرر  حاصرله،  نترایج  بره  توجره  برا  کلي طوره ب

 ضرد  هرای  ولگرد، درمان های سگ کنترل قبیل از اقداماتي

 یرا  الشره  سرازی  معدوم دار، صاحب هایسگ تمام در انگل

 از جلوگیری بهداشتي، روش به آلوده دامهای احشاء و امعاء

 در هرا  سرگ  صاحبان آموزش دام، دام، واکسناسیون قاچاق

 مرردم  عمرومي  اطالعات افزایش و سگ صحیح تغذیه زمینه

 سررال هررای در را بیمرراری فراوانرري بیمرراری میررزان دربرراره

 اجررای  از پرس  .(22-31 ،13 ،12)اسرت   داده اخیرکاهش

 ترداوم  اسرت  مهرم  آنچره  هیداتیدوز، بیماری کنترلي برنامه

 آمرده از  دسرت  بره  نترایج  حفر   موجرب  که است اقداماتي

 بره  توان مي اقدامات این جمله از .شودمي برنامه آن اجرای

 هرای  راه و بیمراری  درباره جامعه آگاهي سطح مداوم ارتقاء

 سرگ  کنترل و دام مجاز غیر کشتار از جلوگیری آن، انتقال

 . کرد اشاره ولگرد های
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 تشکر و قدرداني 
کشتارگاه های  پرسنل و بهداشتي مسئولین محترم، مدیریت از

فساران، خمیني شهر و نجف آباد و همچنرین پرسرنل محتررم    

 همکراری  بخراطر  گروه انگل شناسري علروم پزشرکي اصرفهان    

نامره  ایرن مقالره از پایران    . آیرد مي عمله ب قدرداني صمیمانه،

 .کارشناسي ارشد احمد حسیني صفا منتج شده است
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