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  سالهاي  در در ايران ت هيداتيكسي كآلودگيررسي مروري وضعيت ب

1384-1364  
  

  1*حسين يوسفيدكتر 
 . شهركرد دانشگاه علوم پزشكي-  انگل شناسي و قارچ شناسيدانشيار گروه*

  4/12/87:ييدااريخ تت  14/7/86 :تاريخ دريافت

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  :مقدمه

 اكي م سستود الروي كر كيست هيداتيك مرحله
) Echinococcus granolosus( نوكوكوس گرانولوزوس

كرم بالغ در روده سگ و سگسانان استقرار دارد  .است

و انسان و دامها كه نقش ميزبان واسط انگل را دارند 

با خوردن تخم دفع شده با مدفوع سگ به مرحله 

اين  .الروي انگل يا كيست هيداتيك مبتال مي شوند

راحي و ــهاي ج ن از نظر انجام عملبيماري در انسا

اء ــل مصرف بودن احشــر قابــظر غيـ ندر دام از

  اديـادي زيـــارات اقتصـــاد خسـوجب ايجــوده مـآل

  

  

  
گذشته كيست  الــدر ايران در طي بيست س .گردد مي

آزمايشگاهي و باليني، هيداتيك از جنبه هاي 

اط مختلف ز نق و ا)1- 6(مورد بررسي يك ژاپيدميولو

اما يك گزارش ). 5- 89( كشور گزارش شده است

در اين . لودگي وجود نداردآجامع از وضعيت اين 

لودگي كيست آ مروري گزارشات پراكنده مقاله

وري گرديده و آ جمع  كشورهيداتيك از نقاط مختلف

لودگي آ  تقريبيبنحوي جمع بندي گرديده تا وضعيت

   دليل ضغف سيستمبه. اين بيماري در ايران ترسيم شود

  :چكيده
 نقاط بيشتر از به هاي مختلف مورد مطالعه قرار گرفته و تقريباًكيست هيداتيك در ايران از جن :زمينه و هدف

 اين مطالعه با .باشد سيماي آلودگي در كشور موجود نمي اما يك گزارش جامع از. كشور گزارش شده است
  . انجام شد64-84هدف بررسي وضعيت تقريبي آلودگي در طي سالهاي 

و  جمع آوري 64-84در طي سالهاي كيست هيداتيك ر مورد  در اين مقاله مروري گزارشات مختلف د:روش بررسي
مع بندي و جكرم بالغ، ميزان آلودگي دام ها و انسان به كيست هيداتيك سگ ها به با توجه به سه معيار، ميزان آلودگي 

  .  آلودگي در ايران ارائه شودتقريبي تا وضعيت ارائه گرديد
در مورد . بر آورد گرديد% 25/32 سگ مورد بررسي 1651ين در اين بررسي ميانگين آلودگي در ب :يافته ها

 گاوميش به 250شتر و  1027 گاو، 54745 بز، 116840 گوسفند، 205161دامها ميانگين آلودگي در بين 
ي از بيماري دور گزارش م46در مورد انسان . ت آمدبدس% 2/18و % 6/34، %8/17، %5/11، %19ترتيب 

 عمل جراحي در بين صد هزار 8/4عداد عمل جراحي ميانگين آلودگي معادل جمع آوري گرديده و از نظر ت
% 42/4را در انسان جمع بندي مطالعات سرواپيدميولوژي ميانگين آلودگي . نفر جمعيت در سال بدست آمد

  . نشان ميدهـد
داشتي و رغم تالشهاي سازمانهاي بهياطالعات حاصل از اين مقاله مروري نشان ميدهد كه عل :نتيجه گيري

در اين رابطه توجه به اين .  باالست در مقايسه با بعضي كشورهادامپزشكي همچنان ميزان آلودگي در ايران
  . شود ضروري است ها بعنوان قرباني انجام مي نكته كه تعداد زيادي ذبح خارج از كشتارگاه

  
 .ايران، كيست هيداتيك، وضعيت آلودگي :واژه هاي كليدي
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  .خواهد بودن الي از اشكالـ خالهــ مقور اينـگزارش دهي در كش

 

   : بررسيروش

 كيست هيداتيك در هر منطقه با آلودگيوضعيت 

   اكي نوكوكوس سگها به كرم بالغ آلودگيميزان : سه معيار

 دامها به كيست هيداتيك آلودگيميزان  ،گرانولوزوس

  تعيين   هيداتيك انسان به كيستآلودگيميزان و 

 مروري هم مقاله به همين جهت در اين .مي شود

 به سه معيار فوق جمع بندي و  با توجهآلودگيوضعيت 

   .ه گرديده استيارا

در مورد آلودگي انسان مطالب در سه محور 

 اعمال جراحي انجام شده در ،گزارشات موردي

ي ارائه گرديده ژها و مطالعات سرواپيدميولو بيمارستان

براي اين منظور از مقاالت چاپ شده در مجالت  .تاس

مطالب . معتبر داخلي و خارجي استفاده شده است

مربوط به كنگره ها اگر چه جمع آوري گرديده اما از 

در مواردي . آنها در تدوين مقاله استفاده نگرديده است

هم كه از آمار جمعي اين مطالب استفاده شده تحت 

در .  به آنها اشاره شده استعنوان گزارشات منتشر نشده

موضوعاتي كه تعداد مقاله جمع آوري شده اندك بوده 

 پايان نامه ها هم استفاده گرديده زبه صورت محدود ا

  در مورد مقاالت مربوط به وضعيت كيست . است

  

