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 ، تهران، ایرانيبهشت ديشه يدرمان -يو خدمات بهداشت ياستاد بازنشسته دانشگاه علوم پزشک. 1

 چکيده
 یپهتن نتوار   یهتا و از دستته کترم   وککياکن اياز جنس تن ياست که عامل آن کرم کوچک يزئونوز انگل یماريب سینوکوکوزياک یماريب

 ياصتل  زبانينقش م وانيح نی. ادنکنيم يسگ زندگ یخصوص در رودههسانان و بکه عموماً سگ استچهارگونه  یدارااین کرم است. 

 3طتول و   متريليم 7تا  3بالغ  یها. کرمهستندواسط  زبانيشتر و ... به عنوان م ،بز ،گوسفند ،گاو مانندها را به عهده دارد. انسان و دام

شتده و در داختل مختاو روده نفتو       انکوستفر آزاد  ،شوديواسط خورده م زبانيکرم توسط م دهيداخل بند رس یهابند دارند. تخم 5تا 

و مرور رشد کرده ه بسپس . شوديم نیگزیجا ،واسط زبانيم یااعض ریدر داخل کبد و سادرنهایت و  شوديخون م انیکند و وارد جريم

راه درمتان   تنهتا . (1-3ها تا آخر عمر انستان وجتود دارنتد )   ستيک ،از موارد یاريبس در .دهديم ليتشکبزرگ را  کيداتيه ستيک کی

 ،قابل توجه استت  یماريب نیا یو اقتصاد يبهداشت صدمات بوده و مشکل اريبس یماريو کنترل ب یريشگيپ است. يعمل جراح ،یماريب

     .ميکوشش نمائ رانیدر ا یماريب یريشگيکنترل و پ نهيدر زم دیو با
 

 يانگل ،ئونوزز ،سینوکوکوزياک، سیدوزيداتيهواژگان کليدی: 

 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):331-

335. 
 

 مقدمه
کشتور ماستت    عیشا یهایمارياز جمله ب يانگل یهایماريب

 1495تتا   865 یهتا دور و در خالل سال اريبس یهاکه از سال

 وعيشت . استت  دهیگزارش گرد يرانیا نيتوسط پزشکان و محقق

پوشتش  ، مثتل آ  و هتوا   يبته عوامتل مختلفت    يبستگ یماريب

 ،ياجتمتاع  یرفتارهتا  ،زنتدگي  طیشرا ،جامعه بهداشت، ياهيگ

 ،دامهتا  نظيتر  يیواسط و نهتا  یهازبانيحضور م عادات مردم و

 .(2،1) دارد رهيها و غحلزون، انبندپای، خوارانگوشت

مختلت  و تنتوع و    یعلتت وجتود آ  و هتوا   هما ب کشوردر 

گسترش دارد. قابل توجه  يآلودگ ،عوامل مستعدکننده یاريبس

، يیو احشا یجلد وزيشمانيل ،ایمثل ماالر يیهایمارياست که ب

، سیدوزيتتتتتتداتيه، سیازيتتتتتتبيآم، سیتوکسوپالستتتتتتموز

استت،   عیدر کشور شتا  رهيو غ سیازيوليفاس، سیازيستوزوميش

بتاالرفتن ستط     ليت دلهبت  يانگلت  ملعوا نیاز ا يبعضالبته که 

توستط مراکتز    يو اقتدامات اساست   یو فترد  يبهداشت اجتماع

کنتترل   ،عوامل نیاز ا يو مبارزه با بعض يو دانشگاه يقاتيتحق

از انتد.  کن شتدن قترار گرفتته   شهیدر حد ر يو حت یريشگيو پ

دراکونکولتتو   ایتت وکيتتپ یهتتایمتتاريب ،متتوارد نیتتجملتته ا

بتوده کته در حتال     وميماتوبه سیازيستوزوميو ش سيننسیمد

گتزارش   یمتار يدو ب نیت از ا یمواردشده و دیگر حاضر کنترل 

در  1940 یهتا که از سال ایماالر یماريب نيهمچن .نشده است

 يبتود. طت   عیهزار نفر شتا  500تا  400 يآلودگ زانيکشور با م

 يستازمان جهتان   تیت بتا حما  یريت گيو پت  قيت دق یبرنامه کی

 يآلودگ زانيم کهیطورهب دکر دايرفته رفته کاهش پ ،بهداشت

( و کماکتان  4) افتته یمورد کاهش  100/17به  2011در سال 

. امتا  رديت گيآن کوشتش الزم صتورت مت    يکنت شهینسبت به ر

ل یت بنتا بتر دال   کيداتيه ستيک ای سیدوزيداتيه مثل یماريب

و انستان   وانتات يح نيطتور گستترده در بت   ههنتوز بت   ،یمتعدد

 .گردديگزارش م

  

