






 ؛دیستومیازیز Fasciolosisفاسیولوزیز:نام بیماري

Distomiasis ؛ آلودگي فلوك كبدي Liver fluke infection

 دام ، خوک ، –زئونوز، مشترک بین انسان : میزبان نھایی 
گراز ، اسب ، االغ 

 حلزون لیمنھ ترونکاتوال: میزبان واسطLymnaea 
truncatula



ƴƜŧ ŭǷƗƸǞǅ ŭƷƘƪǭ
ƗƸǞǅ ǴƾǾŧ
 ŦǾřǸƢŧƗ ƳƷƗǸǭ  : ÛƻƗƸŨǱƘř Û ƠƽǸř Û ǧƘƮǍ Û ƴǾƕǷƸǾơ ....



ھرمافرودیت









Pathogenesis :بیماریزایي

 عالیم تنگي نفس ، تھوع ، استفراغ ، درد شكم ، تب باال ،: مھاجرت مرحلھ 
. دیده میشود ، خستگی ، آسیب زیاد کبد عالیم آلرژیك مثل خارش و كھیر

 مشاھده میشود  باالموارد ائوزینوفیلي% 50-60لكوسیتوز و در 



 نسدادي ، كبد  ادر حالت پیشرفتھ عالئم شامل درد شدید معده ، یرقان
 خوني كم ،بزرگ و دردناك ، درد پائین سینھ ،  كاھش وزن 

، خونریزی ، ھیپرپالزی مجاری   نورموکرومیک نرموسیتیک
.صفراوی ، گاھی سیروز

 ایجاد سنگ كیسھ صفرا از عوارض شایع بعدي است .

ممكن است یكي از علل كم خوني افزایش ھمزمان و قابل مالحظھ  
برخي اسید آمینھ ھا مانند پرولین در صفراي بیماران باشد



 افزایش سدیمانتاسیون یافتھ ھاي ھماتولوژیك شامل نوتروپني وكم خوني ،
. است 

 ، كمبود آھن وافزایش مقادیر آلكالن فسفاتاز SGOT و SGPT

.   یافتھ ھاي بیوشیمیایي رایج در اكثریت بیماران است 

یافتھ ھای آزمایشگاھی



با دیدن تخم انگل در مدفوع تحقق مي پذیرد " تشخیص قطعي آلودگي معموال
: اما این روش بدالیل زیر از حساسیت كافي برخوردار نیست 

 دوره كمون الودگي

 كمبود تخم درمدفوع ومتناوب بودن دفع تخم توسط انگل

آلودگی ترانزیت

 روز نباید جگر مصرف 3جھت آزمایش مدفوع بیمار حداقل 
کرده باشد



:  درمان 

 داروھاي قدیمي مثل تترا كلروركربن ، امتین ، بیتیونول و غیره
 .نیستچندان مثمر ثمر 

) فاسینکس  (امروزه در اكثریت موارد از داروي تریكالبندازول
Triclabendazole 10 با دوزاژ mg / kg میشود در دو نوبت استفاده.  

نوع انساني آن بنام اگاتن 









زبان نھایی   دام -انسان : مِ
                                           

 حلزون   لیمنھ ژدروزیا نا : میزبان واسط

انتقال با خوردن گیاھان آبزی آلوده بھ متاسرکر





 دام –زئونوز، مشترک بین انسان : میزبان نھایی – 
گوشتخواران مثل سگ و گربھ، گوزن ، سنجاب زمینی ، میمون

انسان میزبان تصادفی
 حلزون ھای خشکی شامل : میزبان واسط اول
ھلی سالHelicella
سیونالCionella
زبریناZebrina
 مورچھ : میزبان واسط دومFormica rufibarbis







دفع تخم انگل توسط میزبان نھایی در خشکی
بلع تخم توسط میزبان واسط
سرکر2مراحل تکاملی میراسیدیوم ، اسپروسیست ا و ، 
 دفع سرکر از حلزون بھ صورت گویچھ لعابیSlime ball
بلع گویچھ ھا توسط مورچھ
تشکیل متاسرکر در بدن مورچھ
خوردن متاسرکر توسط میزبان نھایی
مھاجرت نوزاد انگل از مجرای کلدوک بھ کبد
بلوغ انگل و اسکان در مجاری صفراوی کبد
 ماه3 تا 2کل دوره خود 



مرحلھ حاد عالمت خاصی ندارد .
تورم کیسھ صفرا، ھپاتومگالی ، اسھال یا یبوست ، : مرحلھ مزمن

تھوع و استفراغ ، ھیپرپالزی مجاری صفرا ، سردرد ، نفس تنگی
 ایجاد کبد رگی
 کالنژیتیتCholangitis
فیبروز مجاری صفراوی
ائوزینوفیلی
در آلودگی سنگین ایجاد کم خونی ، ادم، الغری مفرط



آزمایش مدفوع
توپاژ اثنی عشر
 روز نباید جگر مصرف کرده باشد5بیمار حداقل 





مورچھ را بھ بیرون از غذا ھدایت کنید .

آموزش بھداشت




