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چکیده
مقدمــه :درمــان انتخابــی کیســت هیداتیــک جراحــی میباشــد .بــا توجــه بــه خطــر نشــت پروتواســکولکس هــا
بــه داخــل احشــاء و ایجــاد کیسـتهای ثانویــه ،جهــت پیشــگیری از ایــن خطــر مــواد اســکولکس کــش مختلفــی
بــه داخــل کیســت تزریــق میشــود کــه عــوارض جانبــی گوناگونــی در میزبــان ایجــاد میکنــد .بهمیــن منظــور
درایــن مطالعــه اثــر اســکولکس کشــی عصــاره باکتریهــای جــدا شــده از کیســت هیداتیــک عفونــی شــده مــورد
بررســی قرارگرفت.
روش کار :در ایــن مطالعــه تجربــی -آزمایشــگاهی از کیســت هیداتیــک گوســفند بــا روشــهای اســتاندارد باکتــری
شناســی بــه جــدا ســازی و شناســایی باکتریهــای آلــوده کننــده تــا ســطح جنــس و گونــه اقــدام شــد .از ایــن
باکتریهــا بــا سونیکاســیون عصــاره تــام باکتریایــی تهیــه و بــا اســتفاده از ســرم فیزیولــوژی اســتریل رقتهــای
متوالــی  1/1 ،1/2،1/4 ،1/8 ،1/16،1/32و  1/64تهیــه و الروهــای زنــده در زمانهــای  40 ،20 ،10 ،5و  60دقیقــه
در رقتهــای فــوق قــرارداده شــد .میانگیــن درصــد پروتواســکولکس هــای مــرده بــا رنــگ آمیــزی حیاتــی ائوزیــن
و بــه کمــک میکروســکپ نــوری تعییــن گردیــد.
یافتــه هــا :پنــج نــوع باکتــری از کیس ـتهای عفونــی شــده جــدا شــدکه شــامل اســتافیلوکوکوس اورئــوس،
اســتافیلوکوکوس ســاپروفیتیکوس ،اشریشــیا کلــی ،پروتئــوس میرابیلیــس و ســودومونا آئروژینــوزا بــود .عصــاره
هیــچ یــک از باکتریهــای جــدا شــده از کیســت هیداتیــک در زمانهــای تمــاس مذکــور تأثیــر قابــل قبولــی بــر
پروتواســکولکس هــا نداشــتند .بــه عنــوان نمونــه عصــاره تــام ســودوموناس آئروژنــوزا پــس از  60دقیقــه حداکثــر
 %13/17از اســکولکس هــا را از بیــن بــرد.
نتیجــه گیــری :نتایــج حاکــی از تأثیــر انــدک عصــاره باکتریهــای جــدا شــده از کیســت هیداتیــک بــر روی
پروتواســکولکس هــا بــود .مــرگ اســکولکس هــا در کیســتهای عفونــی شــده میتوانــد ناشــی از مجموعــه
عوامــل دیگــری بجــز تأثیــر مســتقیم عصــاره باکتریهــا باشــد.

مقدمه
کیســت هیداتیــک یــا هیداتیــدوز ،بیمــاری زئونــوز مهــم ایجــاد شــده
توســط انــگل اکینوکوکــوس گرانولــوزوس میباشــد کــه در میزبانهــای
واســط مثــل گوســفند ،بــز ،گاو ،شــتر و علفخــواران اهلــی و وحشــی
و همچنیــن انســان ایجــاد میگــردد [ .]1عفونــت در میزبــان واســط،
بجــز بــرای تعــداد کمــی از مــوارد ابتــا بــه عفونتهــای شــدید یــا
درگیــری اندامهــای حســاس مثــل مغــز و قلــب ،معمــوالً تــا مدتهــای
طوالنــی بــدون عالمــت اســت [ .]2در انســان و دام باعــث زیانهــای
بهداشــتی و اقتصــادی زیــادی در سراســر جهــان میشــود و شــناخت
و مطالعــه دقیــق آن جهــت جلــو گیــری از ایــن ضررهــا ،ضــرورت
جــدی دارد .آلودگــی بــه مرحلــه الروی انــگل از زمانهــای قدیــم
شــناخته شــده اســت و باالتریــن میــزان بــروز در مناطقــی اســت کــه

