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ABSTRACT
Background and Aim: Human fascioliasis is a water and food-borne parasitic disease and
has become endemic in the coastal provinces of Caspian Sea. Limited reports of the disease
and its diagnosis have resulted in ignoring the disease and a significant rise in the number of
neglected patients in other parts of the country.
Case presentation: In this study, a 50-year-old man living in a village of Kamyaran, in
Kurdistan Province in Iran referred to hospital with complaints of weight loss, epigastric pain
and anorexia from two months ago. The patient reported history of consuming raw vegetables
and plant foods. Laboratory studies revealed anemia, leukocytosis, eosinophilia, high ESR,
low serum iron and elevated liver enzymes. Spiral CT scan of liver, showed hypodense areas
without enhancement in the arterial phase and with relative homogeneous enhancement in the
delayed phase. Ultrasound studies showed multiple hetero and hyper-echoic areas without
walls in different parts of the liver. Finally, Fasciola hepatica was diagnosed after stool
examination by formalin ether concentration method and also positive ELISA test. The patient
was treated with triclabendazole 500 mg/day for two days. In the follow-up the clinical status
of the patient was better and we found improved laboratory test results.
Conclusion: The present report highlights the need for paying more attention to the
occurrence of this disease in Kurdistan Province by health care systems.
Keywords: Human fascioliasis, Fasciola hepatica, Kurdistan, Iran
Received: Apr 3, 2021

Accepted: June 14, 2021

How to cite the article: Shahla Afrasiabian, Bayazid Ghaderi, Asrin Babahajian, Gohar Lotfi, Fares
Bahrami. Human fascioliasis due to Fasciola hepatica in Kurdistan, Iran: A case report. SJKU .
2021;26(3):170-176.

Copyright © 2018 the Author (s). Published by Kurdistan University of Medical Sciences. This is an open access
article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Non-Commercial License 4.0
(CCBYNC), where it is permissible to download, share, remix, transform, and buildup the work provided it is
properly cited. The work cannot be used commercially without permission from the journal

گزارش یک مورد فاسیولیازیس کبدی ناشي از فاسیوال هپاتیکا در استان کردستان،
غرب ایران
شهال افراسیابیان ،1بایزید قادری ،2اسرین باباحاجیان ،3گوهر لطفی ،4فارس بهرامی
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چکیده
زمینه و هدف :فاسیولیازیس انسانی جزء بیماری های انگلی منتقله از راه آب و غذا محسوب میشود و در ایران ،در مناطق
سواحل دریای خزر به صورت بومی درآمده است .گزارشات محدود از بیماری و روند تشخیص آن ،منجر به فراموش شدن بیماری
و نادیده گرفته شدن تعداد قابل توجهی بیمار در سایر نقاط کشور شده است.
گزارش مورد :در این مطالعه آقای  50ساله ساکن روستایی در شهرستان کامیاران ،کردستان ،ایران به دلیل کاهش وزن ،درد اپی
گاستر و بی اشتهایی از دو ماه پیش مراجعه نمود .در بررسیهای آزمایشگاهی آنمی ،لکوسیتوز و ائوزینوفیلی ESR ،باال ،میزان
پایین آهن سرم و باال بودن آنزیمهای کبدی مشهود بود .در سی تی اسکن اسپیرال شکم و لگن با کنتراست در کبد نواحی
هیپودنس و بدون تشدید ( )enhancementدر فاز شریانی و با تشدید ( )enhancementنسبتا هموژن در فاز تاخیری مشاهده
گردید .در سونوگرافی نواحی متعدد هترو و هیپو اکو فاقد جدار در قسمتهای مختلف کبد خصوصا در نواحی پریفری دیده
شدند .در نهایت فاسیوال هپاتیکا توسط آزمایش مدفوع با روش فرمالین-اتر و تست الیزا مثبت تشخیص داده شد .بیمار تحت درمان
با تریکالبندازول به میزان  500میلیگرم به مدت دو روز قرار گرفت .در پیگیریهای بعدی عالیم بالینی و آزمایشگاهی بهبود
یافتند .بیمار سابقه مصرف سبزیجات خام و مواد غذایی تهیه شده از آن را ذکر میکرد.
نتیجهگیری :گزارش مورد حاضر ،نیاز به توجه بیشتر سیستم های مراقبت بهداشتی درباره وقوع بیماری در این منطقه را برجسته
میکند.
واژههای کلیدی :فاسیولیازیس انسانی ،فاسیوال هپاتیکا ،کردستان ،ایران
وصول مقاله 1400/1/14 :اصالحیه نهایی 1400/3/16:پذیرش1400/3/24:
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 .4استادیار ،گروه عفونی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران .کد ارکید0000-0001 -7246-2886 :

