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تاریخ دریافت مقاله1395/11/10 :

هيداتيدوزیس یا اکينوکوکوزیس بيماری فراموش شده در ایران
1

دکتر محمدرضا نظری پویا

چکيده
بيماری اکينوکوکوزیس بيماری زئونوز انگلي است که عامل آن کرم کوچکي از جنس تنيا اکنيوکک و از دستته کترمهتای پهتن نتواری
يکنند .این حيوان نقش ميزبان اصتلي
است .این کرم دارای چهارگونه است که عموماً سگسانان و ب هخصوص در رودهی سگ زندگي م 
يمتر طتول و 3
را به عهده دارد .انسان و دامها مانند گاو ،گوسفند ،بز ،شتر و  ...به عنوان ميزبان واسط هستند .کرمهای بالغ  3تا  7ميل 
يشود ،انکوستفر آزاد شتده و در داختل مختاو روده نفتو
تا  5بند دارند .تخمهای داخل بند رسيده کرم توسط ميزبان واسط خورده م 
يشود .سپس به مرور رشد کرده و
يشود و درنهایت در داخل کبد و سایر اعضای ميزبان واسط ،جایگزین م 
يکند و وارد جریان خون م 
م
ستها تا آخر عمر انستان وجتود دارنتد ( .)1-3تنهتا راه درمتان
يدهد .در بسياری از موارد ،کي 
یک کيست هيداتيک بزرگ را تشکيل م 
بيماری ،عمل جراحي است .پيشگيری و کنترل بيماری بسيار مشکل بوده و صدمات بهداشتي و اقتصادی این بيماری قابل توجه استت،
و باید در زمينه کنترل و پيشگيری بيماری در ایران کوشش نمائيم.
واژگان کليدی :هيداتيدوزیس ،اکينوکوکوزیس ،زئونوز ،انگلي
لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایيد:
Nazari Pooya MR. Human hydatidosis (Echinococcosis) is a neglected disease in Iran. Pejouhandeh 2017;21(6):331335.

مقدمه
یهای شایع کشتور ماستت
یهای انگلي از جمله بيمار 
بيمار 
که از سالهای بسيار دور و در خالل سالهتای  865تتا 1495
توسط پزشکان و محققين ایراني گزارش گردیده استت .شتيوع
بيماری بستگي بته عوامتل مختلفتي مثتل آ و هتوا ،پوشتش
گياهي ،بهداشت جامعه ،شرایط زنتدگي ،رفتارهتای اجتمتاعي،
زبانهای واسط و نهتایي نظيتر دامهتا،
عادات مردم و حضور مي 
حلزونها و غيره دارد (.)2،1

گوشتخواران ،بندپایان،

در کشور ما ب هعلتت وجتود آ و هتوای مختلت و تنتوع و
بسياری عوامل مستعدکننده ،آلودگي گسترش دارد .قابل توجه
یهایي مثل ماالریا ،ليشمانيوز جلدی و احشایي،
است که بيمار 
توکسوپالستتتتتتموزیس ،آميبيتتتت تازیس ،هيداتيتتتت تدوزیس،
شيستوزوميازیس ،فاسيوليازیس و غيره در کشور شتایع استت،
که البته بعضي از این عوامل انگلتي بت هدليتل بتاالرفتن ستط
بهداشت اجتماعي و فتردی و اقتدامات اساستي توستط مراکتز
تحقيقاتي و دانشگاهي و مبارزه با بعضي از این عوامل ،کنتترل
شهکن شتدن قترار گرفتتهانتد .از
و پيشگيری و حتي در حد ری 
یهتتای پيتتوک یتتا دراکونکولتتو
جملتته ایتتن متتوارد ،بيمتتار 
مدیننسيس و شيستوزوميازیس هماتوبيوم بتوده کته در حتال
حاضر کنترل شده و دیگر مواردی از ایتن دو بيمتاری گتزارش
نشده است .همچنين بيماری ماالریا که از سالهتای  1940در

کشور با ميزان آلودگي  400تا  500هزار نفر شتایع بتود .طتي
يگيتری بتا حمایتت ستازمان جهتاني
برنامهی دقيتق و پت 

یک
یکه ميزان آلودگي
بهداشت ،رفته رفته کاهش پيدا کرد ب هطور 
در سال  2011به  17/100مورد کاهش یافتته ( )4و کماکتان
يگيترد .امتا
شهکنتي آن کوشتش الزم صتورت مت 
نسبت به ری 
بيماری مثل هيداتيدوزیس یا کيست هيداتيک بنتا بتر دالیتل
متعددی ،هنتوز بت هطتور گستترده در بتين حيوانتات و انستان
يگردد.
گزارش م 

