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چکید ه 
         شیســتوزوما ترکستانیکم یکی از گونه هاي جنس شیســتوزوما و از خانواده شیستوزوماتیده می باشد که موجب خسارات 
اقتصادي از جمله کاهش فراورده هاي دامي از قبیل توقف رشــد، کاهش پشم، گوشــت و وزن گوسفندان دامداري ها مي شود. 
آلودگی به این انگل از ترکســتان )کشورهاي آسیاي میانه شامل ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و قزاقستان(، روسیه، چین، 
مغولســتان، پاکستان، عراق، ترکیه و ایران گزارش شده است. شیســتوزومیوزیس یکي از بیماري هاي انگلي مي باشد که موجب 
خسارات اقتصادي در دامداري ها مي شود و طبق گزارش هاي موجود این بیماري در شمال، بعضي از مناطق مرکزي و جنوب ایران 
شــایع مي باشد. در این مطالعه بعد از مرور مطالعات انجام شــده در زمینه وضعیت آلودگي شیستوزوما، وضع کنوني آلودگي در 
کشور مشخص شده و بعد از اشاره به بعضي خسارات ناشي از آلودگي در گوسفندان، راه هاي کنترل اصولي بحث شده است. عالوه 
بر آن نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها در امر کنترل بیماري، معرفي و در نهایت راهکارهاي پیشــگیري، مبارزه و کنترل و 

برنامه هاي الزم ارائه شده اند.
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Schistosoma turkestanicum from schistosoma genus and family Schistosomatidae is an important agent of parasitologi-
cal infection in sheep. Schistosomiosis as one of the parasitic infections may give rise to serious problems in animal 
husbandry such as decrease in product of wool, milk, meat and other bestial products that finally lead to an economic 
detriment.  This parasite has been reported from Russia, China, Turkestan )Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan,   
and Uzbekistan), Pakistan, Iraq, Turkey and Iran. Schistosomiosis, as one of the parasitic infections, may give rise to 
serious economic problems in animal husbandry. According to some reports, this infection is prevalent in North, some 
central and Southern parts of Iran. In this study, different studies about schistosomiosis infection were reviewed, present 
situation of infection was described and economic losses of the infection in sheep were argued. In addition, strengths 
and weaknesses, opportunities and threats related to the situation of schistosomiosis infection control were introduced. 
Finally strategies and plans for schistosomiosis infection control were described.
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مقدمه
ترکستانیكم  پهن شیستوزوما  کرم  از  ناشي  بیماري     شیستوزومیوزیس 
از جمله کاهش فرآورده هاي دامي  اقتصادي  مي باشد که موجب خسارات 
از قبیل توقف رشد، کاهش وزن، پشم و گوشت در گوسفندان دامداري ها 
تلف  آزمایش مدفوع  و در دام  با  زنده  بیماري در دام  مي شود. تشخیص 
بالغ در رگ هاي روده بند مي باشد. کرم  با کالبدگشایي و دیدن کرم  شده 
 karimi, 2014a;) زندگي مي کند  اصلي  میزبان  روده بند  در رگ هاي  بالغ 
Yamaguti, 1958   1987;  Soulsby 1982; Urquhart) و ضایعات متعددي 
چون گرانولوماتوز ناشي از توقف تخم در اعضاي مختلف بدن مانند روده ها و 
کبد ایجاد مي کند و در صورت آلودگي شدید موجب اسهال، الغري، ضعف، 

بي حالي و کاهش فراورده هاي دامي مي شود. 
     ابتال به این انگل تقریبا از تمام نقاط ایران گزارش شده است و آلودگي 
به این کرم مي تواند یكي از عوامل مؤثر در کاهش تولیدات دام در ایران به 

