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  8/6/87 :پذیرش مقاله، 14/4/87 :دریافت مقاله
Ø انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس است که در امعاء و احشاء حیوانات و انسان ایجاد کیست هیداتیک مرحله الروي :مقدمه 

منجر به عفونی شدن آنها و مانع از تولید الرو یا ، گاهی نفوذ باکتري ها بدرون مایع کیست به دالیل نامعلوم. می گردد
 انواع باکتري هاي مولد عفونت در  وریالدر این مطالعه میزان آلودگی باکت. پروتواسکولکس می شود و کیست عقیم می گردد

  . هاي همدان و بروجرد مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته است کیست هاي هیداتیک دامی در کشتارگاه
 Øراس دام از نظر وجود کیست بررسی شدند5709با مراجعه به کشتارگاه هاي همدان و بروجرد تعداد  :ها  مواد و روش  .

 ....وجود آلودگی باکتریال در کیست و، باروري یا عقیم بودن آن، اندازه آن، تعداد کیست،  مبتالعضو، در دامهاي آلوده
در محیط هاي مناسب کشت باکتري کشت داده شد و باکتري هاي ایزوله شده با روش قداري از مایع هیداتیک م. مشخص شد

  . هاي بیوشمیایی تعیین هویت گردیدند
 Øدر دامهاي همدان . بود% 7و در دامهاي بروجرد  %5/6ه کیست هیداتیک در دامهاي همدان میزان آلودگی ب: ها  یافته

 ها عفونی ستیک% 62 بروجرد درو % 74در همدان . کیست ها بارور بودند% 32کیست ها بارور و در دامهاي بروجرد % 20تنها 
، پروتئوس، کلبسیال،  شامل اشرشیا کلیشابه و و بروجرد تقریبا م هاي جدا شده از کیست هاي عفونی همدانباکتري. بودند

 يباکتر% 81در همدان . سودوموناس و ادواردسیال بود،  غیر همولیتیک هايكولوکی و استافیك طالئواستافیلوک، انتروباکتر
ر مورد  داده نشد دصی گونه آنها تشخنکهی الیبدل% 19  دربودند و) نی اندوتوکسای و نیاز نوع اگزوتوکس( نیها مولد توکس

  . بود% 7و % 93 ارقام فوق به ترتیب  و در بروجرددی بودن آنها اظهار نظر نگردنوژنیتوکس
Øمطالعه نشان داد که میزان آلودگی دامهاي کشتاري به کیست هیداتیک در همدان و بروجرد این: گیري  بحث و نتیجه 

ر دو شهرستان آلوده به باکتري هستند که نوع غالب درصد بسیار باالیی از کیست ها در ه. هم ندارد تفاوت معنی داري با
  .  باشدی مالی و کلبسی کلای اشرشي ایجاد کننده عفونت در کیست ها در هر دو شهرستانباکتر

 Øبروجرد، همدان، ییای باکتریآلودگ، دام، کیداتی هستیک :ها  کلید واژه  
  

 چكيده
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  مقدمه
 نوکوکوسی انگل اکي مرحله الروکیداتی هستیک
 جادی و انسان اواناتیزوس است که در امعاء و احشاء حگرانولو

کرم بالغ ساکن روده گوشتخواران بویژه سگ سانان .  گرددیم
در ، است و تخم هاي پخش شده انگل توسط مدفوع سگ

محیط پراکنده شده و انسان و حیوانات علفخوار و همه 
 خوردن آن آلوده می شوند و مرحله الروي یا اچیزخوار ب
کیست " در بدن آنها بوجود می آید که به آن متاسستد
  .)1 ( گفته می شود"هیداتیک

هاي آلوده   روش درمان بیماري در انسان حذف بافتتنها
 ضد انگل براساس اندازه الرو يبا روش جراحی و استفاده ازداروها

از طرفی در اعمال جراحی یک مسئله مهم احتمال . می باشد
 رونی و بستی پاره شدن کای و باقی ماندن بقایایی از کیست

 کیستایجاد  و بدنانتشار آنها در   پروتواسکولکس ها وختنیر
   .)2 (در ارگانهاي مختلف بیمار خواهد بودثانویه هاي متعدد 

