امراض ساری حيوانات در افغانستان

۴
اکينوکوکوز
)(Echinococcosis
اين بيماری در
افغانستان موجود
است.

 .١تعريف
اکينوکوکوز )بيماری ھايداتيد =  (hydatid diseaseيک عفونت پارازيتی است ،که آنرا
مرحله وسطی کرم فيتوی اکينوکوکوس ،سبب می شود.
.٢عامل شناسی
اکينوکوکوز به وسيله ی اکينوکوکوس گرانولوسوس) (E.granulosusکه يک سيستود
خورد عضو خانواده تينيده ) (Taenidaeاست ،به وجود می آيد .پارازيت ياد شده دارای
دوران حيات غير مستقيم است و بايد در ميزبان وسطی )گوسفند  ،بز  ،گاو( و ميزبان نھايی
)سگ ھا ( در ھردو انکشاف کند.
 .٣سرايت
ميزبان نھايی اکينوکوکوس گرانولوسوس که عمدتا ً گوشتخوران اند زمانی مصاب ميشوند که
سيست ھای موجود در انساج ميزبان وسطی )گوسفندھا  ،بزھا  ،گاوھا( را بخورند .سيست
ھا به کرم ھای فيتوی انکشاف و در روده ھای کوچک گوشتخوران بالغ می شوند .تخم ھا با
مدفوع گوشتخوران بيرون شده و برای چندين ماه در چرشگاه ھا و باغ ھا زنده می مانند.
وقتی که ميزبان وسطی از قبيل گوسفند ،بز يا گاو آنھا را می خورند ،تخمھا به الروا
انکشاف و اين الروا ھا به اعضای مختلف انتقال کرده و اکثر اوقات در جگر و ندرتا ً در
شش ھا به سيست ھا انکشاف می نمايند.
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 .۴انواعی که مصاب ميشوند
گوسفندھا ،بز ھا ،گاوھا ،گاوميشھا و شتر ھا انواع عمده يی اند ،که توسط اين بيماری
مصاب می شوند .انسانھا زمانی که تخم ھای کرم فيتوی ميزبان نھايی را بخورند ،در
اعضای شان مانند جگر ،گرده ھا و مغز نيز سيست ھا انکشاف می کنند.
تخم ھای پارازيت ياد شده در غذا ،سبزی ھا ،ميوه ھا ،علف ھا و يا آب آلوده يافت شده می
توانند .دوران سگ – گوسفند به احتمال قوی منتج به عفونت ھای انسانی می شود.

اکينوکوکوز يک زونوز خطر ناک است!
.۵عاليم کلينيکی
دوره ی مخفی )نھفته( بيماری طوالنی است .عاليم کلينيکی صرف نزد ميزبان وسطی به
مشاھده رسيده و اغلب اوقات آلوده گی تحت کلينيکی ھمراه با سيستھای بدون عاليم به طور
تصادفی در کشتار گاه يافت ميشوند .اكثر سيست ھا در جگر و شش ھا يافت شد ه ،اما در
اعضای ديگر نيز يافت شده ميتوانند .زمانی که سيست ھا به اندازه ی کافی بزرگ باشند،
عاليم را مانند بينظمی جگر ،تجمع آب در شکم و زردی ،و ھمچنان التھاب برانشی ھا و
شش ھا ،ضعف قلب ،کاھش نمو و ضعيفی را به بار می آورد
 .۶دريافت ھای پتولوژيک
ً
نزد ميزبانھای وسطی سيست ھا معموال انفرادی ،پر از مايع و به وسيله ديوار فبروزی
احاطه شده می باشند .اکثريت سيست ھا  ٧ – ١سانتی متر قطر داشته ،اما بعضی از آنھا
شايد به  ٢٠سانتی متر برسند .برخی از سيست ھا آھکی و نکروزه شده يا آلوده ميگردند.
اکثريت سيستھا در جگر و بعضی از آنھا در شش ھا يافت می شوند.
 .٧تشخيص
معاينات عادی مدفوع ميزبان ھای نھايی بخاطر شباھت تخم پارازيت عامل با تخم ھای ساير
کرمھای فيتوی ،قابل اعتماد نمی باشد .اکيونوکوکوس نزد ميزبان ھای وسطی عمدتا ً در وقت
باز گشايی جسد و يا در کشتار گاه در جريان تفتيش گوشت ،تشخيص می گردد .آزمايش
ھای سيرولوژيک در حيوانات خانگی به صورت عموم کاربرد ندارند.
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.٨تداوی
اکينوکوکوس در ميزبان ھای نھايی با تعداد زيادی دواھای ضد كرم از جمله پرازی کوانتيل
= درونسيت ) (Praziquantel=Droncitتداوی شده ميتواند.
بيماری در ميزبان ھای وسطی چاره ی ديگری ،به استثنای دورسازی سيست ھا توسط عمل
جراحی که در حيوانات خانگی معقول و عملی به نظر نمی رسد ،ندارد.
 .٩وقايه و کنترول
عفونت ھا در سگھا و پشکھا با ممانعت از خوردن الشه ھا به ويژه اعضای داخلی ميزبان
ھای وسطی مصاب ،جلوگيری شده ميتواند .سگ ھا نه بايد با محصوالت فرعی پس از
كشتار گوسفند ھا ،بزھا و گاوھا تغذيه شوند .معاينه و تداوی منظم سگھا به ويژه سگ ھای
رمه می تواند اکينوکوکوز را درحيوانات خانگی کاھش دھد .بخاطر محافظت انسان ،سگ
ھا بايد از ساحه زمين ھای سبزی کاری دور نگھداشته شوند ،تا از آلوده شدن سبزی ھا با
تخم ھای موجود در مدفوع سگ جلوگيری گردد .اقدامات بھداشتی مانند شستن دست ھا پيش
از خوردن غذا يا بعد از لمس نمودن سگ ھا ،بايد در نظر گرفته شوند .اکثر سيست ھای
گوسفندھا و بزھا کامالً ساری اند ،بنا ً بويژه کارگران کشتار گاه بايد محتاط باشند .اکثر
سيستھا در گاو عقيم اند و از اين لحاظ برای انسانھا کمتر خطرناک ميباشند.

شکل :سيست ھای
اکينوکوکوزس در جگر
و شش گوسفند
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