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ABSTRACT

Background & objectives :Alveolar and cystic echinococcosis (CE and AE) are caused by the
larval stages of Echinococcus multilocularis and Echinococcus granolosus, respectively. This
study was conducted to determine the spread of human AE and CE diseases among the tribes
and livestock breeders and farmers in the Moghan plain. The prevalence of infection (CE and
AE) significantly increases with a rise in age.
Methods: In this study, using ELISA and HCF-Ag (raw liquid antigen of hydatid cyst) was
used for the first time to perform screening, and then the prevalence of cystic echinococcosis
and alveolar echinococcosis was evaluated by specific anti-genes Ag-5 and EM2+,
respectively. A total of 2003 serum samples were collected randomly from normal
populations of five different areas of Moghan plain. In the first stage, serum screening was
tested using an enzyme-linked immunosorbent assay and HCF-Ag. After that, the serology of
all sera was evaluated by ELISA and specific antigens for alveolar and cystic Echinococcus.
Results: From 2003 samples, 24 serum samples were (1.19%) AE-positive. Infection was
higher in men than women (2.1% vs. 0.6%). The age group of 5-19years had the lowest
infection rate and the age group 40- 59 years had the highest infection rate (2%). In the case
of cystic ecinococcosis, 164 serum samples were positive for Ag-5 specific antigen, i.e. 7.6%
infection, and 156 serum samples were positive for Ag-B-specific antigen.
Conclusion: The findings showed that the highest infection rate was found in the Boran and
Eivazlou (Palanglou) regions of Moghan plain and the lowest level of human infection was
reported in Parsabad region (Nadar-kandi and Agh-ghabagh). In areas with higher
contamination, the risk factor associated with CE and AE were the type of water used, the
method of washing edible and wild vegetables, occupation and having or not having
knowledge of hydatid disease. The infection of Moghan region dogs is one of the main
indicators and potential risk factors for human infection.
Keywords: Alveolar Echinococcus; Zoonosis; Moghan Plain; HCF-Ag; Cystic
Echinococcosis.
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تعیین میزان آلودگی و عوامل خطر مرتبط با آلوئوالر و سیستیک اکینوکوکوزیس 
وش الیزا و سونوگرافی پرتابل در جلگه مغان، استان اردبیل، شمال انسانی به ر
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مقدمه
ــوزیس ( ــوالر اکینوکوکـــ ــتیک AEآلوئـــ ) و سیســـ

هاي کرمـی  از مهمترین بیماريCE(1اکینوکوکوزیس (

1 Alveolar Echinococcosis and Cystic
Echinococcosis

زئونوز و جـدي و مـزمن در جهـان اسـت کـه باعـث       
شـوند.  مشکالت عمده اقتصادي و سالمت در دنیا مـی 

هاي نواري انسانی تنیـده  خانواده کرمعامل بیماري از 
ــه  ــنس و گونــ اکینوکوکــــوس و بــــه ترتیــــب جــ

اسـت  اکینوکوکوس گرانولوزوس و لوکوالریسمولتی

چکیده
مـولتی هاي نـواري اکینوکوکـوس   کرمبه ترتیب ناشی از مراحل الرويآلوئوالر و سیستیک اکینوکوکوزیسزمینه و هدف: 

انسانی در میان CEو AEو اکینوکوکوس گرانولوزوس می باشد. این مطالعه براي تعیین میزان گسترش بیماري لوکوالریس
) به طور معنی داري با سن افـزایش  AEو CEعشایر و دامداران و کشاورزان جلگه مغان صورت گرفته است. شیوع عفونت (

می یابد. 
(آنتی ژن خام مایع کیست هیداتیک) HCF-Agو براي بار اول جهت غربالگري از ELISAش در این مطالعه از روروش کار:

بـه ترتیـب شـیوع سیسـتیک اکینوکوکـوزیس و آلوئـوالر       2Em+و 5، آنتی ژن AgBهاي اختصاصی با آنتی ژنو استفاده شد 
نطقه مختلف جلگه مغان جمع آوري نمونه سرم به طور تصادفی از جمعیت نرمال از شش م2003اکینوکوکوزیس بررسی شد. 

مـورد آزمـایش   HCF-Agها با استفاده از پروتئین ایمنی مرتبط با آنزیم و شد. در مرحله اول آزمایش براي غربالگري سرم
هـاي اختصاصـی بـراي آلوئـوالر و     و آنتـی ژن ELISAقرار گرفت. پس از آن، سرولوژي تمام سرم ها با استفاده از آزمـون  

کوکوزیس مورد بررسی قرار گرفت. سیستیک اکینو
% در مقابـل  1/2مثبت شد. آلودگی در مردان بیشتر از زنان (AE% 19/1مورد از سرم ها 24نمونه سرم 2003از یافته ها:

). در مـورد  %2باالترین میزان آلـودگی را نشـان دادنـد (   40-59ساله کمترین میزان آلودگی و 5-19%) بود. گروه سنی 6/0
% و بـا  6/7نمونه سرمی، مثبت شدند یعنی میـزان آلـودگی   164تعداد -5Agکینوکوکوزیس با آنتی ژن اختصاصی سیستیک ا

نمونه سرمی مثبت شدند.156تعداد Ag-Bآنتی ژن اختصاصی 
داده هاي موجود نشان می دهد که بیشترین میزان عفونت در منطقه بران و عیوضلو (پلنگلـو) دشـت مغـان و    نتیجه گیري:

یین ترین میزان عفونت انسانی در منطقه پارس آباد (نادرکندي و آغ قباق) می باشد. در مناطق بـا آلـودگی بیشـتر، عامـل     پا
نوع آب مصرفی و روش اسـتفاده از سـبزیجات خـوراکی و وحشـی و شـغل و داشـتن و یـا        AEو CEخطر مرتبط با بیماري 

هـا و عوامـل   آلودگی سگ هاي جلگه مغان، یکی از اصلی ترین شاخص.هاي هیداتید می باشدنداشتن آگاهی در مورد بیماري
.هاي بالقوه براي آلودگی انسان می باشدخطر

