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 :مقدمه

 كيست هيداتيك مرحله الروي كرم سستودي

كرم بالغ در . اكي نوكوكوس گرانولوزوس مي باشد

روده سگ و سگ سانان استقرار دارد و انسان و دامها با 

خوردن تخم انگل كه با مدفوع سگ دفع گرديده به 

كيست هيداتيك در .  شوندكيست هيداتيك مبتال مي

  ـــه ويافترار ـــستقان و دام ها اــــبافت هاي مختلف انس

  

بيماريزايي آن در انسان به اندازه كيست و محل استقرار 

  .)1(كيست در بدن بستگي دارد 

ر مناطق مختلفي از آلودگي كيست هيداتيك د

 و كشور ايران در كمربند آندميك جهان وجود داشته

 در مطالعات مختلف صورت .)2(اين بيماري قرار دارد 

ي سگ ها به اكي نوكوكوس گرفته در ايران آلودگ

  :چكيده
كيست هيداتيك يكي از بيماريهاي مشترك بين انسان و دام است كه از شيوع نسبتا گسترده اي در دنيا  :زمينه و هدف

ل دامپروري يكي از نقاط بالقوه پر خطر اين بيماري استان چهارمحال و بختياري به دليل وجود شغ. برخوردار مي باشد
لعه با هدف بررسي  اين مطااليي از آلودگي در استان مي باشد،با توجه به اينكه شهرستان لردگان داراي شيوع با. است

  .عوامل خطر ابتالء به كيست هيداتيك در اين شهرستان مورد بررسي قرار گرفته استاز ميزان آگاهي 
 نفر 500 لردگان سال شهرستان 15 تحليلي از بين تمام افراد باالي –در يك مطالعه توصيفي  :روش بررسي

االتي در مورد عوامل خطر ؤپرسشنامه خود ساخته حاوي س. به روش چند مرحله اي تصادفي انتخاب شدند
تلف اين شهرستان  قصاب از مناطق مخ30همچنين . ابتال به بيماري در اختيار آنها قرار گرفته و تكميل گرديد

يه سگ به وسيله احشاء آلوده  سگ توسط قصاب ها و امكان تغذه شامل موارد نگهداريانتخاب و پرسشنام
  .اطالعات به دست آمده از پرسشنامه ها با استفاده از آزمون كاي دو تجزيه و تحليل گرديد. تكميل گرديد
% 2/88و ميزان استفاده از آب لوله كشي % 2/7ماري  در اين مطالعه ميزان آگاهي از نحوه انتقال بي:يافته ها
 ميزان نگهداري سگ در .شدند ثر شستشو داده ميؤموارد سبزيجات بصورت م% 4/54همچنين در . بوده است
وجود سگ در .  بود%6/75جود سگ ولگرد در محل سكونت و ،%6/42، نگهداري دام در منزل %4/22منزل 

قصابان براي سهولت جدا كردن پوست % 40 .بود% 20ا با احشاء دام ها تغذيه سگ ه   و%30 محل قصابي ها
  .در زير آن مي دميدند

در حد پائيني ها دهد سطح آگاهي مردم و قصاب   با توجه به نتايج اين بررسي كه نشان مي:نتيجه گيري
آموزش قرار است به نظر مي رسد كه اين افراد از نظر عوامل خطر بيماري كيست هيداتيك بايستي مورد 

  .گيرند
  

  .كيست هيداتيك ،عملكرد، ، عوامل خطرآگاهي :وازه هاي كليدي
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آلودگي دامها به كيست هيداتيك ) 4،3(گرانولوزوس 

نشان ) 8،7(و نيز آلودگي انسان به كيست هيداتيك ) 6،5(

استان چهارمحال و بختياري به لحاظ وجود . داده شده است

سگهاي ولگرد و همچنين رواج دامپروري منطقه بالقوه اي 

در مطالعه اي كه . راي آلودگي كيست هيداتيك مي باشدب

 نفر به روش سرولوژي در اين 2524 بر روي 1379در سال 

 آلودگي  درصد افراد از نظر8/4استان انجام شد 

بررسي بيشترين آلودگي در اين ). 9(سروپوزيتيو بوده اند 

ن  سروپوزيتيويتي مربوط به شهرستا درصد17با حدود 

  در.)9( تان بوده استسلردگان واقع در جنوب شرقي اين ا

 با استفاده از تست 1374مطالعه اي ديگر كه در سال 

 درصد 4/21كازوني در شهرستان لردگان انجام گرديد 

با توجه به باال . )10(افراد از نظر آلودگي مثبت بوده اند 

بودن ميزان آلودگي در شهرستان لردگان استان 

 ازميزان آگاهي چهارمحال و بختياري در اين مطالعه 

و همچنين عملكرد طر ابتال به كيست هيداتيك عوامل خ

  . منطقه مورد بررسي قرار گرفته استدر اينافراد 

  