 کیست منع شده و ياز این رو هرگونه آسپیره و دستکار
 از بین بردن ي برای مختلفي روش هایدر حین جراح

خطر نشت آنها پیشنهاد شده گیري از جلوپروتواسکولکس ها و 
 کیست ي که منجر به عقیم سازیبنابراین یافتن راه های. است

 تواند احیانا مانع رشد و بزرگ تر شدن کیست و یگردد هم م
 از رشد یکه بطور عمده ناش،  آنی بالینطراتدر نتیجه خ
گردد و هم در حین عمل یا پاره شدن ،  باشدیفزاینده آن م

اسکولکس  پروتو  آسپیره ناآگاهانه کیست و پخش یایاحتمال
 . ایجاد کیست ثانویه بشود مانع

 در در منابع و متون علمیدر بررسی هاي بعمل آمده 
 دیداتی هي هاستی کيرو که بر مطالعاتی متاسفانه در، ایدن

ها  ستی کنی بودن ای انجام گرفته به عفونی و دامیانسان
، که اشاره خواهد شد، معدود نشده و بجز موارد یتوجه

 . ستیدر دست ندر این زمینه   چندانیاطالعات

وجود دیواره نسبتا ضخیم و چند الیه در جدار کیست که 
نفوذ عناصر ، توسط انگل و یا با واکنش میزبان تشکیل می گردد

مختلف را به درون کیست دشوار می سازد از این رو اغلب مایع 
با جود این در . یل استهیداتیک از نظر باکتریولوژیک استر

مایع ، مواردي مشاهده می شود که به علت نفوذ باکتري
به سرعت ، هیداتیک که محیط مناسبی براي رشد باکتري است

در . عفونی شده و کیست از نظر پارازیتولوژیک عقیم می گردد
مورد چگونگی و مکانیسم نفوذ باکتري به درون کیست ها نیز 

همچنین منشاء باکتري هاي . تاطالعات دقیقی در دست نیس
وارد شده به کیست و نیز انواع غالب آنها نیز تاکنون بطور دقیق 

  . مشخص نشده است
 کانادا و آالسکا در سه یربغ مطالعه در شمال کیدر 

 کی با ستیک در دو مورد، دیداتی هستیککودك مبتال به 
 قابل ها ستی علت کنی همراه بود و به همینینابی بیپنومون

 ماه مشاهده 6 پس از گذشت جی که بتدربودند نیمل جراحع
 با زیمورد سوم ن و. شد پروتواسکولکس ها کامال حذف شدند

 ماه مجددا مراجعه کرد واز آن 9همراه بود که بعد ازریه آبسه 
 يآورادی الزم به البته .)3 (دی آنفلو آنزا جدا گردلوسیهموف

نولوزوس وجود  س گرانوکوکوی از آکیی هاانتیاست که وار
   .)4 (ابندی یدارند که خود بخود بهبود م

 ي توام باکتری مورد آلودگکی به يگریدر گزارش د
 شخص کی در دیداتی هستی و کيلریاسترپتوکوکوس م

   .)5 ( اشاره شده استایتانی برمی مقیقبرس
 شده با ی عفونيستهای کی از آلودگی گزارشنیهمچن

 ستی در کیفیو سالمونال تا )6 (کایتی انترکولنایرسی يباکتر
 کی در .)7 (ساله در پاکستان وجود دارد12 دختر کی يویر

درصد موارد 1-2که ، دیداتی هستی مغز با کيمورد از گرفتار
 ومی کلسترديبا کتر،  دهدی را به خود اختصاص میآلودگ

 در انگلستان يگریمورد د در .)8 (یزوله گردیده استراموزوم ا
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 آنفلوآنزا لوسیبا هموفآلوده  ی عفوندیداتیه ستی با کماریدو ب
 آن تی و اهمالی هرچند منشا عفونت باکتره استگزارش شد

 دوره کی ی که در طيدر مطالعه ا .)9 (ه استنامشخص بود
 انجام گرفت از ونانیدر دانشگاه پاتراس ) 1981-1985( ساله4