جلگه مغانآلوئوالر اکینوکوکوزیس، سیستیک اکینوکوکوزیس، آنتی ژن خام کیست هیداتیک،کلیدي:واژه هاي
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و میزبان نهایی اصلی آنها به ترتیب روباه قرمز و سگ 
و ســگ ســانان بــوده و پســتانداران مختلــف از جملــه 
جوندگان و گوسفند و انسان به عنوان میزبـان واسـط   

1کنند، البته انسان براي هـر دو سسـتود  مینقشایفاي

. این ]1[باشد بعنوان میزبان واسط تصادفی مطرح می
هـا جهـانی بـوده و رتبـه دوم را از نظـر اهمیـت       انگل

. ]2،3[دارنـد  هـا کـرم ي مهم پزشکی در بین هابیماري
این بیماري در شرق و جنوب اروپا، سواحل مدیترانـه،  
خاورمیانه، آمریکاي التین و آفریقا و بیشتر در منـاطق  

. هـر دو نـوع کیسـت    ]3[روستایی گزارش شده است 
هاي مختلف شامل کبد، ریـه، صـفاق   هیداتید در بافت

تواند در هر نقطه از بدن میاند و تقریباًگزارش شده
یافت شود. عالئم بالینی اصلی در انسان شامل اختالالت 
کبدي، مشکالت ریه، آسیت، درد شـکمی، هپاتومگـالی،   

.]4[اسپلنومگالی، اختالالت سیستم عصبی مرکزي است 
AE وCE   در سرتاسر منطقه مدیترانـه اي از جملـه

تمام کشورهاي خاورمیانـه و خصوصـاً در ایـران حـائز     
ایـن  . هـر دو عامـل ایجادکننـده   ]3[باشـند  اهمیت می

در ایـران گــزارش شـده اسـت و بیمــاري    هـا بیمـاري 
هیـــداتیک حـــدود یـــک درصـــد از بخـــش جراحـــی 

شود که ایـن رقـم، اخیـراً بـه     میها را شاملبیمارستان
دلیل افزایش تعداد پناهندگان افغانی ساکن در ایـران،  

در کشور ایران یـک  AEو CE.]5[افزایش یافته است 
کننده سالمت عمومی بـه ویـژه در   مشکل مهم تهدید

رود. ایــن جوامــع روســتایی و عشــایري بــه شــمار مــی
ــابیمــاري ــف  ه ــاط مختل ــم کرمــی انســانی از نق ي مه

. به طـور معمـول  ]6،7[کشورمان گزارش شده است 
2میکروتـوس سوشـیالیس  جوندگان و خصوصـاً جـنس   

ــراي    ــلی ب ــط اص ــان واس ــولتی  میزب ــوس م اکینوکوک
اسـت و گوسـفند، بـز، شـتر و گـاو بـراي       لوکوالریس

به عنوان میزبانـان واسـط   اکینوکوکوس گرانولوزوس
هاي شیوعکنند. گزارشمییران ایفاي نقشاصلی در ا

CE وAE در میزبانان واسط از نقاط مختلف کشور از

1 Cestoda
2 Microtus Socialis

دهنـده میـانگین بـاالي آلـودگی     درصد، نشان20تا 2
. ساکنان روستایی ایرانـی زیـاد بـوده و اکثـراً     ]1[است 

ي خـود هسـتند.   هـا کشاورز، دامدار و نیز چوپان گلـه 
یـک خطـر بـراي سـالمتی انسـان      CEوAEبنـابراین 

ي جـانی و اقتصـادي   هـا محسوب شـده و باعـث زیـان   
. بـا ایـن وجـود، مطالعـات     ]7،8[تواند باشـد  میزیادي

عوامـل خطـر   غربالگري سـرواپیدمیولوژیک و تعیـین   
در کشـورمان خیلـی کـم    CEو AEمرتبط با بیمـاري  

ي زئونـوز  هـا بیمـاري با توجه بـه اهمیـت   بوده است.
و کمبود اطالعات در مـورد شـیوع آن   هاکرمناشی از 

ورزي و دامـداران و عشـایر در منطقـه    در جوامع کشا
ــان، مطالعــ  ــونولوژیکی  ه مغ ــرواپیدمیولوژیکی و س س

بیماري عوامل خطر حاضر براي ارزیابی شیوع و تعیین 
AE وCE    انسانی در میـان دامـداران و کشـاورزان و

خصوصاً عشـایر جلگـه مغـان در اسـتان اردبیـل انجـام       
گرفت. 

روش کار
جامعه آماري

تحلیلـی  -و توصـیفی 3رسـی مقطعـی  مطالعه حاضر بر
لگـه مغـان از   بوده و براي مطالعه پنج ناحیـه بـزرگ ج  

قره قباق، تربت کندي، حـاجیلو و  : اصالندوز (1منطقه 
هـاي مـرتبط)،   نورمحمدکندي و کورعباسلو و قشـالق 

: پارس آباد (منطقه پارس آباد، نادرکنـدي و  2منطقه 
یا و سفلی و : بوران (عل3، منطقه )آق قباق علیا و سفلی

: 4ها)، منطقه احمد قشالقی و مناطق مشرف به قشالق
صفی خانلو، کچـی قشـالقی و گـدایلو و اوچـی و     ایدر (
: عیوضلو (علیا و سـفلی،  5) و منطقه هاي مرتبطقشالق

ــالق  ــانلو و قش ــره تک ــوار و  ق ــه س ــرتبط) و بیل هــاي م
جعفرآباد و منـاطق عشـایري مـرتبط انتخـاب شـدند.      

