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مقدمه :کیست هیداتید ساالنه خسارات اقتصادی زیادی به جوامع انسانی و دامداران وارد می کند.
هیداتیدوز در دام ها منجر به کاهش زیاد تولیدات دامی و ضبط اعضای آلوده در کشتارگاه می شود .مطالعه
حاضر با هدف تعیین میزان آلودگی کیست هیداتید در دام های کشتار شده در کشتارگاه اسدآباد طی سال

هیداتیدوزیس
مشترک انسان و دام
دام
اسدآباد

 1393-94انجام گرفت.
روش کار :این مطالعه ی توصیفی_تحلیلی از نوع مقطعی با بررسی  12000راس دام ،شامل  4000راس
از هریک از دام های گاو ،گوسفند و بزهای کشتارگاهی اسدآباد در استان همدان با نمونه گیری تصادفی
ساده در فاصله آذر  93تا آبان  94با استفاده از روش ماکروسکوپی ،معاینه فیزیکی و ایجاد برش در عضو
مورد مطالعه و تکمیل چک لیست انجام گرفته است .تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-12
و آزمون مجذور کای صورت پذیرفت.

فاطمه پرندین ،مربی ،گروه انگل شناسی
و قارچ شناسی پزشکی ،دانشکده پزشکی،
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،ایران
تلفن09184729403 :

ایمیلF.parandin@Yahoo.com :

تمامــی حقــوق نشــر بــرای دانشــگاه
علــوم پزشــکی همــدان محفــوظ اســت

یافته ها :شیوع آلودگی به کیست هیداتید در دام ها  10/7درصد بدست آمد .بیشترین میزان آلودگی در
گوسفندان ( 16/38درصد) و کمترین میزان در بزها ( 1/9درصد) مشاهده شد .میزان آلودگی در جنس
ماده بیشتر بود ( .)P> 0/001بیشترین و کمترین میزان آلودگی به ترتیب در فصل بهار و زمستان مشاهده
شد ( .)P=0/003باروری کیست های هیداتید در کبد گوسفند ( 77درصد) از ریه ( 47/05درصد) بیشتر
بود ،اما باروری کیست در ریه گاو ( 43/45درصد) از کبد ( 33درصد) بیشتر بود.
نتیجه گیری :با توجه به شیوع نسبتا باالی کیست هیداتید در دام های کشتارگاهی اسدآباد که خسارات
زیادی را برای دامداران ایجاد می کند .همچنین با توجه به حضور سگ سانان در مناطق آلوده و سیکل
زندگی انگل ،ریسک انتقال بیماری به انسان نیز در این مناطق زیاد می شود که این موضوع اهمیت
بهداشتی آلودگی دام ها را دو چندان می کند.

مقدمه
کیست هیداتید از مهم ترین بیماری های مشترک انسان و دام

محسوب می شوند [ ]6در حالی كه آلودگی گوشتخواران با

درجهان است که بوسیله ی مراحل الروی انگل اکینوکوکوس

مرحله بالغ کرم ،مشکل خاصی ایجاد نمی کند ،استقرار الرو

گرانولوزوس رخ می دهد [ .]5-1در چرخه تکاملی این انگل،

(كیست) آن در ارگان های گوناگون (خصوصا كبد و ریه و

گوشتخواران اهلی و وحشی بخصوص سگ ها میزبان نهایی

گاهی مغز ،قلب و نخاع) میزبان واسط از جمله انسان ،باعث

می باشند و علفخواران و انسان میزبان واسط این انگل ایجاد بیماری هیداتیدوز شده و پارگی کیست باعث می شود
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 .3مربی گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران
 .4کارشناس ارشد انگل شناسی ،گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران

بررسی میزان آلودگی کیست هیداتید در کشتارگاه اسدآباد

یزدان حمزوی و همکاران

به کیست های ثانویه شوند که خاصیت متاستیک آن شبیه [ .]24به دلیل دشواری تشخیص و درمان کیست هیداتید
سرطان است و می تواند باعث بیماری شدید و حتی كشنده و خطرات این بیماری برای انسان ،کنترل بیماری و پیش
شود [ .]11-7انسان با مصرف سبزیجات آلوده ،تماس با سگ گیری از وقوع آن در سراسر دنیا از اهمیت زیادی برخوردار
و خاک خواری به طور تصادفی به کیست هیداتید مبتال می است .بسیاری از کشور ها به خوبی این اهمیت را درک کرده
شود [ .]13 ،12کیست هیداتید در انسان بیشتر در ارگان و برنامه های جامعی را برای مبارزه با بیماری طراحی و اجرا