 توام با یمورد آلودگ10 يکبد ی عفوني مورد آبسه ها21
  .)10 ( داشتندوکوسنوکیاک

 که قبال ایتالیساله در ا 81 مرد ری پکگزارشی از ی در 
 ایشیاشر يچوپان بوده است و دچار عفونت عود شونده با باکتر

 ماهه مشاهده 8 دوره کی ی در پرده جنب شده بود در طیکل
 شخص رشد شان کمتر شده نی اي کبديها ستیشد که ک

  .)11 (است

 1 یوزانچ ییلیانشکد ه پزشک که در ديگری مورد ددر
 ي هاستیو برداشت ک ی انجام شد بعد از عمل جراحهیترک
 کی انجام گرفته در طول ي هايریگیبعد از پ،  شدهیعفون
 دیکه شا،  مشاهده نشددیداتی هستی با کهی ثانويعفونتها، سال
 مطالعه در .)12 (اشد مذکور بيستهای بارور شدن کری غلیبدل
 دیداتی هستی کعی ماتهیمشاهد شد که دانس هی در ترکي دیگرا

 عی شده بود باالتر از مای ها عفوني باکترلهیکه بوس، يمادر
 ترشحات لی بدلدی است که شای عفونری دختر غيها ستیک

   .)13 ( آنها باشدنی ها مانند اگزوتوکسيباکتر
 کشتار شده در يدر مطالعه اي که بر روي دامها

 يورت گرفت از نظر بارورص1377شهرستان همدان در سال 
 پروتواسکولکس و يدرصد دارا 4/32 آلوده يکیست در دامها

کیست هایی که . درصد فاقد کیست بارور بودند 6/67 یمابق
 .)14 (درصد بود 9/50 آلوده ي شده بودند در دامهایعفون

علیرغم برخی مطالعات و گزارشات پراکنده در مورد کیست 
لعه کاملی در مورد انواع باکتري هیچگونه مطا، هاي عفونی شده

هاي مولد عفونت در کیست هاي حیوانی و انسانی یافت نشد 
لذا این مطاله به منظور بررسی میزان عفونت باکتري و تعیین 

انواع باکتري هاي مولد عفونت در کیست هیداتیک حیوانی 
  . صورت گرفت

  مواد و روشها
 5709تعداد با مراجعه به کشتارگاه هاي همدان و بروجرد 

 راس بز 251 راس گوسفند و 2127،  راس گاو481 (راس دام
 راس 353 راس گوسفند و 1944،  راس گاو553در همدان و 
در دامهاي . از نظر وجود کیست بررسی شدند) بز در بروجرد

باروري یا عقیم بودن ، اندازه آن، تعداد کیست، عضو مبتال، آلوده
در . مشخص شد ....ست ووجود آلودگی باکتریال در کی، آن

پس از کشت مایع کیست در محیط کشت ، کیست هاي آلوده
نوع باکتري مولد عفونت جدا سازي شده و ، مناسب باکتري ها

 1  . در آزمایشگاه نگهداري شد

ها   زنده بودن و درصد زنده بودن پروتواسکولکسنییتع
 با، با آسپیره کردن کل مایع کیست با سرنگ در شرایط استریل

آزمایش انحصاري  و به روش یاتی حيزیاستفاده از رنگ آم
 مشخص ي شعله اي مشاهده حرکت سلولهانیو همچن 2ائوزین

 مرده با توجه به يها پروتواسکولکسدراین روش  .)1 ( شدیم
 غشاء خود را از دست داده اند و رنگ ی انتخابيری نفوذپذنکهیا

 ی ولندی آی کند به رنگ قرمز در میدر داخل آنها نفوذ م
 ی انتخابيری نفوذ پذتیخاص  غشاءنکهی الی زنده بدليسلولها

 اجازه عبور نداده نیخود را هنوز از دست نداده اند به رنگ ائوز
پروتواسکولکس هاي  در نیهمچن.  شوندی مدهی رنگ دیو ب

. باشندی می واضحبای حرکات تقري داراي شعله ايزنده سلولها
 10 ها در حداقل پروتواسکولکس درصد زنده بودن نیی تعيبرا
در حداقل  L.P.F(3( نیی پایی با بزرگنمایکروسکوپی مدانیم

