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بررسی مورفولوژیکی و ملکولی کیست های هیداتید 
گوسفندان کشتار ی شهرستان  مشهد 

bb

چكيد ه 

کیست هیداتید یکی از بیامری های مهم زئونوز در ایران است. کرم اکینوکوکوس گرانولوزوس عامل این بیامری واجد سویه های متعددی 
برخوردار  زیادی  اهمیت  از  منطقه  هر  در  بیامری  کنرتل  در  آنها  شناسایی  که  بوده  متفاوتی  بیولوژی  واجد  از سویه ها  یک  هر  است. 
است. هدف این مطالعه شناسایی سویه های اکینوکوکوس گرانولوزوس مولد کیست هیداتید گوسفندان کشتاری با استفاده از روش های 
میکروسکوپی و ملکولی بود. در این مطالعه، کبدها و ریه ها آلوده به کیست هیداتید گوسفندان جمع آوری و به آزمایشگاه انگل شناسی 
منتقل گردید. ابتدا پرتواسکلولکس های کیست جدا سازی گردید و سپس شاخص های مورفولوژیک قالب های روستلوم پروتواسکولکس ها با 
استفاده با عدسی چشمی مدرج اندازه گیری شدند.  همچنین DNA پروتواسکولکس هر منونه  استخراج  شده و آزمایش PCR بر روی ژن 
ITS-1 انجام شد. سپس محصول PCR توسط آنزیم Bsh1236I مورد هضم آنزیمی قرار گرفت. در این بررسی شاخص های مورفولوژیکی 
قالب های پروتواسکولکس ها به ترتیب، طول کلی قالب بزرگ1/13±24/48 میکرون و طول تیغه ی قالب بزرگ 0/5±12/27 میکرون و 
طول کلی قالب کوچک 0/8±19/4 میکرون و طول تیغه ی قالب کوچک 1/1±9/07 میکرون اندازه گیری شدند. همچنین الگوی بدست 
آمده در آزمایش RLFP-PCR امکان وجود هریک از سویه های G3,G2,G1 اکینوکوکوس گرانولوزوس را نشان داد. برای متایز سه سویه 
از یکدیگر، محصول PCR واجد واکنش، تعیین توالی شدند. آنالیز همردیفی توالی های بدست آمده وجود سویه G1 را دراین مطالعه را 

تایید منود. بر اساس نتایج بدست آمده، وجود سویه گوسفندی G1 در گوسفندان کشتاری مشهد تایید گردید.
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Hydatid cyst is an important zoonotic diseases   the agent of disease is Echinococcus granolusus that have many strains. 
Each strain has different biology that identification of them is critical for control of hydatid cyst in every region. The 
aim of study was to identify Echinococcus granolusus strains in slaughtered sheep using morphological and molecular 
methods in Mashhad area. Many infected liver and lung with hydatid cysts were collected and transferred to laboratory.  
First, protosclocies of hydatid fluid were isolated, then   the morphological characters of rostellar hook protosclocies 
were examined using light microscope.  Thus, DNA of protosclocies in each sample was extracted with commercial 
Kit. The ITS1 fragments of extracted DNA were amplified by PCR. The PCR product was digested with Bsh1236I 
enzyme. The size of  total length large hooks, length blade of large hooks ,total length small  hooks and length blade of 
small hooks were measured  24.47± 1.13μm, 12.27±0.5 μm, 19.4±0.8 μm and 9.07±0.7 μm, respectively. Based on pat-
tern of PCR-RLFP results, the existence of   G1- G3 strains of Echinococcus granolusus were possible. Differentiation 
of three strains was done using sequencing analysis. The Blast analysis showed the presence of G1 strain in slaughtered 
sheep. The results was confirmed the presence of G1 strain of Echinoccocus in the slaughtered sheep of Mashhad area. 
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مقدمه
مرحله  توسط  دام   و  انسان  مشرتک  بیامری  بعنوان  هیداتید   کیست 
می شود.  ایجاد  اکینوکوکوس  جنس  به  متعلق  سگ  سستود  نوزادی 
هيداتيدوز بيامري بومي كشور بوده  و حيوانات اهيل از جمله گوسفند، 
بز، شرت و گاو به عنوان ميزبانان واسط آن مي باشند )6(. این بیامری از 
ساكنني استان هاي مختلف كشور گزارش شده است )6،8،23(. اكرث موارد 
بیامری در اثر متاس مستقيم و غیرمستقیم با مدفوع سگ آلوده صورت 
می باشد.  متفاوتی  سویه های  واجد  گرانولوزوس  اکینوکوکوس  می گیرد. 
با هم اختالف دارند )25(.  از نظر ریخت شناسی، وژنتیکی  این سویه ها 
به  نسبت  آنها  آلودگی و حساسیت  انتقال  روند  بر  این سویه ها  ویژگی 
درمانی،  پاسخ  تشخیص،  واکسن ها،  ساخت  و  طراحی  دارویی،  ترکیبات 
همه گیری شناسی و کنرتل تأثیر می گذارند )25(. برای منونه زمان بلوغ 
کرم و دفع تخم در مدفوع برای سویه شرتی اکینوکوکوس گرانولوزوس 
در میزبان نهایی کمرت از سویه گوسفندی اکینوکوکوس گرانولوزوس است 
)25(. این خصوصیت زمان درمان دارویی سگ را در یک برنامه پیشگیری 
تحت تاثیر قرار می دهد )25(. اکینوکوکوس گرانولوزوس دارای 10 سویه 

