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Abstract 
 

Background and purpose: Echinococcosis in dog, due to infection with adult stages of the tape 

worm Echinococcus granulosus, poses significant economic and public health problems in endemic areas 

of Iran particularly in Northern provinces. The objective of this study was to compare the prevalence of  

E. granulosus parasites in stray dogs' population of Sari city, in two separate studies carried out in 1999 

and 2007. 

Materials and methods: In two studies performed in 1999 and 2007, 80 stray dogs were 

collected by shooting from urban areas of Sari city, Northern Iran. They were necropsied and 

gastrointestinal tract was opened. Recovered parasites were collected and the taxonomic study was 

carried out by measuring different parts of the body of parasites. 

Results: In these two studies, 30 and 50 stray dogs were studied in these areas. The overall 

prevalence rate of E. granulosus in 1999 was 46.7% in 30 stray dogs. In the second study carried out in 

2007 no E.granulosus egg or adult worm was found in stray dogs. 

Conclusion: The reduction of the prevalence of E. granulosus in stray dogs seems to be due to 

increase of health care in this area, especially construction of new industrial slaughterhouse. 
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  پژوهشی          

  
  
  ــدرانــازنــکــــی مـــوم پزشــلـــه دانشــــگاه عــلــمج

  )70-75   (1389 سال   بهمن   80شماره    بیستم دوره 
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  مقایسه شیوع اکینوکوکوس گرانولوزوس در 
  1386و 1372های  های ولگرد شهر ساری در سال سگ

 
  1افسانه عمویی         2ایرج موبدی         1مهدی شریف         1احمد دریانی        1شیرزاد غالمی

  

  چکیده
وکوکـوس گرانولـوزوس در سـگ    ای اکین اکینوکوکوزیس عفونت ناشی از مرحله بالغ سـستود روده      :سابقه و هدف    

دارای اهمیـت  های شـمالی    بویژه در استان   اقتصادی و بهداشتی در مناطق اندمیک کشور ما ایران         پزشکی،است که از لحاظ     
میـزان شـیوع اکینوکوکـوس      جهت مشخص شدن علت کاهش یا افزایش شیوع انگل و بیماری ناشـی از آن،                بنابراین   .است

 مـورد  1386 و 1372 اتوپسی شده در دو مطالعـه در شـهر سـاری در طـی دو دوره زمـانی                    های ولگرد  گرانولوزوس در سگ  
  .قرار گرفتمقایسه 

گیری از حیوانات در دسترس،       با نمونه  سال   15 با فاصله حدود     1386 و 1372در طی دو دوره زمانی       :مواد و روش ها     
 در شهر ساری و اطـراف آن مـورد بررسـی            زوساکینوکوکوس گرانولو  برای تعیین میزان   قالده سگ ولگرد     80در مجموع   
محتویـات روده  اتـر   -با روش فرمل سپس  گشایی شده و     ها کالبد  سگای،    های روده   کرمآوری   به منظور جمع  . قرار گرفتند 

بـا   سـاختمانی  خـصوصیات های کرمی جدا شـده براسـاس    انگل. مورد بررسی قرار گرفتندها جهت جستجوی تخم کرم  آن
  .ناسی تشخیص داده شدش انگلهای  روش

و در شـهر سـاری        و  درصـد  7/46 شهرسـتان سـاری    در 1372 سـال    شـیوع اکینوکوکـوس گرانولـوزوس در       :یافته ها   
بررسـی   کـرم بـالغ در   در شهر سـاری هـیچ مـوردی از    1386در سال ولی در مطالعه دوم  .  گزارش شد   درصد 20 اطراف آن 

  . مشاهده نشد قالده سگ ولگرد 50در مدفوع  تخم اکینوکوکوس گرانولوزوس وروده 
هـای بهداشـتی در ایـن ناحیـه          دهنده افـزایش مراقبـت     لودگی به انگل نشان   آکاهش میزان   رسد که     به نظر می   :استنتاج  