خالصه يا (ارسي هيداتيك در ايران تمام مقاالت ف

العاتي ـــاط طريق بانك دسترسي از قــابل) مقــاله كامل

 جمع آوري 1364- 84در بين سالهاي ايران مدكس 

مقاالت انگليسي زبان كليه   در مورد .گرديده است

در خصوص وضعيت ) خالصه يا مقاله كامل(مقاالت 

   1985- 2005كيست هيداتيك در ايران در سالهاي 

قسمت بحت مقاله جهت در . جمع آوري گرديده اند

ران و جهان يك مقايسه آلودگي كيست هيداتيك در اي

يا چند مقاله از هر قاره جهان به عنوان نمونه مورد 

  .استفاده قرار گرفته است

  

  :يافته ها

  .اكينوكوكوس گرانولوزوس   سگها به كرم بالغآلودگي-1

 مورد بررسي در نه 1368- 82در طي سالهاي 

 .)9- 17( شده است منتشر سگها در ايران آلودگيمورد 

 با يافتن كرم بالغ آلودگيسي ها تشخيص ردر اين بر

   در محتويات روده پس از اكينوكوكوس گرانولوزوس

  نگل در مدفوع سگ زنده بوده اتوپسي و يا يافتن تخم ا

قالده سگ مورد  7582 معاًدر اين مطالعات ج. است

 نهاآ در آلودگيزمايش قرار گرفته اند كه ميانگين آ

 رهمچنين د. )1جدول شماره  ( بوده است درصد7/32

   در استان گيالن و1368مطالعه انجام شده در سال 

  1368-1382در طي سالهاي  اكينوكوكوس گرانولوزوس هاي ايران به سگوضعيت آلودگي  :1جدول شماره 
  

  شماره رفرنس  تعداد سگ مورد بررسي  ميزان شيوع  سال  نام منطقه  رديف

  9   قالده60  %48  78  تهران  1

  10  ده قال105  %3/12  81-82  اصفهان  2

  11   قالده30  %7/46  72  ساري  3

  12   قالده390  %17/27  77  )انت اس13(ايران   4

  13   قالده سگ ولگرد81  %6/71  70  بريزت  5

  14  قالده سگ گله 6500  %4/7  73  كرمان  6

  15   قالده سگ ولگرد115  %1/19  81  غرب ايران  7

  16   قالده35  %7/43  68  مازندران  8

  17  قالده 266  %8/18  79  خراسان  9
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وضعيت آلودگي دام هاي ايران به كسيت : 2جدول شماره 
 با توجه به گزارشات 1364-1383هيداتيك در طي سالهاي 

  .جمع آوري شده از نقاط مختلف كشور

  

  
ال ها، ميزان ــودگي شغـــمازندران در مورد آل

مازندران و  هاي  در استانآلودگي در اين حيوان

درصد گزارش شده  2/6و  25 به ترتيب النــــگي

  ).18- 19(است 

  :آلودگي دامها -2

ارش منتشر هفت مورد گزدر اين مطالعه 

 مورد گزارش منتشر دوبيست و و ) 20- 26(شده 

 در )خالصه مقاالت ارائه شده در كنگره ها(نشده 

ورد آلودگي دامهاي ايران به كيست هيداتيك ــــم

شده ام ـــ انج1376- 83هاي  سال يـــكه در ط

 كه بيشتر ميزان آلودگي مربوط وري گرديدآ جمع

است   درصد بوده6/34ميزان آلودگي شتر به به 

سي ها تشخيص ر بردر اين). 2جدول شماره (

 بر مبناي يافتن كيست هيداتيك در احشاء آلودگي

  .دامهاي كشتار شده بوده است

  : در انسانآلودگي -3

 انسان به آلودگيدر اين مطالعه مروري وضعيت 

كيست هيداتيك در ايران به سه بخش گزارشات 

موردي، اعمال جراحي انجام شده براي درمان كيست 

ا و مطالعات سرواپيدميولوژي هيداتيك در بيمارستان ه

  .ه استتقسيم بندي گرديد

  : گزارشات موردي-الف

   گزارش چهل و پنج 1369- 84در طي سالهاي 

يداتيك از نقاط مختلف ايران موردي در باره كيست ه

در اين مطالعات كيست .  شده استجمع آوري

 هيداتيك از نقاط مختلف بدن انسان شامل كبد، ريه،

ت، بافت زير جلد، ائورت، پستان، پوس قلب، تخمدان،

، پانكراس، چشم، ، ادرنالساكروايلياك، لوله فالوپ

غدد بزاقي تحت  طحال، كليه، نخاع، گردن، پاراتيروئيد،

 و سيستم اسكلتي، تيروئيد مخچه، ،ستون فقرات ،فكي

  .)27- 71( گزارش شده است زير بغل

 اعمال جراحي انحام شده در مورد كيست –ب

  :بيمارستان هاي ايران هيداتيك در 

عمل رد  مو2052 تعداد 1364-83در طي سالهاي 

-82( مربوط به مقاالت منتشر شده جراحي كيست هيداتيك

 )خالصه مقاالت ارائه شده در كنگره ها(و منتشر نشده ) 72

اگر .  گرديده استگزارشهاي مختلف كشور  از بيمارستان

ليون نفر فرض در اين سالها ميانگين جمعيت كشور پنجاه مي

 عمل جراحي در 8/4شود ميزان تقريبي آلودگي در كشور 

ـــجمعيت در س د هزارـــص همچنين . گردد ورد ميآال برـ

 اين اعمال درصد 25-85 بيمارستان هاي مختلف بين در

جراحي انجام شده مربوط به كيست هيداتيك كبد بوده 

  .است

  : مطالعات سرواپيدميولوژي كيست هيداتيك–ج

سي هاي سرواپيدميلوژيك كيست هيداتيك برر

در .  متعلق به ده سال اخير هستنددتاًـــقديمي نبوده و عم

 مورد مطالعه سرواپيدميولوژي با  هفتاـــسالهاين طي 

هاي ايمنولوژيك مختلف و با حجم  اده از تستـــاستف

 نمونه گوناگون در نقاط مختلف كشور انجام شده است

 نفر مورد 9623 لعات مجموعاًدر اين مطا ).4،88-83(

 42/4 نهاآ در آلودگيزمايش قرار گرفته اند كه ميانگين آ

  .)3جدول شماره  ( بوده استدرصد

  

  نوع دام  رديف
تعداد دام 
  بررسي شده

  ميانگين آلودگي

  %19  205161  گوسفند  1

  %5/11  116840  بز  2

  %8/17  54745  گاو  3

  %6/34  1027  ترش  4

  %2/18  250  گاوميش  5
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  1370-1381مطالعات انجام شده در مورد سرواپيدميولوژي كيست هيداتيك در ايران در طي سالهاي  :3جدول شماره 

IFA=Indirect Fluorescence Antibody. 