است. که 7 سویه آن می تواند انسان را آلوده  کند )5(. شایع ترین سویه 
اکینوکوکوس گرانولوزوس در اکرث کشورها سویه ی G1 بوده که  عالوه 
برانسان در گوسفند، گاو، بز، بوفالو، شرت و خوک نیز گزارش شده است. 
سویه G2 در گوسفند و انسان، سویه G3 در بوفالو، سویه G4 در اسب و 
االغ، سویه G5 در گوسفند، بز، گاو، بوفالو، خوک و انسان، سویه G6 در 
شرت، گاو، انسان، گوسفند و بز، سویه G7 در خوک، گاو، بز و انسان، سویه 
G8 در گوزن و انسان، سویه G9 در انسان و سویه G10 در گوزن گزارش 
شده است )2(. طبق مطالعات انجام شده در ایران نیز شایع ترین سویه 
گزارش شده، هامن سویه های G1 است )32(.  تاکنون گزارش هایی مبنی 
بر وجود سویه های G3 و G6 در گوسفندان ایران داده شده است )9و10(. 
شهر مشهد بعلت جادبه های توریستی و زیارتی،  هرساله میزبان جمعیت 
زیادی از زایرین نقاط مختلف ایران بوده و برای تامین گوشت، روزانه 
در کشتارگاه صنعتی  متفاوت  منشا جغرافیایی  با  زیادی گوسفند  تعداد 
مناسبی  محل  می تواند  شهر  این  بطوری که  می شوند.  کشتار  شهر  این 
بررسی تنوع سویه های کیست هیداتید در گوسفندان باشد. با توجه به 
مطالعات اندک انجام شده در این شهرستان ، در این مطالعه سعی خواهد 
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در گوسفندان کشتارگاه  اکینوکوکوس  به شناسایی سویه های  نسبت  شد 
شود. اقدام  مولکولی  و  مورفولوژیکی  روش های  از  استفاده  با  مشهد 