فاسیولیازیس انسانی جزء بیماریهای انگلی زئونوز و منتقلــه

توصیه میشود(.)4 ,5

از راه آب و غذا اســت کــه بــه دنبــال خــوردن متاســرکرهای

در ایران ،فاسیولیازیس انسانی در مناطق سواحل دریای خزر

عفونتزا (فرم آنکیسته ترماتود انگل فاســیوال) کــه غالبــا بــه

از جمله گــیالن بــه صــورت بــومی درآمــده اســت( .)6 ,7در

برگ گیاهان آبزی (از جمله این گیاهان میتوان به چوچاق،

حالی که در سایر مناطق کشور ،مواردی پراکنده و بــه شــکل

خالیواش و نعنای محلی در استانهای شــمالی ایــران ،بلمــک

محدود گزارش شده است( .)8از آنجاییکه عفونت ممکــن

در استان کرمانشاه و بوالغ اوتــی و پونــه در برخــی دیگــر از

است بدون نشانه باشد و نشانهها و عالئم بیماری اختصاصــی

مناطق کشور اشاره کرد) چسبیده و یا بــه صــورت شــناور بــر

نیستند ،تعداد واقعی موارد انسانی بیماری بدون شــک بســیار

آب وجود دارند ،رخ میدهد(.)1

بیشتر از موارد گزارش شده میباشد(.)2

دوره کمون از زمان خورده شدن متاسرکر شروع میشــود و

به نظر میرسد عالوه بر دشوار بودن تشخیص دقیق بیمــاری،

تا زمان ظهور اولین نشانه بیماری را شامل میشود و به طــور

گزارشات محدود از بیماری و روند تشــخیص آن ،منجــر بــه

معمول چنــد هفتــه تــا چنــد مــاه ممکــن اســت طــول بکشــد.

فرامــوش شــدن بیمــاری و نادیــده گرفتــه شــدن تعــداد قابــل

هنگامی که انگل به پارانشیم کبد وارد میشود ،مرحلــه حــاد

توجهی بیمار در سایر نقــاط کشــور مــیشــود .بنــابراین ارائــه

بیماری آغاز میگردد .در طی مرحله مزمن ،کــرمهــای بــال

گزارشات موردی به ارائهدهندگان مراقبتهای بهداشــتی در

خود را به مجاری صفراوی متصل میکنند و منجــر بــه ادامــه

شناسایی افراد آلوده و انجــام اقــدامات پیشــگیرانه در منــاطق

عفونــت بــه مــدت طــوالنی مــیشــوند و در نهایــت مرحلــه

مختلف کمک شایانی میکند .در این مطالعــه مــا بــه معرفــی

انسدادی این بیماری ممکن است ماههــا و یــا ســالهــا بعــد از

یک مورد فاسیولیازیس انسانی ناشــی از فاســیوال هپاتیکــا در

عفونت اولیه ظاهر گردد کــه در طــی آن ،ایجــاد التهــاب در

یک بیمار  50ساله ساکن روستایی در شهرستان کامیاران که

مجــاری صــفراوی و کیس ـ صــفرا بــه همــراه پیکــر بــزرگ

جزء مناطقی است که ابــتالی انســانی بــه آن بــه کمتــر دیــده

ترماتودها میتواند سبب انسداد مکانیکی مجــاری صــفراوی

شده ،میپردازیم.