  

  

  : بحت

در مطالعه حاضر ميانگين آلودگي سگ ها در 

 برآورد  درصد7/32ايران در طي بيست سال گذشته 

  ميانگين آلودگي در طي سالهاي . گرديده است

، مراكش، عراق( در شش كشور جهان 1995- 2005

 درصد بدست 25/30حدود ) يتاليا، ولز و چين، اليبي

  دهد كه در  مقايسه دو آمار فوق نشان مي). 89- 94(آمد 

  دگي ايران نسبت به كشورهاي مورد اشاره ميانگين آلو

  . اندكي باالتراست

سي ردر مورد دام ها بر اساس نتايج اين بر

سال گذشته در مروري ميانگين آلودگي در طي بيست 

 ،5/11، 19و، شتر و گاوميش به ترتيب ، گا، بزگوسفند

در .  بر آورد گرديده است درصد2/18 ،6/34 ،8/17

ليبي، كنيا، ( در هفت كشور 1995- 2005سالهاي بين 

ميانگين آلودگي ) عراق، مصر، سودان، يونان و كويزلند

  و3/12، 5، 13، گاو و شتر به ترتيب در گوسفند، بز

يسه آمار مربوطه مقا). 89- 101(رصد بدست آمد  د7/37

به آلودگي دام ها در ايران و كشورهاي مورد اشاره باز 

مطابق . ده باالبودن آلودگي در ايران استهم نشان دهن

  سرواپيدميولوژيكنتايج اين مطالعه مروري بررسي هاي 

  

  
 42/4 دهد كه بطور متوسط در ده سال گذشته نشان مي

 جمعيت هاي مورد بررسي از نظر آلودگي درصد

يست هيداتيك سروپوزيتو بوده اند و اين در حالي ك

در كشور كيست هيداتيك  است كه سرواپيدميولوژي

) 103( درصد 5/9و در چين ) 102(صد  در4/2 اردن

) 104(كشورها مانند يونان در بعضي . گزارش شده است

 بااليي از افراد مورد مطالعه از نظر آلودگي نسبتاًميزان 

  .و بوده اندكيست هيداتيك سروپوزيت

از نظر عمل هاي جراحي انجام شده آنچه در 

اين مقاله ارائه شده مربوط به گزارشات ارائه شده در 

مقاالت منتشر شده و يا خالصه مقاالت ارائه شده در 

كنگره هاي كشوري بوده است بطور يقيين اين آمار 

بيانگر تعداد دقيق اعمال جراحي انجام شده در 

 به منظور درمان كيست هيداتيك بيمارستان هاي ايران

در هر صورت با تكيه به آمارهاي جمع آوري . نيست

 عمل جراحي در طي سالهاي 2064شده در اين مقاله 

ها   اگر در اين سال.ده استـــ انجام ش1364- 83

ميانگين جمعيت كشور پنجاه ميليون نفر فرض شود در 

  ر  عمل جراحي به ازاء هر صد هزار نف8/4اين سال ها 

  

  د آلودگيدرص  سال  نام تست  تعداد مورد بررسي  منطقه  رديف
شماره 
  رفرنس

  83  %3  81  االيزاي غير مستقيم  2367  اسالم آباد زنجان  1

  4  %8/4  79  ايمنو الكتروفورز  2500  چهارمحال و بختياري  2

  IFA 72  7/1%   84  300  اروميه  3

  IFA  74  5/0%  85  1154  روستاهاي اطراف كرج  4

  IFA  80  02/8%   86  1072  كرمانشاه  5

  IFA 70  3%  88  1530  همدان  6

  IFA  76-70  9/9%  87  700  ورامين   7
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رسد كه  به نظر مي. جمعيت در هر سال انجام شده است