کیلـومتر  630فري ایـن منطقـه در   ن258465جمعیت 
مربع از سرزمین جلگه مغان ایران سـاکن هسـتند. بـر   

80بــیش از هــااســاس اطالعــات حاصــل از پرسشــنامه

3 Cross-Sectional
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ــد  ــه   درص ــف از جمل ــی مختل ــات اهل ــا، حیوان خانواره
کننـد و در  میگوسفند، گاو و گاو میش و بز نگهداري

تمام فصول، خانوارها اکثـراً از آب چشـمه و رودخانـه    
هـاي فرعـی سـد میـل مغـان)      (دره رود ارس و کانال

بعنوان منبع آب براي آبشخوري حیوانات و هـم بـراي   
ــتفاده ــرب اس ــیآب ش ــل  م ــه و تحلی ــا تجزی ــد. ب کنن

درصد از جمعیت این منطقه سبزیجات 64پرسشنامه، 
وحشی از جمله شینک، کنگـر و بابونـه و میـوه تمشـک     

مستقیم وحشی را بدون شستن مصرف نموده و تماس 
گلـه  ها داشتند (سگ اهلی داخـل حیـاط و سـگ   با سگ

کنندگان در فرم کتبـی  دارند). رضایت آگاهانه شرکت
هـاي مـورد اسـتفاده در    مشخص شده و دالیل و رویه

تحقیقات براي تمامی افراد مورد مطالعـه شـرح داده   
ــرم ــد. س ــاش ــا روش ه ــا ب ــله از خانواره ــاي حاص ي ه

از یـک روز  هـا ادهسرولوژیکی آزمایش شـدند. خـانو  
ماهه وارد مطالعه شده و 8خاص در طی دوره زمانی 

گیري شدند. طبق پرسشنامه افراد مورد مطالعه نمونه
با اسم، سن، جنس، شغل، داشتن و یا عدم داشتن سـگ،  
میزان دانش (سواد)، نوع و روش مصـرف سـبزیجات   
اهلی و وحشی و نـوع آبـی کـه بـراي شـرب اسـتفاده       

کشـی و یـا آب چشـمه و رودخانـه)     کردنـد (لولـه  می
مشخص شدند. 
روش سرولوژي

هايمیلی لیتر خون گرفته شد و به لوله10نفراز هر 
لیتري منتقل و ثبت شدند. سپس در میلی15اپندورف 

هـا درجه سانتیگراد ذخیـره و تمـامی سـرم   -80دماي 
بررسـی  هـا بـادي ود و یا عـدم وجـود آنتـی   جهت وج

هـاي  ژناز االیزاي بومی و آنتیشدند. در این بررسی 
. تست طالیی در ) استفاده شدVircell Spainتجاري (

حاضر، االیـزاي  ه حساسیت تشخیصی هیداتید در مطالع
ي هابود. نمونه5ژنآنتیهاي تجاري با تجاري و کیت

سرمی افرادي کـه پاسـخ اولتراسـوند مثبـت داشـتند؛      
سـتفاده از  ي عمومی با اهاجهت تعیین ایمونوگلوبولین

هاي خام مایع کیست ژنروش الیزا و با استفاده از آنتی
ي اختصاصی ها) و سپس آنتی باديHCF-Agهیداتید (

ــتفاده از  ــا اس ــیب ــاژنآنت ــی ه ــیي اختصاص ، Bژنآنت
از مایع کیست هیداتید بـه ترتیـب   2Em+، 5ژنآنتی

. تجزیــه و تحلیــل ]9[آنــالیز شــدند AEو CEبــراي 
انجـام شـد.   SPSS-21با استفاده از نرم افـزار  هاداده

≥05/0pسـنجیده شـد و   p-valueخطرات نسـبی بـا   

دار در نظر گرفته شد. هر دو آزمون مربع کاي معنی
و تعیین روابط بـین متغیرهـاي   pو فیشر براي ارزیابی 

مستقل مورد استفاده قرار گرفتند. 
ي هـا زمون مربـع کـاي بـراي تعیـین خطـی در داده     آ

بندي شده مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. جهـت      طبقه
نمونه سرم سـالم از سـازمان   50برش، ه نقطه محاسب

برش در ه انتقال خون اردبیل اخذ شد. جهت تعیین نقط
سرم 50نوري ه آزمایش االیزاي خانگی میانگین دانسیت
ر انحـراف معیـار   منفی محاسبه شد و سپس با سه براب

برش در نظـر گرفتـه   ه آنها جمع گردید و بعنوان نقط
شد.

سونوگرافی
مـرتبط بـا   عوامـل خطـر   جهت تایید میزان آلودگی و 

ــاري هــاي حتمــاً بایســتی روش CEو AEي هــابیم
استاندارد سرولوژي در کنار سونوگرافی قـرار گیـرد.   
قبل از شروع این طرح و در حین مطالعه به طور کلی 

هـاي ضـد سـرطانی داده بودنـد.     آزمـون درصد، 37
، کـه در تصـاویر   CEي هیداتیـد نـوع   هـا براي کیست

(سـاده)،  Iاولتراسونوگرافی به ترتیب به عنـوان انـواع   
IV (جامد) یاV     کلسیفیه یا بـه طـور جزئـی کلسـیفیه)

8/80، 8/87شده) طبقه بندي شده بودند، به ترتیـب  
دند. قبـل از  در آزمایش سرم مثبت شدرصد5/95و 

خونگیري، افراد به یک اتاق منتقل و بصورت بـالینی در  
ــا    ــکم ب ــت ش ــک درد راس ــم تیپی ــتن عالئ صــورت داش

شــدند. از افــرادي کــه بررســیســونوگرافی پرتابــل 
یــا CEو AEآنهــا نشــانگر تصــویر اولتراســونوگرافی

میلـی  10هرکدام از تصاویر کیستیک بود، خواسته شد
راي تسـت سـرولوژیک اهـدا    لیتر خون وریدي لخته ب

ــرم ــد. س ــاکنن ــایش در  ه ــل از آزم ــازي و قب ــدا س ج
درجه سانتی گراد ذخیره شدند. افرادي کـه  -80دماي
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ــا روش ــالینی و ســرولوژي مثبــت در نهایــت ب هــاي ب
توسط پزشک متخصـص داخلـی   ،تشخیص داده شدند

جهت درمان و جراحـی بـه مراکـز درمـانی و جراحـی      
لحاظ سـرولوژیکی مثبـت   معرفی شدند. افرادي که از 

بودند اما نتایج اولتراسوند در آنها مثبت نبـود، جهـت   
ــت  ــایر کیس ــی س ــورد  بررس ــدي م ــوي و کب ــاي ری ه