 نیی تع4درصد زنده بودن،  پروتواسکولکس شمارش شده1000
  . می شد

                                                
1. Yuzuncu Yil 3. Low Power Filed 
2.  Eosin Exclusive test 4. Viability 
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همچنین از هر کیست در شرایط استریل مقداري از مایع 
کشت داده می ) آگار خوندار (هیداتیک در محیط کشت باکتري

 ساعت از 24-48 پس از گذشت ی عفونيهاشد و در کیست 
 کی در هر يدر صورت مشاهده رشد باکتر، ستی کعیکشت ما

با . شد ی الم گرم مکی هیابتدا اقدام به ته،  کشتيها طیاز مح
گرم ، لی باسای است ی کوکسای که آي باکتريتوجه به مورفولوژ

ی از  افتراقيها اقدام به انجام تست، ی گرم منفایمثبت است 
 ي هاطیمحکشت برروي ، اکسیداز، گواگوالز، مله کاتاالزج

، تراتی سمونیس، SIM، اوره، TSI  ازجملهیکشت افتراق
MR ،VPجنس و در صورت امکان گونه یی جهت شناسا 
 يهوازی بيهاي  ارتباط با باکتردر. گردید ی جدا شده ميباکتر
 ي به جارهاازی و نيهوازی بيهای باکتري کار بر روی سختلیبدل
 وی تاي هاطی محيرو  که بریدر موارد مشکوک، يهوازیب

   .)15 ( اقدام بیشتري مقدور نشد رشد نموده بودندکوالتیگل

  یافته ها
 در دیداتی هستی به کی آلودگیفراوان قی تحقنیدر ا

. %7 و در بروجرد) %5/6(  مورد185 همدان ي کشتاريدامها
) %8/70( وده راس از دامهاي آل131در شهرستان همدان . بود

  راس18 و کبد) %9/18(  راس35و به کیست بود ریه آلوده 
قلب ) %5/0 ( توام و یک مورد همگیکبد و ریه آلود) 7/9%(

  . به کیست هیداتید داشته اندگی آلود
) %34/42(  راس از دامهاي آلوده83در شهرستان بروجرد 

  راس21  وکبد) %93/46 ( راس93،  آلوده به کیستریه
  .  توام به کیست هیداتید داشته اندگیکبد و ریه آلود) 70/10%(

داراي ) %20(  راس از دامها ي آلوده37  فقطهمدان در
فراوانی کیست بارور بر حسب نوع دام در . کیست بارور بودند

و )  راس آلوده140راس از 30( %4/21همدان در گوسفند ها 
  . بود% 0و در بز )  راس آلوده42 راس از 7( %6/16در گاوها 

داراي کیست ) %32(  راس از دامهاي آلوده62در بروجرد 
 50( %71/35فراوانی کیست بارور در گوسفند ها . بارور بودند

 53 راس از 12( %64/22و در گاوها )  راس آلوده140راس از 
  . استبوده % 0و در بز ) راس آلوده

ها در   مورد از کیست137) %74( در شهرستان همدان
علیرغم عفونی بودن آنها % 2ولی از . لوده عفونی بودنددامهاي آ

غیر عفونی بود و ) %26(  مورد48هیچ باکتري جدا نگردید و 
هاي عفونی در گاوها بیشتر از دو نوع دیگر بود  درصد کیست

هاي جدا شده در  از کیست)  کیست37 (%71/85بطوریکه 
بز و در )  کیست99 (%28/69در گوسفند ، بودعفونی  گاوها

همچنین بیشترین عضو . عفونی بودند)  کیست1 (3/33%
% 21در درجه دوم کبد با . بوده استآلودگی % 66ریه با عفونی 

بوده % 13و مواردي که آلودگی توام کبد و ریه مشاهده شد 
آهکی ، هاي عفونی از کیست% 46الزم به ذکر است که . است
آنهایی اند % 52، هاي عفونی باقیمانده کیست% 54و از . بودند