مل جراحي  ع8/4به دليل ضعف سيستم آماري در ايران 

 سال در كشور به ازاء هر صد هزار نفر جمعيت در هر

 ميزان. باشد  در ايران نميآلودگيمبين وضعيت 

بر اساس شاخص تعداد عمل جراحي در آلودگي 

 8/0- 6/2ي مصر يكصد هزار نفر جمعيت در كشوها

و ) 107 (8/9 ايتاليا ،)106 (87/0- 6/6 تركيه ،)105(

در سالهاي اخير برآورد گرديده ) 108 (10آسياي ميانه 

  .است

عالوه بر آمار ارائه شده در مورد وضعيت 

آلودگي انسان به كيست هيداتيك، گزارشات موردي 

بيماري از نقاط مختلف كشور هم كه در نتايج مقاله به 

شاره شده دليلي بر اهميت كيست هيداتيك در آنها ا

  .باشد ايران مي

نظر گرفتن كليه اطالعات ارائه شده در اين  با در

اقدامات بسيار موثري ي رغم رسد كه عل مقاله به نظر مي

كه از طرف سازمان دامپزشكي و سيستم بهداشتي كشور 

در مبارزه با كيست هيداتيك صورت گرفته ميزان 

 .سه با بعضي مناطق دنيا همچنان باالستآلودگي در مقاي

رسد انجام سنت قرباني توسط مردم كه باعث  مي به نظر

شود در اين خصوص  كشتار هزاران دام در منازل مي

شود عالوه بر اقدامات  لذا توصيه مي. اثر گذار باشد

هماهنگ سازمان هاي مربوطه در مبارزه با كيست 

  در مورد اينهيداتيك به انجام آموزش هاي همگاني

  .توجه شودبيماري 

در پايان ذكر اين نكته الزم است كه در اين 

 آلودگيمقاله مروري براي اولين بار در ايران وضعيت 

مار تقريبي و نسبي آكيست هيداتيك جمع بندي و با 

گردد محققين محترم با  لذا پيشنهاد مي. ه شده استئارا

تري از  اضحتر تصوير و دقيق تر و انجام مطالعات جامع

  .ه دهند در ايران ارائآلودگيوضعيت اين 

 

  : قدرداني تشكر و

دانشحوي  فتانه منصوريدينوسيله از زحمات خانم ب

كارشناسي ارشد انگل شناسي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 

همچنين . گردد قدرداني مي در جمع آوري مطالب تشكر و

جادي در مود ساز راهنمايي هاي ارزنده آقاي دكتر سيد مح

  .داني ميگرددتهيه اين مقاله قدر

    

  :منابع

هاي  ژن بررسي اثر آنتي.  قربانعلي شهابي، هدايت اله شيرزاد،نزهت زبردست ، كبريكهنسال ،مرتضيزاده  هاشم  حسين،يوسفي .1

  .33- 7 :)45(11 ،1385 .مجله ارمغان دانش. هاي هيداتيك ثانويه پروتواسكولكس كيست هيداتيك بر پيشگيري از رشد كيست

بررسي امكان تشخيص كيست هيداتيك به روش ايمينوالكتروفورز با استفاده از . يوسفي حسين، رفيعي رضا، نوريان ابراهيم .2

 .45- 7 :14، 1380 بهار .مجله تشخيص آزمايشگاهي. وسايل ساخت ايران

 عوامل خطر ابتال به كيست هيداتيك در كردلميزان آگاهي و عم.  فروزانگنجي  نزهت، زبردست تهمينه،محمودي  حسين،يوسفي .3

 .63-7): 4(8، 1385  زمستان.مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد. 1383شهرستان لردگان استان چهارمحال و بختياري در سال 

4. Yousofi Darani H, Avijgan M, Karimi K, Manouchehri K, Masood J. Seroepidemiology of hydatid 

cyst in Chaharmahal and Bakhtiari province, Iran. Iranian J Public Health. 2003; 23(2): 31-3. 

بررسي مولكولي كيست هيداتيك با منشاء .  عفت فرخي، نزهت زبردست، زهرا علياري مرتضي،زاده اشمه،  حسينيوسفي .5

  تابستان.لوم پزشكي شهركردمجله دانشگاه ع .1383در سال   PCR-RFLPگوسفندي در استان چهارمحال و بختياري به روش

1385، 9)2 :(34 -28. 

6. Arti H, Yousofi Darani H. Fibular hydatid cyst. Indian J Orthop. 2007 July-Sept; 41(3): 244-5. 



  حسين يوسفي دكتر    آلودگي كيست هيداتيك

 83

7. Hosseini SH, Eslami A. Morphological and developmental characteristics of Echinococcus 

granulosus derived from sheep, cattle and camles in Iran. J Helminthol. 1998; 72(4): 337-41. 

8. Bastani B, Dehdashti F. Hepatic hydatid disease in Iran, with review of the literature. Mt 

Sinai J Med. 1995 Jan; 62(1): 62-9. 

9. Maleky F, Moradkhan M. Echinoccosis in the stary dogs of Tehran, Iran. Ann Trop Med 

Parasitol. 2000 Jun; 94(4): 329-31. 

 .1381-1382سال  سگهاي ولگرد اصفهان در سستود هاي بررسي .، عبدي جهانگير پسته چيان نادرحسين،سيد  حجازي .10

 .50-3 ):73(22 ،1383  تابستان. پزشكي اصفهانكدهمجله دانش

 هاي كرمي روده اي سگ و شغال در مناطق مختلف مطالعه انگل. ضيايي هاجر، شريف مهدي غالمي شيرزاد، موبدي ايرج، .11

 .5- 12: )22-23(9 ،1378  بهار و تابستان. مازندرانمجله دانشگاه علوم پزشكي .1371- 72افيايي شهرستان ساري در سال رجغ

12. Eslami A, Hosseini SH. Echinoccocus granulosus infection of dogs of Iran. Parasitol Res. 

1998; 84(3): 205-7. 

 در گرانولوزوس اكينوكوكوس بهبررسي آلودگي سگهاي ولگرد . بر، اديب پور محمداد علي اكنژميري پرويز،  ابراهيم محمد .13

 .57- 67: )32(30 ،1375  زمستان.له دانشگاه علوم پزشكي تبريزجم. بريزت

در شهر و  سگ ولگرد 391  درگرانولوزوس اكينوكوكوس آلودگيوضعيت كنوني و شدت . شريفي ايرج، ضياعلي ناصر .14

 .13-20: )3- 4(25، 1375 .شت ايرانبهدامجله  .حومه كرمان

15. Dalimi A, Motamadi G, Hosseini M, Mohammadian B, Malaki H, Ghamari Z, et al. 

Echinococcosis hydatidosis in western Iran. Vet Parasitol. 2002; 105(2): 161-71. 