مواد و روش ها
منونه گیری و بررسی مورفولوژیک 

در این بررسی از بین 350 الشه گوسفند کشتاری تعداد 30 عضو آلوده 
شامل )کبد وریه( گوسفندان کشتار شده، در طی روزهای مختلف  سال 
انجام  برای  آزمایشگاه  به  و  شده  جمع آوری  مشهد  کشتارگاه  از   1395
مطالعات مورفولوژیکی ملکولی  منتقل شد. با استفاده از رسنگ اسرتیل 
به  و  شد  کشیده  آسپتیک  رشایط  در  کیست ها  درون  مایع  سی سی   10
ارلن اسرتیل  منتقل گردید. ابتدا حجم مایع کیست اندازه گیری شد . پس 
از به هم زدن مایع کیست، مقدار از آن را با پیپت پاستور برداشته و با 
شامرش  سی سی   0/3 در  پرتواسکولکس  تعداد  خانه  دو  ماسرت  مک  الم 
شده،  برداشته  هیداتید  کیست  مایع  از  کوچکی  قطره  همزمان،  گردید. 
روی الم ریخته و متیلن بلو به آن اضافه شد. پس از گذاشنت المل بالفاصله 
رنگ پذیری پروتواسکولکس ها برای تعیین درصد زنده بودن آنها به کمک 
پروتواسکولکس  صد  تعداد  منظور  بدین  گردید.  بررسی  میکروسکوپ 
را  )زنده(  نگرفته  رنگ  پروتواسکولکس های  درصد  و  کرده  شامرش  را 
هر  از  شده  جمع آوری  هیداتید  کیست  مایع  حاوی  لوله های  شد .  ثبت 
کرده،  سانرتیفیوژ  دقیقه   2 مدت  به   800 دور  با  را  ریه(  و  )کبد  عضو 
از  استفاده  با  لوله  ته  رسوب  از  سپس  ریخته  دور  را  مایع رویی  سپس 
الم  روی  بر  و  برداشته  پروتواسکولکس  مقداری  اسرتیل  پاستور  پیپت 
گرفت.  قرار  المل  آن ها  روی  و  اضافه  الکتوفنل  قطره  یک  گذاشته، 
میکروسکوپ  زیر  شده  شفاف  پروتواسکولکس ها  قالبها  تعداد  آنگاه 
شاخص های  میکرومرتی  چشمی  عدسی  از  استفاده  با  و  شده  شامرش 
طول  قالب ها،  عرض  و  طول  شامل:  روستلوم  قالب های  مورفولوژیکی 
پروتواسکولکس های  قالب  هر  دسته  عرض  و  طول  و  تیغه  عرض  و 
چند  از  پس  را  پروتواسکولکس ها  باقیامنده   .)1 )شکل  شد  اندازه گیری 
سی سی   1/5 میکروتیوب های  در  اسرتیل  مقطر  آب  با  شستشو  بار 

گردید. نگهداری  درجه   -20 در   DNA استخراج  زمان  تا  و  ریخته 

  PCR و انجام DNA استخراج
استخراج DNA با استفاده از کیت MBST, Tehran, Iran) MBST( طبق 
استخراج شده مورد    DNA دستوالعمل رشکت سازنده صورت گرفت. 
آزمایش PCR بر روی ژن ITS-1با متد Moghadas و همکاران در سال 2015 با 
 )30-CAGAGCACTTTTGTATGCA-50( EgF  استفاده از پرایمرهای
گرفتند  قرار   30-ATGGTTGTTATCGCTGCGA-50(  EgR
مثبت  کنرتل  همراه  به  واکنش  محصول   ،PCR انجام  از  بعد   .)20(
سپس  و   گرفتند  قرار  درصد   1/5 ژل  چاهک های  در  منفی  و 
هر  در  بود.   bp  590 شده  تشکیل  باند  اندازه  شدند.  الکرتوفورز 
شد. استفاده  منفی  کنرتل  بعنوان  اسرتیل  دیونیزه  آب  از    PCR

 PCR- RFLP
 18 آمده،  بدست   PCR محصول  از  میکرولیرت   10 آزمایش  این  در 
از  میکر لیرت  دو  و   R بافر  میکرولیرت   2 نوکلئاز،  فاقد  آب  از  میکرولیرت 
کرده  منتقل  میکروتیوب  به   Bsh1236I(BST UI( برش دهنده  آنزیم 
سانتی گراد  درجه   37 دمای  در  ساعت   16 مدت  به  را  منونه ها  سپس  و 
بر روی Hot plate قرار گرفت. بعد از گذشت این زمان، برای غیرفعال 
شدن آنزیم،  منونه ها به انکوباتور حاوی دمای 65 درجه سانتی گراد به 
مدت 20 دقیقه منتقل شدند. جهت مشاهده ی چگونگی برش ها و وزن 
گرفته    %3 ژل  روی  بر  چاهک های  در  مارکر،  بهمراه  منونه ها  باندها، 
وزن   ،UV- Eluminator دستگاه  از  استفاده  با  الکرتوفورز،  از  پس  و 
شد. تهیه  عکس  آن ها  از  و  بررسی  ژل  در  شده  ایجاد   DNA باندهای 