هاي  دیگر کیست% 2جدا شد و از  که باکتریهاي مختلف از آنها
ضمنا بیشترین میزان آهکی . عفونی هیچ باکتري جدا نگردید

  . هاي عفونی در گوسفند اتفاق افتاده است شدن کیست
ها در دامهاي آلوده  کیست) %62 ( مورد122در بروجرد 

در بروجرد بر . ندغیر عفونی بود) %38 ( مورد74عفونی بوده و 
هاي عفونی در گوسفند بیشتر از  خالف همدان درصد کیست

هاي جدا شده از  از کیست% 70که  بطوريبوددو نوع دیگر 
و در بز % 4/43در حالی که در گاوها ، گوسفندان عفونی بود

این در حالی است .  بوندهاي جدا شده عفونی از کیست% 3/33
. هاي عفونی در گاوها دیده شد ین کیستکه در همدان بیشتر

در درجه دوم ریه % 53 کبد با عفونی بیشترین عضو در بروجرد
% 8و مواردي که آلودگی توام کبد و ریه مشاهده شد % 39با 

شده هاي عفونی آهکی  از کیست% 42در بروجرد . بوده است
باکتریهاي % 57هاي عفونی از  باقیمانده کیست% 58و از . بودند
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در . هیچ باکتري جدا نگردید دیگر% 1تلف جدا شد و از مخ
هاي عفونی در  بروجرد نیز بیشترین میزان آهکی شدن کیست

  . گوسفند اتفاق افتاده است
، هاي عفونی موارد از کیست% 17در دامهاي همدان در 

موارد تنها یک نوع % 83بیش از یک نوع باکتري جدا شد و در 
عفونی  هاي  جدا شده از کیستهاي باکتري. باکتري جدا شد

، پروتئوس، کلبسیال، کلی دامهاي همدان شامل اشریشیا
، استافیلوکک طالئی و استافیلوکک غیرهمولیتیک، انتروباکتر

، بالتی اشریشیا، کوکسی هاي گرم مثبت احتماال بیهوازي
سودوموناس و ، غیرهمولیتیک هاي استرپتوکوك، سیتروباکتر
و % 94/23کلی با شیوع  اشریشیا. اشندتاردا می ب ادواردوسیال

 مورد کیست عفونی همچنین کلبسیال با شیوع 17جدا شدن از 
 مورد کیست عفونی بیشترین میزان 16و جدا شدن از % 53/22

. شیوع را در میان باکتري هاي جدا شده در همدان داشته اند
 و جدا شدن تنها از% 4/1تاردا با شیوع   ادواردسیال وسیتروباکتر

 یک مورد کیست عفونی کمترین میزان شیوع را داشته اند
  .)1نمودار (

هاي عفونی بیش از یک نوع  از کیست% 20بروجرد در  در
در بروجرد نیز تقریبا باکتري هاي جدا شده . باکتري جدا شد

و جدا % 71/35کلی با شیوع  در همدان جدا گردید و اشریشیا
کلبسیال با شیوع  مورد کیست عفونی همچنین 25شدن از 

 مورد کیست عفونی بیشترین میزان 30و جدا شدن از % 85/42
 ادواردسیال. ا داشتندرشیوع را در میان باکتري هاي جدا شده 

و جدا شدن تنها از یک مورد کیست عفونی % 4/1تاردا با شیوع 
   .)2نمودار  (کمترین میزان شیوع را داشت

  ي هاي جدا شده از در شهرستان همدان در ارتباط با باکتر
 از نوع( باکتري ها مولد توکسین% 81هاي عفونی  کیست

 نکهی الیبدل %19بوده اند و ) اگزوتوکسین و یا اندوتوکسین
 بودن آنها نوژنی داده نشد در مورد توکسصیگونه آنها تشخ
 باکتري ها مولد توکسین% 93و در بروجرد . دیاظهار نظر نگرد

 لیبدل %7بوده اند و ) ندوتوکسیناز نوع اگزوتوکسین و یا ا(
 بودن نوژنی داده نشد در مورد توکسصی گونه آنها تشخنکهیا

