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Abstract 

Background: There are few investigations about the possibility of cyst production in human 
via accidental entrance of protoscoleces in ways other than cyst rupture in intestines. The objective of 
this study is to investigate the possibility of cyst production by cutaneous erosion, peritoneal injection, 
and oral inoculation in mice. 

Materials and Methods: In this experimental study, infected livers featuring hydatid cysts 
were collected from abattoir. Protoscoleces were examined for viability and lack of bacterial infection 
and washed 3 times by PBS. Protoscoleces were flown on the scratched skin, injected peritoneally, and 
inoculated orally to three groups (n=15) of mice. After 4 months, the mice were dissected and their 
skin and visceral were subjected to microscopic analysis. ELISA test for hydatidosis was also run for 
all of the groups.  

Results: All the mice were negative by ELISA test except the mice of peritoneum injection 
group which were positive with an average titer of 11.92±0.80 by ELISA. Only two mice had cysts on 
the peritoneum in the peritoneal injection (PI) group with an average size of 3mm. Cysts, however, 
were not observed in the other groups. 

Conclusion: The results of this study indicate that protoscoleces flow over scratched skin and 
oral inoculation do not produce hydatid cyst; however, peritoneal implant of protoscolex can result in 
hydatidosis in mice. 
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امکان ایجاد کیست هیداتیک در موش سوري با تلقیح پروتواسکولکس  
  اکینوکوکوس گرانولوزوس از طریق خراش پوستی، داخل صفاقی و گوارشی

  
   *3، امیر افراه2، امیر حسین مقصود1محمد فالح
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  چکیده
در مورد امکان آلودگی انسان از طریق ورود اتفاقی پروتواسکولکس موجود در مایع هیداتیک از طریقی به : زمینه و هدف

هدف مطالعه حاضر بررسی امکان آلودگی موش با .  مطالعات اندکی موجود است،جز پارگی کیست در احشاء و بروز آلودگی
  .می باشد هیداتیک  صفاقی و گوارشی به کیست،تلقیح پروتواسکولکس از طریق خراش

. آوري گردید  از کشتارگاه جمعهیداتیکهاي  کبد حاوي کیست ،در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی :ها مواد و روش
 به سه سپس.  بار با سرم فیزیولوژي شسته شدند3ها از نظر زنده و پاك بودن از آلودگی میکروبی تایید و  پروتواسکولکس

ها به مدت  همه موش. ها تلقیح، خورانده و تزریق شد ل صفاقی به سه گروه از موشروش خراش پوستی، گوارشی و داخ
هاي مختلف از نظر وجود کیست هیداتیک بررسی ماکروسکوپی   تمامی آنها تشریح و اندام،چهار ماه نگهداري و در پایان

  . ها انجام شد شگیري، آزمایش الیزا از نظر شواهد آلودگی بر روي سرم مو پس از تشریح و خون. ندشد
هایی که از طریق داخل صفاقی آلوده گردیده  ها در تست االیزا سرم منفی بودند به استثناء موش  تمامی موش:ها یافته
ها که از طریق داخل صفاقی آلوده  تا از موش دودر . داراي سرم مثبت بودند 92/11±80/0که همگی با میانگین تیتر  بودند

  .ها کیستی مشاهده نشد متر مشاهده گردید و در بقیه موش  میلی3اندازه حدود هایی به  شده بودند کیست
 از طریق خراش پوستی و خوراکی وجود هیداتیکنتایج این مطالعه نشان داد که امکان آلودگی به کیست  :گیري نتیجه

  .ندارد گرچه با تلقیح به داخل صفاق آلودگی موش امکان پذیر است
  وزیس، پروتواسکولکس، موش سورياکینوکوک:  کلیديواژگان
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  مقدمه
ترین   یا هیداتیدوز یکی از مهمهیداتیککیست 

هاي انگلی مشترك بین انسان و حیوان و منتقله از  بیماري
در ایران، خاورمیانه و مناطقی که . سگ به انسان است

گوسفند داري در آنجا رونق دارد این بیماري شیوع بیشتري 
هاي نواري و از جنس  عامل بیماري از رده کرم. دارد

 و از لحاظ اهمیت دومین انگل کرمی باشد میاکینوکوکوس 
این انگل انتشار جهانی دارد و . شود میحسوب در جهان م