تعیین توالی
PCR- نتایج   تایید  برای  شده   PCR منونه   30 از  منونه   10 تعداد 
شد. فرستاده  کره  بیونیر  رشکت  به  توالی  تعیین  منظور  RFLPبه 

جدول1- مقایسه مورقو مرتیک قالب های کوچک و بزرگ  پرتواسکولکس های کبد و ریه گوسفندان الوده به کیست هیداتید.

پارامرت کمی قالب ها
مشخصات مورفومرتیک قالب کوچک )میکرون(

Mean±SD

مشخصات مرفومرتیک قالب بزرگ )میکرون (

Mean±SD

تعداد قالب 

Mean±SD

طول قالبطول دستهطول تیغهطول قالبطول دستهطول تیغهنوع بافت
قالب 
کوچک

قالب 
بزرگ

مجموع  قالب 
ها

2/27±0/9232/80±1/8016/6±1/1316/2±0/6424/67±0/76/47 ±0/712/27±0/79/07±0/79/07±9/07کبد

2/32±2/7733/33±1/2916/33±0/2616/33±0/4622/93 ±1/086/93±1/5311/8±1/538/60±1/538/60±8/60ریه

بررسی مورفولوزیکی و ملکولی کیست های هیداتید  ...
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آنالیز آماری
نرم افزار  با  پرتواسکولکس  قالب های  اندازه گیری  از  آمده  بدست  داده 
SPSS با آزمون T-test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. منونه های تعیین 
با  و  گردید  آنالیر   5  Clc genomic workbench نرم افزار  با  شده  توالی 
قرار گرفت . بانک ژنی مورد بالست )همردیفی(  در  توالی های موجود 

نتایج
کیست  به  آلوده  گوسفند   30) %  8/57 ( بررسی  مورد  گوسفند   350 از 
هیداتید بودند. میزان باروری کیست ها در کبد و ریه به ترتیب 70/2 % 
کیست های  در  پروتواسکولکس  تعداد  میانگین  شدند .  تعیین   % 59/3 و 
گردید.  گزارش   21/5 ریوی ±0/37  کیست های  در  و  کبدی 71/5±0/38 
مربوط  شده  استخراج  مایع  حجم  کمرتین  شده،  انجام  بررسی های  در 
را  کبدی  کیست های  را  حجم  بیشرتین   و  بودند  ریوی  کیست های  به 
کیست های  در  مایع  حجم  متوسط  طور  به  دادند .  اختصاص  خود  به 
کبدی 0/8±21 سی سی و در کیست های ریوی 0/5±7/6 سی سی بودند. 
بررسی  میکروسکوپ  زیر  در  پروتواسکولکس ها  روستلوم  قالب های 
به  کوچک  و  بزرگ  قالب های  مورفولوژیکی  شاخص های  اندازه  و 
تفکیک اندام )کبد و ریه( در جدول 1 آمده است. مقایسه نتایج تعداد 

با  کبد  و  ریه  پرتواسکولکس های  بزرگ  و  کوچک  قالب های   اندازه  و 
آزمون T-test تفاوت معنی داری را نشان نداد )p < 0/05( )جدول 1(.