خصوصيات و چرخش زندگي و اتيولوژی انگل
مشخصات کرم و مرحله الروی آن .کرم بتالغ تنيتا اکينوکتک
گونتتهی آن یعنتتي

شتتامل چهارگونتته استتت کتته تنهتتا دو
 Echinococcos granulosusو  E. multilocularisدر
کشور ما موجب بيمتاری کيستت هيتداتيک یتا Hydtidosis
گونهی اول عامل کيست هيتداتيک تتک حجترهای و
يشود .
م
گونهی دوم عامل کيست هيداتيک چند حجترهای استت .الزم

بته کتر استت کته  E. granulosusدارای شتيوع و اهميتت
کرمهای بالغ اکينوکوکو گرانولوزو  3تتا 6
بيشتری است .
يمتتتر طتتول و  3تتتا  5بنتتد دارنتتد .ستتر کتترم استتکولکس
ميلت 
يشتود و دارای چهتار بتادکش و دو ردیت
( )Scolexگفته مت 
قال است که بالفاصله به بند اول تا بند آخر که بند رستيده و
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ساختمان کيست هيداتيک
ساختمان کيست شامل بخش پوششتي کيستت استت کته
کوتيکتتتول نتتتام دارد و مطبتتتق استتتت و الیتت هی ادوانتتتيس
( )Advantisآنرا مي پوشاند .در زیتر الیته کوتيکتول پوشتش
نتتازکي ب ت هنتتام الی ته زای تا ( )Germinal layerقتترار دارد کتته
زههایي
شنری 
يکند که بعدها جدا شده و 
جوانههایي را توليد م 

حفترهی

را ب هنام  Sand hydaticتشکيل ميدهد که در داخل
يشود .مایع
درون کيست که حاوی مایع کيست است ،شناور م 
کيست مایعي است استریل حاوی مواد قندی ،امالح مختل و
ستهتا در
یزا هستند .گاهي کي 
مواد پروتئيني که سمي و آلرژ 
جوانتههتایي را توليتد

داخل ( )cystو یا خارج از کيست اصلي
يکننتتد کتته بتته آنهتتا کيستتت دختتتر ()Daughter cyst
مت 
يگویند .کيستهای هيداتيک امکان دارد در تمام اعضای بدن
م
انسان جایگزین شوند (.)5
معمتتوالً گوشتتتختتواران بتتا ختتوردن کيستتتهتتای حتتاوی
اسکوککس که همان شن هيداتيک است و در امعتاء و احشتاء
يشتوند و
دامها وجود دارد ،به کرم بالغ تنيا اکينوکک مبتال مت 
متيیابتد.
این چرخش انگل به طتور مرتتب در طبيعتت ادامته 
انسان در مسير آلودگي به کيست هيداتيک بت هعنتوان ميزبتان
يتواند به ميزبان نهایي منتقل نماید .در ایتن
واسط است اما نم 
صورت در مسير تکاملي سير انگل ،انسان نقش سدّ بيولوژیتک
( )biological bariarرا بر عهده دارد.

یزایت تي کيستتتت هيت تداتيک
عالیت تم و بيمتتتار 
(هيداتيدوزیس)
عالیم باليني بيماری بته محل استقرار کيست و رشد آن در

ستتهتایي کته در داختل
عضو ميزبان بستگي دارد .معموالً کي 
اعضا قرار دارند ،عالیم باليني مشخصي ندارند ولي پس از رشد
و حجيم شدن و ایجاد فشار بته عضتو مربوطته ،عالیمتي مثتل
تهوع ،استفراغ و درد را موجب ميشوند که به این ترتيب وقتي
يگيرند ،تاحدودی قابل
کيستها در داخل محوطه شکم قرار م 

تشخيص هستند .اولين جایگاه کيست در انسان ،کبد و ستپس
ریه است ( .)5بيماری در انسان با ورود تخم انگل آغاز ميشود.
پس از ورود به بدن ،تخم انگل به انکوسفر تبدیل شتده و پتس
از جایگزین شدن در اعضا ،رشد کرده و در عرض یتک متاه بته
يرستد.
يمتتر مت 
يمتر و پتس از  5متاه بته یتک ستانت 
یک ميل 
الها رشد کيست موجب اختتالل در عملکترد
رفتهرفته طي س 