شوند( .)2فاسیولیازیس ممکن است بدون عالمت باشد و یــا
بهصورت عالئم گوارشی ،کوله سیستیت مزمن ،کالنژیــت و

گزارش مورد

آبسههای کبـدی ظــاهر شــود کــه ممکــن اســت بــا کولیــک

بیمار آقای  50ساله ،ســاکن روســتایی در اطــراف شهرســتان

صــفراوی ،درد اپــی گاســتریک ،زردی ،خــارش و درد در

کامیاران و کشاورز به دلیل کاهش وزن ( 8کیلو در دو ماه)،

سمت راست ربع فوقانی شکم همراه باشد(.)3

درد اپی گاستر و کاهش اشــتها در ســرویس داخلــی بســتری

فاسیولیازیس انسانی بــه وســیله دو گونــه ترماتــد بــه نامهــای

شــد .ســابقه بیمــاری زمینــهای نداشــت .در بررســیهــای

فاســیوال هپاتیکــا و فاســیوال ژیگانتیکــا ایجــاد مــیگــردد .بــه

بیوشیمیایی خون ،هموگلوبین ( ،)Hb=10/3 g/dLشــمارش

صورت معمول به کــار گیــری روشهــای میکروســکوپی در

گلبولهای سفید ( ،)WBC=12/7cmmآلکــالین فســفاتاز

تشخیص و تفریــق دقیــق ایــن دو گونــه بــه دلیــل مشخصــات

( ،) ALP=347 IU/Lآسپارتات آمینوترانسفراز (42 IU/L

مورفومتریک نزدیک و وجود گونههای هیبرید و حد واسط

= ،)ASTســرعت رســوب گلبــول قرمــز (110 hr/mm

و همچنین وجود عفونت کاذب در نتیجه خوردن کبــد خــام

= )ESRگــزارش شــدند .آزمایشــات آنــالیز ادرار و مــدفوع

یا نیم پز با مشکالتی مواجه میشود .از این رو به کار گیــری

نرمال بودنــد .ســونوگرافی کلیــه و مجــاری ادراری و کبــد و
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شد که گزارش آن نرمال بود .پس از انجام درمــان عالمتــی،

ائوزینوفیلی با احتمال عفونتهای انگلــی بــه ســرویس اولیــه

بیمار از بیمارستان ترخیص شده بود.

عفونی ارجاع داده شد.

یک ماه بعد به دلیل تداوم درد شــکم و بــروز تــب و لــرز بــه

در سونوگرافی کبد و کیسه صفرا span ،کبد  165میلی متر

کلینیک بیماریهــای عفــونی مراجعــه نمــود .یافتــههــای غیــر

بزرگتــر از حــد طبیعــی دارای اکــوی زمینــهای طبیعــی امــا

نرمـــال در بررســـیهـــای آزمایشـــگاهی شـــامل آالنـــین

هتروژن بود .نواحی متعدد هترو و هیپــو اکــو فاقــد جــدار در

آمینوترانسفراز ( ،)ALT=48 IU/Lآلکالین فسفاتاز (IU/L

قسمتهای مختلف کبد خصوصا در نــواحی پریفــری دیــده

 ،) ALP=495رسوب گلبول قرمز (،) ESR=115 hr/mm

شدند که سایز بزرگترین آنها در لوب چپ  36*17میلیمتــر

آهن سرم ( ،)18 mcg/dLائوزینوفیل ( )%48بود .نتایج سایر

اندازه گیری شد .همچنین تعدادی لنف نود با نمای راکتیو به

آزمایشـــات شـــامل -2مرکاپتواتـــانول (،)Non-Reactive

حداکثر سایز  23* 8میلیمتر در ناف کبد و در ناحیــه ســاب

( TSHنرمال) و میزان آنتی ژن مخصوص پروستات ()PSA

هپاتیک دیده شد .احتمال پروسه عفونی (فاز کبدی فاســیوال

نرمال بــود .بــا توجــه بــه نتــایج آزمایشــات (آنمــی ،ســدیمان

هپاتیکا) در تشخیصهای افتراقی مطرح گردیــد .دو کیســت

( )ESRباال ،میزان پایین آهن سرم و بــاال بــودن آنــزیمهــای

ســـاده بـــه ســـایزهای  9و  10میلـــیمتـــر در ناحیـــه ســـاب

کبدی) و وجــود عالئــم یبوســت(،)defecation disorder

دیافراگماتیک لوب راست کبد دیده شدند .در نهایت نمونه

مشاوره گوارش برای بیمار درخواست گردید.