مـورد  4رادیوگرافی قفسه سـینه قـرار گرفتنـد و در    
تصویر سی تی اسکن مثبت نشان داده شـد. سـپس در   

هـاي  آخر نتایج آزمون االیزاي هر فرد و جذب نـوري 
افزار شد و نسبت شانس و ضـریب  مربوطه وارد نرم

و فراوانی حسـاب شـدند. جهـت    اطمینان و مربع کاي
تعیین نسـبت شـانس از آزمـون رگرسـیون لجسـتیک      

گذاري عوامـل  اده گردید که در این آزمون تأثیراستف
، نگهداري و یا عدم نگهـداري سـگ   مختلف (سن، جنس

...) بــر روي نتــایج ســرولوژي تســت االیــزا (مثبــت و و
سنجیده شد. منفی) 

یافته ها
جامعه آماري

ي شـهري و  هـا نفر از پنج منطقه مغان (جمعیت2003
مورد آزمـایش  CEو AEروستایی و عشایري)، جهت 

هـا بیمـاري مـرتبط بـا ایـن    عوامل خطر قرار گرفته و 
مـرد بـا   924مشخص شدند. این حجم نمونـه شـامل   

36زن با میـانگین سـنی   1079سال و 32میانگین سنی 
ــه،   ــود. از ایــن تعــداد نمون ــا روش 164ســال ب نفــر ب

ــزا (  ــرولوژیک الی ــخیص داده  CE%) 6/7س ــت تش مثب
) و 81-6سال، محـدوده سـنی   47شدند (میانگین سن 

ــن افــراد24 ــا )%19/1(مثبــت شــدند AEنفــر از ای ب
AE ،18، محدوده سنی آلودگی بـه  39میانگین سنی 

سال بود. 75تا 
سرولوژي و سونوگرافی

نفـر بـه   14و 142اساس نتایج سونوگرافی پرتابل، بر 
هــا بــه بودنــد. همــه کیســتAEو CEترتیـب داراي  

استثناء دو مورد، در کبد قرار داشتند. دو مورد دیگـر  
CE ریــوي بــوده کــه در رادیــوگرافی تشــخیص داده

نفر مـرد  98مورد تشخیص داده شده 164شدند. از 
نفـر زن  8نفـر مـرد و  16مثبـت و  CEنفر زن 66و 

مورد سابقه جراحـی  5مثبت شناخته شدند. AEبراي
داشته که کیست هیداتیدشان حـذف شـده بـود. ولـی     
تست سرولوژي آنها مثبت شد و بـه همـین دلیـل در    
مطالعه جهت حذف اختالل در نتیجه و تفسیر آزمـایش  

نفر دیگر سـابقه قـدیمی   16مورد توجه قرار گرفتند. 
داشتند (میانگین CEو AEآلودگی به کیست هیداتید 

ــه   ــان مطالع ــط  39ســن در زم ــال، ســن متوس ، 45س
م منفـی  سال) اما سونوگرافی آنهـا هـ  5-79محدوده 

گرفتن هر دو موارد جدیـد و  بود. بنابراین، با در نظر
در AEو CEقبلی، در حال حاضر میزان آلـودگی بـه   

مورد 164(درصد19/1و 6/7منطقه مغان به ترتیب 
نمونـــه 2003از AEمــورد بــراي   24وCEبــراي  
باشد. شیوع اختصاصی براساس متغیر سـن  میسرمی)

ي شهري، به طور کلی بـا بـاال رفـتن سـن،     هادر نمونه
درصد0از CEو AEدهد، شیوع میافزایش را نشان

ــه 1-5در گــروه ســنی  ــه ترتیــب ب 1/13و 2ســال، ب
ساله افزایش یافته است. 40-59در گروه سنی درصد 

) p=064/1و 64/43رونــد خطــی= دوکــاي(آزمــون
). نتـــایج حاصـــل از تجزیـــه و تحلیـــل 3و 2(جــدول  

ــا   ــرولوژي ب ــیس ــاژنآنت ــاطق  ه ــی در من ي اختصاص
(بران و احمد قشـالقی  3روستایی نشان داد که منطقه 

CEو AEو عشایر کوچ کننده) بیشترین عفونت براي

ــه ترتیــب  طقــه (من2و منطقــه درصــد 2/13و 7/1ب
ــفلی)    ــا و س ــاق علی ــدي و آق قب ــاد، نادرکن ــارس آب پ

ــودگی (   ــزان آلـ ــرین میـ %) را دارا3/2و %2/0کمتـ
ي سنی، جنس هاداري بین گروهباشند. اختالف معنیمی

یی کـه  هاو شغل وجود نداشت. اما بین افراد و خانواده
هـا و  کردند و محـل نگهـداري سـگ   میسگ نگهداري

(به ترتیب براي دارمعنیت گیري، تفاوهاي نمونهمکان
AE 004/0؛=pو برايCE000/0=p   .وجـود داشـت (

یی کـه در داخـل حیـاط و اطـرف     هـا به ترتیب خـانوار 
میزان آلودگی ،کردندهاي خود سگ نگهداري میگله

یی کـه سـگ   هـا ) از خانوارCEبه کیست هیداتید آنها (
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کردنـد  نمیهاي خود سگ نگهدارينداشته و کنار گله
ي را نشــان داد دارمعنــیتر بــود کــه اخــتالف   بــاال

)003/0=p     ــه ــه منطق ــودگی در س ــزان آل ــن می ). ای
و 6/2، 9/1اصالندوز و بوران و بیله سوار، بـه ترتیـب   

ي را نشـان داد دارمعنـی بـود کـه اخـتالف    درصد5/4
)000/0=p  در این سه منطقه نوع مصرف سـبزیجات .(

میـزان  وحشی، به صورت خام و بدون شستشو بود که 
در بـین افـراد ایـن منـاطق بـاال بـود       AEآلودگی بـه  

در هـا با توجه به نگهـداري سـگ  3%). در منطقه 4/0(
اطراف گله، باالترین میزان آلودگی به عفونت را نشان 