باالترین میزان بروز بیماري در مناطقی که دامپروري رایج 
بیشترین گزارشات بیماري در . )2، 1(شود میاست دیده 

جهان از استرالیا، آلمان و ساکنان مهاجر از منطقه مدیترانه 
 کلی به طوردر کشورهاي اروپایی و . به اروپا بوده است

پا ریشه کنی بیماري به دلیل واردات و عرضه دام و باز ارو
بودن مرزهاي مشترك و وجود سیکل وحشی بیماري، 

هاي کشورهاي  در اروپا در دام. باشد میتر  مشکل
نادر است و ) غیر از لهستان(اسکاندیناوي و اروپاي مرکزي 
ترین مناطق اروپا  آلوده. دهد موارد انسانی تک گیر رخ می

از اسپانیا و جنوب ایتالیا است که میزان بروز بخش هایی 
در . )3( در هر صد هزار نفر گزارش شده است4-8سالیانه 

در و کشورمان نیز این عفونت داراي اهمیت بسیاري است 
اي مشخص شده که میانگین آلودگی به کیست  مطالعه

 ،81-86هاي  هاي کشتار شده طی سال  در دامهیداتیک
و میزان متوسط آلودگی در طی این  بوده است  درصد73/6

 28در بین . دوره پنج ساله روند رو به افزایش داشته است
ترتیب در ه استان مورد بررسی، بیشترین میزان آلودگی ب

 3/13 ، سمنان درصد71/18میانگین  هاي خراسان با استان
 21/11 و مازندران  درصد62/12 ، آذربایجان شرقیدرصد
ر کلی مشخص شده که میزان  بوده است و به طودرصد

هاي  هاي شرقی کشورمان دو برابر استان آلودگی در استان
 70(کبد  درهیداتیکترین محل کیست   شایع.غربی است

صورت  در. )5، 4(باشد می)  درصد20-30(و ریه )درصد
، مایع حاوي نوزاد )مثال هنگام جراحی(سوراخ شدن کیست 

یک  پاشد و هر  میفشار به اطراف با) پروتواسکولکس(کرم 

در  خونتوانند با کاشت مستقیم یا از راه  از این نوزادها می
  .)6، 3(هاي بدن مجدداً کیست ایجاد کنند سایر قسمت

یا هر (با وجود اهمیت امکان آلودگی انسان 
از طریق ورود پروتواسکولکس در ) میزبان واسط دیگر

فاقی  و بروز خطر آلودگی در نتیجه ورود اتهیداتیککیست 
لذا همواره نیاز به . آنها به بدن مطالعات اندکی موجود است

گیري از  مطالعات جدید براي رفع نگرانی در زمینه پیش
هاي  آلودگی اتفاقی در مشاغل مختلف از جمله سیستم

. ها و غیره وجود دارد مراقبت بهداشتی، کارکنان کشتارگاه
با هدف تعیین لذا با توجه به اهمیت این مسئله، مطالعه حاضر 

هاي مختلف ایجاد عفونت ثانوي هیداتیدوز در موش  راه
  .سوري صورت گرفته است

  
  ها مواد و روش

ي ها موشدر این مطالعه تجربی آزمایشگاهی از 
و یا کمتر بود که   هفته7 تا 6سوري نر که سن آنها بین 

این .  استفاده گردید،رم بودند گ27±3داراي میانگین وزن
 شماره مجوز کد اخالقی از کمیته اخالق در مطالعه داراي
 گوسفند ریه و هاي کبد نمونه.  است63-17- 3/پژوهش ك

با مراجعه به کشتارگاه همدان  هیداتید کیست به آلوده
محیط  به یده الکل با عفونی ضد از پس آوري و جمع

از  استریل شرایط در ها کیست. داده شد انتقال هود استریل
در ابتدا . شدند داده قرار استریل ظرف رد و جدا ریه و کبد

مورد ) وجود پروتواسکولکس(بودن  ها از نظر بارور کیست
عدم  چنین همبودن کیست و  بررسی و در صورت بارور

در شرایط . شدند نتخاب میا آلودگی میکروبی وجود
ها با سرنگ  استریل، مایع هیداتیک همراه پروتواسکولکس