  .(Eslami, 1998) شمار آید
         شیستوزومیوزیس تقریبا در همه نقاط ایران نه تنها در گوسفند و بز 
بلكه در سایر دام ها نیز وجود دارد و شدت و ضعف آن به شرایط اکولوژیكي 
محیط و پراکندگي میزبان هاي واسط انگل بستگي دارد. به عنوان مثال آب 
و هواي شمال ایران محیط مناسبي را براي رشد و تكثیر انواع حلزون هاي 
میزبان واسط  این انگل فراهم آورده است. بنابراین مي توان انتظار داشت 
که شیوع بیماري در بین دام هاي این مناطق بیشتر از نواحي دیگر باشد. 
رشد  براي  کافي  رطوبت  که  مناطقي  ویژه  به  زاگرس  ارتفاعات  همچنین 

.(Karimi,  2005) حلزون وجود دارد مستعد شیوع  این بیماري مي باشد
توسط   1913 سال  در  بار  نخستین  ترکستانیكم   شیستوزوما  انگل       
  Machatti  and) اسكریابین از ترکستان روسیه در گاو و توسط مک آتی

Chadwick, 1936) از عراق در حیوانات بزرگ گزارش شد. پس از آن توسط 
هسو )1952( از چین شمالي و عبد السالم و سرور از پاکستان در گوسفند 
گزارش شده است (Abdulssalam and Sarwar, 1952) گونه شیستوزوما 
دسته   ،(Plathyhelminthes) پهن  کرم هاي  شاخه  زیر  در  ترکستانیكم 
خانواده   ،(Prosostomata) پروزوستوماتا  راسته   ،(Trematoda) ترماتودها 
دارد قرار  شیستوزوما  جنس  و   (Schistosomatidae)  شیستوزوماتیده 

(Yamaguti, 1958  Soulsby, 1982). انگل بالغ در رگ هاي خوني روده بند 
و سیاه رگ هاي کبدي حیوانات مختلف مانند گوسفند، بز، گاو، گاومیش، 
موارد  در  ولي  مي برد.  سر  به  گراز  و  موش  گربه،  شتر،  قاطر،  االغ،  اسب، 
همه گیري از اکثر اندام ها مانند روده بند، کبد، ریه، مثانه، قلب، کلیه ها، غدد 
 Soulsby, 1982; Yamaguti, 1958;) لنفاوي و طحال نیز جدا شده است

 .(Eslami et al, 1998
ریه و داخل محوطه  اطراف قلب،       در کالبدگشایي دام هاي مبتال در 
تحلیل  و  لنفاوي  غدد  شدن  بزرگ  و  مي شود  دیده  سروزي  مایع  شكمي 
رفتن چربي هاي بدن به وجود مي آید. روده ها عالوه بر قطور و ضخیم شدن، 
اندازه ریه و کبد بزرگ تر از حد طبیعي مي شود.  متورم و خیزدار شده و 
قوام سفت و  با  یا منتشر  تیره کانوني  نواحي  ریه  در قطعات دیافراگمایي 

  .(Karimi, 2014a) برجسته همراه با نواحي خونریزي به وجود مي آید
     در بررسي ریزبیني بافت ریه در فرم خفیف کانون هاي پرخون و تخم انگل 
دیده مي شود و در آلودگي شدید در اطراف تخم ها گرانولوماهاي کوچک 
و  ائوزینوفیل ها  تلیویید،  اپي  آماسي  یاخته هاي  که  شده  تشكیل  بزرگ  و 
لنفوسیت ها در آن نفوذ مي کنند. ضایعات کبد عمدتا محدود به فضاي باب 
بوده اگرچه در برخي موارد پارانشیم لوبول نیز درگیر شده و  مانند ریه ولي 
با شدت بیشتر در اطراف تخم ها گرانولوما تشكیل شده که با نكروز و فیبروز 
همراه مي باشد. در داخل سیاه رگ هاي باب عالوه بر مقطع انگل، ضایعات  
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Thrombophlebitis, Endophlebitis انسدادي، هیپرتروفي و ضخیم شدن 
دیواره رگ ها به وجود مي آید. 