] [ DOI: 10.21859/psj-140358

که اجزاء آن از راه خون به بافت های دیگر رسیده و تبدیل زندگی انگل را در طبیعت به شکل وحشی حفظ می نماید

های کبد ،ریه ،کلیه ،تخمدان و صفاق مشاهده می شود [ ،9نموده اند [ .]25میزان آلودگی دام در کشور ما بین  1/5تا 64
بیشترین ارگان های آلوده شده انسان در ریه 50درصد و در [ .]26در ایران بیماری در دام های اهلی شایع است و عفونت
کبد  33درصد گزارش شده است [ .]16اهمیت بیماری در انسانی از مناطق مختلف گزارش شده است [.]32 ،31 ،15
انسان به دلیل اعضای حساس و حیاتی بدن مانند کبد ،ریه ارزیابی بیماری از لحاظ اهمیت بهداشتی و اقتصادی ،اولین
و در حیوانات علفخوار به دلیل تحمیل خسارات قابل توجه گام در تعیین اولویت ها و برنامه های کنترل و پیشگیری
به اقتصاد و دام پروری می باشد .این بیماری در هر سن و است .موضوع با وجود تنوع درون گونه ای در انگل پیچیدگی
جنس و در هر قسمتی از بدن مشاهده می شود [ ]17لیکن بیشتر یافته است .کیست هیداتید منجر به یک بیماری جدی
بیشترین میزان آلودگی در گروه سنی  15-35سال است .در انسان می شود و خسارات جبران ناپذیری را ایجاد می
محل قرارگیری کیست هیداتید در بدن انسان در  50تا  70کند [ .]29با توجه به زئونوز بودن بیماری و همچنین اهمیت
درصد موارد در کبد و  30-20درصد موارد در ریه ها می باشد بهداشتی ،پزشکی و اقتصادی بیماری ،انجام مطالعاتی درباره
[ .]18با توجه به ضرر های اقتصادی قابل توجه هیداتیدوز میزان شیوع بیماری در جمعیت های دامی و داشتن برنامه در
در بخش بهداشت عمومی و صنعت دامداری ،این بیماری به جهت پیشگیری و کنترل موثر بیماری در درجه اول مستلزم
عنوان یکی از مشکالت مهم بهداشتی و اقتصادی و همچنین

داشتن اطالعات کافی در زمینه الگو های انتقال بیماری در

به عنوان بیماری نوپدید و بازپدید مطرح است [.]6

مناطق بومی است و این کنترل آن کامال ضروری است .به

هیداتیدوزیس انتشار جهانی داشته و در برخی از مناطق یقین میتوان گفت که کشتارگاه تنها و بهترین محل برای
دنیا مانند استرالیا ،شمال آفریقا ،خاور دور و خاور میانه به تخمین قریب به یقین میزان آلودگی ها هستند زیرا بیماری
صورت اندمیک است ،این بیماری در اغلب نقاط ایران بومی هائی نظیر هیداتیدوز ،فاسیولوز ،دیکروسلیوز با چشم غیر
است [ ]20و در برخی مناطق فرا بومی است [ ]22 ،21و مسلح قابل مشاهده و تشخیص هستند و بر این اساس نیز اندام
هنوز بعنوان یک مشکل بهداشتی باقی مانده است [ .]23های آلوده ضبط و از چرخه مصرف خارج می گرند [ .]33در
طبق بررسی  Eshmitو  Robertsفقط تعداد مبتالیان به ایران به دلیل تنوع اقلیمی و پراکندگی میزبانان انگل ،شیوع
انواع کرم ها در جهان  4/5میلیارد نفر و تعداد کودکان مبتال آلودگی به کیست هیداتید در مناطق مختلف کشور متفاوت
به انواع کرم ها در ایاالت متحده آمریکا حدود  55میلیون می باشد [ .]34 ،27به دلیل وجود دامپروری در این مناطق
نفر برآورد شده است [ .]29استان خراسان ،قسمت شمال و زیاد بودن سگ ها و آزاد بودن آنها در نزدیکی به خانه ها
شرقی ایران باالترین میزان شیوع کیست هیداتید در ایران و بچه ها و بقیه افراد منطقه ،چرخه انتقال آلودگی به آسانی
را دارد [ ]15در ایران سگ های ولگرد و گله نقش مهمی برقرار است و انتقال بیماری براحتی انجام پذیر است .افرادی
در انتشار آلودگی دارند ولی گوشتخواران وحشی مانند که در تماس بیشتر با سگ ها هستند در مقایسه با دیگر افراد
شغال زرد و روباه قرمز نیز در برخی مناطق کشور چرخه به راحتی آلوده می شوند و همچنین میزان آلودگی در بین
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 .]14در مطالعه ی  Ahmad Salemدر سال  2011در موریتانی