دامپــروری رایــج اســت .آلودگــی میزبانهــای نهایــی مثــل ســگ ،گرگ،
شــغال و روبــاه و گاهــی ایجــاد کیسـتهای ثانویــه در میزبــان واســط
توســط مرحلــه الروی یــا پروتواســکولکس موجــود در داخــل کیســت
هیداتیــک صــورت میگیــرد .از لحــاظ جغرافیایــی میــزان شــیوع
کیســت هیداتیــک در انســان بــه عواملــی ماننــد شــرایط بهداشــتی و
ژنوتیــپ انــگل بســتگی دارد .بیمــاری بیشــتر در کشــورهای مدیترانــه،
شــمال چیــن ،آفریقــا و آمریــکای جنوبــی انتشــار دارد [.]3
در مــواردی کیسـتها ممکــن اســت بــه علــت نفــوذ برخــی باکتریهــا
بــه درون مایــع هیداتیــک و ایجــاد عفونــت ثانویــه باکتریایــی عقیــم
شــوند یعنــی پروتواســکولکس تولیــد نکننــد یــا پروتواســکولکس هــای
موجــود دژنــره شــده از بیــن برونــد کــه تدریج ـاً محتویــات کیســت
چرکــی ،پنیــری شــکل و نهایت ـاً آهکــی میشــود [.]4

سرداری و همکاران
هیداتیدوزیــس ثانویــه ،عمدت ـاً در حفــره شــکمی بطــور خودبخــودی
یــا در اثــر ترومــا (مثــ ً
ا در اثــر نشــت حیــن جراحــی) کــه باعــث
پارگــی کیســت و انتشــار پروتواســکولکس هــا میشــود ،ایجــاد
میگــردد [ .]4مطمئنتریــن راه درمــان کیســت هیداتیــک ،جراحــی
اســت .یکــی از عــوارض ایــن روش خطــر نشــت محتویــات کیســت در
خــال جراحــی و عــود بیمــاری (هیداتیــدوز ثانویــه) بعــد از عمــل
جراحــی اســت کــه میتوانــد بســیار خطرنــاک و مــرگ بــار باشــد [,5
 .]6ایــن عارضــه را میتــوان بــا بــکار بــردن تکنیکهــای جراحــی
متفــاوت و تزریــق مــواد اســکولکس کــش مختلــف بــه داخــل کیســت
مثــل ســالین هایپــر تونیــک [ ،]7نیتــرات نقــره [ ،]8مانیتــول %20
[ ،]9پرازیکوانتــل ،،فرمالیــن  ،%1و پوویــدون آیودایــن بطــور موضعــی
بعــد از آســپیره کــردن مایــع کیســت و یــا انجمــاد و الکترولیــز بــا برق
بــا ولتاــژ کــم کنتــرل کــرد.
اگــر چــه مطالعاتــی در مــورد ایزولــه کــردن باکتریهــای موجــود در
کیســت هیداتیــک واثــرات اســکولکس کشــی ســالین هایپرتونیــک،
نیتــرات نقــره  ،%./5الــکل اتیلیــک  ،%95آب اکســیژنه و بتادیــن،
آلبنــدازول [ ،]10کلرهگزیدیــن گلوکونــات [ ،]11ســتریماید [ ]12و
عصارههــای مختلــف گیاهــی انجــام شــده اســت [( ]13بســیاری از
ایــن عوامــل اســکولکس کــش ممکن اســت ســبب عــوارض نامطلوبی
بــر روی بافــت زنــده میزبــان ماننــد نکــروز ســلولهای کبــدی
گردنــد کــه کاربردشــان را محــدود میکنــد) .لیکــن مطالع ـهای بــا
ایــن روش موجــود تاکنــون صــورت نگرفتــه اســت .بنابرایــن ،ایــن
مطالعــه بــا هــدف تعییــن اثــر کشــندگی عصــاره باکتریهــای جــدا
شــده از کیســت هیداتیــک بــر روی پروتواســکولکس هــای زنــده
انجــام گرفــت تــا در صــورت مشــاهده نتایــج مطلــوب ضمن مشــخص
شــدن علــت عقیــم شــدن کیســت در کیسـتهای بــارور ،از آن بــرای
اســتفاده قبــل از جراحــی کیســت توصیــه شــود.
روش کار
بــرای انجــام ایــن مطالعــه ،تجربی-آزمایشــگاهی کیســتهای
هیداتیــک از کشــتارگاه صنعتــی بروجــرد جمــع آوری و بــا آســپیره
کــردن مایــع هیداتیــک در شــرایط اســتریل کیســتهای بــارور
شناســایی و از پروتواســکولکس هــای زنــده اســتفاده شــد .بــه دلیــل
بــاروری بیشــتر کیســتهای گوســفندی ترجیحــاً از کیســتهای
ایــن حیــوان اســتفاده گردیــد و بــا بررســی کیســتهای عفونــی
شــده ،بــه جــدا ســازی و شناســایی باکتریهــای عفونــی کننــده
کیســتهای هیداتیــک اقــدام شــد.