هاي ولگرد استان مازندران در سال  سگبررسي شيوع آلودگي اكينوكوكوزوس گرانولوزوس در  .دليمي اصل عبدالحسين .16

 . 88- 90 ،1369 تابستان. مازندران مجله دانشگاه علوم پزشكي .1368

17. Motakef M, Minou AA, Lari MM. An epidemiological approach to the study of 

Echinococcosis in North-East region of iran (Khrassan). Pahlavi Med J. 1976 Oct; 7(4): 503-15. 

 .1368بررسي شيوع آلودگي اكينوكوكوزوس گرانولوزوس در شغالهاي استان مازندران در سال  .دليمي اصل عبدالحسين .18

 .53- 55 ،1369 تابستان .دانشگاه علوم پزشكي مازندرانعلمي پژوهشي مجله 

مجله  .1368 گيالن در سال بررسي شيوع آلودگي اكينوكوكوس گرانولوزوس در شغالهاي استان .دليمي اصل عبدالحسين .19

 .48-52 ،1369 تابستان .علوم پزشكي مازندران دانشگاه

مجله . 1373بررسي هيداتيدوزيس بيضه شتر در مناطق مركزي ايران در سال  .موبدي ايرج مولوي غالمرضا، مسعود جعفر، .20

 .21-8 ):1- 2(26 ،1376  زمستان.بهداشت ايران

هاي هيداتيك در  بررسي ميزان شيوع باروري و ساير خصوصيات كيست .رضاشهبازي غالم فالح محمد، قاسمي محمد، .21

 .50-5 :)26(9 ،1381. درماني همدان مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، .1377دامهاي شهر همدان در سال 

جله دانشگاه علوم م .بررسي آلودگي به كيست هيداتيك در دامهاي كشتار شده در كشتارگاه شهر ساري. شريف مهدي .22

 .80-4 ):4(8، 1379  زمستان.درماني شهيد صدوقي يزد پزشكي و خدمات بهداشتي،

  بهار.ه علمي دانشگاه علوم پزشكي ياسوجبررسي كيست هيداتيك در دامهاي قوچان، فصلنام .، فرخاني موسيظهور عليرضا .23

1381، 7)25:( 6 -21. 



  1387بهار / 1، شماره 10دوره / مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

 84

بررسي كيست هيداتيك در دامهاي ذبح شده در  .سجادي محمود، ندليمي اصل عبدالحسي مسعود جعفر، اربابي محسن، .24

  .57-62): 20(5، 1377 تابستان. )دانشور(مي پژوهشي دانشگاه شاهد فصلنامه عل .كشتارگاه همدان

25. Ansari-Lari A. Retrospective survey of hydatidosis in livestock in Shiraz, Iran, based on 

abattoir data during 1999-2004. Vet Parasitol. 2005 Oct; 133(1): 119-23. 

بهار  .پژوهش و سازندگي ،1380سال  ارش كيست هيداتيك در دامهاي بوشهر،زگ . عبدالحسين، جعفري محمودل اصدليمي .26

1380 ،14 :7-86. 

 .مجله پزشكي كوثر گزارش كيست هيداتيك اوليه عضالت پاراورتبرال، .جمال، مهرورز شعبان، پناهي فرزادخوان مقدم ا .27

 .223- 6: )3(10، 1384پاييز 

، 1380بهار  . مجله دانشكده پزشكي مشهد.مورد 43، گزارش كيست هيداتيك مغزي .، محمدرضا احصاييبهادرخان غالمرضا .28

44)71:( 10-103. 

 .42-5، 1383  بهار.گزارش كيست هيداتيك جدار قدامي بطن چپ ،مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند .لهميرزايي اسدا .29

 .درماني اردبيلبهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات پژوهشي –مجله علمي  .گزارش كيست هيداتيك زير بغل .ليلخرستمي  .30

 .33-6 :)4(1، 1381 تابستان

.  گزارش يك مورد آنوريسم كوآركتاسيون آئورت در تبريز.حسن زاده سلماسي سوسن فراسيابي راد عباس، صفائي ناصر،ا .31

 .69-72: 55، 1381پاييز  .درماني تبريز مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي،

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات  طبيب شرق، .گزارش يك مورد كيست هيداتيك پستان .اسمي فر محمدعلي .32

 . 227- 9): 4(3، 1380  زمستان.درماني زاهدان بهداشتي،

مجله دانشگاه علوم پزشكي و 1379رش يك مورد كيست هيداتيك پستان در سال گزا .كرامت فريبا محمودي سعيد، .33

 .49-51 ):15(7، 1379بهار . خدمات بهداشتي درماني همدان

مجله پزشكي دانشگاه علوم 1379گزارش يك مورد نادر كيست هيداتيك ساكروايلياك در سال  .ابوالفضل رودپورحسن مرز .34

 .83- 8): 46(34 ،1379تابستان . يزدرماني تبر پزشكي و خدمات بهداشتي،

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي  1378گزارش يك مورد كيست هيداتيك لوله فالوپ در سال  .ي فريبايسيدالشهدا .35

 .35- 7): 12(3، 1378تابستان . كردستان

 .53- 61 :28، 1377بهار .  مجله طب و تزكيه1377ريه در سال گزارش كيست هيداتيك  .غفوري علي .36

، 1377پاييز . مجله ارولوژي ايران .گزارش يك مورد كيست هيداتيك آدرنال. رضواني اردستاني فريدون حميد،مزدك  .37

5)19(: 61 -57. 