مدفوع جهت تشخیص پارازیتولوژی به آزمایشــگاه دانشــگاه

کولونسکوپی انجام و نتایج آن نرمال بود .در سی تی اســکن

علوم پزشکی ارسال و با روش فرمالین-اتر ،تخمهای بیضوی

اسپیرال شکم و لگن با کنتراست در کبد نواحی هیپودنس و

دریچهدار قهوهای مایل به زرد به طول  130تــا 140و عــر

بدون تشدید ( )enhancementدر فاز شریانی و بــا تشــدید

 60تــا  80میکــرون مشــاهده گردیــد (شــکل  .)1همچنــین بــا

( )enhancementنســبتا همــوژن در فــاز تــاخیری بــه نفــع

تست الیزا آنتی بادی  IgGاختصاصی ضــد فاســیوال هپاتیکــا

همانژیوماتوز مشاهده گردید .مجاری صــفراوی فاقــد اتســاع

بــرای بیمــار مثبــت گــزارش شــد .بیمــار تحــت درمــان بــا

اما در برخی نواحی هایپودانسیتی پری داکتال و پری پورتــال

تریکالبندازول به میزان  500میلیگرم به مدت دو روز قــرار

رویت شــد .کیســه صــفرا حــاوی دبــری و فاقــد اتســاع بــود.

گرفت( .)9یک هفته بعد از درمان عالیم بالینی بهبود یافتند.

ضــخامت جــداری در نــواحی خــم کوچــک معــده برجســته

لکوســیتوز ،ائوزینــوفیلی ،ســرعت ســدیمان اریتروســیتی و

( )prominentبود .تعدادی لنف نــود  enhanceشــونده در

آنزیمهای کبدی در پیگیری یک ماه بعد به محدوده طبیعــی

نواحی پری سلیاک مشاهده گردیــد .همچنــین مــایع آزاد در

رسیدند .الزم به ذکر است از بروز عالیم تا تشخیص بیماری

شکم و لگن رویــت نشــد .بــا توجــه بــه عالیــم بــالینی بیمــار

سه ماه طول کشید .بیمار ســابقه مســافرت بــه منــاطق شــمالی

(کــاهش وزن ،درد شــکم و ضــعف و بــیحــالی ،آنمــی)،

کشور را قبل از ابتال به بیماری ذکر نمیکرد .همچنین سابقه

تومورمارکرهــای  CA19-9و  CEAنیــز چــک شــدند کــه

نوشــیدن آبهــای ســطحی را نداشــت .امــا ســابقه مصــرف

نتــایج آنهــا نرمــال گــزارش شــدند .بیمــار توســط ســرویس

سبزیجات خام و مواد غذایی تهیه شده ازآنهــا را ذکــر مــی-

همـــاتولوژی نیـــز ویزیـــت شـــد و پـــس از بررســـیهـــای

کرد.

آزمایشگاهی و رد احتمال بدخیمیها با توجه به درد شــکم،
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بحث

آلکــالین فســفاتاز ( ،)ALPنتــایج ســایر تســتهــا نرمــال

علیرغم اینکه عفونت ناشــی از انگــل فاســیوال در انســان بــه

اســت( .)12در بررســیهــای آزمایشــگاهی در مــورد مطالعــه

خوبی شناخته شده است اما به دلیل بروز کم بیماری ناشی از

حاضر ،از ابتدای بروز عالیم بالینی در بیمار میــزان  ALPو

آن و عالیم غیر اختصاصی متعــدد ،تشــخیص آن در منــاطق

 ASTافزایش یافته بود .در حالیکه میزان  ALTدر ماه دوم

غیراندمیک دشوار است.

ارزیابی بیمار افزایش نشان داد.

در موردی که ما گزارش کردیم در اولین مراجعه ،تخمهای

سی تی اسکن ،سونوگرافی و  MRIنیــز روشهــای مفیــدی

انگل در آزمایش مدفوع رویــت نشــد .شــاید دلیــل آن قــرار

بـــرای تشـــخیص فاســـیولیازیس مـــیباشـــند( .)13نماهـــای

داشتن بیمار در مرحله حــاد عفونــت باشــد کــه در آن انگــل

رادیولـــوژیکی کـــه فاســـیوال مـــیتوانـــد ایجـــاد کنـــد ،در

هنوز تخم ریزی نمیکند .بنابراین آزمایش مدفوع اگــر چــه

سونوگرافی به صورت ضایعه هیپو اکو و در سی تــی اســکن

بهترین روش تشخیص بیماری است ولی بایــد توجــه داشــت

به صورت ضایعه هیپودنس میباشند( .)14در مطالعــه مــا نیــز

که تخمهای انگل بــین  3-4مــاه پــس از عفونــت در مــدفوع

این یافتهها مشاهده شد.