روش جداسازی و شناسایی باکتریها
کبدهــای حــاوی کیســتهای بــزرگ توســط ســرم فیزیولــوژی
اســتریل شســته شــده و بــه محیــط اســتریل هــود کالس دو انتقــال

داده شــدند .ابتــدا ســطح آنهــا بــا الــکل  70درجــه ضدعفونــی
شــده و بــا یــک ســرنگ اســتریل مایــع کیســت آســپیره شــده و
ســپس یــک قطــره از مایــع کیســت روی محیــط بــاد آگار %5
(بــا خــون دفیبرینــه گوســفندی) بــرای جــدا کــردن باکتریهــای
گــرم مثبــت و گــرم منفــی هوازی_بــی هــوازی اختیــاری و یــک
قطــره از مایــع کیســت روی محیــط ائوزیــن متیلــن بلــو بــرای جــدا
کــردن باکتریهــای گــرم منفــی هوازی_بــی هــوازی اختیــاری
بــه روش اســتریک کــردن ،کشــت داده شــدند .بــرای تعییــن هویــت
باکتریهــا ،پــس از گذشــت  24تــا  48ســاعت از کشــت مایــع
کیســت ،در صــورت مشــاهده کلنــی باکتریهــا در روی محیــط
کشــت ،بــا روشهــای اســتاندارد میکــرب شناســی ،باکتریهــای
جــدا شــده تــا ســطح جنــس و گونــه شناســایی شــدند [.]14

تهیه عصاره باکتریها
از هــر یــک باکتریهــای خالــص بــه میــزان مــورد نیــاز رقتهــای
نیــم مــک فارلنــد در ســرم فیزیولــوژی اســتریل در حجمهــای
 50میلــی لیتــری در ظــروف اســتریل تهیــه و ایــن ظــروف بــه
مــدت یــک ســاعت در روی یــخ قــرارداده شــده و ســپس بــا
اســتفاده از دســتگاه ســونیکاتور  Hielscher ,UP200بــا Cycle
 100 Amplitude,1دوبــار هــر بــار بــه مــدت  5دقیقــه ســونیکه
شــد .ازعصــاره ســونیکه شــده حاصــل رقتهــای ،1/4 ،1/2 ،1/1
 1/32 ،1/16 ،1/8و  1/46بــا اســتفاده از ســرم فیزیولــوژی اســتریل
رقتهــای متوالــی تهیــه وتــا زمــان اســتفاده دردمــای  4درجــه
ســانتیگراد نگهــداری شــد.

