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بین انسان و دام  از بیماریهاي انگلی مشترك    کهاین بیماري   
در جوامـع    قبل سال   2000از زمانهاي قدیم حدود      می باشد 

بیماري در نیمکرة شمالی بیـشتر      .  است   بشري شناخته شده  
رها دیـده   از نیمکرة جنوبی مشاهده می شود و در اکثر کـشو          

  .شده است 
  : بیماري داراي دو نوع میزبان می باشد 

مثـل سـگ ، گـرگ ،        ن  نااسگ س  :میزبان اصلی   : الف  
ر بسمی باشند که کرم در روده باریک آنها ... شغال ، روباه و    

   .آلودگی محیط می گردد ده و با دفع تخم باعث رب
  

 و   ، همه چیزخواران   علفخواراناکثراً   :میزبان واسط   : ب  
مواد آلوده به تخم انگـل مثـل    د که با خوردن     انسان می باش  

آب ، سبزیجات و هرنوع عامل فیزیکی کـه بتوانـد تخـم را              
وارد دهان میزبان نماید آلوده می گردنـد و کیـست در بـدن        
آنها تشکیل و شروع به رشد می نماید که با توجه به محـل              

د را بـراي میزبـان واسـط ایجـا        می تواند مـشکالتی     کیست  
  .نماید

این انگل از گـروه کرمهـاي        :مشخصات ظاهري کرم     
ــول آن    ــه ط ــد ک ــی باش ــن م ــواري په ــر 2-7ن ــی مت    میل

محل زندگی انگل روده باریک سگ سـانان مـی          . می باشد   
 عدد که بنـد آخـر تخمهـاي         4-5 تعداد بندها معموالً  . باشد  

بارور شده را حمل می کند کـه پـس از جداشـدن از طریـق            
  .باعث آلودگی محیط می گردد مدفوع دفع و 

  
  : کرم داراي سه گونه به نامهاي 

کــه بیمــاري  :اکینوکوکــوس گرانولوســوس : الــف 
اکینوکوکوس سیستی یا کیست هیداتید را ایجاد می نماید و          

  .از نظر بهداشت عمومی داراي اهمیت زیاد می باشد 
کـه بیمـاري اکینوکوکـوس       :اکینوکوکوس آلـوالر    : ب  

  .ریس را ایجاد می نماید مالتی الکوال
ــستیک : پ  ــی سی ــاري  :اکینوکوکــوس پل ــه بیم ک

  .اکینوکوکوس واجلی را ایجاد می نماید 
با توجه به اینکه این بیماري از نظر         :چرخۀ زندگی انگل    

بهداشت عمومی حائز اهمیت زیادي می باشد بایستی چرخۀ         
زندگی انگل بخوبی شناخته شود تا با قطع آن در هر مرحلـه    
ایی که اقتصادي تـر و امکـان پـذیرتر باشـد جلـوي شـیوع               

  . بیماري گرفته شود 
 اصـلی از    میزبـان  :تخم توسط میزبان اصـلی      تولید  

به کیست حاوي الرو زنده طریق خوردن امعاء و احشاء آلوده       
میزبان کیست پس از ورود به روده کوچک        . مبتال می گردد    

     کـرم تبـدیل   بازشـده و در نهایـت بـه   ) سگ سانان ( اصلی  
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می گردد که توسط قالبهاي موجـود در سـرخود بـه دیـواره        
حدود یکماه تا یکماه و نیم بعد کـرم بـالغ           . روده می چسبد    

 مدفوع نموده که بابند انتهایی در شده و شروع به تولید تخم 
بعلـت کـوچکی و سـبکی       تخمهاي دفع شده    . دفع می شود    

 و براسـاس  شـده نده  پراک مکانیکی   توسط باد و سایر عوامل    
آلودگی سـبزیجات ، آب ، مـزارع        محل دفع می تواند باعث      

شایان ذکر است که یکی از . روستاها و مناطق شهري گردد     
. منازل کفش آلوده می باشد راههاي انتقال آلودگی به داخل 

 لیسیدن اطراف مقعد خود که بـه تخـم انگـل             سگ با  ضمناً
 خـود و در نهایـت بـا      آلوده است باعث آلودگی دهان و بزاق      