)CE% بـراي  2/11ي داشتند (دارمعنیدادند و اختالف 
)002/0=p(. میزان آلـودگی بـه   2در منطقهCE  بـاال

% آلودگی و8/4(ي نداشتند دارمعنیبود ولی اختالف
103/0=p ساله بـاالترین میـزان   69تا 50). گروه سنی

CE% بـراي  4/0% و 1/13(داشتندسرولوژي مثبت را 

% 2/8. در این مطالعه مـردان بیشـتر از زنـان (   )AEو 
و CE% آلــودگی زنــان بــراي 4/3مــردان در مقابــل 

ـ  AE% براي 26/0% در مقابل 4/0 د، امـا  ) آلـوده بودن
بیمـار تـازه تشـخیص داده    43نبـود.  دارمعنـی اختالف 

شده از چهار ناحیه دشت مغان و شانزده نفر دیگـر از  
ي هـا کیسـت مناطق عشایري به وسیله اولتراسوند بـه  

طبقه بندي شدند. هرچند که مطالعه Vو یا I ،IVنوع 
در ایـن منطقـه   CEمیزان آلودگی نشان میدهد کـه  

عوامل هت تایید میزان آلودگی و اندمیک است، ولی ج
حتمـاً بایسـتی   CEو AEي هـا مرتبط با بیمـاري خطر 
ي استاندارد سرولوژي در کنـار سـونوگرافی   هاروش

قرار گیرد. قبل از شروع این طرح و در حـین مطالعـه   
نمونه مثبـت)،  164نفر از 64(درصد37به طور کلی 

هــاي ضــد ســرطانی داده بودنــد. بــراي     آزمــون
، کــه در تصــاویر  CEي هیداتیــد نــوع  اهــکیســت

(سـاده)،  Iاولتراسونوگرافی به ترتیب به عنـوان انـواع   
IV (جامد) یاV     کلسیفیه یا بـه طـور جزئـی کلسـیفیه)

8/80، 8/87شده) طبقه بندي شده بودند، به ترتیـب  
در آزمایش سرولوژي مثبـت بودنـد.   درصد 5/95و 

خـالص  يهاژنآنتیحساسیت روش سرولوژي الیزا با 

ــیاختصاصـــی  ــی، Bژنآنتـ ــراي 2Em+، 5ژنآنتـ بـ
هاي بیماري هیداتیک باال بود شناسایی ایمونوگلوبولین

4/67و 6/71، 1/47، حساســیت ژنآنتــی(بــه ترتیــب 
بنـابراین حساسـیت روش سـرولوژیک بـراي     درصد).

CE ،4/84ي کبدي هابود. به طور کلی، کیستدرصد
اولتراسوند تشـخیص  ه ) که به وسیلIVنوع جامد (نوع 

داده شده بودنـد، سـخت تـرین مشـکل تشخیصـی را      
مـورد بیمـار کـه    31کردنـد. از  مـی براي طرح ایجاد

جراحی قرار گرفته بودنـد،  کیست داشته و تحت عمل
بودنـد و همـه   IVي تیپ هاکیستشان داراي نفر17

دادآنها سرولوژي مثبت بودند، بنابراین مطالعه نشان 
مــاران کاندیــد عمــل جراحــی، روش بــراي درمــان بی

ســـرولوژي جهـــت تاییـــد مـــورد نیـــاز و ضـــروري 
ــاي  در).1(جدولاســت ــک اعض ــک ت ــانوار، ت ــطح خ س

70خانواده بـه روش سـرولوژي مطالعـه شـدند کـه      
خانوار مثبت گزارش شدند. از ایـن  156مورد در بین 

CEمــورد 148و AEمــورد 8تعــداد نمونــه مثبــت 

خانواده سـگ نداشـتند، امـا    85خانوار، 156بودند. از 
آنها سبزیجات وحشی را بدون شستشو و ضـد عفـونی   

کردنـد. در ایـن مطالعـه میـزان عفونـت      مـی مصرف
افرادي که سبزیجات وحشی یا خوراکی را بـا نمـک یـا    

کردند، پایین بـود (بـراي   مواد شوینده ضدعفونی می
CE ،003/0=p و بــرايAE ،004/0=p  کــه نشــان (
ي هیداتید در هامرتبط با کیستخطر عوامل دهد می

مصــرف نــوع ســبزیجات و روش اســتفاده از ایــن     
ــاتنگی دارد. خــانواده  ــاط تنگ یی کــه هــاســبزیجات ارتب

ــالی    ــا آب خ ــا ب ــی را تنه ــوراکی و وحش ــبزیجات خ س
p=023/0شستند بیشترین عفونت را نشان دادند. (می

). در ایـن مطالعـه بـر   AEبراي p=002/0و CEبراي 
CEو AE، افـرادي کـه در مـورد    هارسشنامهاساس پ

ــت   ــزان عفون دانــش و اطالعــات بیشــتري داشــتند می
کمتري نسبت به افرادي داشتند کـه هـیچ اطالعـی در    

دارمعنـی مورد این دو بیماري نداشـتند ولـی تفـاوت    
). بر اساس شغل، افـرادي کـه حیوانـات    p=04/0نبود (

ــدار  نگهــداري مــی ــد (دام ــد و کشــاورز بودن و کردن
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کشاورز) نسبت به افرادي که مشاغل دیگري داشـتند،  
p=003/0باالیی داشتند (CEو AEمیزان آلودگی به 

در هابندي شغل. طبقه)AEبراي =07/0pو CEبراي
. دانش 2،بیکار و شاغلین آزاد.1:پرسشنامه به صورت

. دامـدار و کشـاورز بـود. میـزان     4،. معلـم 3،آموزان
: بیشــترین هــابراســاس شــغلAEو CEآلــودگی بــه 

ــه   ــودگی ب ــزان آل ــد9/0و AE1/11و CEمی درص
مربوط به شغل دامداري و کشـاورزي بـود. کمتـرین    

درصـد 04/0و CEبراي درصد3/1میزان آلودگی با 
مربوط به قشر معلمین بود. میزان آلودگی AEبراي 

هاي آزاد به در گروه شغلی بیکار و شغلAEو CEبه 
AEو CEبود. آلـودگی بـه   درصد3/0و8/6ترتیب 