  :بررسيروش 

رد تحليلي جمعيت مو -در اين مطالعه توصيفي 

 . سال شهرستان لردگان بوده اند15مطالعه كليه افراد باالي 

شيوه نمونه گيري بصورت چند  نفر و 500حجم نمونه 

در مرحله اول با توجه به نسبت جمعيت . مرحله اي بود

 5شهر و روستا و از آنجايي كه جمعيت روستا حدود 

 نفر 100برابر جمعيت شهري بود مقرر شد مطالعه روي 

در .  نفر از مردم روستا انجام شود400از مردم شهر و 

 مرحله بعد نمونه گيري بصورت تصادفي ساده بود كه

هاي مراكز بهداشتي و افراد مورد مطالعه از بين خانوار

درماني كل شهرستان لردگان متناسب با جمعيت شهر و 

از افراد انتخاب شده دعوت مي . انتخاب گرديدندروستا 

گرديد تا در محل مراكز بهداشتي حضور يافته و براي 

  خصوصيات : از قبيلاالتي سشنامه اي شامل سؤهر فرد پر

  

 غذا دگيامكان آلوآشاميدني، كيفيت آب  و دموگرافيك

و آب آشاميدني با گرد و خاك، نحوه شستشوي 

سبزيجات و صيفي جات، نحوه ذبح دام در منطقه محل 

سكونت، وجود سگ هاي ولگرد در منطقه، نگهداري 

ميزان   وسگ در منزل، امكان استفاده سگ از احشاء آلوده

  .گرديد تكميل آگاهي از بيماري كيست هيداتيك

ه تأمين سبزيجات  نحودر بازديد از روستاها،

ب و سبزيجات و همچنين آ امكان آلودگي منابع ،خام

  . مصرف سگ از احشاء دام مورد بررسي قرار گرفت

 قصاب مناطق 30 پرسشنامه اي توسط نهايتاً

مه در مورد نگهداري در اين پرسشنا. دشمختلف تكميل 

امكان تغذيه سگ بوسيله احشاء سگ توسط قصاب، 

ولگرد در منطقه و امكان  امكان وجود سگ آلوده،

دميدن زير پوست دام كشتار شده براي سهولت جداسازي 

.  گرديدپوست از قصاب ها اطالعات الزم جمع آوري

 SPSSاطالعات جمع آوري شده در برنامه نرم افزاري 

 تجزيه و تحليل دووارد و با استفاده از تست آماري كاي 

  .گرديد

  

   :يافته ها

از %) 2/7( نفر 36مطالعه  نفر افراد مورد 500از 

ميزان وجود  بيماري كيست هيداتيك آگاهي داشته

از جمله عدم مورد مطالعه بعضي فاكتورها در افراد 

، ) مورد59( درصد 8/11دسترسي به آب آشاميدني 

 121( درصد 2/24امكان آلودگي آب با گرد و خاك 

درصد  4/8امكان آلودگي غذا با گرد و خاك  )مورد

 درصد 6/45شستشوي نامناسب سبزيجات )  مورد42(

 112( درصد 4/22نگهداري سگ در منزل )  مورد228(

) مورد 213( درصد 4/42و نگهداري دام در منزل ) مورد

ذبح دام در %) 4/31( مورد 157همچنين در . مي باشد

ذبح دام در محل %) 8/18( مورد 94 در ،كشتارگاه

   منزل افراد ذبح دام در%) 2/37( مورد 186قصابي و در 
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افراد در مزرعه يا منزل  درصد 8/41 .رفتصورت مي گ

خودشان سبزي مصرفي شان را توليد مي كردند و در 

 محل در نزديكي موارد سگ ولگرد  درصد6/75

  .تسكونتشان وجود داش

 20نتايج تحليل پرسشنامه قصابان نشان داد كه در 

 13 و در هدش درصد موارد در محل قصابي سگ نگهداري

درصد موارد گوشت و جگر دام ذبح شده مورد تغذيه سگ 

تسهيل  قصابان براي  درصد27همچنين . قرار مي گرفته است

اين رفتار (ا دهان زير پوست دام مي دميدند جدا كردن پوست ب

احتمال آلوده شدن به تخم اكي نوكوكوس گرانولوزوس كه به 

   .)دهد مو و يا پشم دام چسبيده را افزايش مي

 استفاده از تست كاي دو مشخص گرديد كه رابطه با

، سطح سواد و آگاهي از بيماري شغلمعني داري بين سن، 

ي كه  به طور.)>05/0p (كيست هيداتيك وجود داشته است

 %)15( سال 25-34 ميزان آگاهي از بيماري در گروه سني

 آگاهي در ن ميزابيشتر از ساير گروههاي سني بوده و

 درصد 7/1) شاورزان، دامداران و قصابانك(گروههاي پرخطر 

 8/0 درصد، در افراد بي سواد 9/8و گروههاي كم خطر 

 همچنين بين سن . درصد بود5/9درصد و در افراد با سواد 

)05/0p<( سطح سواد ،)001/0p< ( و روستايي و شهري بودن

)01/0p< ( و نحوه شستشوي سبزيجات رابطه معني داري با

 دو وجود داشت به طوري كه نحوه استفاده از تست كاي

بيشتر  سال 25-44شستشوي بهداشتي سبزيجات در گروه سني 

حوه شستشوي بهداشتي سبزيجات از ساير گروههاي سني، ن

 درصد و 2/59 درصد در افراد با سواد 8/40در افراد بي سواد 

 65فراد ساكن در شهرها  درصد و در ا7/51ان در روستائي

  . درصد بود
  

  : بحث

 افراد مورد  درصد2/7ر اين بررسي فقط د

 پائين . بت به كيست هيداتيك آگاهي داشتندبررسي نس

  ا مي توان مربوط به عواملي بودن سطح آگاهي مردم ر

  