منونه های DNA استخراج شده از پرتواسکولکس  های ریه و کبد  با 
واجد  آنها  متام   PCR محصول  گرفتند.  قرار  آزمایش  مورد   PCR روش 
آنزیم  توسط   PCR محصول  آن  از  پس   .)2 )شکل  بودند   bp  529 باند 
)Bsh1236I(BST UI طی واکنش RFLP مورد هضم آنزیمی قرار گرفتند. 
بنابراین بر اساس تعداد بازهای  CGCG می باشد،  این آنزیم  محل برش 
CGCG در قطعه ی تکثیر شده در واکنش PCR ،  الگوی هضم آن بر روی 
محصول روی  ژل مشاهده می گردد )شکل های 3 و 4(. با توجه به الگوی 
بدست آمده  وجود سو یه های G3-G1 در گوسفندان کشتاری شهرستان 
مشهد تایید گردید. به منظور تفریق سویه ها ، منونه ها تعیین توالی شدند.  
الگو   یک  واجد  آن ها  که همه  داد  نشان  آمده ،  بدست  توالی های  آنالیز 
با  مطالعه  این  در  آمده  بدست  توالی های  همردیفی  بررسی  می باشند. 
در  شده  ثبت  هیداتید  کیست  مختلف  سویه های   ITS-1 ژن  توالی های 

بانک ژنی ، وجود سویه G1 در این مطالعات را تایید منود.   

بحث و نتیجه گیری
ایران %8/1  نقاط مختلف  در  فراوانی هیداتیدوزیس گوسفندی  متوسط 

شکل 1 – تصویر قالب های کوچک و بزرگ رستلوم پرتواسکولکس.  
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گزارش شده است، که دامنه ی آن از 1 تا 27/5% متغیر است ) 24(. در این 
شهرستان  کشتاری  گوسفندان  در  هیداتیدوزیس  فراوانی  میزان  مطالعه 
مشهد 8/5 % تعیین گردید که با متوسط فراوانی هیداتیدوزیس در ایران 
Dalimiِ و همکاران در سال 1385 در  انجام شده توسط  با مطالعه ی  و 
ارومیه به میزان 8/49%  هم خوانی دارد ) 4 (. همچنین نسبت به مطالعه 
و   %11/1 میزان  به  کشور  رشق  در   2002 سال  در  همکاران  و   Dalimi
است  کمرت   %9/3 میزان  به  قم  در   2007 سال  در  همکاران  و   Fakhar
در  همکاران  و   Borji توسط  شده  انجام  مطالعه  به  نسبت  اما   .)5،7 (
سال 2011 در شهرستان مشهد به میزان  3% و Hazrati و همکاران در 
به  توجه  با   .)3،11( است  بیشرت   %  2/7 ارومیه  در شهرستان  سال 2010 
اینکه محل پرورش گوسفندان کشتاری در این مطالعه بدرستی مشخص 
موید  منی تواند  گوسفندان  این  در  هیداتیدوزیس  فراوانی  بنابراین  نبود 
آلودگی واقعی در  شهرستان مشهد باشد.  عوامل اصلی موثر در فراوانی 
هیداتیدوزیس در گوسفندان شامل میزان آلودگی سگ ها به اکینوکوکوس ، 

رشایط اقلیمی، نوع پرورش دام ها ، جنسیت و سن گوسفندان می باشند.  
در این بررسی کیست ها بارور در کبد و ریه در این مطالعه به ترتیب  
 Dalimiِ توسط  شده  گزارش  باروری  از  بیشرت  که  بود ،   % 44/3 و   %55/6
ریه و  کبد و 25/2% در  میزان 36/9% در  به  و همکاران در سال 2002 
کبد و  میزان 37% در  به  ارومیه  Hazrati و همکاران در سال 2010 در 
26% در ریه )5،11( می باشد. در مطالعه انجام شده در عربستان سعودی 
و  کبد  در   %38/79 میزان  به  بارور  هیداتید  کیست های    2010 سال  در 
که  دادند  نشان  نیز  مطالعات  این   .)15  ( شد  گزارش  ریه  در   %25/13
بیشرتین کیست های بارور در  کبد دیده می شود  که با این مطالعه نیز 
اسالمی   و   Hosseini توسط  بارور  کیست های  فراوانی  دارد.  هم خوانی 
باروری کیست هیداتید گوسفندی در تهران را به  در سال 1376 میزان 
Latif و همکاران در سال 2010 در پاکستان به  میزان 88 % )13،14( و 
بررسی  شده،  انجام  مطالعه  طبق   .)19( منودند  گزارش   % 86/40 میزان 
ویژگی های مورفولوژیکی پرتواسکولکس کیست هیداتید به عنوان ابزاری 

شکل 2- محصول تکثیر ژن bp 590( 1 ITS( کیست هیداتید توسط M, PCR: مارکر DNA  )A )100bp، چاهک N: کنرتل منفی  ، چاهک 

100bp.کنرتل مثبت ، چاهک های  1-3 : منونه هایی که مثبت شده اند :P
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شکل 3 -آلگوی بدست آمده در  M PCR-RFLP :مارکرbp( DNA 300-10( چاهک 1.2 : الگوی برش های  ایجاد شده روی ژل. 