 .باشد می ساریتی جدید در شهرستان، عبویژه احداث کشتارگاه صن
  

  های ولگرد ، سگاکینوکوکوس گرانولوزوس، شیوع :های کلیدی هواژ
  

  مقدمه
 بیمـاری متاسستود اکینوکوکوس گرانولوزوس عامل     

ای است   های روده   انگل یکی از مهمترین  کیست هیداتید   
ــم و    ــالغ، تخــ ــاختمانی شــــکل بــ ــاظ ســ ــه از لحــ کــ

ه زنـدگی  ـدر چرخ ) الروی هـ مرحل در( پروتواسکولکس

مـشترک   بیماری ناشی از این انگـل،      .شود دیده می  انگل
ــوان  ــسان و حی ــین ان ــاظ  اســت) Zoonosis( ب ــه ازلح  ک

وحتــی اقتــصادی در  ، بهداشــتی دامپزشــکی پزشــکی،
  .)1-4(بسیاری از مناطق دنیا دارای اهمیت است

 
  :daryanii@yahoo.com E-mail                              جاده خزرآباد، مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم، دانشکده پزشکی18کیلومتر : ساری - احمد دریانی:مولف مسئول

  دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشکده پزشکی،گروه انگل شناسی و قارچ شناسی .1

   دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت،گروه انگل شناسی و قارچ شناسی .2
  3/10/89:           تاریخ تصویب  7/9/89: تاریخ ارجاع جهت اصالحات           12/8/89: ریافت تاریخ د
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   و همکارانشیرزاد غالمی                         هشی   پژو  
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شــــکل بــــالغ اکینوکوکــــوس گرانولــــوزوس از روده 
ق ـم از مناط  ـگوشتخواران بویژه سگ به عنوان مخزن مه      

مختلف مناطق دنیا گزارش شده اسـت آلـودگی بـه ایـن             
ــه،   ــای مدیتران  انگــل از کــشورهای مختلــف حــوزه دری
ــه،    ــزی، خاورمیانـ ــیای مرکـ ــشورهای آسـ ــیه، کـ    روسـ

فریقـا گـزارش    آ مریکـا و   آ نیوزلنـد،  استرالیا، ،خاور دور 
  .)3-5(شده است

در اغلـب نقـاط کـشور       ناشـی از ایـن انگـل        بیماری  
هـا بـه    ایران و بخصوص نواحی روستایی کـه معمـوال دام   

میـزان  . شود شـایع اسـت     صورت غیر بهداشتی کشتار می    
اکینوکوکـــوس گرانولـــوزوس در  شـــیوع عفونـــت بـــه

د در مناطق مختلف ایـران      درص 49تا   5های ولگرد    سگ
هـای اهلـی ماننـد     ایـن بیمـاری در دام      شده است گزارش  
بــز، گــاو و انــسان بــه عنــوان  شــتر، ،گــاومیش گوســفند،

مــشاهده  ســایر کــشورها  ایــران و درمیزبانــان واســط  
 بـه    و شـتر   های اهلـی گوسـفند     از بین دام  . )6-9،4(شود می

عنوان میزبانان واسط مناسـب کیـست هیداتیـد محـسوب           
شوند ومیزان شیوع و باروری کیست دراین حیوانـات          می

 شناخت  به همین جهت  . )10،8،6،3(باال گزارش شده است   
 های اصلی  و مطالعه خصوصیات انگل در میزبان یا میزبان       

 هـای اهلـی و   دام(و واسـط    ) سگ و سایر گوشـتخواران    (
، مرفولـوژیکی هـای مختلـف      بـا روش  ) علفخـواران  سایر

هـای انگـل از      با توجه به تنوع گونـه     بیولوژی و مولکولی    
 شناسـی و تـشخیص بیمـاری در انـسان حـائز      لحاظ انگـل  
  .)10-15(اهمیت است

 ایجــاد عامــلهــر چنــد چهــار گونــه اکینوکوکــوس 
ــسان    ــدوزیس در ان ــا هیداتی ــوزیس ی ــاری اکینوکوک بیم
شـــناخته شـــده اســـت تحقیقـــات در منـــاطق مختلـــف  