. شدند میریخته بشر استریل استریل آسپیره شده و درون 
ها در زیر میکروسکوپ مطالعه و در  پروتواسکولکس

اي در آنها  هاي شعله حرکت سلول(صورت زنده بودن 
 درصد نیز 1/0مشاهده شده و با رنگ امیزي حیاتی با ائوزین 

. شدند براي مطالعه انتخاب می) شد زنده بودن آنها تایید می
ی پروتواسکولکس در در صورت وجود تعداد قابل توجه

مایع کیست، مایع رویی دور ریخته شده و 
 سالین نرمال با محلول بار پنج تا ها سه پروتواسکولکس
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 را رویی محلول سپس. گرفتند  قرار می شستشو استریل مورد
 5/0حاوي هانکس رسوب محلول روي بر و ریخته دور

 40 مدت به و  ریخته=pH 2 میلی لیتر پپسین بادرگرم  میلی

  تا داده قرار گراد سانتی درجه 37 انکوباتور در دقیقه 45 تا
 جدا دختر هاي و کیست ژرمینال الیه از ها، پروتواسکولکس

 .شود ایجاد از پروتواسکولکس تري خالص محلول و شوند
 استریل سالین محلول نرمال با دیگر بار پنج تا سه سپس

 1/0 زینائو از استفاده مجدداً با. شدند شستشو داده می
اي در تعدادي از  هاي شعله مشاهده حرکت سلول و درصد

 زیر در ها پروتواسکولکس بودن زنده ها، پروتواسکولکس
 شمارش با و مشاهده 10 نمایی بزرگ با میکروسکوپ

پروتواسکولکس در هر  2000الم هماسیتومتر تعداد توسط
 فعالیت بیشتر اطمینان براي. لیتر محاسبه گردید میلی

 در نگرفته نیز رنگ هاي پروتواسکولکس اي شعله هاي سلول
 محلول از لیتر میلی0/ 1 .شد می مشاهده میکروسکوپ زیر

 الم و کشی خط پتري ظرف درون هموژن پروتواسکولکس
 در پروتواسکولکس تعداد زیر لوپ در و ریخته مکعبی

 بودن مشخص با سپس و گردید شمارش نظر مورد حجم
 1/0 در پروتواسکولکس ادتعد و هموژن محلول حجم
حجم  در کل پروتواسکولکس تقریبی میزان لیتر، میلی

 واحد صد به سوسپانسیون،. تعیین گردید هموژن محلول
 لیتر میلی در میکروگرم استرپتوماسین 200 و سیلین پنی

 تایی موش سوري فاقد 15چهار گروه  .)8، 7(گردید اضافه
 متعلق الیزاست  از طریق تکه(آلودگی به کیست هیداتیک 

 هفته انتخاب و 7 تا 6با سن )  تایید شدندVircellبه شرکت 
 1000لیتر محلول حاوي   میلی5/0به گروه یک، 

 .پروتواسکولکس از راه دهان به صورت گاواژ خورانده شد

لیتر محلول فوق از راه داخل   میلی5/0به گروه دو، 
 با اطمینان از ورود 22صفاقی با سوزن نمره 

در گروه . ها به فضاي پریتوئن تزریق گردید واسکولکسپروت
سه با تراشیدن موهاي پشت و برهنه کردن پوست، با تیغ 

لیتر از محلول   میلی5/0هایی در پوست ایجاد و  اي خراش اره
 با هیچ 4گروه . فوق با پوشش دادن کامل زخم ریخته شد

گونه پروتواسکولکسی مواجه نشده و به عنوان گروه شاهد 

ي تحت آزمایش در شرایط یکسان ها موشدر قفسی کنار 
 تشریح شده و ها موش ماه ابتدا 4پس از . نگهداري شدند

هیداتیک احتمالی در کبد، ریه، صفاق و هاي  وجود کیست
هاي احشایی آنها مورد بررسی قرار گرفتند سپس  سایر اندام

 وجود  الیزاگیري و با روش سرولوژي ها خون از کلیه موش
ها پس از  داده. تی بادي ضد انگل در آنها بررسی گردیدآن

  و آزمون SPSSآوري با استفاده از نرم افزار جمع
ANOVAمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .   