     در داخل مخاط و زیر مخاط لوله گوارش مقاطع تخم انگل و واکنش هاي 
آماسي و در سیاه رگ هاي زیر مخاط مقاطع انگل دیده مي شود. در رگ هاي 
روده بند پرخوني شدید و ترومبوز در حال سازمان یافتن به وجود مي آید

.(Karimi,  2005;  Maleki et al, 1994)
گوساله  بز،  گوسفند،  گاو،  تجربي  کردن  آلوده  با   )1973( مسعود       
را  انگل  بیماریزایي  ترکستانیكم  شیستوزوما  سرکر  تعدادي  با  گاومیش 
مورد بررسي قرار داد. از میان حیوانات تحت بررسي گاو، گوسفند و بز از 
گوساله  گاومیش حساس تر بودند. نشانه هاي درمانگاهي با ناآرامي و الغري 
حیوانات شروع شده، متعاقب آن با عالئمي از قبیل اسهال بدبو، موهاي زبر 
 .(Massoud,1973) و خشن و محوطه ي شكمي فرو رفته جلب نظر مي کند
در همه گیري شیستوزومیوزیس در گوسفندان بابلسر نشانه هاي درمانگاهي 
شامل اسهال، توقف رشد، کاهش وزن، ضعف و بي حالي شدید، تب، تجمع 
مایع در اطراف پلک چشم، خشک و خشن شدن پشم، مو ریختگي باالي 
ناحیه بخلق تا زانو مشاهده شد. در گله هاي آلوده بین40 تا  60  درصد 

.(Hosseini et al 1997,) گوسفندان تلف شدند
      از عواملي که در شیوع بیماري مؤثرند مي توان به وجود آب و هواي 
مساعد با درصد رطوبت باال، گونه، جنس، سن دام، مدیریت گله، تراکم و 
نحوه تغذیه )چراي مرتع(، وجود تاالب یا مرداب هاي آب شیرین و یا جریان 
آب هاي کند، کوچ گله ها، میزبان واسط و میزبان هاي نهایي مشترك اشاره 

.(Eslami, 1998) کرد
     شیستوزومیوزیس در مكان هاي پر آب وسیع و دائمي نظیر حوضچه ها، 
دریاچه ها و چراگاه هاي مرطوب انتشار فراواني دارد. کلید تعیین کننده در 
همه گیري بیماري فراواني نسبي میزبان هاي واسط، نهایي و توانایي و رشد 

.(Eslami, 1998) بقاي آن ها در محیط مي باشد
     شیوع آلودگي در مناطق یاد شده به علت وجود آب و هواي مساعد، 
وجود میزبان واسط )حلزون( و تعداد فراوان میزبان نهایي مانند گوسفند، 
  .(Eslami, 1998) بز، گاو، گاومیش، اسب، االغ، قاطر، شتر و گراز مي باشد
انتقال  در  گاو  ولي  ندارند  آب  به  ورود  به  تمایلي  بز  و  گوسفند     
شیستوزومیوزیس نقش مهمي دارد. گاو و اسب ممكن است هنگامي که به 
علت گرما در آب هاي کم عمق سدها و رودخانه ها حرکت مي کنند به انگل 
آلوده مخلوط  با مدفوع حیوانات  آبشخور  بر آن هرگاه  مبتال شوند. عالوه 
شود و حلزون هم به این آبشخورها راه یابد آلودگي از راه دهان و از طریق 
نوشیدن آب هم صورت مي گیرد. معموال گاو از طریق عبور انگل از پوست 
و یا دهان مبتال مي شود. در صورتي که گوسفند و بز با نوشیدن آب آلوده 
قرار  استفاده  مورد  دام ها  براي  آبشخوري که  نوع  بنابراین  بیمار مي شوند. 
 Hansen) دارد آلودگي  انتقال  و  تداوم  در  کننده اي  تعیین  نقش  مي گیرد 