  . دیآنها اظهار نظر نگرد
در . بودندهاي غیرعفونی بارور  از کیست% 13در همدان 

. بودندهاي غیرعفونی بارور  از کیست% 42ر بروجرد صورتیکه د
 عفونی بارور همچنین تعداد پروتواسکولکس در کیست هاي غیر

 و 3در شهرستان هاي همدان و بروجرد در نمودار هاي شماره 
  .  نشان داده شده است4
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 توزیع فراوانی باکتري هاي جدا شده برحسب ارگان هاي آلوده در همدان-1نمودار شماره 
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  آلوده در بروجردي جدا شده بر حسب ارگانهاي هاي باکتریراوان فعیتوز -2مودار شمارهن
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C- کیستھای غیر عفونی باپروتواسکولکس بین 1000-100 عدد در سانتیمتر مکعب
D- کیستھای غیر عفونی باپروتواسکولکس بیش از 1000 عدد در سانتیمتر مکعب

تعداد پروتواسکولکس در سانتیمتر مکعب مایع کیست ھیداتید
  

   در همدانی عفونری غي هاستیوتواسکولکس در کپر ی فراوانعیتوز -3 مودار شمارهن
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تعداد پروتواسکولکس در سانتیمتر مکعب مایع کیست ھیداتید
  

  بروجردر  دی عفونری غي هاستیوتواسکولکس در کپر ی فراوانعیتوز -4 مودار شمارهن
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   گیري بحث و نتیجه
به کیست  دامها ی آلودگزانی مطالعه نشان داد منیا

 است و افتهی کاهش 77در همدان نسبت به سال هیداتیک 
 هیر.  آن در بز مشاهده شدنی در گاو و کمتری آلودگنیشتریب

 يشتری بی ارگان ها آلودگریدامها در همدان نسبت به سا
موجود گزارش هاي  و گرانی در مطالعات د کهیداشتند در حال

 زیدر شهرستان بروجرد ن .)1 ( داشته استيشتری بیکبد آلودگ
 کاهش ی نسبت به مطالعات قبلدیداتی هستی به کیآلودگ

 در گاو و ی آلودگنیشتری بزی ننجای داشته و در ايریچشمگ
 ی کمیآلودگ،  شد و در کبد دامهادهی آن در بز دنیکمتر

  .  ارگانها وجود داشتری و ساهی از رشتریب
 کوچک و با ي هاستی که کدی مطالعه مشاهده گردنیدر ا

 عی مای مقدار کمي متر اگر چه دارای سانتکیقطر کمتر از 
 نشده دی پروتواسکولکس در آنها تولوز هستند اما هندیداتیه

 متر ی سانتکی با قطر کمتر از ي هاستی کیعبارته ب. است
تر است   زود کشف شوند برداشت آنها آسان هستند و اگرلیاستر
  .  را نخواهد داشتهی ثانوستی کجادی خطر بوده و احتمال ایو ب

 ی بارور در همدان نسبت به مطالعه قبلي هاستی کدرصد
 بارور در گوسفند در ي هاستیدرصد ک.  کرده استدایکاهش پ

  .  بودگری از دو نوع دام دشتریدو منطقه ب
 در شهرستان همدان بدون ی عفوني هاستی کدرصد

 به مطالعه سال کینزد بای شده تقری آهکي هاستی کساباحت
 بدست ی درصد مشابهبای تقرزیدر بروجرد ن .)14 ( بود1377

 از دو شتری در گاوها بی عفوني هاستیدر همدان درصد ک. آمد
 ستیدر گوسفند درصد ک بروجرد  که دری بود در حالگرینوع د

 يهاستیاز نظر عضو آلوده به ک.  استوده ب باالتری عفونيها
 درصد نکهی در همدان با توجه به اهی ری درصد آلودگیعفون
 ي بود از درصد باالترشتری هم بدیداتی هستی به کیآلودگ

 در کبد ی عفوني هاستی کشتریبرخوردار بود و در بروجرد ب

 ها ستی شدن کی رسد عفونی به نظر منیبنابرا. مشاهده شد
 نداشته یو نوع دام ربط) ریعضو درگ (ستیحل ک به میلیخ

  . باشد
 کی نزدبای شده در دو منطقه تقری آهکي هاستی کدرصد
 در ی عفوني هاستی شدن کی آهکزانیم نیشتریب. بهم بودند