درصد در گوسفند ،بز ،گاو ،گاومیش و شتر گزارش شده است

مجله علمی پژوهان

دوره  ،14شماره  ،3بهار 1395

افرادی که به سگ هایشان الشه ها و امعا و احشا گوسفندان

بیشتر از  12000راس دام نمونه برداری شد و به سه دسته

و حیوانات کشتار شده خود را می دادند ،بیشتر است به دلیل

 4000تایی گاو ،گوسفند و بز تقسیم شدند .روش بررسی شامل

این که این امعا و احشا حاوی کیست بوده و سگ ها با خوردن

تکمیل چک لیستی که از متغیر های مطالعات مشابه بدست

این ها به کرم بالغ آلوده شده و باعث پخش و دفع تخم آلوده

آمد [ ]27و شامل اطالعاتی مانند نوع ،سن و جنس دام و

انگل در محیط زندگی افراد و آلودگی بیشتر محیط می شوند

سپس مطالعه و بررسی مستقیم یا ماکروسکوپی دو عضو کبد

[ ]19و از طرفی تولید سبزیجات خام در حومه شهر و آلودگی

] [ DOI: 10.21859/psj-140358

محاسبه شد و مقدار  7158بدست آمد که برای اطمینان

و ریه الشه های دام های کشتار شده از نظر کیست هیداتید

آنها به تخم انگل ها و عدم آگاهی کافی مردم در خصوص
انتقال بیماری و نحوه ابتال به آن خود دلیلی دیگر است که

فیزیکی با ایجاد برش در اعضای کبد و ریه دام ها ،که شایع

باعث تشکیل کیست هیداتید در ارگان های مختلف میزبانان

ترین محل ابتالست ،مورد مطالعه قرار گرفتند .برای تعیین

واسط از جمله انسان می شود .برحسب جایگاه تشکیل کیست

شدت آلودگی تعداد کیست ها شمارش می شدند .دام ها از

در هر ارگان ،عالئم بالینی و متفاوتی مشاهده می شود .کیست

نظر شدت آلودگی به دو دسته تقسیم شدند -1 :عفونت خفیف

ها بیشتر در کبد ( 75درصد) و در ریه ها ( 5-15درصد)

( 1-10کیست)  -2عفونت شدید (بیشتر از  10کیست) [.]28

تشکیل می شوند [ .]26با توجه به بومی بودن هیداتیدوز

در نهایت اطالعات جمع آوری شده در چک لیست به کمک

در جمعیت انسانی و دامی ایران ،این مطالعه با هدف بررسی

شیوع بیماری و اهمیت بهداشتی آن در جمعیت های دامی نرم افزار SPSS-12و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون مجذر
کشتارگاه اسدآباد در استان همدان و ارائه راه کارهایی جهت کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج به صورت جداول
و نمودار های توصیفی بیان شدند .سطح معناداری در مطالعه

پیش گیری و کنترل بیماری به عنوان یکی از اولویت های

حاضر ( )P> 0/001در نظر گرفته شد.

بهداشتی منطقه انجام گرفت .لذا هدف از این مطالعه بیان
اهمیت بهداشتی و تعیین فراوانی بیماری کیست هیداتید در

دام کشتارشده در کشتارگاه اسدآبا د در استان همدان می یافته ها
باشد تا بتواند با بیان اهمیت بیماری مسئولین را در اتخاذ همانطور که در جدول  1مشاهده می شود شیوع آلودگی به
تصمیمات مناسب جهت کنترل و پیش گیری بیماری و برنامه کیست هیداتید در گوسفند  16/38درصد ،در گاو 13/83
درصد و در بز  1/9درصد تعیین گردید .بیشترین میزان

ریزی یاری رساند.