روش تعیین زنده بودن پروتواسکولکس ها
کل مایــع هیداتیــک در شــرایط اســتریل بــا ســرنگ آســپیره و در
لولههــای اســتریل فالکــون ریختــه شــد .همــه لولههــای محتــوی
مایــع هیداتیــک بــه مــدت نیــم ســاعت بــه حالــت ســاکن کنــار
گذاشــته شــدند تــا تمامــی پروتواســکولکس هــا ،رســوب کننــد و
ســپس مایــع رویــی آنهــا دور ریختــه شــد .در نهایت پروتواســکولکس
هــای تــه نشــین شــده ،ســه مرتبــه بــا نرمــال ســالین اســتریل،
شستشــو داده شــد .بــه ایــن صــورت کــه بــا  2000دور در دقیقــه
بــه مــدت  20ثانیــه ســانتریفوژ ،مایــع رویــی دور ریختــه شــده و
ایــن کار حداقــل ســه بــار تکــرار شــد .یــک قطــره از مایــع هیداتیــک
حــاوی پروتواســکولکس هــا روی الم قــرار داده شــده و پــس از
مخلــوط کــردن آن بــا یــک قطــره از رنــگ ائوزیــن  %0/1در زیــر
میکروســکوپ بررســی و در صــورت رنــگ نگرفتــن پروتواســکولکس
هــا ،زنــده بــودن آنهــا مشــخص شــد .نمونههایــی از کیســتها در
صــورت داشــتن الروهایــی بــا زیســت پذیــری بیــش از  ،%90جهــت
مطالعــه انتخــاب شــدند.
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بررســی تأثیــر عصــاره بــر پروتواســکولکس هــای
ز ند ه
بــه هــر دو میلــی لیتــر از غلظتهــای تهیــه شــده در یــک لولــه
آزمایــش اســتریل یــک قطــره از سوسپانســیون پروتواســکولکس
کــه حداقــل دارای  1000الرو زنــده بــود اضافــه شــد و بــه آرامــی
مخلــوط شــد .در مــدت زمانهــای پنــج ،ده ،بیســت ،چهــل و شــصت
دقیقــه پروتواســکولکس هــای مجــاور شــده بــا عصــاره مــورد بررســی
قــرار گرفتنــد .بــه ایــن صــورت کــه بعــد از اتمــام زمــان مواجهــه
مــورد نظــر ،مایــع رویــی خــارج و بــه رســوب حاصــل  2میلــی لیتــر
رنــگ ائوزیــن  %0/1اضافــه گردیــد .پــس از  15دقیقــه انکوباســیون
در دمــای اتــاق ،مایــع رویــی خــارج و در پایــان پروتواســکولکس هــا
از نظــر حیــات و یــا عــدم حیــات بــا رنــگ ائوزیــن بررســی و درصــد
آنهــا تعییــن شــد .بــرای کنتــرل و بررســی عوامــل مؤثــر بــر حیــات
پروتواســکولکس هــا از جملــه زمــان ،بطــور مــوازی پروتواســکولکس
هــا را در لولــه آزمایــش دیگــری (شــاهد) بــا ســرم فیزیولــوژی
اســتریل مجــاور کــرده و درصــد زنــده بــودن آنهــا پــس از گذشــت
زمــان مشــابه گــروه تســت ثبــت شــد .بــرای هــر رقــت و زمــان مورد

بررســی ،آزمایــش ســه بــار تکــرار گردیــد و میانگیــن درصــد الروهای
مــرده مربــوط بــه هــر رقــت از عصــاره باکتــری مــورد نظــر و زمــان
مربوطــه بــه عنــوان نتیجــه ثبــت شــدند .میــزان پروتواســکولکس
هــای مــرده در رقتهــای مختلــف و زمانهــای مختلــف بــا آزمــون
آنالیــز واریانــس مــورد بررســی آمــاری قــرار گرفتنــد.
یافته ها
باکتریهــای جــدا شــده شــامل :اشریشــیا کلــی ،اســتافیلوکوک
اورئــوس ،اســتافیلوکوک ســاپروفیتیکوس ،پروتئــوس میرابیلیــس و
ســودوموناس آئروژینــوزا بودنــد .بیشــترین درصــد پروتواســکولکس
مــرده در رقــت  1/1عصــاره ( )%13/17در رقــت  1/2عصــاره
( )%12/17در رقــت  1/4عصــاره ( )%12در رقــت  1/8عصــاره
( )%11/9در رقــت  1/16عصــاره ( )%11/8در رقــت  1/32عصــاره
( )%11/6و در رقــت  1/64عصــاره ( )%10/9پــس از گذشــت 60
دقیقــه از زمــان تمــاس ،مربــوط بــه باکتــری ســودوموناس آئروژینــوزا
مشــاهده گردیــد و در ســایر باکتریهــا عصــاره تأثیــر چندانــی
نداشــت (جــدول .)1