و ) Strain variations(دهنـــده تنـــوع اســـترینی  نـــشان
هـا   بین گونـه  در) Genetic variations(تغییرات ژنیتکی 

بخصوص در اکینوکوکوس گرانولوزوس است با توجـه        
ــترین    ــوع اسـ ــی و تنـ ــرات ژنیتکـ ــن تغییـ ــه ایـ ــای  بـ هـ

اکینوکوکوس گرانولوزوس در مناطق مختلف انـدمیک       
هـای   تواند بر روی برنامه  ها می  بیماری، وجود این استرین   

ــاثی ــسزایی داشــته باشــدکنتــرل بیمــاری ت از . )12،11،8(ر ب
ــاتولوژی و   ــدمیولوژی و پ ــر روی اپی ــوع ب طرفــی ایــن تن
همچنین بر تشخیص، درمان موثر دارویی، واکـسیناسیون        

پیـشگیری کیـست هیداتیـد در        بر علیه انگـل و کنتـرل و       
انسان و حیوانات به عنوان میزبان واسط تاثیر دارد که در           

 از  .)13،5،3(گیرد قاده قرار مطالعات باید مورد توجه و است     
کیـست  تصادفی بیمـاری    ی که انسان میزبان واسط      یآنجا

 مطالعات سرولوژی در انسان      محققین در  هیداتیک است 
 رد 4/21تـا    2/1در نقاط مختلف ایران، آلودگی را بـین         

 000/100 ر د62/0و بــروز بیمــاری  نفــر هــزار 000/100
وز درصـد قابـل     متأسفانه هنـ  و  اند   گزارش نموده نفر   هزار

به این بیماری   توجهی از اعمال جراحی در سراسر کشور        
  .)5،4(اختصاص دارد

اگرچه در ارتباط با وضیعت شیوع، انتـشار و انتقـال           
ای بــــویژه اکینوکوکــــوس  هــــای روده انــــواع انگــــل

گرانولوزوس در حیوان و انسان در مناطق مختلف کشور         
نی هــای زمــا مــا ایــران گزارشــات متعــددی در محــدوده

 ، ولی درخصوص استفاده   )19،17،13،9،5(خاص وجود دارد  
از نتایج مطالعات و علت کاهش یا افزایش شیوع انگل و           

 کــه کــاربردی نیــز ،بیمــاری ناشــی از آن در هــر منطقــه 
هرچنـد  . )13،8،5( اطالعات کـافی وجـود نـدارد       ،باشد می

های پیشگیری   توان در برنامه   که از نتایج این مطالعات می     
اسـتان مازنـدران و سـایر        های انگلـی در     بیماری و کنترل 

  .مناطق استفاده نمود
 ،بنابراین با توجه به اینکه عفونـت اکینوکوکـوزیس        

ــستود روده    ــالغ س ــه ب ــی از مرحل ــوس  ناش ای اکینوکوک
 به دلیل انتقـال بیمـاری بـه         وگرانولوزوس در سگ است     

انسان از لحاظ پزشکی و بهداشـتی و حتـی اقتـصادی در             
. دمیک کــشور مــا ایــران دارای اهمیــت اســتمنــاطق انــ

 در جهــت تعیــین وضــعیت انتقــال و انتــشاراین انگــل     
 مخزن، عنوان به سگ خصوص به انسان مجاور حیوانات

 مطالعـه   1372ای در سال     های روده  عالوه بر مطالعه انگل   
بـا فاصـله حـدود      ( در شهر ساری     1386مجددی در سال    

ه از دو مطالعه در     انجام شد و نتایج  بدست آمد      )  سال 15
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  اکینوکوکوس گرانولوزوس در سگ های ولگرد 
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  ارتباط بـا میـزان آلـودگی اکینوکوکـوس گرانولـوزوس           
ــاری     در ســگ ــهر س ــده در ش ــسی ش ــرد اتوپ ــای ولگ   ه

و اطــراف آن از بخــش مرکــزی اســتان مازنــدران بــا      
جهت مشخص شـدن علـت       بنابراین   .یکدیگر مقایسه شد  