26/0و 4آمـوزان بـه ترتیـب    در گروه شـغلی دانـش  
و CE(بود. اکینوکوکـوز کیسـتی و حبابچـه اي    درصد

AE( کردنـد  در افرادي که از آب چشمه استفاده مـی
و p=075/0%) بود (3/0% و 6/6بیشتر از افراد دیگر (

055/0=p    کـوچ  ). این میـزان آلـودگی در بـین افـراد
کننده (عشایر) گزارش شد که مصرف عمـده آنهـا از   

بنـدي نـوع آب   بـود. طبقـه  هاو رودخانههاآب چشمه
ــرفی:  ــی 1مص ــه کش ــمه2،. آب لول . آب 3،. آب چش

. آب چاه. کمترین میزان آلـودگی مربـوط   4،رودخانه
به افرادي بود که از آب لوله کشی و آب چاه اسـتفاده  

کردند.می

تیپ بندي کیست هابراساس Bو 5ي اختصاصی هاژنآنتیو HCF-Agدر جلگه مغان با CEآلودگی بهسرولوژي ج. نتای1جدول 
نتایج

يهاکیست
بندي شدههطبق

با )CEتعداد بیماران االیزا مثبت (
خام کیست هیداتیدژنآنتی

) با CEدرصد االیزا مثبت (
5نوع اختصاصی ژنآنتی

اختصاصی ژنآنتی) با CEاالیزا مثبت (
Bنوع  

)6/81(89)4/83(10991تیپ یک (غیر قابل انعطاف)
)9/52(9)7/64(1711(الیه غشایی)2تیپ 

)8/57(11)1/63(1912ي دختر)هاکیست(3تیپ 
)5/65(19)4/72(2921(جامد)4تیپ 

)4/71(15)1/76(2116(کلسیفیه شده)5تیپ 
)3/76(13)3/76(1713ي متعدد)هاکیست(6تیپ 

212164156مجموع
HCF-Ag=خام مایع کیست هیداتید اکینوکوکوس گرانولوزوسژنآنتی

االیزا و اولترا سوند در منطقه مغانبه روشبراساس سن، CEآلودگی به و درصدتعداد. 2جدول 

نتایج
ي هاگروه
سنی

ي هااد نمونهتعد
آزمایش شده با 

االیزا

ژنآنتیمیزان االیزا مثبت با 
خام کیست هیداتید

میزان االیزا مثبت با 
تعداد افراد 5ژنآنتی

سونوگرافی شده

تعداد افراد سونوگرافی 
مثبت و درصد

تعداد مثبت       درصددرصدتعداد             درصدتعداد                  
19-539920592/2312115/3
39-20456468/10395/8441361/8
59–40450693/15591/13439489/10
79-60393359/8306/7391281/7

80≥3784211271/7372191/5
- -125- -- -4تعداد نمونه گم شده

20032125/101646/719551422/7مجموع
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براساس سن افراد+Em2و آنتی ژن آختصاصی HCF-Agبا آنتی ژن AEنتایج سونوگرافی و سرولوژي آلودگی به . 3جدول 
نتایج

هاي سنیگروه
ي هاتعداد نمونه

آزمایش شده با االیزا
مثبت و درصدتعداد افراد سونوگرافیي آزمایش شده با االیزاهاتعداد نمونه

درصدتعداد مثبت                     درصدتعداد                                  
19-539910,25125/0
39-2045630,6535/0
59-404509275/1
79-6039352/126/0

80≥37865/125/0
- -- -4تعداد نمونه گم شده

20032419/11462/0مجموع

بحث
ي هـا مطالعه حاضر به منظور تعیین و گزارش بیمـاري 

ي ســــرولوژیکی و هــــااکینوکوکــــوزیس بــــا روش
عوامل سونولوژیکی و همچنین تعیین میزان آلودگی و 

. آلـودگی  انجام شـد AEو CEمرتبط با بیماري خطر 
نشــان دهنــده تهدیــد جــدي بهداشــت AEو CEبــا 

ي موجـود  هـا باشـد. داده میانعمومی در منطقه مغ
دهد که بیشترین میزان عفونـت در منطقـه   مینشان

ترین میزان بران و عیوضلو (پلنگلو) دشت مغان و پایین
منطقـه پـارس آبـاد (نادرکنـدي و     عفونت انسانی در

عامـل  باشد. در مناطق با آلودگی بیشـتر،  میقباق)آغ
و نوع آب مصـرفی  AEو CEمرتبط با بیماري خطر 

روش استفاده از سبزیجات خوراکی و وحشی و شغل و 
ي هـا بیمـاري در مـورد  یهآگـا داشتن و یـا نداشـتن   

اعضـاي  تـک تـک   هاباشد. در سطح خانوارمیهیداتید
70خانواده بـه روش سـرولوژي مطالعـه شـدند کـه      

خانوار مثبت گزارش شدند از ایـن  156مورد در بین 
بود. CEمورد 148و AEمورد 8تعداد نمونه مثبت 

سبزیجات خانواده سگ نداشتند، اما 85خانوار، 156از 
عفونی مصــرف وحشــی را بــدون شستشــو و ضــد    

سـال سـبزیجات وحشـی را هـم     کردند و در طولمی
کردنـد. در ایـن   کـردن مصـرف مـی   عفونیبدون ضد

مطالعه در بین افرادي که سبزیجات وحشی یا خوراکی 
کردند، میزان ی میرا با نمک یا مواد شوینده ضدعفون

، AEو بـراي  CE ،003/0=pبـراي  (عفونت پایین بـود  
004/0=pمـرتبط بـا   عوامل خطـر  دهد ) که نشان می

ي هیداتید با مصرف نوع سـبزیجات و روش  هاکیست
اســتفاده از ایــن ســبزیجات ارتبــاط تنگــاتنگی دارد.     