.(and Brian, 1994
نسبي در سال  و رطوبت  بارندگي  میانگین درجه حرارت،  اساس  بر       
ناحیه )1( شمال رشته  به 4 منطقه آب و هوایي شامل  را  ایران  مي توان 
البرز و اطراف دریاي مازندران، ناحیه )2( جنوب رشته کوه هاي  کوه هاي 
البرز،  فالت مرکزي از آذربایجان غربي تا خراسان، ناحیه )3( نواحي اطراف 
خلیج فارس تا رودخانه دجله در مرز عراق و ناحیه )4( کویر مرکزي تقسیم 

.(Skerman  and  Hilard, 1967) کرد

   جز در منطقه )4( که دام اهلي پرورش داده نمي شود شیوع آلودگي هاي 
شیستوزوما  آلودگي  دارد.  فرق  هم  با  دیگر  منطقه  سه  در  دام ها  انگلي 
آذربایجان  در  ماکو   )2( )ناحیه  )مازندران(،   )1( ناحیه  از  ترکستانیكم  
غربي، اقلید فارس و اصفهان و ناحیه )3( )خوزستان ( گزارش شده است. 
است لیمنه آ گدروزیانا  ایران  در  ترماتود  این  واسط  میزبان  دیگر   از طرف 

;Karimi,2008;  Massoud, 1973;  Karimi,2005) ) Eslami, 1998
 (Mansourian,1972) با بررسي پراکندگي حلزون هاي آب شیرین ایران     
دارند.  وجود  کشور  نقاط  کلیه  در  حلزون ها  این  که  است  شده  مشخص 
بنابراین امكان آلودگي دام ها به شیستوزوما ترکستانیكم در دام هاي نواحي 
آلوده شدن دام ها در  به شرایط جوي،  توجه  با  دارد.  ایران وجود  مختلف 
منطقه 1 و2 غیر از زمستان در سایر فصول امكان پذیر است و خوزستان 
و  واسط کم  میزبان  براي رشد حلزون  نیز شرایط  زمستان  در  )ناحیه 3( 
فاسیولوز  مانند  بیش  کم  آن  به  آلودگي  الگوي  و  مي باشد  مساعد  بیش 
و  انگل مبتال مي شوند  این  به  پاییز  و  بهار  بنابراین دام ها عمدتا  مي باشد. 

شیستوزومیوزیس پاییزه از اهمیت بیشتري برخوردار است.  
     عالوه بر آن بارندگي شدید در هر موقع از سال غیر از زمستان و ایجاد 
منظور  به  بندها  آب  ایجاد  کانال کشي،  و  سدسازي  آب،  جدید  برکه هاي 
پرورش ماهي و یا صید پرندگان محیط را براي رشد حلزون میزبان واسط 
مانند  انگل  اصلي  میزبان هاي  ضمنا  کرد.  خواهد  مساعد  بیماري  شیوع  و 
گوسفند، بز، گاو، گاومیش، االغ و گراز باعث شده اند که ایران به صورت یكي 

.(Eslami, 1998) از کانون هاي مهم شیستوزومیوزیس در آید
مازندران  استان  در  شیستوزومیوزیس  مهم  کانون هاي  از  یكي  در       
)جویبار( مطالعات همه گیرشناسي نشان داد علي رغم عدم شكایت و اطالع 
گوسفندداران از تداوم آلودگي، در 17/5 درصد گله و 7/2 درصد گوسفندان 
بر  افزایش سن  با  که  داشت  وجود  آلودگي  درمانگاهي  تحت  فرم  به  ابتال 
تعداد مبتالیان افزوده شده است )5 درصد در یک سالگي و 46/6 درصد 
از 4 سال به باال(. بنابراین بر اساس یافته ها و وجود حلزون میزبان واسط 
در کلیه نواحي همه گیري هاي قبلي، در صورت مساعد شدن درجه حرارت 
 Eslami,) باشیم  تلفات  با  ممكن است شاهد همه گیري هاي جدید همراه 