 انگل  یولوژيو ات يو چرخش زندگ اتيخصوص
 نوکتک ياک ايت بتالغ تن  کرم. آن یکرم و مرحله الرو مشخصات

 يعنتتیآن  یگونتته شتتامل چهارگونتته استتت کتته تنهتتا دو    

Echinococcos granulosus و E. multilocularis  در
 Hydtidosis ایت  کيداتيت ه ستت يک یمتار يکشور ما موجب ب

و  یاتتک حجتره   کيداتيت ه ستياول عامل ک یگونه .شوديم

الزم  .ستت ی ااچند حجتره  کيداتيه ستيدوم عامل ک یگونه

 تيت و اهم وعيشت  یدارا E. granulosusکته   ستت  کتر ا هبت 

 6تتا   3گرانولوزو   نوکوکو يبالغ اک یهاکرم است. یشتريب

ستتر کتترم استتکولکس  .بنتتد دارنتتد 5تتتا  3طتتول و  متتتريلتتيم

(Scolex گفته مت )یت چهتار بتادکش و دو رد   یداراو  شتود ي  

و  دهيقال  است که بالفاصله به بند اول تا بند آخر که بند رست 
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تختم کترم    یتعتداد  یکه دارا مذکوربند  .بارورست ادامه دارد

از  ،مختل های ه روشدفع شده و ب وانياست توسط مدفوع ح

 ينيزم هایوهياز م يبعض تازه و جاتیسبز ،جمله انتقال از آ 

 یهتا وارد بتدن انستان و دام   ،بتا ستگ   ميتما  مستق يو گاه

انکوستتفر  ایتت نيجنتت یهتتا کتته داراتختتم .شتتوديمختلتت  متت

(onchospherهستند )، آزاد از مختاو روده   زبانيم یدر روده

مختلت  کته در    یهاخون وارد اندام انیاز راه جر و عبور کرده

و ( 3) رونديم ،است ر اعضایو سا هیاول کبد و سپس ر یدرجه

 ستت يک ه وديرست  متريستانت  کیت پنج ماه به قطتر   يپس از ط

انگتتل  يمرحلتته از زنتدگ  نیت ا .دهتتديمت  ليتشتتک را کيداتيت ه

واستط   زبانياحشاء م وامعاء  قیاست که از طر یالرو یمرحله

 است. يینها زبانيقابل انتقال به م

 

  کيداتيه ستيک ساختمان
استت کته    ستت يک يشامل بخش پوششت  ستيک ساختمان

 سيادوانتتتت یهیتتتمطبتتتق استتتت و ال نتتتام دارد و کتتتوليکوت

(Advantisآنرا م )پوشتش   کتول يکوت هیت ال ریت در ز .پوشاند ي

( قتترار دارد کتته Germinal layer) ایتتزا هیتتنتتام الهبتت ينتتازک

 يیهازهیرشنو شده  کند که بعدها جدايم ديرا تول يیهاجوانه

 یحفتره که در داخل دهد تشکيل مي Sand hydatic امنهرا ب

 عی. ماشوديشناور م ،است ستيک عیما یکه حاو ستيدرون ک

امالح مختل  و  ،یمواد قند یحاو لیاست استر يعیما ستيک

در  هتا ستيک يگاه هستند.زا یو آلرژ يکه سم ينيمواد پروتئ

 ديت تولرا  يیهتا جوانته  ياصل ستيخارج از ک ایو  (cystداخل )