مهم در شناسایی و تاکسونومی انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس شناخته 
می شوند. )14 (. در این مطالعه بعضی از شاخص های مهم مورفولوژیکی 
قالب های پرتواسکولکس کیست هیداتید مورد بررسی قرار گرفتند.  در 
میان شاخص های مورفولوژیک طول قالب و تیغه قالب بزرگ و کوچک 
اندازه های   بررسی  این  در  هستند.  تشخیصی  شاخص های  مهم ترین  از 
و  کوچک  قالب های  مورفولوژیکی  شاخص های  مورد  در  آمده  بدست 
در   Dalimi و    Ahmadi توسط  شده  گزارش  اندازه  با  روستلوم  بزرگ 
سال 2002 و Molavi و همکاران  در سال 2012 هم خوانی دارد )1،21(. 
اندازه شاخص های طول تیغه قالب های کوچک و بزرگ و تعداد قالب ها  
در این مطالعه نیز مشابه با سویه گوسفندی، گزارش شده از کشورهای  
اسرتالیا و اسپانیا است )12،18،22(. اگر چه طول کلی قالب بزرگ در این 
با  می باشد.  اسپانیا  و  اسرتالیا  گوسفندی  سویه  از  کوچکرت  کمی  مطالعه 
توجه به تنوع های درون گونه ای اکینوکوکوس گرانولوزوس اکتفا منودن 

به اطالعات بدست آمده از شاخص های مورفولوژیکی جهت متایز سویه 
و گونه، کافی منی باشد. بنابراین تلفیق نتایج روش های مورفولوژیکی و 
مولکولی می تواند اطالعات قابل قبول تری را در رابطه با شناسایی تنوع 
از  این مطالعه،  کند. در  فراهم  گرانولوزوس  اکینوکوکوس  در سویه های 
  ،)Bsh1236I( آنزیم  از  استفاده  ITS-1با  قطعه  روی   PCR-RFLP روش 
نتیجه هضم  استفاده شد )20(.  تفریق سویه های کیست هیداتید  جهت 
آنزیمی منونه ها در این مطالعه، الگوی 4 باند مبنی بر وجود سویه های 
سه  این  متایز  برای  داد.  نشان  را  گرانولوزوس  اکینوکوکوس   G3,G2,G1
سویه از یکدیگر، منونه ها تعیین توالی شدند و  با توالی های ثبت شده 
وجود  آنالیز  نتایج  گرفتند.  قرار  همردیفی  آنالیز  مورد  ژنی  بانک  در 
سال  در  همکاران  و   Zhang منود.  تایید  منونه ها  متام  در  را   G1 سویه ی 
 nad1 و cox1 روی ژن های RFLP 1998 با استفاده از یک آنزیم با روش
سویه ی G1 را در منونه های کیست هیداتید از گوسفند، بز،گاو و انسان 
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.Bsh1236I)BST UI ( شکل 4- تصویر شامتیک محل برش  آنزیم