آلودگی به کیست هیداتید در گوسفند ( 16/38درصد)

روش کار

و کمترین میزان در بز ( 1/9درصد) مشاهده گردید .بین

این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی_مقطعی می باشد .جامعه میزان آلودگی در گاو ،گوسفند و بز ارتباط آماری معناداری
آماری مورد بررسی دام های گاو ،گوسفند و بزهای کشتارگاه دیده شد ( .)P>0/001همچنین میزان آلودگی در هر سه

اسدآبا د در استان همدان در سال های  1393-1394بودند .نوع دام در جنس ماده بیشتر از جنس نر بود ( .)P>0/001
نمونه گیری به صورت تصادفی ساده در فاصله ماه های آذر در جدول 2مشاهده می شود که باالترین میزان آلودگی

 1393تا آبان  1394انجام گرفت .پس از انجام هماهنگی الزم درفصل بهار ( 24/83درصد) و کمترین میزان آلودگی
با مراجعه به کشتارگاه در طول زمان جمع آوری اطالعات ،درفصل زمستان ( 2/8درصد) بوده است (.)P=0/003
نمونه ها انتخاب گردیدند .حجم نمونه با توجه به شیوع آلودگی در جدول  3میزان آلودگی کبد و ریه به کیست هیداتید درهر
محاسبه شده در مطالعه  Fallahو همکارانش [ ]42 ،27با سه نوع دام مقایسه شده است .همانطور که مالحظه می شود
فرمول  ،P=0/123سطح اطمینان  1-α=%99و دقت  d=%1بیشترین تعداد کیست های هیداتید در کبد بوده است.
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بود .بررسی وضعیت ظاهری ،مشاهده مستقیم چشمی ،معاینه

بررسی میزان آلودگی کیست هیداتید در کشتارگاه اسدآباد

یزدان حمزوی و همکاران

ماده

جنس

مجموع نر و ماده

نر

گاو

800

(543)67/88

3200

(100)3/13

4000

(533)13/83

P>0/001

گوسفند

800

(500)62/5

3200

(155)4/84

4000

(655)16/38

P>0/001

بز

800

(66)8/25

3200

(10)0/31

4000

(76)1/9

P>0/001

جمع

2400

(1019)42/46

9600

(265)2/76

12000

(1284)10/7

جدول  .2فراوانی آلودگی به کیست هیداتید در دام ها برحسب فصول مختلف در سال 1393
فصل

فصل تابستان

فصل بهار

فصل زمستان

فصل پائیز

نوع دام

تعداد کل

تعداد آلوده
(درصد)

تعداد کل

تعداد آلوده
(درصد)

تعداد کل

تعداد آلوده
(درصد)

تعداد کل

تعداد آلوده
(درصد)

گاو

1000

(300)30

1000

(140)14

1000

(60)6

1000

(53)5/3

1000

(400)40

1000

(150)15

1000

(80)8

1000

(25)2/5

1000

(45)4/5

1000

(15)1/5

1000

(10)1

1000

(6)0/6

3000

(745)24/83

3000

(305)10/17

3000

(150)5

3000

(84)2/8

گوسفند
بز
جمع

جدول .3فراوانی آلودگی به کیست هیداتید در دام ها برحسب عضو آلوده در سال 1393
اندام

ریه

کبد

دام

تعداد

کمتر از10کیست
تعداد (درصد)

بیشتر از10کیست
تعداد (درصد)

تعداد

کمتر از 10کیست
تعداد (درصد)

بیشتر از 10کیست
تعداد (درصد)

گاو

300

(200)66/67

(100)33/33

290

(200)68/97

(90)31/03

گوسفند

400

(280)70

(120)30

340

(240)70/59

(100)29/41

بز

40

(30)75

(10)25

36

(24)66/67

(12)33/33

بحث
همان گونه که مالحظه گردید در این مطالعه میزان شیوع

گوسفندان  13/7درصد در بز  1/8درصد و در گاو  16/2درصد

آلودگی به کیست هیداتید در دام های بررسی شده به طور

گزارش گردید [ .]27پائین بودن میزان آلودگی بز به کیست

کلی  10/7درصد بود .بیشترین میزان شیوع کیست هیداتید در

هیداتید در مطالعه مزبور با مطالعه ما هم خوانی دارد .این امر

دام های کشتار گاه اسدآباد در سال  93به ترتیب در گوسفند

می تواند ناشی از حساسیت کمتر بز به این انگل در اثر وجود

( 16/38درصد) ،گاو ( 13/83درصد) و بز ( 1/9درصد) دیده

آنتی بادی های محافظت کننده علیه الرو انگل باشد .همچنین

شد و این تفاوت از نظر آماری معنادار بود .در مطالعه Fallah

عادت تغذیه ای بز که تغذیه از سر شاخه ها را ترجیح می

و همکارانش در همدان در سال  2010میزان آلودگی در

دهد در ابتالی کمتر آنها به کیست هیداتید می تواند مؤثر
61
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نوع دام