.(1998
Hos-) و بابلسر )Maleki et al, 1994( 1373 در اقلید فارس      در سال

seini et al 1997) دو اپیدمي رخ داد که میزان بارندگي در بابلسر و اطراف 
آن بیشتر از سال هاي قبل بود و همین امر باعث شد که اپیدمي به وجود 
آید و در اقلید فارس نیز چنین بود. درمان با پرازي کوانتل اثر نداشت. از 
قلب، ریه ها، کلیه ها و غدد لنفاوي جدا شده و داروي پرازي کوانتل کرم ها 
را نكشته بود. با توجه به گزارش تورم پوست سرکري ناشي از سرکر این 
ترماتود در ایران (Sahba and Malek, 1979) ضایعات آلودگي در انسان و 
ایجاد تورم پوست سرکري بایستي مورد توجه مقامات بهداشتي قرارگیرد. 
در ایران نخستین بار در سال 1962 هنگام اجراي طرح نمونه اي بیالرزیوز 
بعد  داده شد.  (Dezful Bilharziosis Pilot Project) تشخیص  دزفول  در 
Ghadirian and Hog-)  در بابلسر و اصفهان از گوسفند و گاو گزارش شد

hooghi, 1973 Massoud, 1973;  Ale –Dawood, 1963; (. پس از آن ارفع 
و همكاران )1965( در کشتارگاه تهران و مسعود )1973( آلودگي را در 
حیوانات بزرگ گزارش کردند. در بررسي اخیر 30/3 درصد گاوها، 15/6 
درصد گوسفندها، 6/7 درصد بزها و 21 درصد گاومیش ها به این انگل آلوده 



22
در

پژوهشوسازندگی

 .(Ale -Dawood, 1963) بودند
     تخم انگل در آزمایش مدفوع 12/2 درصد گوسفندان در اصفهان دیده 
نمونه  شد (Ghadirian and Hoghooghi, 1973). در سال 1382، 1300 
روش هاي  با  و  جمع آوري  شادگان  مختلف  روستاهاي  از  گوسفند  مدفوع 
مختلف انگل شناسي آزمایش شد که نتیجه 13/4 درصد آلودگي را نشان 
داد (Karimi et al, 2005). در مطالعه اي که  بین سال هاي 1384تا 1386 
در استان مازندران در دو مرحله فصول گرم )بهار و تابستان( و سرد )پائیز 
و زمستان( انجام گرفت به طور متوسط 15درصد گوسفندان آلودگي به این 

 .(Karimi et al , 2014a) ترماتود را نشان دادند
     وجود آب و هواي مساعد در منطقه به همراه میزبان واسط و نهایي 
در  دام ها  که  در صورتي  و  نموده  مهیا  دام ها  مبتال شدن  براي  را  شرایط 
معرض تعداد فراواني سرکر، شیستوزوما قرار گیرند قطعا امكان همه گیري 

در منطقه به وجود خواهد آمد.
     وجود رابطه معني دار بین سن و آلودگي در دام ها انجام نشده است 
ولي آلودگي کمتر در گوسفندان زیر یک سال نشان دهنده حساسیت بیشتر 
گوسفندان بالغ به این ترماتود و یا شدت آلودگي محیطي در مناطق آلوده 

 .(Eslami, 1998) مي باشد
انتقال آلودگي به سایر نقاط را       ییالق و قشالق رفتن دام ها احتمال 
بیشتر مي کند و وجود میزبان هاي متعدد در منطقه مانند گاو، گاومیش، 
تک سمي ها و غیره سبب تداوم و ماندگاري انگل در منطقه مي شود ولي 
آلودگي در حدي نیست که مشكالت اقتصادي ایجاد نماید بنابراین انگل در 

زمان هاي هاي خاصي تلفات مي دهد. 
     در حال حاضر انگل به صورت بومي در استان هاي مازندران، فارس، 

خوزستان، کرمانشاه، گیالن و اصفهان وجود دارد. 
     در چین و کشورهاي آسیاي مرکزي کم و بیش تحقیقاتي درباره انگل 
به  از آسیا است و آلودگي  انگل بومي منطقه خاصي  اما  انجام شده است 
صورت یک کمربند از شمال شرقي چین تا جنوب غربي ایران کشیده شده 
توسط  انگل  کنترل  و  پیشگیري  شناسایي،  جهت  بیشتر  تحقیقات  است. 