روش  در   2002 سال  در   Dalimi و   Ahmadi  .)32( منود  تایید  ایران  در 
PCR-RFLP  روی قطعه  ITS-1 با استفاده از 4 آنزیم، دو سویه 1G و 
 Yousefi 6 را در منونه های گوسفند و شرت گزارش کردند )1(. در مطالعهG
و همکاران در سال 1386 با استفاده از  تکنیک PCR-RFLP روی قطعه 
ITS-1 در استان چهارمحال و بختیاری )Yakhchali ،)31 و Mardani در 
سال 1389 با همین روش در آذربایجان غربی )Jamali ،)30 و همکاران 
در سال 2002 با استفاده از همین روش و با دو آنزیم (RsaI, HpaII( در 
تربیز ) Rostaminejad ،)16 و همکاران در سال 2008 با همین روش در 
ایران ) Karimi ،)24 و Dianatpour در سال 2008 با همین روش روی 
قطعه Nad-1 در ایران ) Varcasia ،)17 و همکاران از ایتالیا در سال 2006 
با همین روش روی قطعه Utuk ،)28 ( -Nad 1 و همکاران از ترکیه در 
سال 2008 با همین روش روی قطعه ITS-1 ) 26(، وجود سویه G1 را 
 ،G1در گوسفندان گزارش کردند. نتایج این مطالعات نشان داد که سویه
اگرچه   می باشد.  گوسفندی  هیداتید  کیست  منونه های  در  غالب  سویه ی 
در مطالعه هرندی و همکاران در سال 2002 به روش PCR-RFLP روی 
قطعه ITS-1، ضمن گزارش سویه G1 در بیشرت منونه های گوسفندی، در 
و   Hajialilo مطالعه  در   .)10 ( کردند  پیدا  نیز   G6 سویه  اندکی  تعداد 

همکاران در در سال 2011 نیز در 86/7% منونه های گوسفندی ، سویه G1 و 
در بقیه سویه G3 تشخیص داده شد )Vurual .)9 و همکاران در سال 2008 
در ترکیه در 98% منونه های گوسفندی سویه G1 و در 2% باقیامنده سویه 
در سال 2007  یونان  در  و همکاران   Varcasia گزارش منودند)27(.   G3
در 18 گوسفند سویه G1 و در 2 گوسفند سویه G3 گزارش کردند )29(. 
 اکینوکوکوس گراونولوزوس دارای 10 سویه می باشد، که 7 سویه آن  قادر 
به آلودگی انسان می باشد. در اکرث کشورها شامل جنوب و رشق اروپا، 
سویه ی  آرژانتین  و  اسرتالیا  آسیا،  از  قسمت هایی  آفریقا،  و رشق  شامل 
 .)25( است  شده  گزارش  انسانی  زئونوز  سویه  رایج ترین  عنوان  به   G1
خوک  و  گاومیش  شرت،  بز،  گاو،  گوسفند،  در  انسان  بر  عالوه  سویه  این 
نیز دیده شده است )25(. در ایران وجود هیداتیدوزیس ناشی از سویه 
G1 در انسان تایید شده است )17(. در ایران در رابطه با هیداتیدوزیس 
سه سیکل شامل سیکل اهلی بین سگ ها و نشخوارکنندگان اهلی ، سیکل 
و  وحشی  گوشتخواران  بین  وحشی  سیکل  و  شرت  و  بین سگ ها  بیابانی 
نشخوارکنندگان وحشی وجود دارد. مهم ترین میزبان واسط سیکل اهلی 
باروری  درصد  بیشرتین  دام ها،  سایر  دربین  که   ،)6( می باشد  گوسفند 
نشاندهنده   یافته ها  این  اختصاص می دهد.  به خود  را  کیست هیداتید  
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و  انسان  بین  هیداتیدوزیس  انتقال  چرخه  بقای  در  گوسفند  مهم  نقش 
دام ها می باشد )13(. امروزه تشخیص به موقع و درمان کیست هیداتید 
در کشورهای در حال توسعه به عنوان یک مشکل مطرح است. با توجه 
عنوان  به  گرانولوزوس  کوکوس  اکینو   G1 سویه  آمده  بدست  نتایج  به 
شد. شناخته  مشهد  کشتاری  گوسفندان  آلوده کننده  گونه  مهم ترین 

تشکر و قدردانی
از آقای عرشتی بدلیل همکاری در انجام پروزه تشکر می گردد. همچنین 
فردوسی  دانشگاه  پژوهشی  معاونت  مالی  حامیت  با  پایان نامه  این 
می شود. تشکر  و  قدردانی  ایشان  وهمکاران  معاونت  از  گرفت،  انجام 
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