جدول  :1میانگین درصد پروتواسکولکس های مرده در گروه شاهد و تست در زمانهای مورد بررسی در رقت  1/1عصاره باکتریها
 5دقیقه

 10دقیقه

 20دقیقه

 40دقیقه

 60دقیقه

اشریشیا کلی
شاهد

6/5

7/95

8

9

11

تست
P

6/9

9/47

10

10/17

11/77

0/721

0/137

0/118

0/362

0/574

استافیلوکوک اورئوس
شاهد

2/3

2/33

4/70

7/60

8

تست
P

5

5/17

6/67

7/80

8/33

0/000

0/001

0/054

0/867

0/806

استافیلوکوک ساپروفیتیکوس
شاهد

8

9/4

9/70

10

10/17

تست
P

9

10/2

10/70

11

11/86

0/423

0/547

0/460

0/466

0/225

پروتئوس میرابیلیس
شاهد

4/5

4/83

6

8

11/33

تست
P

6/5

8/17

10/5

11/29

12/86

0/050

0/002

0/000

0/012

0/273

پسودوموناس آئروژینوزا
شاهد

8/2

8/6

9/2

10

10/17

تست
P

9

9/3

11

12

13/17

0/524

0/584

0/421

0/153

0/038
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سرداری و همکاران
در باکتــری اشریشــیا کلــی در رقــت  1/1بــا گذشــت زمــان تفــاوت
معنــاداری بیــن میانگیــن درصــد پروتواســکولکس هــای مــرده
گــروه شــاهد و گــروه تســت دیــده نشــد ( .)P < 0/05در صورتــی
کــه در باکتــری اســتافیلوکوک اورئــوس در رقــت  1/1در زمــان
 5دقیقــه و  10دقیقــه بیــن گروههــای شــاهد و تســت تفــاوت
معنــاداری در میانگیــن درصــد پروتواســکولکس هــای مــرده وجــود
داشــت ( P > 0/001و  ) P= 0/001و در زمانهــای دیگــر تفــاوت
معنــاداری دیــده نشــد .در باکتــری اســتافیلوکوک ســاپروفیتیکوس
در رقــت  1/1در هیــچ کــدام از زمانهــای مــورد بررســی تفــاوت
معنــاداری بیــن میانگیــن درصدپروتواســکولکس هــای مــرده در
دو گــروه شــاهد و تســت دیــده نشــد امــا در باکتــری پروتئــوس
میرابیلیــس در رقــت  1/1در زمانهــای  5دقیقــه و  10دقیقــه و
 20دقیقــه و  40دقیقــه در میــزان میانگیــن درصد پروتواســکولکس
هــای مــرده در بیــن دو گــروه تفــاوت دیــده شــد ( P = 0/05و
 P= 0/002و  P= 0/000و  )P = 0/012و در  60دقیقــه تفاوتــی