 مورد يرقان انسدادي به علت پارگي مجاري صفراوي داخل كبدي 19گزارش  .شيرين زاده ابوالفضل مصدقي صمد، ،لهبيات امرا .38

  .81-4 ):39-40(32، 1377پاييز و زمستان . درماني تبريز  پزشكي و خدمات بهداشتي، مجله پزشكي دانشگاه علوم.1377در سال 

مجله پژوهشي  1381گزارش تخليه كيست هيداتيك از طريق پوست در سال  .خواجوي محمد، جمالزاده نادر، غفوري علي .39

 .207- 12): 3(5 ،1381پاييز . حكيم

مجله  .كرمانشاه )ره(يداتيك پانكراس در بيمارستان امام خميني گزارش كيست ه .الماسي نوكياني فريبا اكبري حسين، .40

  .69-71: 3، 1376پاييز . درماني قزوين انشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي،د



  حسين يوسفي دكتر    آلودگي كيست هيداتيك

 85

 .ينابپزشكي چشم مجله  .گزارش كيست هيداتيك چشم .احسان علي عليبائي ، محمد حسينروزي طلب ، احمدكامكار پور .41

 .166-8 ):2(2، 1375زمستان 

علوم پزشكي و مجله پزشكي دانشگاه  .موئيد طحال گزارش يك مورد كيست در .دقيقي محمدحسين قره بيگلو فيروزه، .42

 . 53-7 ):31(30، 1375 پاييز .خدمات درماني تبريز

مجله دانشگاه  .1374گزارش يك مورد كيست هيداتيك كبدي بصورت آبسه هاي پوستي در سال  .واحديان اردكاني جالل .43

 .55- 8): 1(2 ،1374 زمستان پزشكي كرمان،علوم 

، 1374بهار .  مجله ارولوژي ايران.1374 در سال  مورد كيست هيداتيك كليه9گزارش  .كيانيان حميد رضا ،لهناصحي عبدا .44

2)6-5:( 64-57. 

 بهار .)دانشگاه علوم پزشكي گيالن( مجله دانشكده پزشكي، .گزارش يك مورد كيست هيداتيك نخاع .ابراهيمي شاهرخ .45

1374 ،13-12: 2 -40. 

 پاييز و .بيني و حنجره ايران، گلو  مجله گوش،1373گزارش يك مورد كيست هيداتيك گردن در سال  .مقدم مسعود .46

 .57- 9 :)14(6 ،1373زمستان 

زشكي و مجله علمي دانشگاه علوم پ .گزارش يك مورد كيست هيداتيك بافت زير جلدي ران .د بروجني ناصرصفرنژا .47

 .23-4 ):2(1، 1372 بهار. ماني استان زنجانخدمات در

بيني و  گلو،و مجله گوش  1372در سال  گزارش يك مورد كيست هيداتيك در غده پاراتيروئيد .عابدين زاده عابدين .48

 .48 - 50 ):11(5 ،1372بهار و تابستان . حنجره ايران

بزاقي تحت فكي و بررسي ضايعات گزارش دو مورد كيست هيداتيك غدد  .رضيئي سيد محمد باقر زجاجي رامين، .49

 .76- 82): 10(4 ،1371 پاييز و زمستان .بيني و حنجره ايران گلو، مجله گوش، .1371گردن و غدد بزاقي در سال  و كيستيك سر

  مجله علمي سازمان.1371گزارش دو مورد كيست هيداتيك ستون فقرات در سال  .قدسي سيد محمد كتابچي سيد ابراهيم، .50

 .136-9 ):2(11 ،1370 تابستان .مهوري اسالمي ايراننظام پزشكي ج

مجله  .1371در بيمارستان امام خميني در سال   بيمار71بررسي راديولوژيك كيست هيداتيك ريه در  .مصاحبي جالل .51

 .106- 13): 17- 18(36، 1371. درماني تبريز پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي،

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات  .در تبريز 1369تيك وسيع در مغز در سال ادرش كيست هياگز .پناهي سعيد .52

 .3-8): 9(24: 1369. درماني تبريز بهداشتي،

53. Jahani MR, Roohollahi G, Gharavi MJ. Hydatid cysts in a 20-year-old solider. Mil Med. 

2004 Jan; 169(1): 77-8. 

مجله  .1381 ساله در بيمارستان امام حسين در سال 8يست هيداتيك در كودك افغاني گزارش ك .سلطانزاده محمدحسين .54

 .55-1382،7 تابستان .پزشكي كوثر

، 1379پاييز و زمستان . مجله طب نظامي .ش كيست هيداتيك مولتي كيستيك كبدگزار.  محمدرضا، روح الهي قاسمجهاني .55

2)4-3 :(5 -133. 

  كوثر،زشكيمجله پ .1383در سال  گزارش يك مورد كيست هيداتيك در غده تيروئيد .ي مينا روح اله، رفيعي ناهيد، احمديگانه .56

 .313-15): 4(9 ،1383 زمستان



  1387بهار / 1، شماره 10دوره / مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

 86

، 1381 زمستان .مجله علمي پژوهشي قانون .1381گزارش يك مورد كيست هيداتيك ساكروم در سال  .الرضابدفرزان ع .57

8)28 :(43 -41. 

مجله دانشگاه علوم پزشكي  . در كرمان1381در سال  ت هيداتيك غده پاروتيدگزارش يك مورد كيس . محمد عليدامغاني .58

 .60-4 :37، 1381زمستان . كرمان

 ،1384.  مجله دانشگاه علوم پزشكي اصفهان1384گزارش يك مورد كيست هيداتيك ستون فقرات در سال  .ايرانپور فرهاد .59

)2 :(11 -107. 

 1382مورد فيستول برونكوبيلياري ناشي از كيست هيداتيك كبد در سال گزارش يك  . الهفافضلي لط گدازنده غالمعلي، .60

 .113 - 14 ):40(13، 1382 پاييز .هشي دانشگاه علوم پزشكي مارندرانمجله علمي پژو. در مازندران

گزارش دو مورد جالب و نادر كيست هيداتيك قلب در  .ي سيد محمد باقريطباطبا يوسف نيا محمدعلي، جودتي احمدرضا، .61

 .67- 70 :54، 1381 تابستان درماني تبريز، مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي. 1381ل سا

مجله . 1381حمي در سال گزارش يك مورد كيست هيداتيك دو طرفه تخمدان و لوله ر. غفارزادگان كامران شريفي نوريه، .62

 .60-5: )10(4، 1381 پاييز و زمستان علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان،

63. Geramizadeh B, Boob R, Talei AR, Rasekhi A. Fine needle aspiration cytology in hydatid 

cyst of the breast. Acta Cytol. 2003 Gul-Aug; 47(4): 701-2. 