يشود .گاهي بت هدليتل رشتد زیتاد کيستت و فشتارهای
عضو م 
جانبي و یا ضربه ،کيست پاره شده و مایع کيست در بتدن آزاد
ميشود و چون دارای مواد پروتئيني توکستيک استت ،شتوک

يکند کته در بيشتتر متوارد موجتب مترگ
آنافيالتيک ایجاد م 
ميشود .در اثر پاره شدن کيست ،امکان انتقتال عوامتل زایتای

متيتوانتد کيستت
داخل کيست در محلي دیگتر وجتود دارد و 
هيتداتيک جدیتدی را تشتتکيل دهتتد .بيمتتاری هيداتيتتد ،یتک
بيماری طوالني مدت است که از  5تا  15سال و گاهي تا پایان
يماند .بنابراین بيماری دارای سير کُنتد و ختاموش
عمر باقي م 
است .در فرم چنتد حجترهای ،امکتان انتقتال کيستت و نفتو
بخشي از ساختمان کيست ب هصورت متاستتاز در محلتي دیگتر
وجود دارد ( .)6در مطالعتات متعتدد انجتام شتده در داختل و
خارج از کشور ،آلودگي به کيست هيداتيک در انسان از سنين
 8تا  80سالگي و باالتر گزارش شده است (.)7،6،3

تشخيص کيست هيداتيک
از نظر باليني ،هنگامي کته کيستت در محلتي از بتدن قترار
گرفته باشد ممکن است با عالیمي مثل تهوع -استتفراغ و درد
همراه باشد که تا حدودی از نظر باليني قابل تشتخيص استت.
در مواقعي که کيست در داخل حفره شتکمي باشتد ،بت هدليتل
آنلترزش کيستتي ( hydatic
يکند و بته 
لرزشي که ایجاد م 
يبترد
يتوان به وجود کيست هيتداتيک پت 
يگویند ،م 
 )thrillم 
يتتوان
( .)5از روشهای تصویربرداری مثل  CTو  MRIنيز مت 
بتترای تشتتخيص کمتتک گرفتتت .از روشهتتای ستترولوژی و
ایمونولتتتوژی نيتتتز متتتيتتتتوان استتتتفاده کتتترد کتتته شتتتامل
کتتتتانترایمونوالکتروفورز ( ،)CEPثبتتتتوت مکمتتتتل (،)CFT
هموآکلوتيناستتتيون غيرمستتتتقيم ( ،)IHAرادیوایمونواستتتي
( ،)RIAایمونوفلوئورسانس ( )IFAو اليزا ( )ELISAاست کته
ژنهتتای اختصاصتتي ( )Bآرک ( )4استتتفاده
ي 
معمتتوالً از آنتتت 
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بارورست ادامه دارد .بند مذکور که دارای تعتدادی تختم کترم
است توسط مدفوع حيوان دفع شده و به روشهای مختل  ،از
وههای زميني
جمله انتقال از آ  ،سبزیجات تازه و بعضي از مي 
و گاهي تما مستقيم بتا ستگ ،وارد بتدن انستان و دامهتای
يشتتود .تختتمهتتا کتته دارای جن تين ی تا انکوستتفر
مختل ت م ت 
( )onchospherهستند ،در رودهی ميزبان آزاد از مختاو روده
عبور کرده و از راه جریان خون وارد اندامهای مختلت کته در
يروند ( )3و
درجهی اول کبد و سپس ریه و سایر اعضا است ،م 

پس از طي پنج ماه به قطتر یتک ستانتيمتر رستيده و کيستت
يدهتتد .ایتن مرحلتته از زنتدگي انگتتل
هيتداتيک را تشتتکيل مت 
مرحلهی الروی است که از طریق امعاء و احشاء ميزبان واستط

قابل انتقال به ميزبان نهایي است.

هيداتيدوزیس یا اکينوکوکوزیس در ایران

شماره  ،6پيدرپي  ،114بهمن و اسفند 1395

يژن  Recambinantبتا
يشود .در ضمن ،بتا استتفاده از آنتت 
م
روش ملکولي و  PCRکته دارای حساستيت و ویژگتي بتاالیي
يشود ،ولي باید توجته
است ،جهت کيست هيداتيک استفاده م 
چکدام از روشهای کر شتده دارای حساستيت و
داشت که هي 
ویژگي صد در صد نيستند.