( Daughter cyst) دختتتر ستتتيک هتتاد کتته بتته آننتتکنيمتت

بدن  یامکان دارد در تمام اعضا کيداتيه یستهايک. ندیگويم

 .(5د )نشو نیگزیانسان جا

 یحتتاو یهتتاستتتيختتواران بتتا ختتوردن کگوشتتت معمتتوالً

است و در امعتاء و احشتاء    کيداتياسکوککس که همان شن ه

و  شتوند يمبتال مت  نوککياک ايبه کرم بالغ تن ،دامها وجود دارد

 .یابتد متي ادامته   عتت يدر طب به طتور مرتتب  چرخش انگل  نیا

 زبتان يعنتوان م هبت  کيداتيه ستيبه ک يآلودگ ريدر مس انسان

 نیت در ا .دیمنتقل نما يینها زبانيتواند به ميواسط است اما نم

 کیت ولوژيانسان نقش سدّ ب ،انگل ريس يتکامل ريصورت در مس

(biological bariarرا ب ) عهده دارد.ر 

 

 کيداتيتتته ستتتتيک يیتتتزایمتتتاريو ب میتتتعال

 (سیدوزيداتي)ه
 و رشد آن در ستيه محل استقرار کتب یماريب ينيبال میعال

کته در داختل    يیهتا ستت يمعموالً ک .دارد يبستگ زبانيعضو م

پس از رشد  يندارند ول يمشخص ينيم بالیعال ،قرار دارند اعضا

مثتل   يمت یعال ،فشار بته عضتو مربوطته    جادیشدن و ا ميو حج

وقتي  شوند که به این ترتيبرا موجب ميدرد  و استفراغ ،تهوع

قابل  یتاحدود ،رنديگيدر داخل محوطه شکم قرار مها کيست

ستپس  و کبد  ،در انسان ستيک گاهیجا ني. اولهستند صيتشخ

شود. آغاز ميدر انسان با ورود تخم انگل  یماريب .(5است ) هیر

و پتس  شتده   لیانکوسفر تبدپس از ورود به بدن، تخم انگل به 

بته   متاه  کیت رشد کرده و در عرض  ،در اعضان شدن یگزیاز جا

 .رستد يمت  متتر يستانت  کیت متاه بته    5و پتس از   متريليم کی

موجب اختتالل در عملکترد    ستيرشد ک هاالس يرفته طرفته

 یو فشتارها  ستت يک ادیت رشتد ز  ليت دلهبت  يگاه شود.يعضو م

در بتدن آزاد   ستيک عیماو پاره شده  ستيک ،ضربه ایو  يجانب

شتوک   استت،  کيتوکست  ينيمواد پروتئ یو چون دارا شودمي

متوارد موجتب مترگ     شتتر يکند کته در ب يم ایجاد کيالتيآناف

 یایت امکان انتقتال عوامتل زا   ،ستيک شدنپاره شود. در اثر مي

 ستت يکتوانتد  متي وجتود دارد و   گتر ید يدر محل ستيداخل ک

 کیتتهيداتيتتد،  یمتتاري. بدهتتد ليرا تشتتک یدیتتجد کيداتيتته

 پایانتا  يسال و گاه 15تا  5که از است مدت  يطوالن یماريب

کُنتد و ختاموش    ريس یدارا یماريب نی. بنابرامانديم يعمر باق

و نفتو    ستت يامکتان انتقتال ک   ،یااست. در فرم چنتد حجتره  

 گتر ید يمتاستتاز در محلت  صورت هب ستياز ساختمان ک يبخش

در مطالعتات متعتدد انجتام شتده در داختل و       .(6)وجود دارد 

 نيدر انسان از سن کيداتيه ستيبه ک يآلودگ ،کشوراز خارج 

 .(7،6،3) است شدهو باالتر گزارش  يسالگ 80تا  8
 

  کيداتيه ستيک صيتشخ
از بتدن قترار    يدر محلت  ستت يک ، هنگامي کته ينينظر بال از

استتفراغ و درد   -مثل تهوع يمیعال باگرفته باشد ممکن است 

قابل تشتخيص استت.    ينياز نظر بال یهمراه باشد که تا حدود

 ليت دلهبت  ،باشتد  يدر داخل حفره شتکم  ستيکه ک يدر مواقع

 hydatic) يستت يلترزش ک آنو بته   کنديم جادیکه ا يلرزش

thrillبترد  يپت  کيداتيت ه ستيبه وجود ک توانيم ،ندیگوي( م

 تتوان يمت  زين MRIو  CTمثل  یربرداریتصو یهااز روش .(5)