محققان ایراني ضروري بنظر مي رسد.

 نتیجه گیری
بر اساس اطالعات دریافت شده از دفتر مبارزه و مراقبت از بیماري هاي دامي 
سازمان دامپزشكي کشور، شیستوزومیوزیس در ایران مهم و موارد وقوع به 
بیماري در سطح   این  صورت کانونی می باشد. پس تحقیقات در خصوص 
ملي قابل طرح نیست و پیشنهاد مي شود به صورت منطقه اي انجام شود. با 
توجه به اینكه در استان هاي فارس و مازندران وقوع انگل محرز شده است، 
ابتدا در استان فارس به صورت طرح منطقه اي و سپس مازندران، خوزستان، 
آذربایجان غربي و استان هاي دیگري که احتمال خسارت این انگل مي باشد 
به ترتیب اولویت مبارزه صورت گیرد. در جهت تقویت تشخیص، درمان و 
مبارزه با بیماري، همكاري دانشكده هاي دامپزشكي کشور، مراکز تحقیقاتي 
وابسته به وزارت جهادکشاورزي و مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازي 
منطقه  در  آن  شیوع  درصد  و  انگل  وجود  چنانچه  و  مي باشد  الزم  رازي 
از  پیشگیري  جهت  گزارش  صورت  به  راهكارهایي  شد  محرز  و  مشخص 

اپیدمي انگل در اختیار سازمان دامپزشكي کشور ارائه  نمایند. 

 1- از نقاط قوت در کنترل آلودگي انگل  مي توان به  مطالعه پراکندگي 
شیستوزوما ترکستانیكم و خسارات اقتصادي ناشي از آن در سطح کشور 
همچنین  مي باشد.  جهادکشاورزي  وزارت  اولویت هاي  از  که  کرد  اشاره 
را  تغییرات  و  با شرایط  توانایي وفق دادن خود  سازمان دامپزشكي کشور 
دارد و همكاری الزم را انجام می دهد. تعداد مناسب نیروي انساني متخصص 
از  را دارند.  توانایي اجراي طرح هاي تحقیقاتي  انگل شناس وجود دارد که 
افراد بومي و کشاورزان و دامداران مي توان استفاده کرد. معاونت بهداشت 
سازمان  دامي  بیماري هاي  از  مراقبت  و  مبارزه  بررسي  گروه  پیشگیري  و 
بز  و  گوسفند  آلودگي  مطالعه  سال  هر  پاییز  و  بهار  در  کشور  دامپزشكي 
استان ها به شیستوزوما ترکستانیكم را در سطح کشور انجام مي دهند که 
نشانگر غربال گري وجود انگل در بیشتر استان ها مي باشد و این امر سبب 

مي شود تا اطالعاتي در مورد پراکندگي انگل در استان ها صورت پذیرد.
2 - نقاط ضعف موجود در سازمان هاي مسئول در کنترل بیماري شامل 
فقدان آمار دقیق از شیوع بیماري در کشور، عدم  اطالع از میزان خسارات 
اقتصادي، عدم هماهنگي با مجموعه حیات وحش، عدم اجراي برنامه هاي 
مدون آموزشي براي کارکنان دامپزشكي در خصوص این بیماري، ناکافي 
بودن بودجه، عدم هماهنگي بین سازمان هاي موثر در برنامه پیشگیري و 
کنترل، تدوین نشدن برنامه جامعي  براي مبارزه و کنترل انگل ها در کشور 

و کمبود امكانات و نیروي متخصص انگل شناسي مي باشد.
بیماري مي باشد  از سازمان هاي مسئول کنترل  3- فرصت هایي که خارج 
عبارتند از: استفاده از تجربه کشورهایي مانند چین و هند، امكان استفاده 
از نیروهاي دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتي، استفاده از افراد بومي و کشاورزان 
و دامداران، تمایل و عالقه دامپزشكان به امر پیشگیري و کنترل و درمان 