یی که سبزیجات خوراکی و وحشی را تنهـا بـا   هاخانواده
تند بیشترین عفونت را نشـان دادنـد   شسمیآب خالی

)023/0=p برايCE 002/0و=p  بـرايAE  در ایـن .(
، افـرادي کـه در مـورد    هـا مطالعه براساس پرسشنامه

AE وCE     دانش و اطالعـات بیشـتري داشـتند میـزان
دادند که میعفونت کمتري را نسبت به افرادي نشان

هیچ اطالعی در مورد ایـن دو بیمـاري نداشـتند ولـی     
، AEو CEبـه ترتیـب بـراي    (نبـود  دارمعنـی اختالف 

04/0=p 06/0وp=(  ــر اســاس شــغل؛ افــرادي کــه . ب
کردنـد و کشـاورز بودنـد    حیوانات اهلی نگهداري مـی 

(دامــدار و کشــاورز) نســبت بــه افــرادي کــه مشــاغل 
بـاالیی  CEو AEدیگري داشتند، میـزان آلـودگی بـه    

ــتند ( ــرايp=003/0داش ــراي =07/0pو CEب . )AEب
بـدین  هااساس شغلنتایج حاصل از میزان آلودگی بر

بـا  AEو CEصورت بود کـه: بیشـترین آلـودگی بـه     
ــد9/0و 1/11 ــداري و   درص ــغل دام ــه ش ــوط ب مرب

کشاورزي بوده و کمترین آلودگی مربـوط بـه شـغل    
بـراي  درصـد 04/0و CEبـراي  درصد3/1معلمی با 

AE بود. میزان آلودگی بهCEی بیکار و در گروه شغل
درصـد و در  AE3/0و به درصد8/6هاي آزادشغل

به ترتیـب  AEو CEگروه دانش آموزان آلودگی به 
بود. اکینوکوکوز کیستی و حبابچـه اي  درصد26/0و 4
)CE وAE(   ــتفاده ــمه اس ــه از آب چش ــرادي ک در اف

%) بـود  3/0% و 6/6کردند بیشـتر از افـراد دیگـر (   می
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)075/0=p 055/0و=pین شرایط و میزان آلـودگی  ). ا
در بین افراد کوچ کننـده (عشـایر) گـزارش شـد کـه      

بـود.  هـا و رودخانههاعمده مصرف آنها از آب چشمه
ــه در    ــتند ک ــاري هس ــوارد بیم ــی از م ــداد مشخص تع

شـوند،  نمیمخفی مانده و تشخیص دادههابیمارستان
بــوده یــا در بــدون عالمــت هــازیــرا اینگونــه عفونــت

ي آلـوده  هـا کنند. سـگ نمیموردشان مداخله جراحی
بـراي انسـان   CEمسـتقیم عفونـت   منبع مستقیم یا غیر

ي هـا است و از این رو شیوع عفونت و آلـودگی سـگ  
عوامـل  هـا و  تـرین شـاخص  جلگه مغان، یکـی از اصـلی  

باشد، کـه در  ي بالقوه براي آلودگی انسان میهاخطر
توانـد بـه   افیایی مغان هـم مـی  مناطق مشابه اقلیم جغر

همــین صــورت باشــد. شــیوع و توزیــع اکینوکوکــوس 
ي مختلف هادر استانهاهاي گلهگرانولوزوس در سگ

ایران مورد بررسی قرار گرفته، ولی مطالعـه دقیـق و   
کامل از میزان آلودگی میزبانان واسط اکینوکوکـوس  
مولتی لوکوالریس صورت نگرفته اسـت. در بعضـی از   

ي بالغ اکینوکوکوس گرانولـوزوس در  هاها، کرماستان
. بیشـترین  ]10[یافت شـده انـد   هاسگدرصد17/27

ي منـاطق روسـتایی اسـتان اصـفهان     هـا شیوع در سگ
ي هــا(بخـش مرکــزي ایــران) و کمتــرین آن در ســگ 

سیسـتان و بلوچسـتان (جنـوب    مناطق روستایی اسـتان 
. همچنین در استان فارس، صد ]11[شرقی ایران) بود 

ي سـنی مختلـف، بـه    هاو پنج سگ نر و ماده در گروه
طــور کامــل مطالعــه و روده کوچــک آنهــا بــراي      
اکینوکوکوس گرانولوزوس مورد بررسی قرار گرفت، 

داراي دو تـا چنـد هـزار    %) 19/36سی و هشت سـگ ( 
اکینوکوکوس گرانولوزوس در محتویات روده بودنـد  

. از سوي دیگـر، عفونـت در سـایر منـاطق ایـران      ]12[
، اما در اسـتان اردبیـل خصوصـاً منطقـه     شودمیدیده

به طور خـاص انـدمیک بـوده ولـی     CEمغان، بیماري 
AE   حـال  . در]13[باشـد  مـی بـه صـورت اسـپورادیک

در منطقه مغان به AEو CEحاضر میزان آلودگی به 
24و CEمورد براي 164(درصد19/1و 6/7ترتیب 

باشـد.  مـی نمونـه سـرمی)  2003از AEمورد بـراي  

ي هـا شیوع اختصاصی براسـاس متغیـر سـن در نمونـه    
رفتن سن، افـزایش را نشـان   شهري، به طور کلی با باال

در گـروه سـنی   صددر0از CEو AEدهد، شیوع می
سنی در گروه درصد2/9و /8ل، به ترتیب به سا5-1

رونــد x2(آزمــونســاله افــزایش یافتــه اســت69-50
). نتـایج حاصـل از تجزیـه و    =024/1p، 43,64خطـی=  

ي اختصاصـی در منـاطق   هاژنآنتیتحلیل سرولوژي با 
(مـرتبط بـا بـوران و    3روستایی نشان داد که منطقـه  

به CEو AE) بیشترین عفونت برايعشایر کوچ کننده
(منطقـه پـارس آبـاد،    2) و منطقه %2/11و 1(ترتیب 

نادرکندي و آق قبـاق علیـا و سـفلی) کمتـرین میـزان      
ي دارمعنـی %) نشان دادند. اختالف 3/2و 2/0آلودگی (
شیوع ي سنی، جنس و شغل وجود نداشت.هابین گروه

در جلگــه مغــانCEو AEي هــابیمــاريســرولوژیکی 
(در بخش درصد9/1و 16/0ب، استان اردبیل به ترتی