و  یستترولوژ یهتتااز روش .کمتتک گرفتتت بتترای تشتتخيص  

کتتته شتتتامل تتتتوان استتتتفاده کتتترد نيتتتز متتتي یمونولتتتوژیا

 ،(CFTثبتتتتوت مکمتتتتل )  ،(CEP) مونوالکتروفورزیکتتتتانترا

 يمونواستتتیوایراد، (IHA) ميرمستتتتقيغ ونيناستتتيهموآکلوت

(RIA ،)مونوفلوئورسانسیا (IFAو ال )زاي (ELISA ) کته  است

( استتتفاده 4( آرک )B) ياختصاصتت یهتتاژنياز آنتتت معمتتوالً
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بتا   Recambinantژن يبتا استتفاده از آنتت    . در ضمن،شوديم

 يیبتاال  يژگت یو و تيحساست  یکته دارا  PCRو  يروش ملکول

توجته   دیبا يول ،شودياستفاده م کيداتيه ستيجهت ک ،است

و  تيحساست  یشتده دارا   کر یهااز روش کدامچيداشت که ه

 .نيستندصد در صد  يگژیو

 

 در انسان کيداتيه ستيک درمان
 ريدر انستان باتوجته بته عتدم تت ث      کيداتيت ه ستيک درمان

مثتتل  Benzylemidazols بتتاتيترک ليتتداروهتتا از قب يقطعتت

Albendazol  وMebendazol يالکست يعنتوان پروف هاغلب ب 

جهتت   يو معمتوالً پتس از عمتل جراحت     شتوند يکار برده مهب

. تتا  دنشتو يو رشتد آن استتفاده مت    ستياز انتشار ک یريجلوگ

 ارایته  کيداتيت ه ستت يدر درمان ک يثر و قطعؤم يیامروز دارو

استت.   يعمتل جراحت   ،مارانيو نجات ب درمانو تنها راه  نشده

  .رديت تجربته صتورت گ   توستط پزشتکان بتا    دیت با يعمل جراح

عمتل   یبترا  يخاصت  یهتا از روش ،کیت احان متخصص هر جر

 .  کنندياستفاده م

-PAIR (puncture نتام هبت  ياز روشت  رتيت اخ یاتهسال در

aspiration-injection-reaspirationکته  کنند ( استفاده مي

 ستت يک يجراح يطور کلهب .انداوردهيدست نهب يقطع یجهينت

روش ختاص   یريکتارگ هبه مهارت و دقت و ب ازيو ن نبودهساده 

 .(9،8،5جراح دارد )

 

 کيداتيه ستيو ک نوککياک ايتن يآلودگ تيوضع

  رانیدر ا
 ،کيداتيه ستيبه ک ياز نظر آلودگ رانیاشاره شد که ا قبالً

و  يختواران اهلت  در گوشتت  يو آلتودگ بوده  کيآندم یامنطقه

مکترراً   ،از نقاو مختل  کشور يو وحش ياهل یهاو دام يوحش

هتا  در دام يآلودگ زانيم نیشتريب. (11،10است ) شدهگزارش 

 واناتياز ح يو بعض شيگاوم ،گاو ،بز ،در شتر و سپس گوسفند

 .(12-14است )بوده  گرید

و  يمطالعتتات متعتتدد در مراکتتز درمتتان يطتت زيتتانستتان ن در

صتورت   يیهتا گتزارش  يعمل جراحت  یجهيدر نت هامارستانيب

 نیت بتوده هتر چنتد کته ا    نگتر  صورت گذشتههگرفته که اغلب ب

 نیت از ا يحتاک  ينباشتد ولت   قيدق يليها ممکن است خگزارش

کشتور وجتود دارد و    یانسان در اغلب شهرها ياست که آلودگ

 يحتاک  یتاحد زين یمونوسرولوژیموارد مطالعات ا زا یادر پاره

 یدر جمتع بنتد   يطتور کلت  هانسان در کشور است ب ياز آلودگ

زده  نيصتدهزار تخمت   در 6/0 -2/1در انستان   ينسبت آلتودگ 

 .(14-17) شده است

  کيداتيه ستيو کنترل ک یريشگيپ
 یمتار يب جتاد یکته عامتل ا   نوککيااکيتن يچرخش زندگ در