کاهش یا افزایش شیوع انگـل و بیمـاری ناشـی از آن در              
  اکینوکوکـــوس گرانولـــوزوس میـــزان شـــیوع منطقـــه، 
های ولگرد اتوپسی شده در دو مطالعـه در شـهر            در سگ 

 مقایسه  مورد 1386 و 1372ساری در طی دو دوره زمانی       
  .قرار گرفت

  
  مواد و روش ها

 از گیـری  نمونـه  بـا  توصـیفی  روش بـه ه مطالعـ ایـن  
های  دسترس در طی دو دوره زمانی در سال در حیوانات

ــ  1386  و1372 ــله ح ــا فاص ــد  15دود  ب ــام ش ــال انج   .  س
ــه اول از ــه 6 در مطالعـ ــه در ناحیـ ــه سـ ــاحلی، منطقـ  سـ

 تعـداد  سـاری  شهرسـتان  کوهستانی و جنگلی -ای جلگه
سگ و در مطالعه دوم از شهرسـاری و اطـراف    قالده 30

  . )16،8(شـدند  شـکار  تفنـگ   قالده سگ ولگرد با50آن 
ــه منظــور جمــع  ــالغ  کــرمآوری  ب اکینوکوکــوس هــای ب

هـا کالبدگـشایی شـده و محتویـات          س، سـگ  گرانولوزو
   شـده  جـدا  هـای  انگـل  .آوری گردیـد  هـا جمـع   روده آن

درصـد   10 فرمـل  در فیزیولـوژی  سـرم  در شستشو از پس
 مونتـه  و آمیـزی  رنگ  با روش کارمننگهداری و سپس

  ها بـرای مـشاهده تخـم انگـل          نمونه مدفوع سگ    و شدند
رسی قـرار   اتر مورد بر   -با روش آزمایش مستقیم و فرمل     

 تعیـین  جهت  انگلساختمانی خصوصیاتسپس . گرفتند
ــواع ــه انـ ــاظ از گونـ ــاختمانی   لحـ ــصوصیات سـ ــاخـ  بـ

 مطالعـه  مـورد  گر ترسیم دستگاه و نوری میکروسکوپ

  .گرفت قرار
  

  یافته ها
 انگـل کرمـی   سـگ  قـالده  30 مطالعه اول از درطی

میـزان شـیوع اکینوکوکـوس      . جدا شـد   متفاوت   ای روده

  قالده سگ ولگرد در این مطالعـه در  30رگرانولوزوس د 
 ) قـالده  14(  درصد 7/46 شهرستان ساری    مناطق مختلف 

  درصـد  20 و اطـراف  ) ای منطقه جلگـه   (در شهر ساری   و
  ).1جدول شماره(گزارش شد) قالده6(

   قــالده ســگ ولگــرد از 50بــر روی در مطالعــه دوم 
ــوکتی( منطقــه شــهر ســاری  7 ــه،دی ــه چول    ، آبکــسر، پنب

گونـه   هـیچ ) ذغـال چـال    و  معلم کـالء   ،ندان سر  آب ،اسرم
    و کــرم بــالغ اکینوکوکــوس گرانولــوزوسآلــودگی بــه

مقایـسه  ). 2جـدول شـماره     ( انگل مشاهده نـشد   این  تخم  
ــودگی ســگ  ــایج آل ــه   نت اکینوکوکــوس هــای ولگــرد ب

میـزان   در دو مطالعـه نـشان دهنـده تفـاوت            گرانولوزوس
. اسـت  سـال    15در فاصله   مهم   ای  این سستود روده  شیوع  

 اکینوکوکـوس گرانولـوزوس  در میزان شیوع این تفاوت   
  هــای ولگــرد در مرکــز اســتان مازنــدران قابــل   در ســگ

  .باشد  میتوجه
  

هـای ولگـرد شـکار شـده و          توزیـع فراوانـی سـگ       :1 جدول شماره 
وس از منـاطق مختلـف      زدرصد آلودگی به اکینوکوکـوس گرانولـو      