تعداد کل

تعداد آلوده
(درصد)

تعداد کل

تعداد آلوده
(درصد)

تعداد کل

تعداد آلوده
(درصد)

سطح
معنیداری

] [ DOI: 10.21859/psj-140358

جدول  .1فراوانی آلودگی به کیست هیداتید در دام ها بر حسب نوع و جنس دام در سال 1393

مجله علمی پژوهان

دوره  ،14شماره  ،3بهار 1395

کشور و همچنین در چهارمحال بختیاری میزان آلودگی بترتیب کیست هیداتید در دام های جنس ماده در گاوها ( 52/6درصد)
 5/5درصد و  4/8درصد گزارش شده است [ ]25در مطالعه و در جنس نر ( 15/4درصد) ،در گوسفندان جنس ماده (79/1
 Yakhchaliو همکارانش در سال  2005نیز شیوع آلودگی

درصد) و در جنس نر ( 34/8درصد) ،در بزهای جنس ما ده

به کیست هیداتید در سنندج در گوسفند  6/1درصد در گاو ( 20/5درصد) و در جنس نر ( 19درصد) بود [ ]40که نتیجه
 9/7درصد بوده است [ .]36در مطالعه  Dalimiو همکارانش این مطالعه با مطالعه ما هم خوانی دارد .علت این امر می تواند

] [ DOI: 10.21859/psj-140358

باشد [ .]27بر اساس مطالعات انجام شده دراستان های غرب

شده توسط  Daryaniو همکارانش در سال  2007میزان شیوع

در ارومیه در سال  2006میزان آلودگی در گوسفندان  8/49به دلیل نگهداری دام های جنس ماده تا سنین پیری به منظور
گزارش شده است [ .]37در مطالعه ای  Azamiو همکارانش آنها نسبت به دام های جنس نر ،بالطبع بیشتر در معرض مواجه
شیوع آلودگی در گوسفند  16/4درصد ،بز  3/1درصد و در با آلودگی های انگلی قرار می گیرند و احتمال آلوده شدن آنها
گاو  6/5درصد گزارش نموده اند [ .]28نتایج این مطالعات بیشتر است و همچنین ضعیف شدن سیستم ایمنی در دام های
درمقایسه با مطالعه ما میزان آلودگی کمتری را نشان می دهد .ماده در هنگام بارداری نیز می تواند از علل پیشرفت آلودگی
در مطالعه  Dalimiو همکارانش درسال 2002متوسط میزان باشد اما دام های جنس نر وقتی به یک سقف وزنی خاصی می
آلودگی گوسفند در ایران  10درصد و در گاو  12درصد گزارش رسند کشتار می شوند ،بنابراین طول عمر کمتر دام های جنس
شده است [ .]34بنابراین مشاهده می شود که میزان آلودگی به نر باعث می شود که نسبت به دام های ماده کمتر در معرض
کیست هیداتید در گوسفند و گاو در مطالعه ما اندکی از میزان مواجهه با آلودگی های انگلی قرار بگیرند و احتمال آلوده شدن
آلودگی این دام ها در کشور بیشتر است .در گزارش  Dalimiو آنها کمتراست [.]27
همکارانش در سال  2002میزان آلودگی از استان لرستان در در مطالعه ما بیشترین موارد بیماری در فصل بهار (24/83
گوسفند ها  25/29درصد در بزها  11/08درصد و در گاوها درصد) و کمترین موارد در زمستان ( 2/8درصد) مشاهده
 55/94درصد و از کردستان میزان آلودگی در گوسفندان گردید .در مطالعه  Ibrahimو همکارانش در سال 2010
 5/43درصد در بزها  3/06درصد و در گاوها  9/49درصد و بیشترین موارد بیماری در گاو و گوسفند در فصل بهار گزارش
در ایالم در گوسفندان  22/97درصد در بزها  7/19درصد و گردید [ ]41که نتیجه مطالعه حاضر بامطالعه ما همخوانی دارد.
در گاوها  33/83درصد گزارش گردید [ .]34همچنین مطالعه