 عدم وجود وسايل پائين بودن سطح سواد مردم،: مانند

ارتباط جمعي در بعضي منازل و توجه كمتر به كيست 

  .دانستداشتي هيداتيك از طرف سيستم به

از آب لوله كشي  افراد مورد مطالعه  درصد2/88

يرغم كلرزني آب آشاميدني در اما عل. استفاده مي كردند

 موارد امكان آلودگي آب چه در منبع آب  درصد2/24

 در منزل به گرد و خاك و چه در آب مورد استفاده

در مطالعه اي كه در كشور اردن در مورد  .وجود داشت

يداتيك انجام شده مهمترين عوامل خطر كيست ه

 در .)12(فاكتور خطر آلودگي آب آشاميدني بوده است 

 كه در كشور ژاپن انجام شده نقش آب مطالعه ديگري

لوده به عنوان يك عامل خطر مهم در ابتال به كيست آ

  ).12(هيداتيك نشان داده شده است 

 درصد افراد 4/54نتايج اين تحقيق نشان داد كه 

 8/41دادند و  ورت مناسب شستشو ميسبزيجات را بص

   مصرفي زيسبدرصد افراد در مزرعه و يا منزلشان 

به دليل وفور سگ هاي ولگرد در منطقه . مي كاشتند

  كاري وجود ن رفت و آمد سگ ها در مزارع سبزيامكا

 هر چند در مطالعه اي كه در كشور اردن انجام .داشت

زي شد نشان داده شده كه افرادي كه خودشان سب

مصرفي توليد مي كردند يك ريسك بسيار كمتري 

  ).12(براي ابتال به كيست هيداتيك داشته اند 

 4/22لودگي در آو واسط از نظر ميزبان نهايي 

 6/42 شد و در  موارد سگ در منزل نگهداري ميدرصد

 6/75شد و در   موارد دام در منزل نگهداري ميدرصد

ود وجدرصد موارد سگ ولگرد در محل مسكوني 

در مطالعات انجام شده در نقاط مختلف . داشته است

دنيا نقش تماس نزديك با سگ به عنوان يك عامل 

  ).13،12،11(خطر مهم نشان داده شده است 

  درصد8/18تار دام در منطقه لردگان در از نظر كش

  موارد دام در  درصد2/37وارد دام در محل قصابي و در م

   موارد در محل  درصد20ر همچنين د.  شدمنزل كشتار مي
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 موارد سگ با  درصد13 در ،قصابي سگ وجود داشت

 موارد براي  درصد27 گرديد و در احشاء آلوده تغذيه مي

  ت قصابان زير پوست دام تسهيل جداسازي پوس

شغل قصابي اهميت در مطالعات انجام شده  .مي دميدند

و تغذيه سگ ها ) 15( چوپاني ،)14،11(يكي از والدين 

 به كيست ابتالامل خطر وبه عنوان ع) 15،13(با احشاء دام 

در منطقه مورد مطالعه بعضي . هيداتيك نشان داده شده است

  از قصابان براي سهولت جداسازي پوست زير پوست دام 

اين عمل باعث افزايش شانس ابتال به كيست . مي دمند

هيداتيك مي گردد زيرا وجود سگ با دامها به عنوان نقش 

شود در محل  اظتي آن در مقابل حيوانات درنده باعث ميحف

نوكوكوس گرانولوزوس پراكنده چراي دامها تخم اكي 

 انگل به پشم يا موي دام چسبيده و بنابراين تخم. باشد

هنگامي كه قصاب مي خواهد داخل پوست بدمد دهان 

س خوردن او با پشم يا موي دام تماس پيدا كرده و شان

  .تخم انگل را باال مي برد

  ه وجود رابطـــه معنـــي دار آماري بينا توجه بب

سطح سواد و آگاهي از بيماري كيست هيداتيك و نحوه 

شود  شستشوي سبزيجات و ذبح بهداشتي توصيه مي

سيستم بهداشتي منطقه نسبت به آموزش بهداشت در 

  .ست هيداتيك تالش بيشتري نمايديد كمور

  

  : گيرينتيجه

با توجه به نتايج اين بررسي كه نشان مي دهد 

سطح آگاهي مردم و قصاب در حد پائيني است به نظر 

مي رسد كه اين افراد از نظر عوامل خطر بيماري كيست 

  .هيداتيك بايستي مورد آموزش قرار گيرند

  

  :تشكر و قدرداني

از معاونت محترم پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي 

تصويب اين طرح و حمايت مالي از آن و شهركرد به خاطر 

همچنين كليه افرادي كه در اجراي اين مطالعه نويسندگان را 

  .ياري نمودند قدرداني مي گردد
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