 یانگل دارا نیکه ا پيش از این اشاره شداست  سینوکوکوزياک

 زبتان يو چته از نظتر م   ياصتل  زبانيمخازن متعدد چه از نظر م

از  یشتتماريتعتتداد ب ياصتتل زبتتانيم وانتتاتيح .واستتط استتت

و در متورد   هستتند هتا  خواران و مهمتتر از همته ستگ   گوشت

 .خواهنتد بتود   يو وحش ياهل یهااز دام یاريبس ،واسط زبانيم

ستگ   .در تمام نقاو کشتور متا پراکنتده هستتند     واناتيح نیا

 رهيت گتاو و غ  ،بتز  ،و گوستفند  يیو نهتا  ياصتل  زبتان يعنوان مهب

 هستتند،  کيداتيت ه ستت يواسط که آلوده به ک زبانيعنوان مهب

دو گتروه   نیت ا کینزد یرابطه نیبوده و ا يخاص تياهم یدارا

طور هب زيو انسان ن شده عتيموجب حفظ انگل در طب واناتيح

 .شوديم کيداتيه ستيآلوده به ک يو تصادف ياتفاق

و  وزلنتد ني د،ستلن یا نظيتر از کشتورها   يدر بعض یماريب نیا

کشورها بتا   نی(. در ا18و کنترل شده است ) یريشگيپ ايتانزان

انتد  مختل  توانسته یهاو مشارکت سازمان  يصح یزیربرنامه

و  ی. در کشتتور متتا اقتتدامات ضتترورنتتدیرا کنتتترل نما یمتتاريب

با  تیصورت نگرفته است و درنها یماريجهت کنترل ب ياساس

کته   ندینماياقدام م مارياز بدن ب ستيو خروج ک يعمل جراح

 نهیمستلزم هز يانجام عمل جراح نيست. زيآمتيموفق شهيهم

مخارج است کته بتار    ریو سا مارستانيب نگيهتل ،عمل نيسنگ

 سویاز  .(19) گذارديم مارانيباز  دسته نیبر دوش ا ينيسنگ

انسان برای قابل مصرف  نيپروتئاصلي منابع ها چون دام ،گرید

آنهتا   ريت مترگ و م  يها و حتت الغرشدن دام شوند،محسو  مي

 عاتیضتتا جتتهيدر نتبتته دنبتتال داشتتته و   ينيستتنگ ینتتهیهز

 .(21،20)شود مي ليبه کشور تحم يقابل توجه یاقتصاد

 

 بحث
زئونتوز و   عیشتا  یمتار يب سینوکوکتوز ياک ایت  سیدوزيداتيه

 وانتات يح ،انگتل  زبتان ي. مشتود يکشور ما محسو  مت  کيآندم

 يو وحش ياهل یهااز دام یاريبس ،واسط زبانيخوار و مگوشت

 يبهداشت طیو عدم توجه به شرا يطور تصادفه. انسان بهستند

 یهتا زبتان يتوجه بته تعتدد م   با .رديگيقرار م يآلودگ ريدر مس

 به طتور مرتتب  انگل  يواسط چرخش زندگ یهازبانيو م ياصل

و کنتترل   یريشگينسبت به پ يسادگه ب توانيادامه دارد و نم

( WHO)بهداشت  يسازمان جهانبا آن که اقدام نمود.  یماريب

 2020 تا سال یماريبکه  کندمي ينيبشيالزم پ یهاهيبا توص

، یمتار يکنتترل ب به منظتور   کنترل خواهد شد، ولي الزم است

 .(22) رديت در کشور ما صتورت گ  ياقدامات اساسو  یزیربرنامه

و  یريشتتگيپ ،ستتوابق کنتتترل کتتهتوجتته داشتتت توجتته  یتتدبا
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درانکولتو    ایت  وکيت کرم پ نظير هایمارياز ب يبعض يکنشهیر