  1372 در سال شهرستان ساری
  

  های مورد آزمایش سگ  رافیاییمنطقه جغ
  )درصد(تعداد 

  های آلوده به انگل سگ
  )درصد(تعداد 

  ) 7/16 (5  ) 20( 6  ساحلی
  ) 10 (3  ) 7/26 (8  کوهستانی
  ) 20 (6  ) 3/53 (16  جلگه ای
  ) 7/46 (14  ) 100 (30  جمع

  
  و هـای ولگـرد شـکار شـده        توزیـع فراوانـی سـگ      : 2جدول شماره   

 منـاطق مختلـف     ازوس  زکوکـوس گرانولـو   صد آلودگی به اکینو   در
  1386 سالدر  شهرستان ساری

  

  های مورد آزمایش سگ  نواحی نمونه گیری
  )درصد(تعداد 

  های آلوده به انگل سگ
  )درصد(تعداد 

  دیوکتی
  پنبه چوله
  آبکسر
  اسرم

  آبندان سر
  معلم کالء
  ذغال چال 

9)  18 (  
5) 10(  
5) 10(  

10) 10(  
10) 20(  
7) 14(  
9) 18(  

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

www.SID.ir [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               4 / 7

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-649-en.html


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 
   و همکارانشیرزاد غالمی                         هشی   پژو  
  

73  1389بهمن  ، 80 ، شماره بیستم دوره                                                                                              مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران

  بحث
اکینوکوکوس گرانولوزوس عامل بیمـاری کیـست        

 از جملــه هیــداتیک درمنــاطق مختلــف کــشور مــا ایــران
 است که به دلیـل وجـود مخـزن انگـل            های شمالی  استان

ای  از اهمیـت ویـژه    و میزبانـان واسـط متعـدد        یعنی سگ   
میـــزان شـــیوع  1372 ســـال بررســـی رد. برخوداراســـت

 ولگــرد در هــای  در ســگاکینوکوکــوس گرانولــوزوس
 درصد  20در شهر ساری      و درصد 7/46شهرستان ساری   

 در 1386کـه در مطالعـه سـال     در حـالی ،  )8(گزارش شـد  
گونـه   و اطـراف آن هـیچ     ولگـرد شـهر سـاری       های   سگ

کرم بالغ اکینوکوکوس گرانولوزوس و تخم      آلودگی به   
میزان  .)16(های ولگرد مشاهده نشد    انگل در مدفوع سگ   

وس در ســگ در زآلــودگی بــه اکینوکوکــوس گرانولــو
 گـزارش شـده     درصـد  2/63تا   2/2های مختلف از     استان
 گزارش شده توسـط حـسینی و      انگل  شیوع  . )4،5،9(است

 4/15درتهران   ، ملکی درصد 2/34همکارش در اردستان  
، درصد 25/13در غرب ایران     ، دلیمی و همکاران   درصد
، رادفــر و درصــد 2/7واز در اهــ نــژاد و همکــاران مــصلی

ــان   ــاران در کرم ــد 5/4همک ــت درص ــوده اس . )16-18( ب
 توسـط   آلودگی به انگل در گوشتخواران منطقـه کاشـان        

کـه نـسبت      نیز مورد بررسی قرار گرفت     اربابی و هوشیار  
 7/55گرانولـوزوس در سـگ       آلودگی به اکینوکوکـوس   
ــد  ــین گردیـ ــد، تعیـ ــ.)19(درصـ ــاران در ی رزمـ  و همکـ

 قالده سگ ولگرد شکار شـده در        100 روی    بر یا مطالعه
لوده آ به اکینوکوکوس    درصد 22مشهد، نشان دادند که     

ــد ــین .)16،17(بودنـ ــههمچنـ ــه ای   در مطالعـ ــر روی کـ بـ
 قالده سگ ولگـرد     127اکینوکوکوس گرانولوزوس در    

 6/12 انجام شـد شکار شده از نقاط مختلف شهر اصفهان      
اوت در میـزان    ایـن تفـ    .)20( بودنـد   به انگـل    آلوده درصد