  . اتفاق افتاده است، هر دو منطقه در گوسفند
 ی داخلي فضایظی چرك غلستی به دنبال مرگ کمعموال

 در هیفی چرك متعاقبا به شکل مواد کلسنیا کند وی آنرا پر م
  شدنیک آهزانی منیشتری بحاضردر مطالعه . دی آیم
 نکهی شده و با توجه به ادهیدر گوسفند د) ونیکاسیفیکلس(

) 1 ( گرددی کمپلمان مستمی شدن سیباعث خنث 1ذرات آهکی
 یمنی استمی با واکنش سشی افزانی ممکن است انیبنابرا

  . شدگوسفند در ارتباط با
 رسد اختالف یبه نظر م 2و1نمودارهاي شماره سهیبا مقا

 جدا شده از ي هاي مختلف باکتريها  جنسنی بي داریمعن
 جدا شده در ي هاي مختلف باکتريها جنسو  مختلفاعضاي 

   .)>05/0p ( ندارددو منطقه وجو
 ستی جدا شده از کي هاي در ارتباط با باکترنیهمچن

 تی رسد اکثری بنظر مقیرد تحق در دو منطقه موی عفونيها
 نیا، نی باشند بنابرایم) کیانتر (ي منشا روده ايآنها دارا

 ها توسط الرو خارج ي باکترنی ها به استی کیفرض که آلودگ
 تی تقوشتری بردی گیشده از تخم هنگام عبور از روده صورت م

 اجازه ی به راحتزی نستی کهی جدار چند الیاز طرف. گرددیم
 همی غشاء نکی که ي ها را نخواهد داد با وجودکروبیعبور به م

  انگل الروازی از مواد مورد نياریتراوا است و به بس
 در صورت نیهمچن.  دهدیاجازه عبور م) پروتواسکولکس(

 بار وجود  گردد که بای سئوال مطرح منی فرض انی ارفتنیپذ
 شش ي که روده دارد و همه تخمها و الروهایی باالیکروبیم

 ی نمی ها عفونستیچرا همه ک، ندی نمایبه از آنجا عبور مقال
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 ایکه آمی شود این است مطرح که  يگریشوند؟ سئوال د
 ی خاصویژگیشوند از ی ها جدا مستی که از کی هائيباکتر

 اینها برخوردارند؟)  کننده بافتزی ليمهای آنزیمثل وجود برخ(
ر بدانها سواالتی است که الزم است محققین در مطالعات دیگ

  . پاسخ دهند
 ي هاستیک ( و ناباروریرعفونی غي هاستی کدرصد

  . مطابقت داردگزارشات قبلی در گاوها باالتر است که با ) لیاستر
 نکهی با توجه به ای انساندیداتی هي هاستی مورد کدر
 نیا. ستی بودن آنها در دست نیعفونمیزان  در موردیاطالعات

 در دیداتی هي هاستیک سواالت مطرح است که چند درصد
 در ی عفوني هاستی که در کیجی نتاای و آهستند یانسان عفون

   شود؟ی مدهی در انسان هم دهدامها بدست آمد

 مطالعه نشان داد که درصد بسیار باالیی از کیست این
در هر دو شهرستان آلوده به باکتري  ي هیداتیک حیوانیها

 و ی کلایاشرشآلوده کننده  يهستند که نوع غالب باکتر
میزان آلودگی دامهاي کشتاري به کیست .  باشدی مالیکلبس

 هیداتیک در همدان و بروجرد تفاوت معنی داري باهم ندارد
)69/0p<(.  میزان آلودگی دامها به کیست نسبت به گذشته

  . کاهش نشان می دهد

  1  تشکر و قدردانی
بدین وسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم 

کی همدان که بخشی از هزینه تحقیق را تقبل نمودند و پزش
کلیه کارشناسان و کارکنان محترم کشتارگاههاي همدان و 
بروجرد که در گردآوري نمونه هاي این تحقیق همکاري 

  . صمیمانه سپاسگزاري می شود، نمودند

                                                
1. Calcareous corpuscle  
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