دیــده نشــد .در باکتــری پســودوموناس آئروژینــوزا دو گــروه در 60
دقیقــه در میانگیــن درصــد پروتواســکولکس هــای مــرده تفــاوت
داشــتند ( .)P = 0/038در بقیــه رقتهــای عصارههــا بــا توجــه
بــه رقیــق شــدن عصــاره میــزان پروتواســکولکس کشــی عصــاره
کاهــش یافــت بــه طوریکــه در باکتــری ســودوموناس آئروژینــوزا در
رقــت  1/2عصــاره  %12/17از پروتواســکولکس هــا را از بیــن بــرد
و در رقتهــای  1/32 ،1/16 ،1/8 ،1/4و  1/64در ایــن باکتــری
باعــث مــرگ  11/11،6/11،8/9 ،12و  %10/9پروتواســکولکس هــا
بــه ترتیــب شــده بــود
بــا توجــه بــه تصویــر  1بیشــترین میــزان پروتواســکولکس هــای
مــرده در ســودوموناس آئروژینــوزا  10/17در گــروه شــاهد و 13/17
در گــروه تســت و همچنیــن پروتئــوس میرابیلیــس  %11/33در
گــروه شــاهد و  %12/86در گــروه تســت را داشــتند وکمتریــن
میــزان پروتواســکولکس مــرده در اســتافیلوکوک اورئــوس  %8در
گــروه شــاهد و  %8/83در گــروه تســت بــود.

جدول  :2میانگین درصد پروتواسکولکس های مرده در گروه شاهد و تست در زمانهای مورد بررسی در رقت  1/64عصاره باکتریها
 5دقیقه

 10دقیقه

 20دقیقه

 40دقیقه

 60دقیقه

اشریشیا کلی
شاهد

5/70

6/10

6/20

6/40

6/50

تست
P

6/30

6/40

6/60

6/70

6/80

0/572

0/782

0/715

0/786

0/788

استافیلوکوک اورئوس
شاهد

5/20

5/30

5/40

5/70

6/00

تست
P

5/70

5/80

6

6/10

6/50

0/622

0/625

0/563

0/704

0/644

استافیلوکوک ساپروفیتیکوس
شاهد

6/90

7/50

8/00

8/50

9/00

تست
P

7/50

8/20

9/00

9/50

10/10

0/604

0/561

0/423

0/435

0/403

پروتئوس میرابیلیس
شاهد

4/84

5/03

5/27

5/40

5/95

تست
P

5/10

5/12

5/37

5/62

7/00

0/757

0/919

0/921

0/845

0/365

پسودوموناس آئروژینوزا
شاهد

6/00

7/00

8/6

9/50

10/00

تست
P

8/20

9/10

10/20

10/70

10/90

0/055

0/101

0/146

0/186

0/146
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تصویر  :1میانگین درصد تعداد پروتواسکولکس های مرده بر اثر رقت  1/1عصاره انواع باکتریها در  60دقیقه اول

