
  تعریف:

بيماريهاي قابل  يكي از خطرناكترين هيداتيد يماري كيست ب

انتقال از حيوانات به انسان است واژه هيداتيس به معني يك 

سگ   يانگل روده ا كيتوسط نوزاد  يماريقطره آب است ب

 كند. يشود بروز م يكه وارد بدن  انسان و دام م

 عامل بیماری:

 ياهل واناتيبدن انسان و حكرم بالغ در روده سگ و نوزاد در 

مرحله  يماريب جاديا عامل.كند يم يزندگ نشخواركننده

 انگل است. ينوزاد

كرم بالغ در رودة كوچك گوشتخواران مخصوصا سگ ها 

زندگي مي كند و تخم هاي خود را از طريق مدفوع به محيط 

بيرون مي رساند. تخم هاي دفع شده در مدفوع سگ بالفاصله 

گوسفند، گاو و بز نيز به .ان آلوده كننده استبراي دام و انس

را همراه  آلوده تخم ها يهنگام چريدن و خوردن علف ها

علوفه آلوده وارد دستگاه گوارش خود مي كنند و تخم ها پس 

از ورود به دستگاه گوارش ميزبان باز شده و جنين قالبدار به 

درون بافت روده مهاجرت نموده و از طريق عروق روده يا 

از آنها در كبد مي  تعدادي.به كبد مي رسند وي،جاري لنفام

مانند و تعدادي به ريه مي رسند، تعداد كمتري نيز به ساير 

ارگانها مانند كليه، طحال، عضالت و مغز حمل مي شوند در 

اين مرحله انگل پس از استقرار در بافت شروع به رشد و نمو 

مختلف ايجاد  كرده و طي چند ماه كيست هاي در اندازه هاي

كه سگ سانان از احشاء آلوده به اين  يورتمي كنند حال درص

 يماريب كليدوباره س ندينما هيكيست نشخوار كنندگان تغذ

 .شود يتكرار م

 

 

 :دیداتیه ستیک یماریعالئم ب

 تواند محل ياز بدن م ياز بلع تخم هر اندام پس

در چه  نكهيبسته به ا باشد و ستيبوجود آمدن ك

شده اختالل درعملكرد همان  جاديا ستيك ياندام

 .ميعضو را دار

تر هستند. عاليم  عيشا يو كبد يوير يها ستيك

اين بيماري از دردساده در محوطه راست شكمي 

 يخشك، عفونتها ينفس ، سرفه ها يگرفته تا تنگ

و  يداخل يدر اعضا ستيبدنبال پاره شدن ك هيثانو

است گاهي تعداد اين  ريمتغ يالكسيفشوک آنا

مي يابند كه  كيست ها به حدي در كبد افزايش

موجب از كار افتادن كبد خواهد شد كه در صورت 

 .شود يدرمان نشدن منجر به مرگ م

اين بيماري بستگي به محل استقرار كيست  عالئم

)كبد، ريه، مغز، استخوان( ، بزرگي كيست و موقعيت 

ن مثال در مغز و چشم سريعاً كيست دارد. به عنوا

ايجاد عالمت مي كند در حاليكه در كبد سالها طول مي كشد 

 تا ايجاد عالمت نمايد.

 درمان:

در انسان تنها راه  ديداتيهدر حال حاضر جراحي كيست هاي 

 قياز طر يبه راحت يماريب نياساسي معالجه بيماري است اما ا

جلوگيري از كشتار دام به روش غير بهداشتي، كنترل تعداد 

سگهاي ولگرد، درمان مستمر سگهاي گله، جلوگيري از ورود 

مردم  انيسگهاي ولگرد به زمينهاي كشاورزي و آموزش همگ

 يريشگيبه پيشگيري و كنترل اين بيماري قابل پ

 مراقبتهاي پس از جراحي رعايت شود..است

 

 :كات ساده پیشگیری از این بیمارین

  طيو مح يبهداشت فرد تيرعا.1

توجه به اينكه  با جاتيسبز نمودني ضد عفون.2

هاي بوته دار زميني مثل توت  سبزيجات،صيفي جات و ميوه

از عمده ترين فاكتورهاي آلودگي  ،خيار،گوجه فرنگي..فرنگي

از مصرف به خوبي با  مي باشند حتما بايد قبل به تخم اين انگل

آب شستشو گرديده و براي اطمينان از جداشدن تخم انگل از 

مايع ظرفشوپي به داخل ظرف شستشو  طرهسبزيجات، چند ق



اضافه شود،سبزيجات چند لحظه در داخل آب تكان داده شود 

 .تا آب كف نمايد

 : نكته

در موقع شستشوي سبزيجات وجود  از اشتباهاتي كه يكي

 ت كه بعد از شستشو ،كل ظرف محتوي سبزيجاتدارد اين اس

را روي آبكش ميريزند كه با اين كار تخمهاي انگل ته نشين 

سبزيجات پخش ميشود،بايد  شده در داخل ظرف دوباره روي

سبزيجات را از سطح آب برداشته شوند و آب باقيمانده 

    .شود هدورريخت

ا داده به سگه يضد انگل يداروها ديكه سگ دار ير صورت.د3

 را آنها كباريو هر چند وقت  ديينما هيآنها شناسنامه ته يو برا

 ديببر يبه دامپزشك

اگر كشتار دام مثل قرباني كردن و نذري داريد در صورت  .4

مشاهده كيست هاي كبدي در گاو و بخصوص گوسفند هرگز 

آنها را پاره نكنيد چون باعث كيست هيداتيك چشمي در 

ن كبد حيوان را بطور بهداشتي دفن انسان ميشوند و همچني

كنيد چون اگر سگي اين احشاء آلوده را بخورد دوباره سيكل 

 .انگل تكرار مي گردد

 از ورود سگ ها به آنها يريمحصور نمودن مزراع و جلوگ.5

 عدم تماس با سگ ها.6
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