وس یعنـی کـاهش میـزان       زشیوع اکینوکوکوس گرانولو  
دهنــده   ســاله بــه انگــل نــشان15لــودگی در یــک دوره آ

های بهداشتی در این ناحیه بویژه احـداث         افزایش مراقبت 

هـا   کشتارگاه صنغتی جدید در شهرستان، عدم کشتار دام       
ه عــدم دسترســی جــدر منــاطق روســتایی اطــراف و در نتی

لـوده بـه مرحلـه الروی       آهـای    رد به ارگان  های ولگ  سگ
 کــه از لحــاظ ،اســت) لــوده بــارورآهــای  کیــست(انگــل 

کنترل بیماری در منطقه و انتقال آن به انسان حائز اهمیت 
 بنابراین نتایج مطالعات انجام شده توسـط محققـین          .است

 وسزاکینوکوکـوس گرانولـو  دهنـده انتـشار    نه تنها نـشان  
منـاطق مختلـف در      ک در عامل بیمـاری کیـست هیـداتی      

کشور ایران است بلکه به دلیل وجود مخزن انگـل یعنـی            
های پیشگیری و کنترل     ای در برنامه   سگ از اهمیت ویژه   

های عفونی انگلی توسط سیستم بهداشتی درمانی        بیماری
 استان مازندران و سایر منـاطق برخـودار        و دامپزشکی در  

  .)5،8،21(است
 آلـودگی  شـدت  متوسط که نای به توجه بااز طرفی 

 )8(گزارش شده اسـت    شغال بیشتر از    سگ در ،در منطقه 
 امکـان  بودنـد،  مطالعـه ولگـرد   مـورد  های سگ تمامی و

 شـرایط  لحاظ مخزن به عنوان به سگ انتقال آلودگی از

 وجـود  و شهرسـتان  هـوایی  و آب و جغرافیـایی  خـاص 

 مـورد  بایـد   فـراهم اسـت کـه   بهداشـتی  نامناسب شرایط

 قـرار  دامپزشـکی  ودرمـانی   بهداشتی ستمسی جدی توجه
  .گیرد

 سـگ بـه عنـوان     توان نتیجه گرفـت کـه          می بنابراین
اکینوکوکـوس   بویژه   ها مخزن و میزبان اصلی انواع انگل     

کنتـرل جمعیـت    در حـال حاضـر      باشـد    گرانولوزوس می 
 بهداشــتوضــیعت  توجــه بــه بهبــود ، ولگــردیهــا ســگ

هـای انگلـی    ، کنترل و پیشگیری بیماری  انسان عمومی در 
 و  ی در نـواحی شـهر     ییغذا بهداشت مواد  و   ات حیوان در

که این مطالعـه      به این  با توجه  .باشد  ضروری می  ییروستا
انجـام شـده    ) یسـار ( فقط در یک منطقه محـدود اسـتان       

به ایـن   شود جهت تعیین میزان آلودگی       است پیشنهاد می  
 در منــاطق )ولگــرد، گلــه و خــانگی(هــا  در ســگانگــل 
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تـری   و شهری در سطح اسـتان مطالعـات کامـل         روستایی  
بـه دلیـل نداشـتن آمـار درسـت از وضـیعت              .انجام شـود  

 پیــشنهادهمچنــین بیمــاری کیــست هیــداتیک در اســتان 
آلودگی به انگل   میزان  شود با بررسی اپیدمیولوژیکی      می

 منـاطق مختلـف، ترجیحـاً حاشـیه         یانسانهای   در جمعیت 
ی کــه ی از آنجــا.منــاطق روســتایی تعیــین شــوددرشـهرها  

خـاک  مزارع سـبزی کـاری و     ها مدفوع خود را در       سگ
نیـز مـدت زمـان طـوالنی در          کنند و تخـم انگـل      دفن می 

خـاک از   هـا و   سبزی آلودگیماند بررسی    ی م یخاک باق 
 و آمـوزش بهداشـت در اسـتان نیـز          نظر وجود تخم انگل   

  .رسد ضروری بنظر می
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