 .مراقبت ويژه و سل فصلنامه علمي بيماريهاي تنفسي جراحي قفسه صدري، ،تنفس كيست ريه اطفال، .واليتي علي اكبر .64

1383 ،3)12 :(48 -43. 

.  نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايرانمجله علمي سازمان. گزارش هيداتيدوز شريان اصلي ريه .حاجي زينلي محمدعلي .65

 .75- 80): 1(23، 1384بهار 

مجله دانشگاه علوم پزشكي .  سال12گزارش پنجاه مورد جراحي كيست هيداتيك ريه در اطفال زير  .آقاجان زاده منوچهر .66

 .45- 51): 25- 26(7، 1377 بهار و تابستان .گيالن

خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي  مجله دانشگاه علوم پزشكي،. گزارش كيست هيداتيك كليه. بندي زاده علي اكبر .67

 .48- 75): 4(8، 1379رمستان . يزد

 .144-6): 2(6، 1380ستان  تاب.مجله دانشگاه علوم پزشكي اصفهان گزارش كيست هيداتيك قلب، .ميرمحمد صادقي سيد محسن .68

دانشگاه علوم پزشكي  .خالصه مقاالت سمينار جراحي عمومي ايران. گزارش يك مورد كيست هيداتيك قلب. ناظري ايرج .69

 .20- 22، 1368 پاييز. تهران

مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات (طبيب شرق  .گزارش كيست هيداتيك پانكراس .خزاعي عليرضا .70

 .315- 20): 4(6، 1383 تابستان ).درماني زاهدان بهداشتي،

، 1377تابستان . مجله دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد. گزارش كيست هيداتيك پستان .شير يزدي سيد مصطفي .71

6)2 :(61-61. 

 .241): 157(3، 1381  پاييز.يژه نامهو .پژوهش در پزشكي. بررسي موارد كيست هيداتيك جراحي شده در كاشان .اربابي محسن .72

بررسي موارد جراحي شده كيست هيداتيك در بيمارستان شفيعيه زنجان  ... .نوري زاده حبيب ا، ضرغام داريوش نوريان عباسعلي، .73

 .22-8): 16(4، 1375پاييز  .مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان زنجان .1363-1372از سال 



  حسين يوسفي دكتر    آلودگي كيست هيداتيك

 87

تبريز از سال  )ره( بيمار در مركز پزشكي امام خميني 107بررسي نتايج درمان جراحي كيست هيداتيك در  . ...بيات امرا مصدقي صمد، .74

 .93-98 ):35(31، 1376. درماني تبريز مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، .1373-1358

ات فردي و باليني در بيماران بستري در ع فراواني كيست هيداتيك بر اساس خصوصيــتوزي .افتخاري اردكاني فاطمه .75

 .252- 57): 4(12، 1384 پاييز. كرمان دانشگاه علوم پزشكي مجله. 1370-79بيمارستان هاي دانشگاهي شهر كرمانطي سال هاي 

 فصلنامه پژوهشي .1368-1374يررسي موارد كيست هيداتيك در بيمارستان مفيد و طالقاني از سال . عميد محمد حسين .76

 .101- 7 ):21(6، 1380 بهار ،پژوهنده

 .113-21 ):34(9، 1376. بيماريهاي كودكان ايرانمجله .  كيست هيداتيك در كودكان اصفهاني.كردي داريان .77

مجله  .1370- 1380 مورد عمل جراحي كيست هيداتيك كبد و ريه در اروميه در طي سالهاي 202گزارش . زهراموسوي  .78

 .108-10، 1381تابستان . دانشگاه علوم پزشكي تبريز

 بيمار مركز پزشكي امام خميني تبريز 107 كبد در جراحي كيست هيداتيكسي نتايج درمان ربر. الهمصدقي صمد، بيات امر .79

 .93- 8): 35(31 ،1376  پاييز.له دانشگاه علوم پزشكي تبريزجم. 73-1358

 .359-64 ):20(4 ،1379زمستان . وهندههشي پژوژ  فصلنامه پ.  در  كودكانسي سي و دو مورد كيست هيداتيكربر. صادقيان ناصر .80

مجله  .هاي جراحي شده در استان مركزي، فصلنامه ره آورد دانش بررسي كيست .فتاحي بيات فاطمه دوامي محمدحسن، .81

 .12- 15 ):5(2، 1376زمستان . علوم پزشكي اراك

جراحي كيست هيداتيك . ، مالئيان منصورمحرابي ولي اله، ميرشميراني عليرضا، الهي بهرام، صديقي احمد ،پوررنگ هوشنگ .82

 .22-6 ):1- 2(14 ،1375بهار و تابستان . م پزشكي جمهوري اسالمي ايرانامجله علمي سازمان نظ.  مورد53بررسي : در كودكان

ل بررسي سرواپيدميولوژيك هيداتيدوز در منطقه اسالم آباد زنجان در سا .اسماعيل زاده عبدالرضا بدلي حميد، هانيلو علي، .83

 .41- 6): 46(12، 1380بهار . مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني استان زنجان .1381

 .1372ررسي سرواپيدميولوژيك هيداتيدوز در روستائيان اطراف اروميه در سال ب. مظفري شهناز نقيبي بهروز، جمالي رسول، .84

 .23- 30): 27(29 ،1374. مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني تبريز