درمان کيست هيتداتيک در انستان باتوجته بته عتدم تت ثير
قطعتي داروهتتا از قبيتل ترکيبتتات  Benzylemidazolsمثتتل
 Albendazolو  Mebendazolاغلب ب هعنتوان پروفيالکستي
يشتوند و معمتوالً پتس از عمتل جراحتي جهتت
ب هکار برده م 
يشتوند .تتا
جلوگيری از انتشار کيست و رشتد آن استتفاده مت 
امروز دارویي مؤثر و قطعي در درمان کيستت هيتداتيک ارایته
نشده و تنها راه درمان و نجات بيماران ،عمتل جراحتي استت.
عمل جراحي بایتد توستط پزشتکان بتا تجربته صتورت گيترد.
جراحان متخصص هر یتک ،از روشهتای خاصتي بترای عمتل
يکنند.
استفاده م 
سالهتای اخيتتر از روشتي بت هنتام puncture-( PAIR
در 
 )aspiration-injection-reaspirationاستفاده ميکنند کته
اوردهاند .ب هطور کلي جراحي کيستت
جهی قطعي ب هدست ني 
نتي 
ساده نبوده و نياز به مهارت و دقت و ب هکتارگيری روش ختاص
جراح دارد (.)9،8،5

وضعيت آلودگي تنيا اکينوکک و کيست هيداتيک
در ایران
قبالً اشاره شد که ایران از نظر آلودگي به کيست هيداتيک،
منطقهای آندميک بوده و آلتودگي در گوشتتختواران اهلتي و

وحشي و دامهای اهلي و وحشي از نقاو مختل کشور ،مکترراً
گزارش شده است ( .)11،10بيشترین ميزان آلودگي در دامهتا
در شتر و سپس گوسفند ،بز ،گاو ،گاوميش و بعضي از حيوانات
دیگر بوده است (.)12-14
در انستتان نيتز طتي مطالعتتات متعتتدد در مراکتتز درمتتاني و
گتزارشهتایي صتورت

جهی عمل جراحتي
مارستانها در نتي 

بي
گرفته که اغلب ب هصورت گذشتهنگتر بتوده هتر چنتد کته ایتن
گزارشها ممکن است خيلي دقيق نباشتد ولتي حتاکي از ایتن

است که آلودگي انسان در اغلب شهرهای کشتور وجتود دارد و
در پارهای از موارد مطالعات ایمونوسرولوژی نيز تاحدی حتاکي
از آلودگي انسان در کشور است ب هطتور کلتي در جمتع بنتدی
نسبت آلتودگي در انستان  0/6 -1/2در صتدهزار تخمتين زده
شده است (.)14-17

پيشگيری و کنترل کيست هيداتيک
در چرخش زندگي تنيااکينوکک کته عامتل ایجتاد بيمتاری
اکينوکوکوزیس است پيش از این اشاره شد که این انگل دارای
مخازن متعدد چه از نظر ميزبان اصتلي و چته از نظتر ميزبتان
واستتط استتت .حيوانتتات ميزبتتان اصتتلي تعتتداد بيشتتماری از
گوشتخواران و مهمتتر از همته ستگهتا هستتند و در متورد

ميزبان واسط ،بسياری از دامهای اهلي و وحشي خواهنتد بتود.
این حيوانات در تمام نقاو کشتور متا پراکنتده هستتند .ستگ
ب هعنوان ميزبتان اصتلي و نهتایي و گوستفند ،بتز ،گتاو و غيتره
ب هعنوان ميزبان واسط که آلوده به کيستت هيتداتيک هستتند،
رابطهی نزدیک ایتن دو گتروه

دارای اهميت خاصي بوده و این
حيوانات موجب حفظ انگل در طبيعت شده و انسان نيز ب هطور
يشود.
اتفاقي و تصادفي آلوده به کيست هيداتيک م 
این بيماری در بعضي از کشتورها نظيتر ایستلند ،نيوزلنتد و
تانزانيا پيشگيری و کنترل شده است ( .)18در این کشورها بتا
برنامهریزی صحي و مشارکت سازمانهای مختل توانستهانتد

بيمتتاری را کنتتترل نماینتتد .در کشتتور متتا اقتتدامات ضتتروری و
اساسي جهت کنترل بيماری صورت نگرفته است و درنهایت با
ينمایند کته
عمل جراحي و خروج کيست از بدن بيمار اقدام م 
تآميز نيست .انجام عمل جراحي مستلزم هزینه
هميشه موفقي 
سنگين عمل ،هتلينگ بيمارستان و سایر مخارج است کته بتار
يگذارد ( .)19از سوی
سنگيني بر دوش این دسته از بيماران م 
دیگر ،چون دامها منابع اصلي پروتئين قابل مصرف برای انسان
محسو ميشوند ،الغرشدن دامها و حتتي مترگ و ميتر آنهتا
هزینتتهی ستتنگيني بتته دنبتتال داشتتته و در نتيجتته ضتتایعات
ميشود (.)21،20
اقتصادی قابل توجهي به کشور تحميل 