بیماري و همكاري بخش خصوصي. 
4- از تهدیدهاي کنترل بیماري شیستوزومیوزیس به وجود شرایط مساعد 
عدم  مسئولین،  بي توجهي  در صورت  احتمال شیوع  و  بارندگي(  )حلزون، 
آشنایي اکثر دامداري ها با نحوه پیشگیري و کنترل بیماري، عدم آشنایي 
در  انگل  وجود  امكان  و   بیماري  وجود  به  خصوصي  بخش  دامپزشكان 

میزبان هاي وحشي و توانایي استفاده انگل از آن ها مي توان اشاره کرد.

برنامه هاي مبارزه با بیماري در ایران
الف. تعیین میزان شیوع آلودگي گوسفندان و بزان کشور به انگل.

نظر  از  آن ها  معرفي  و  واسط  میزبان  و شناسایي حلزون ها ي  بررسي  ب. 
انتقال انگل در منطقه.

ج. احتمال مشترك بودن بیماري بین انسان و دام وجود دارد که تشخیص 
به موقع بیماري را مهم تلقي مي نماید. 

 سازمان دامپزشكي کشور طي تحقیقي که در سال 1385 در 30 استان 
کشور انجام داده استان هاي کرمانشاه، گیالن، ایالم، گلستان، اصفهان، چهار 
محال و بختیاري، خراسان رضوي، سمنان، فارس و قزوین را آلوده اعالم 
کرده است ولي قوانین و مقررات خاصي جهت مبارزه با بیماري انجام نشده 

است.

پیشگیري و کنترل بیماري
صورت  به  بیماري  دامپزشكي  سازمان  از  رسیده  گزارش هاي  اساس  بر   -

منطقه اي بررسي و تحقیق شود. 

مروري بر شیستوزومیوزیس در...
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- ابتدا در استان هایي که آلودگي محرز شده است  مانند فارس و مازندران 
و سپس در خوزستان و آذربایجان غربي و غیره که احتمال خسارت این 

انگل مي باشد مبارزه صورت گیرد.
تحقیق  شیستوزوما  خسارات  از  ناشي  اقتصادي  جنبه هاي  خصوص  در   -

شود.
- جنبه هاي ایمونولوژیكي شیستوزوما در میزبان هاي مختلف تحقیق شود.

- شدت آلودگي در نژادهاي مختلف دام هاي مختلف بررسي شود. 
در  اپیدمیولوژیكي  تحقیقات  بیمار،  دام هاي  مطالعه  و  بررسي  ضمن   -

زمینه هاي مختلف صورت گیرد از جمله: 
     الف –  مبارزه با مخزن )حیوانات مختلف وحشي و اهلي(

      ب –  رعایت قرنطینه )قرق مناطق آلوده و قطع چرخه زندگي انگل  
به طور مثال استفاده از سیم خاردار(. 

      ج –  آموزش دامداران 
      د  –  مبارزه بیولوژیكي )مراحل نوزادي و میزبان واسط(

 تعیین کانون هاي آلوده کشور و شناسایي مناطق مستعد آلودگي و نظارت بر 
روي بیماري جهت جلوگیري از آلودگي و مبارزه با حلزون میزبان واسط.

ه- سازمان دامپزشكي کشور یا مراکز تحقیقاتي با هماهنگي سازمان برنامه 
و بودجه همه ساله بودجه اي جهت بررسي، مطالعه و کنترل بیماري ها از 

جمله خسارات ناشي از آن ها را در نظر گیرند.

برنامه اجرایي براي کنترل شیستوزومیوزیس
و  دامپزشكي  دانشكده هاي  دامپزشكي،  سازمان هاي  با  هماهنگي  ایجاد   -

مراکز تحقیقاتي وزارت جهاد کشاورزي
- حمایت مسئولین ارشد 

- آموزش مردم به ویژه دامداران و دامپزشكان
- برنامه کنترل آلودگي در میزبان اصلي

-  برنامه کنترل آلودگي در میزبان واسط
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