 نيهمچنت و ( 1،23) وميهمتاتوب  ستوزومايو کرم ش سيننسیمد

 تیبا حماو کنترل است،  يکنشهیکه در حال ر ایماالر یماريب

 .(4) در کشور وجود داردبهداشت  يسازمان جهان

 سینوکوکتوز ياک ای سیدوزيداتيه یماريدر مورد ب مت سفانه

مبتارزه بتا    از جملته که در متن اشاره شتد   يمشکالتل یداله ب

انستان و   یو واسط و عتدم واکستن مناستب بترا     يینها زبانيم

مت سفانه اقتدام   ،صورت گرفته( يمختصر مطالعاتاگرچه ها )دام

نکرده بلکه  دايکاهش پ تنهانه  یماريصورت نگرفته و ب اساسي

کترده   دايت پ یشتتر ياز نقاو کشور انتشار ب يدر بعض يلیداله ب

 قتات يتحق نیشتتر يب ريت اخ یهتا در ستال  گتر یاز طرف د .است

 رامتتونياستتت و کمتتتر پ يتخصصتت اريو بستت يملکتتول هیتتبرپا

در کشتتور در انستتان و  عیشتتا یمتتاريب وعيو شتت یولوژيدميتتاپ

لتذا متا شتاهد     گرفتته استت.  واسط صورت  ایناقل  یهازبانيم

بود  ميخواه سیدوزيداتيه یماريب وعياز ش يناش یهاخسارت

صورت ختاموش و  هب یماريب نیو انتشار ا وعيکه ماحصل آن ش

 .(18-22) خواهد بود يطوالن

 

 گيریجهينت

اعتقاد است که باتوجه به مشتکالت موجتود    نیبر ا سندهینو

 کته نیو ا سیدوزيداتيه یماريو کنترل ب یريشگيدر رابطه با پ

 ،کیولوژيدميت اپ یهتا يعتدم بررست   ليت دلهب رياخ یهادر سال

 ،در دستت استت   یمتار يو انتشار ب تياز وضع یاطالعات کمتر

واستط   یهتا زبانيو م يینها زبانيم نيب یماريب کليکماکان س

 دايت تتداوم پ  زيت از جمله انسان وجتود دارد و چترخش انگتل ن   

در سراستر کشتور و    هازبانيم يلذا باتوجه به پراکندگ .کنديم

در  یمتار يب وعيشت  رامتون يعدم کنترل آنها و اطالعات کمتر پ

جامعه از  تیعلت حماهب ريدر دو سه سال اخ نيو همچن نانسا

 طتور هبت آنهتا   کته نیها و اخصوص سگهدست آموز ب واناتيح

 یآنها با غتذا  یهیتغذ و احتماالً برندميسر هب طيآزادانه در مح

عتدم  و  گيترد صتورت متي  هتا  خام از جمله امعاء و احشتاء دام 

 ريست  ،هتا ستگ  یجمتع آور  مراکتز در  ياصول بهداشتت  تیرعا

وجتود دارد. لتذا    کيداتيت ه ستيک يعنیتکامل کرم و الرو آن 

الزم  ،یمتار يکنتترل ب  دراز کشتورها   يبعض تيباتوجه به موفق

 یهتا ستازمان  تیت موفتق و حما  یاست بتا استتفاده از الگوهتا   

کشور ما و  طیمناسب در شرا یزیرو برنامه يبهداشت يالمللنيب

  یربط از جمله: یهاسازمان نيب یجد یهمکار

خصتوص در  هبت  يوزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشتک . 1

واکستن   هيت و ته يبتر اصتول بهداشتت    دت کيت  ت،قايتحق نهيزم

 یمناستب بترا   یداروهتا  هيت ته نيانسان و همچن یمناسب برا

   هازبانيدرمان م

  یوزارت جهاد کشاورز. 2

  یو دامپرور یسازمان دامدار. 3

 و .... هایکشور و شهرداروزارت . 4

 ها  سازمان کشتارگاه. 5

 وابسته  يقاتيمراکز تحق. 6

   يانتظام یروهاين. 7

 و کنترل  یريشگيدر طرح و برنامه پ ربطیمراکز   ریسا. 8

 هایماريو کنترل ب یريشگياداره مبارزه و پ. 9

و کنتترل آن در کشتور    یماريب شتريحداقل از انتشار ب ميبتوان

 .ميموفق باش
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