بررسي سرواپيدميولوژيك كيست هيداتيك در روستاهاي . گويلداري بيدروني فريد پورمند آذرميدخت، ضا،نظري محمد ر .85

 .74- 78): 7-8(2. )دانشور(پژوهشي دانشگاه شاهد - فصلنامه علمي. 1374اطراف كرج در بهار و تابستان 

هت اخذ ج پايان نامه، .1380 در سال ELISA و IFAروش ه نشاه ببررسي فراواني كيست هيداتيك در كرما .اميري زهره .86

 . دانشگاه تهران.كارشناسي ارشد انگل شناسي

پايان نامه،جهت دريافت . 1376- 1377اپيدميولوژي كيست هيداتيك در ورامين در طي سالهاي  .سيد موسي الرضامحمدي  .87

 .دانشگاه تهران كارشناسي ارشد انگل شناسي،

فصلنامه پژوهشي دانشگاه علوم  .1370رواپيدميولوژي كيست هيداتيك انساني در شهر همدان طي سال س. اربابي محسن .88

 .48-75): 4(20، 1377 تابستان. درماني كاشان پزشكي و خدمات بهداشتي،

89. Saeed I, Kapel C, Saida LA, Willingham L, Nansen P. Epidemology of Echinococcus 

granulosus in Arbil province, northern Iraq, 1990-1998. J Helminthol. 2000 Mar; 74(1): 83-8. 

90. Chai JJ. Epidemiological studies on cystic echinococcosis in China--a review. Biomed 

Environ Sci. 1995 Jun; 8(2): 122-36. 



  1387بهار / 1، شماره 10دوره / مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

 88

91. Buishi I, Walters T, Guildea Z, Craig P, Palmers S. Reemergence of canine Echinococcus 

granulosus infection Wales. Emerg Infect Dis. 2005; 11(4): 568-71. 

92. Buishi IE, Njoroge EM, Bouamra O, Craig PS. Canine echinococcosis in northwest Libya: 

assessment of coproanigen ELISA, and a survey of infection with analysis of risk-factors. Vet 

Parasitol. 2005 Jun; 130(3-4): 223-32. 

93. Garippa G, Vareasia A, Scala A. Cystic echinococcosis in Italy from the 1950s to present. 

Parassitologia. 2004 Dec; 46(4): 387-91. 

94. Pandey VS, Quhelli H, Moumen A. Epidemiology of hydatidosis/echinococcosis in ouarzazate, 

the pre-Saharian region of Morocco. Ann Trop Med Parasitol. 1988 Oct; 82(5): 461-70. 

95. Gusbi AM, Awan MA, Beesley WN. Echinococcosis in Lybia: prevalence of hydatidosis 

(Echinococcus granulosus) in sheep. Ann Trop Med Parasitol. 1987 Feb; 81(1): 35-41. 

96. Tashani OA, Zhang LH, Boufana B, Jegi A, Mcmanus DP. Epidemiology and strain 

characteristics of Echinococcus granulosus in the Benghazi area of eastern Libya. Ann Trop 

Med parasitol. 2002 Jun; 94(4): 369-81. 

97. Njoroge EM, Mbithi PM, Gathuma JM, Wachira TM, Gathura PB, Magambo JK, et al. A 

study of cystic echinococcosis in slaughter animals in three selscted areas of northern Turkana, 

Kenya. Vet parasitol. 2002 Feb; 104(1): 85-91. 

98. Rahan MS, Sokkar SM, Dahab S. Comparative studies on hydatidosis in farm animals in 

Egypt. Dtsch Tierarztl Wochenscher. 1992 Nov; 99(11): 438-40. 

99. Baldock FC, Thompson RC, Kumaratilake LM, Shield J. Echinococcus granulosus in farm 

dogs and dingoes in south eastern Queensland. Aust Vet J. 1985 Oct; 62(10): 335-7. 

100. Elmahdi IE, Ali QM, Magzoub MM, Ibrahim AM, Saad MB, Roming T. Cystic 

echinococcosis of livestock and humans in central Sudan. Ann Trop Med Parasitol. 2004 Jul; 

98(5): 473-9. 

101. Banks DJ, Copeman DB, Skerratt LF. Echinococcus granulosus in northern Queensland. 2. 

Echological determinants of infection in beef cattle. Aust Vet J. 2006; 84(9): 308-11. 

102. Moosa RA, Abdel –Hafez SK. Serodiagnosis and seroepidmiology of human unilocular 

hydatidosis in Jordan. Parasitol Res. 1994; 80(8): 664-71. 

103. Bai Y, Cheng N, Wang Q, Cao D. An epidemiological survey of cystic echinococcosis 

among Tibetan school pupils in west china. Ann Trop Paediatr. 2001 Sep; 21(3): 235-8. 

104. Sotiraki S, Himonas C, Korkoliakou P. Hydatidosis – chinococcosis in Greece. Acta Trop. 

2003 Feb; 85(2): 197-201. 

105. Kandeel A, Ahmed ES, Helmy H, EL Setouhy M, Craig PS, Ramzy RM. A retrospective 

hospital study of human cystic echinococcosis in Egypt. East Mediterr Health J. 2004 May; 

10(3): 349-57. 

106. Altintas N. Past to present: echinococcosis in Turkey. Acta Trop. 2003 Feb; 85(2): 105-12. 

107. Gabriele F, Bortoletti G, Conchedda M, Palmas C, Ecca AR. Human cystic hydatidosis in 

Italy: a public health emergency? Parasitologia. 2004 Jun; 46(1-2): 39-43. 

108. Torgerson PR, Oguljahan B, Muminov AE, Karaeva RR, Kuttubaev OT, Aminjaniv M, et al. 

Present situation of cystic echinococcosis in Central Asia. Parasitol Int. Epub. 2005 Dec. 19. 

  

  

    