ظاهر میشوند و بیمــار بــه راحتــی در طــی ایــن مــدت مــورد

تظاهرات بالینی فاسیولیازیس غالبـاً مــبهم و غیــر اختصاصــی

غفلت قرار میگیرد(.)10

میباشند .در مورد مذکور بیمار با عالیم کــاهش وزن و درد

مشخصترین یافته آزمایشگاهی غیرمعمول در تمــام مراحــل

شکم برای اولین بار به پزشک مراجعه نمود و در طی مــدت

فاسیولیازیس ،ائوزینوفیلی است که غالباً باالتر از  %5میباشد

بررسی از تب و لرز ،درد عضالت ،کهیر و خارش پوســت و

و بــا لکوســیتوز بــه ویــژه در فــاز حــاد همــراه اســت .ســط

زردی نیز شکایت داشت .بررسیهای آزمایشگاهی نیز آنمی

هموگلوبین غالباً بین  7-11گرم در دســیلیتــر اســت .میــزان

لکوسیتوز و ائوزینوفیلی به همراه افزایش آنزیمهــای کبــدی

 ESRدر فاز حاد ممکن است باال بوده و حتی به 165میلــی-

و  ESRرا نشان داد که همه این عالیم میتواند پزشک را به

متر در ساعت نیز برسد( .)11تمام این عالیم در این مورد نیز

فاســیولیازیس مشــکوک نمایــد .بنــابراین در منــاطقی کــه

مشاهده گردید.

فاســیولیازیس بــه نــدرت گــزارش شــده و یــا وجــود نــدارد،

تستهای غیرنرمال کبدی در هر دو مرحل حــاد و انســدادی

پزشکان بهتر است ایــن تشــخیص احتمــالی را مــد نظــر قــرار

ممکن است مشاهده شــوند .در مرحلـ حــاد بیمــاری گــاهی

بدهند.

 ALTو  ،ASTافزایش مییابند .در سایر موارد ،به اســتثنای
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بــا آب

تمــا

ممکن است طی ماههــایی از ســال در معــر

 ســابقه نوشــیدن آبهــای،سابقه مسافرت بــه منــاطق شــمالی

 چرا که منابع آبــی کــه واجــد حلــزونهــای. میشود،بودهاند

ســطحی و مصــرف ســبزیجات آبــزی ممکــن اســت جهــت

 محــیط بســیار،ناقل بوده و دامها به آن دسترسی داشته باشند

 با این وجود در مــورد گــزارش.تشخیص عفونت مفید باشند

-مناسبی برای برقراری چرخه زندگی انگل و ایجــاد کــانون

 بیمار فقط مصرف سبزیجات خام را ذکر نمود و به نظر،شده

.های انتقال عفونت میباشد

میرسد منبع انتقال عفونت در ایــن بیمــار مصــرف ســبزیجات
.آلوده بوده است

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از همکاری واحد اسناد پزشکی بیمارستان توحیــد

نتیجهگیری

و افرادی که در جمعآوری اطالعات و مــدارک الزم و نیــز

 نیاز به توجه بیشتر سیستمهای مراقبــت،گزارش مورد حاضر

 کمــال تشــکر را،در نحوه نگارش مقاله ما را یاری کردهانــد

-بهداشتی درباره وقوع بیماری در این منطقه را برجســته مــی

 الزم بــه ذکــر اســت هــیز کــدام از نویســندگان ایــن.داریــم

 از آنجا که این عفونت کبــدی یــک بیمــاری منتقلــه از.کند

منافعی بــرای انتشــار ایــن

 افراد و یا دستگاهها تعار،مطالعه

 توصــیه اکیــد بــه عــدم مصــرف،طریــق غــذا و آب اســت

.مقاله ندارند

سبزیجات و گیاهان آبزی مانند بــوالغ اوتــی (کــووزه لــه) و
پونه و یا گیاهان خشــکیزی بــه صــورت خــام و ناپختــه کــه
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