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چکیده
مقدمه :بیماری هیداتیدوز یکی از مهمترین بیماری های کرمی و زئونوز می باشد که موجب معضالت بهداشتی و اقتصادی زیادی در
ایران و سایر نقاط جهان شده است .فاسیولیازیس نیز یکی از پرضرر ترین بیماری ها از نظر اقتصادی می باشد که موجب آلودگی در
حیوانات اهلی شامل گاو ،گوسفند ،بز و در بعضی از مواقع در انسان می شود .هدف از مطالعه حاضر بررسی عفونت هیداتیدوز و
فاسیولیازیس در شهرستان سبزوار از استان خراسان رضوی می باشد.
روش کار :مطالعه حاضر در سال  1392در شهرستان سبزوار از استان خراسان رضوی انجام گردید .اطالعات از عفونت های انگلی موجود
در کشتارگاه این شهرستان به جداولی که از قبل برای این کار و بر اساس متغیر هایی چون نوع دام ،سن ،جنس ،نوع عفونت ،نوع دام
آلوده ،ماه ،فصل و سال آلودگی طراحی شده بود ،منتقل گردید .نتایج حاصل از این مطالعات بوسیله نرم افزار  SPSS-19مورد آنالیز
آماری قرار گرفتند.
نتایج :در این مطالعه عفونت هیداتیدوز و فاسیولیازیس مورد بررسی قرار گرفت که از بین  22646راس دام کشتار شده )% 6/97( 1580
آلوده بودند .در این مطالعه مشخص گردید که بیشترین عفونت مربوط به فصل پاییز می باشد .از نظر نوع دام ،در این مطالعه گوسفندان
( )7%/22بیشتر از گاو ها ( )6%/67آلوده به عفونت هیداتیدوز و فاسیولیازیس بوده اند.
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بحث و نتیجه گیری :نتایج حاصل از مطالعه اخیر نشان داده است که هیداتیدوز و فاسیولیازیس در شهرستان سبزوار از میزان شیوع
متوسطی برخوردارند .میزان عفونت در مناطق مورد مطالعه به نسبت کمتر از استان های دیگر از کشور می باشد اما این امر نشاندهنده
فعال بودن چرخه زندگی این انگل در این شهرستان است.
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