و 1اصالندوز و و تربت کندي و کورعباسلو و حومـه)،  
(در مناطق بران و عیوضلو و عشایر ایـن  درصد 2/11

-درصد (در شهرستان پارس آباد3/2و 2/0مناطق)، 
نادرکندي، آغ قباق علیا و سفلی و مناطق ما بین بابـک  

در منطقه بیله سوار و جعفرآبـاد  و قره قباق سفلی) و
. در ایــن درصــد6/2و 31/0و منــاطق قشــالق احمــد 

مطالعه، مردان بیشتر از زنان آلوده بودند. در مطالعه 
در ایران و در سایر مناطق، خاورمیانه و شـمال  يدیگر

زنان بیشتر از مـردان آلـوده بودنـد کـه ایـن      آفریقا
ن بیشتر بـه  کننده این باشد که زناممکن است منعکس

در مطالعه حاضـر کـه در   . ]3،14[دنبال درمان هستند 
بـه طـور تصـادفی از    هـا عرصه صورت گرفت نمونـه 

منطقه ذکر شـده انتخـاب و خـونگیري شـد.     5تمامی 
-39ساله کمترین میزان آلـودگی و  5-19گروه سنی 

و AEباالترین میـزان آلـودگی را بـراي    40-59و 20
CE   1995در سـال  همکـاران نشان دادنـد. باسـتانی و

از درصـد 60ایران نشان دادند که طی مطالعه اي در 
هاي سنی دهه سـوم  بیماران اکینوکوکوزیس در گروه

و چهارم زندگی خود هستند. 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ja
ru

m
s.

ar
um

s.
ac

.ir
 a

t 1
1:

27
 IR

S
T

 o
n 

T
ue

sd
ay

 D
ec

em
be

r 
5t

h 
20

17

http://jarums.arums.ac.ir/article-1-1450-fa.html


297حافظ میرزانژاد اصلعیین میزان آلودگی...                              ت

، تجزیـه و تحلیـل   و همکـاران 1در مطالعه تورگرسون
با سـن  CEکه احتمال ابتال به بیماري دادنشانهاداده

درصـد 8/75. در مطالعـه حاضـر   ]3[یابـد  مـی کاهش
ریـوي، در حـالی کـه    درصـد 7/17، کبـدي هـا کیست
و سـایر اعضـاي   درصـد 7/0، شـکم  درصد3/2طحال 

از درصـد 90بود. بنـابراین، بـیش از   درصد9/2بدن
و شوندتشکیل میهاي هیداتید در کبد و ریههاکیست

تواننـد در طحـال، غـدد تیروئیـد،     میيهابقیه کیست
ي هـا . کیسـت ]2[شکم، مغز و سایر اعضا یافـت شـوند   

افتـد و در دو  مـی اتفـاق درصـد 5/2طحال در حدود 
مطالعه دیگر دو مورد بیماري هیداتید طحال در شهر 

ستان گزارش شـده اسـت   ایذه از شهرهاي استان خوز
درصـد 77کـه  نشان دادنـد . ممیشی و همکاران]15[

مستقر هستند هادر ریهدرصد48در کبد و هاکیست
، که بیماران هم درگیري چندگانه داشتنددرصد10و 

به طور همزمان کبد و ریه و سایر اعضاي بدن درگیر 
ي هیداتیـد ممکـن   ها. در عین حال، کیست]14[بودند 

معمول هـم یافـت شـود. بـراي     ي غیرهااست در مکان
مثال، در یک بیمار ایرانی، کیست هیداتید در تخمـدان  

. تشـابه قابـل توجـه بـالینی بـین      ]16[یافت شده است 
ــد ( ــاري هیداتی ــاريCEو AEبیم ــایر بیم ــا) و س ي ه

، تشخیص و تمایز صحیح را هابدخیم در برخی از ارگان
ر ما که ایـن  کند. در کشورهایی مثل کشومیضروري

1 Torgerson

گونه توده یا تومور رو به رشد ، هربیماري بومی است
. ]17[ظـن بیمـاري هیداتیـد را ایجـاد کنـد      بایـد سـوء  

ایـن مطالعـه در تشـخیص، شـیوع و تعیـین      يهـا یافته
ــر  ــتیک و  عوامــل خط ــد سیس ــاري هیداتی هــر دو بیم

آلوئوالر و موارد مداخله بیمارستانی، بسـیار سـودمند   
کــه کیســت هیداتیــد جــزو دهــد بــوده و نشــان مــی

ي انگلی مهم تهدیدکننده سالمت عمـومی و  هابیماري
کننده مشکالت اقتصـادي در ایـران بـه ویـژه در     ایجاد

نشـان همچنـین . باشـد مـی منطقه مغان استان اردبیل
ي سرولوژي جهت تائیـد بیمـاري   هاروشدهد که می

بیماري عوامل خطر باشد. پیش از جراحی ضروري می
اي ایجاد و استقرار و شیوع عفونت وجود در منطقه بر

هـاي ولگـرد و سـایر    دارد. بیماري و عفونـت در سـگ  
فراوانی روباه قرمز و شغال و گرگ در (گوشتخواران 

ــتارگاه  ــان)، کشـ ــه مغـ ــتی و منطقـ ــاي غیربهداشـ هـ
استاندارد، کشتار مکرر حیوانات در امـاکنی غیـر از   غیر

ي ایـن  اهـ ها و در دسترس بودن آسان الشهکشتارگاه
هـاي اهلـی   هاي ولگرد و حتی سـگ کشتارها براي سگ

ي قـــانونی و هـــاخصوصـــاً در روســـتاها و مهـــاجرت
غیرقانونی از همسـایگان شـمالی کشـور، دالیـل اصـلی      

شیوع باالي اکینوکوکوزیس در ایران است.
هاي این پژوهش شامل کـوچ عشـایر و در   محدودیت

ن افراد دسترس نبودن آنها، برخی باورهاي غلط در بی
هـاي عشـایر در ورود بـه    جامعه و نیز ممانعـت سـگ  

.گیري بودمنطقه و نمونه
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