لیسیدن ظروف و اجسام اطراف خود باعث آلودگی آنها مـی           
  .گردد 

دفـع شـده در     تخـم    :انتقال تخم به میزبـان واسـط        
صورت عدم رعایت موارد بهداشـتی از جملـه خـوردن آب و             

واسط از جمله انسان منتقل گشته      سبزیجات آلوده به میزبان     
پس از ورود تخم بـه روده  . و وارد دستگاه گوارش می گردد  

کوچک تغییر شکل یافته و به دیواره روده حملـه کـرده و از              
به کبد و ریـه و در درجـه دوم بتعـداد             اًطریق مویرگها عمدت  

کمتر به سایر نقاط بدن میزبان واسط از جمله ماهیچه هـا ،             
    رشـد کیـست در سـال اول بـه حـدود         . ی رود   مغز و غیره م   

  .سانتی متر می رسد 10 -5
بعضی مواقع کیستها بقدري بزرگ می شوند کـه چنـد لیتـر             
مایع را در خود جاي می دهند و با فشار به اندامهاي حیـاتی              

و رگها و اعصاب باعث ایجـاد مـشکالت عمـده ایـی بـراي           
  .میزبان می گردند 

بستگی بـه محـل      :اسط  عوارض بیماري در میزبان و    
در . کیـست عـوارض دیـده شـده متفـاوت مـی باشـد              رشد  

صورتیکه کیست در کبد باشد با ایجاد نکروز کبدي و انسداد           
در صــورتیکه . مجــاري صــفراوي باعــث زردي مــی گــردد 

کیست در ریه باشد مشکالت تنفسی از جمله سرفه ، عفونت  
وجـه بـه    در انسان نیـز بـا ت      . ریوي و الغري دیده می شود       

   .محل کیست عالئم متفاوت می باشد 

  
تنها راه درمـان کیـست تـا حـال         :میزبان واسط   درمان  

حاضر در انسان جراحی می باشد ، ولی بایستی دقـت گـردد             
ورت که در حین عمل جراحی کیست پاره نشود که در اینـص           

   . برابر می گرددآلودگی چند
 سـانان  در میزبان اصلی که سـگ  :درمان میزبان اصلی   

ت ندن قرصهاي ضدانگلی از جمله درونـسی      می باشند با خورا   
. می توان نسبت به درمان سگهاي خانگی و گله اقدام نمود            

کرمها کشته شده   یادآوري است که با خوراندن دارو       الزم به   
 ساعت سگ 48و با مدفوع دفع می گردند که بایستی بمدت 

 جمع آوري  را  مدفوع دفع شده و داشتهرا در محلی بسته نگه
  .و بسوزانند

 کنتـرل بیمـاري     ترین اقدامات جهت  مهم :کنترل بیماري   
  : کیست هیداتید شامل موارد زیر می گردد 

عمـومی بـا اسـتفاده از       آموزش و باال بردن فرهنـگ       : الف  
خـش  یزیـون و تـشکیل کالسـهاي آموزشـی و پ          رادیو و تلو  

شـزد  تراکت در روستاها و مدارس و در بـین دامـداران و گو             
  .کردن خطرات ناشی از بیماري و طرق پیشگیري از آن 

ریـق مناسـب توسـط      معدوم نمودن سگهاي ولگرد بط    : ب  
  .در روستاها مسئولین ذیربط در شهرها و 

با استفاده از داروهاي انگلی     درمان نمودن سگهاي گله     : پ  
  .مناسب و ادامه درمان در طی دورة زندگی آنها 

ء و احـشاء و گوشـت آلـوده جهـت           عدم استفاده از امعا   : ت  
  .تغذیه سگها 

شستن و ضدعفونی سبزیجات و میوه جات که ممکـن          : ث  
  .است بطریقی با تخم انگل آلوده شده باشند 

ذبح کلیه دامهاي کشتاري در محل کشتارگاه و معـدوم          : ج  
  .نمودن امحاء و احشاء آلوده بطریق بهداشتی 

بـح دام بطریقـی     محصور نمودن کشتارگاهها و مراکز ذ     : چ  
سگهاي ولگرد نتواننـد     اًگونه گوشتخواري مخصوص  که هیچ 

  .به مواد آلوده به کیست دسترسی داشته باشند 
  . قاچاق توسط افراد سودجوجلوگیري از کشتار: ح 
  عدم تماس مستقیم با سگ سانان : خ