  
  ها یافته

 و پس از پایان ماه ها موشپس از تشریح تمامی 
هاي کوچکی در  چهارم و بررسی ماکروسکوپی آنها کیست

به که ) ها موش موش از تعداد کل سه (ها موشسه سر از 
 در ناحیه ، بودمتر میلی متوسط به اندازه یک الی دو طور

ي سوري که از ها موش) در محوطه باالیی کبد(شکمی
طریق داخل صفاقی آلوده شده بودند مشاهده گردید و در 

 ). 1شکل ( کیستی مشاهده نگردیدها موشبقیه 
 

  
محوطه شکمی موش کیست هیداتیک ایجاد شده در . 1شکل 

   سوري آلوده شده به طریقه داخل صفاقی
 

گیري از قسمت قلب تمامی  خونپس از تشریح و 
ها، آنهایی که از طریق داخل صفاقی آلوده گردیده  موش
(+)  داراي سرم مثبت بودند که در جدول با عالمت ،بودند

ها که از طریق خراش و  مشخص شده است و در بقیه موش
گردیده بودند نتیجه آزمایش الیزا نشان گوارشی آلوده 
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در جدول ) -(ها بود که عالمت  دهنده عدم آلودگی موش
ها و میانگین مقادیر  بندي این داده جمع. نشان دهنده آن است

هاي تحت مطالعه و نتیجه  آنتی بادي در هر یک از گروه
  : ارائه گردیده است1مداخله در جدول 

 
 گروه تحت مطالعه از نظر 3در نتایج آزمایش الیرم . 1جدول 

 کیست هیداتیک 
راه 

  آلودگی
سرم مثبت 

یا سرم (+) 
  )-(منفی 

انحراف   میانگین
  معیار

p*  

  =p 34/0  01419/0  1506/0  -  کنترل
    04860/0  1663/0  -  پوستی

    02307/0  1537/0  -  گوارشی
  >p 001/0  80089/0  9155/11  +  صفاقی

 گروه 3حاصل از  نتیجه =ANOVA ،34/0 p حاصل از آزمون *  
  .منتج شده از کل روش هاي آلودگی >P 001/0کنترل، پوستی و گوارشی و 

  
ي سوري و ها موشدر ماه چهارم با کالبدگشایی 

بررسی محوطه شکمی و احشاء، نقاط فیبروزي در 
رشد کیست . هاي مختلف محوطه شکمی مشاهده شد قسمت

د که در سه سر هیداتید در موش سوري آلوده قابل رویت بو
در ماه .  کیست هیداتیک ثانویه تشکیل گردیدها موشاز 

 داراي چندین کیست ها موشچهارم آلودگی سه سر از 
چسبیده به پرده دیافراگم و آزاد در محوطه شکمی بودند که 

اندازه گیري ( بود متر میلی 3/3 -4 ترین کیست قطر بزرگ
  .)انجام شدبوسیله خط کش 

 
  بحث

ي آلوده ها موشضر در سه سر از در بررسی حا
شده از راه صفاقی پس از ماه چهارم آلودگی، کیست 

 ثانویه در حاشیه کبد تشکیل گردید و در بقیه هیداتیک
 اختصاصی الیزايي آلوده شده از راه صفاق، تست ها موش

 آمده در به دستهاي   البته علیرغم پیشرفت.مثبت بود
 هم روش تشخیص سرولوژیک کیست هیداتیک هنوز

در این . استانداردي در تشخیص این آلودگی وجود ندارد
ي سوري نیز از دو طریق ها موشمطالعه دو گروه از 

گوارشی و خراش پوستی آلوده شده و مورد مطالعه قرار 
اي در این خصوص انجام  گرفتند که پیش از این مطالعه

هاي  در بررسی اخیر نیز نتیجه آلودگی موش. نشده بود
از راه داخل صفاقی به پروتواسکولکس در همه سوري 

هاي سوري به  ها مثبت بود ولی نتیجه آلودگی موش نمونه
  .هاي گوارشی و خراش منفی بود پروتواسکولکس از راه

اند که موش  سبزواري نژاد و دلیمی شرح داده
 ثانویه با هیداتیکسوري حیوان مناسبی براي رشد کیست 

قی الرو اکینوکوکوس  داخل صفااستفاده از تلقیح
آنها اضافه کرده اند . باشد میگرانولوزوس گوسفند ایرانی 