بحث
هيداتيدوزیس یتا اکينوکوکتوزیس بيمتاری شتایع زئونتوز و
يشتود .ميزبتان انگتل ،حيوانتات
آندميک کشور ما محسو مت 
گوشتخوار و ميزبان واسط ،بسياری از دامهای اهلي و وحشي

هستند .انسان ب هطور تصادفي و عدم توجه به شرایط بهداشتي
زبتانهتای
يگيرد .با توجه بته تعتدد مي 
در مسير آلودگي قرار م 
زبانهای واسط چرخش زندگي انگل به طتور مرتتب
اصلي و مي 
يتوان به سادگي نسبت به پيشگيری و کنتترل
ادامه دارد و نم 
بيماری اقدام نمود .با آن که سازمان جهاني بهداشت ()WHO
ميکند که بيماری تا سال 2020
شبيني 
با توصي ههای الزم پي 
کنترل خواهد شد ،ولي الزم است به منظتور کنتترل بيمتاری،
برنامهریزی و اقدامات اساسي در کشور ما صتورت گيترد (.)22

بایتتد توجتته توجتته داشتتت کتته ستتوابق کنتتترل ،پيشتتگيری و
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زبانهای ناقل یا واسط صورت گرفتته استت .لتذا متا شتاهد
مي 
خسارتهای ناشي از شيوع بيماری هيداتيدوزیس خواهيم بود

که ماحصل آن شيوع و انتشار این بيماری ب هصورت ختاموش و
طوالني خواهد بود (.)18-22

جهگيری
نتي 
نویسنده بر این اعتقاد است که باتوجه به مشتکالت موجتود
نکته
در رابطه با پيشگيری و کنترل بيماری هيداتيدوزیس و ای 
يهتای اپيتدميولوژیک،
در سالهای اخير ب هدليتل عتدم بررست 
اطالعات کمتری از وضعيت و انتشار بيمتاری در دستت استت،
زبانهتای واستط
کماکان سيکل بيماری بين ميزبان نهایي و مي 
از جمله انسان وجتود دارد و چترخش انگتل نيتز تتداوم پيتدا

عدم کنترل آنها و اطالعات کمتر پيرامتون شتيوع بيمتاری در
انسان و همچنين در دو سه سال اخير ب هعلت حمایت جامعه از
نکته آنهتا بت هطتور
حيوانات دست آموز ب هخصوص سگها و ای 
ميبرند و احتماالً تغذی هی آنها با غتذای
آزادانه در محيط ب هسر 
خام از جمله امعاء و احشتاء دامهتا صتورت متيگيترد و عتدم
ستگهتا ،ستير

رعایت اصول بهداشتتي در مراکتز جمتع آوری
تکامل کرم و الرو آن یعني کيست هيتداتيک وجتود دارد .لتذا
باتوجه به موفقيت بعضي از کشتورها در کنتترل بيمتاری ،الزم
ستازمانهتای

است بتا استتفاده از الگوهتای موفتق و حمایتت
نالمللي بهداشتي و برنامهریزی مناسب در شرایط کشور ما و
بي 
سازمانهای یربط از جمله:

همکاری جدی بين
 .1وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشتکي بت هخصتوص در
زمينه تحقيقات ،ت کيتد بتر اصتول بهداشتتي و تهيته واکستن
مناسب برای انسان و همچنين تهيته داروهتای مناستب بترای
زبانها
درمان مي 
 .2وزارت جهاد کشاورزی
 .3سازمان دامداری و دامپروری
یها و ....
 .4وزارت کشور و شهردار 
 .5سازمان کشتارگاهها
 .6مراکز تحقيقاتي وابسته
 .7نيروهای انتظامي
 .8سایر مراکز یربط در طرح و برنامه پيشگيری و کنترل
 .9اداره مبارزه و پيشگيری و کنترل بيماریها
بتوانيم حداقل از انتشار بيشتر بيماری و کنتترل آن در کشتور
موفق باشيم.

زبانها در سراستر کشتور و
يکند .لذا باتوجه به پراکندگي مي 
م
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