در این مطالعه باروری کیست در کبد گوسفند ( 77درصد) و

انجام شده توسط  Scalaو همکارانش در سال  2006نشان می

در ریه ها ( 47/06درصد) بود  .اما باروری کیست در ریه گاوها

دهد که میزان فراوانی بیماری در منطقه ساردینیا ایتالیا 75

( )43/45و در کبد ( 33درصد) بود که این نتایج با مطالعه

درصد می باشد [ .]38همچنین بررسی انجام شده در مقدونیه،

 Azamiو همکاران همخوانی داشت [ .]28در پایان الزم به

میزان فراوانی را  19/03درصد اعالم نموده اند [ .]39نتایج این ذکراست که با توجه به اینکه اندازه کیست هیداتید از زمان
مطالعات در مقایسه با مطالعه ما میزان شیوع آلودگی بیشتری

شروع تشکیل آن دربافت های مختلف بدن دام از حدود 50

را نشان می دهند .نتایج مطالعات مختلف کشتارگاهی در ایران میکرون شروع می شود و طی هر سال تقریبا یک سانت به
و جهان حاکی از تنوع آلودگی به کیست هیداتید با فراوانی

قطر آن اضافه می شود لذا به نظر می رسد که امار ارائه شده از

بین  1/5تا  70درصد گزارش شده است [ .]31 ،30همچنین

شیوع کیست هیداتید در دام ها از مقدار واقعی آن کمتر باشد.

در این مطالعه میزان شیوع کیست هیداتید در دام های جنس

این امر به دلیل محدودیت این مطالعه در استفاده از روش های

ماده ( 42/46درصد) و در جنس نر ( 2/76درصد) بود که ماکروسکوپی در کشتارگاهی است که فقط کیست های بزرگ
این اختالف نیز از نظر آماری معنادار بود .در مطالعه انجام دیده می شوند .نقطه قوت این مطالعه حجم باالی نمونه بود.
62
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درصد ،در گاوها  12/65درصد و در گاومیش ها  12/44درصد تولید مثل و تکثیر و تولید شیر باشد و به علت طول عمر بیشتر
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یزدان حمزوی و همکاران

.جوامع انسانی و نیز کاهش خسارات در دام ها اقدام نمایند
تشکر و قدردانی
بدینوسیله از پرسنل کشتارگاه اسد آباد که در جمع آوری نمونه
ها و انجام این تحقیق صمیمانه ما را یاری نمودند کمال تشکر

نتیجه گیری
تشخیص قطعی بیماری کیست هیداتید در کالبدگشائی و پس
 از جمله عوامل باال،از بازرسی و کشتاردام صورت می گیرد
بودن میزان آلودگی دام های کشتارشده در اسدآباد می توان
 وجود سگ های ولگرد،به انجام کشتار های غیر بهداشتی

و قدردانی را داریم

و گله بدون کنترل بهداشتی که باعث تداوم چرخه انگل در

تضاد منافع

بیماری کیست هیداتید برای بهداشت و سالمت جوامع انسانی

این مطالعه برای نویسندگان هیچگونه تضاد منافعی نداشته
.است

 این مسئله بیانگر وجود خطر بالقوه.محیط می گردد اشاره نمود
می باشد و الزم است که کارشناسان و مسئولین بهداشتی با
راهکارهای علمی نسبت به کنترل و پیش گیری از بیماری در
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Introduction: Annually, hydatid cyst causes great economic losses to communities and farmers. Hydatidosis in livestock results in a significant decrease
in livestock production and seizure of infected organs of the animals at slaugh-
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terhouses. Thus, this study aimed to investigate the pollution rate of hydatid
cyst in slaughtered livestock in Asadabad Slaughterhouse during the period of
2014-2015
Methods: In this cross-sectional analytic-descriptive study, by using the simple random sampling a total of 4000 cattle: 4000 sheep and 4000 goat from
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November 2014 to October 2015 were selected to be studied via the macroscopic method clinical examination cutting the organ under study and checklist completion. The data were analyzed by SPSS-21 using the Chi-square test.
Results: The prevalence of hydatid cysts in livestock was 10.7%. Sheep were
the most infected (16.38%) and goats were the least infected (1.9%).The females were more infected than the males (P<0.001). The highest and lowest
rates of infection were observed in spring and winter, respectively (P<0.003).
In sheep, the fertility of hydatid cysts in liver (77%) was more than lung
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(47.05%), whereas in calves the fertility of hydatid cysts in lung (43.45%)
was more than liver (33%).
Conclusion: Considering the relatively high prevalence of hydatid cyst in
slaughtered livestock of Asadabad, causing great losses for farmers and the
presence of canines in polluted areas and the life cycle of the parasite, the risk
of disease transmission to human is high in these areas. Therefore, the importance of health issues of slaughtered livestock should be taken very seriously.
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