 در موش سوري از ماه سوم قابل هیداتیککه رشد کیست 
 را دارا هیداتیکمشاهده بود و ساختمان کامل کیست 

سینگ، از پروتواسکولکس گوسفندي و هیث، . )7(باشد می
بد و ریه با استفاده از پروتواسکولکس کیست اولیه ک

هاي  گوسفند استرالیایی و تزریق داخل صفاقی به استرین
 ثانویه هیداتیکمختلف موش سوري موفق به ایجاد کیست 

  .)10، 9(در حیوان شدند
 هیداتیکپژوهشگران براي مطالعه رشد کیست 

در حیوانات آزمایشگاهی، از پروتواسکولکس استفاده 
رفیعی و . استاند که علت آن کم خطر بودن آن بوده  کرده

 هیداتیک، موش سفید را با پروتواسکولکس کیست کریگ
گوسفندي به طریق داخل صفاقی آلوده نمودند و اظهار 
داشتند که موش سفید حیوان واسط مناسبی براي ایجاد 

وسیله آلودگی ه کیستی که ب(  ثانویه استهیداتیککیست 
 مستقیم توسط پروتواسکولکس ایجاد شود را ثانویه گویند

هاي  اعم از پاره شده کیست در داخل بدن و ایجاد کیست
و در اطراف ) جدید و یا تزریق آن توسط محقق

ها در داخل صفاق گرانولوماهایی به اندازه  پروتواسکولکس
در مطالعه پیش رو وجود . )8( تشکیل شده بودمتر میلی 3 تا 2

گرانولوما نه در صفاق بلکه در زیر جلد به خوبی مشخص 
ها ضایعات چرکی در زیر پوست  ر هفت سر از موشبود د

 مشاهده گردید که علت آن واکنش ،که سخت شده بودند
هاي دفاعی بدن علیه پروتواسکولکس در زیر پوست  سلول

 در این مطالعه میزان تلفات در گروه آلوده شده .بوده است
از را پوستی بیش از صفاقی و گوارشی بود، در کالبد گشایی 

هاي تلف شده عفونت ثانویه در خون  ین موشو تشریح ا
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تشخیص داده شد که به طریقی نشان دهنده غلبه سیستم 
هاي  ایمنی سلولی بر انگل و ناتوان شدن آن در برابر عفونت

  .میکروبی است
توان توصیه کرد با توجه به کوتاه  در پایان می

بودن مطالعه که در مدت چهار ماه بود مطالعه بعدي در 
  . تري صورت بگیرد ن طوالنیمدت زما

  
  گیرينتیجه 

هاي اولیه   آمده نشان داد که نگرانیبه دست نتایج 
ناشی از امکان آلودگی انسان اعم از کارکنان کشتارگاه، 
پرسنل آزمایشگاه، جراحان و یا مادران خانه داري که با 
کبدهاي آلوده در تماس هستند و ممکن است که داراي 

 بی مورد بوده و حداقل این ،شندخراش در سطح پوست با
ضمناً این امکان در .  وجود نداردها موشامکان در رابطه با 

رابطه با آلودگی با پروتواسکولکس از راه گوارشی نیز 
نتیجه مطالعه حاضر این بود که امکان آلودگی . وجود ندارد

 به پروتواسکولکس از طریق جراحات پوستی وجود ها موش
یست هاي بارور خورده شوند، باز هم ندارد و حتی اگر ک

  . امکان آلودگی وجود ندارد
  

  تشکر و قدردانی
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم  بدینوسیله از

پزشکی همدان براي کمک مالی به پایان نامه آقاي امیر افراه 
 تجربی به طوربا عنوان بررسی امکان ایجاد کیست هیداتیک 

س اکینوکوکوس در موش سوري با تلقیح پروتواسکولک
گرانولوزوس از طریق خراش پوستی، داخل صفاقی و 

 از آقاي دکتر متینی که چنین هم. گردد گوارشی، تشکر می
ها و سرکار خانم  سی زنده بودن پروتواسکولکسردر بر

 و ها موشابراهیم زاده که در طی انجام عمل آلوده سازي 
ی را  ما را یاري نمودند کمال تشکر و قدردانگیري نمونه
  .دارم
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