بحث
مطالعــه حاضــر فعالیــت پاییــن اســکولکس کشــی عصــاره
باکتریهــای جــدا شــده از کیســت هیداتیــک را نشــان داد .بــه نظــر
میرســد بــا توجــه بــه اینکــه پــس از نفــوذ باکتــری زنــده بــه درون
کیســت و تکثیــر آنهــا ،بــه ســرعت پروتواســکولکس هــا از بیــن رفتــه
و از اجســاد آنهــا و ســایر یاختههــای نابــود شــده مایــع هیداتیــک
عفونــی شــده و در ادامــه کامـ ً
ا چرکــی و پنیــری و نهایتـاً کلســیفیه
میشــود؛ احتمــاالً عاملــی کــه منجــر بــه مــرگ پروتواســکولس هــا
میشــود تهاجــم مســتقیم باکتــری بــه پروتواســکولکس باشــد .یــا
ممکــن اســت احیانـاً مــوادی باشــد کــه زمانــی کــه انــگل زنده اســت
توســط آن تولیــد و باعــث محافظــت و زنــده مانــدن الرو میشــود و
بــا مــرگ آنهــا ایــن مــواد کــه ممکــن اســت مثـ ً
ا نوعــی آنزیم باشــد،
تولیــد نمیگــردد .ایــن موضــوع در مــورد کرمهــای ســاکن روده
تأییــد شــده کــه سیســتم آنزیمــی موجــود انــگل ســاکن روده ،زمانی
کــه زنــده اســت مانــع از تأثیــر آنزیمهــای گوارشــی روده بــر روی
آن شــده و از هضــم آن جلوگیــری میکنــد .اثــر کشــندگی باکتــری
زنــده بــر پروتواســکولکس در مطالعــه قبلــی فــاح و همــکاران []15
نیــز تأییــد شــده اســت کــه مواجهــه مســتقیم باکتریهــای زنــده
جــدا شــده از مایــع کیســت هیداتیــک بــا پروتواســکولکس هــای
زنــده در زمــان کوتاهــی آنهــا را از بیــن میبــرد .بنابرایــن ،تئــوری
فــوق تــا حــدودی تأییــد میشــود کــه باکتریهــای زنــده و کامــل
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بــا مکانیســمهایی و احتمــاالً بــا مــوادی پروتواســکولکس هــا را از
بیــن میبرنــد .لــذا بایــد روشــن شــود کــه ایــن مکانیسـمها چیســت
یــا آن مــواد کــدام اســت .از ایــن رو در مطالعــات بعــدی بررســی اثــر
سیســتمهای آنزیمــی باکتریهــا در ایــن زمینــه میتوانــد مفیــد
باشــد.
بــا توجــه بــه انتشــار جهانــی هیداتیــدوز و ایجــاد آلودگــی در اعضــاء
حســاس بــدن انســان و بــا وجــود اثــرات محــدود داروهــای موجــود
بــر روی ایــن بیمــاری تــا ســالهای اخیــر جراحــی تنهــا درمــان
کیســت هیداتیــد بــود [ .]16امــا امــروزه فقــط بــرای کیس ـتهای
پیچیــده ماننــد فیســتول هــای صفــراوی ،پارگــی در پریتــوان و...
جراحــی صــورت میگیــرد [ .]18 ,17مــواد مختلفــی هــم بــه عنــوان
درمــان دارویــی و هــم بــرای بــی خطــر نمــودن جراحــی از نظــر
نشــت الرو اســتفاده شــده کــه اغلــب کــم اثــر و دارای عــوارض ســوء
جانبــی بودهانــد .اســتفاده از مــواد شــیمیایی بــرای ازبیــن بــردن
پروتواســکولکس هــا در حیــن جراحــی کیســت هیداتیــک اغلــب
منجــر بــه ایجــاد عــوارض ســوء جانبــی در بافتهایــی مثــل کبــد
کــه کیســتها اغلــب در آن مســتقر هســتند ،میشــود و عواقــب
وخیمــی بــرای بیمــار میتوانــد در بــر داشــته باشــد .در نتیجــه
محــدود کــردن اســتفاده از ایــن داروهــا و اســتفاده از مــواد جدیــد
مثــل عصارههــای باکتریایــی وگیاهــی بــه عنــوان منابــع جایگزیــن
کــه ضمــن اثــر اســکولکس کشــی قابــل قبــول ،عــوارض ســوء

سرداری و همکاران
جانبــی را نداشــته باشــند مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .عوامــل
اسکولیســیدالی کــه اســتفاده ازآنهــا گــزارش شــده اســت شــامل:
پلــی وینیل-پیرولیــدون یــد ( ،%10 )PVPمخلوطــی از ســتریماید
 %1/5وکلرهگزیدیــن  ،%15اتیــل الــکل  ،%95پراکســیدهیدروژن
 ،%3نیتــرات نقــره  ،%0/5فرمالیــن  %2و ســالین  %30میباشــد
[ .]23-19در میــان عوامــل اسکولیســیدال مختلــف کــه درگذشــته
حمایــت میشــد ،فرمالیــن اولیــن مــادهای بــود کــه اغلــب اســتفاده
میشــد [ .]24ایــن مــاده کــه بــرای ســالهای متمــادی بــه
طورگســترده مــورد اســتفاده قرارمــی گرفــت ،مشــخص شــدکه
عاملــی خطرنــاک اســت و دارای خطــر توکسیســیتی سیســتمیک و
موجــد کالنژیــت اســکلروزان ثانویــه میباشــد [ .]25 ,20در نتایــج
مطالعــه  ،Hankinsدو مــورد مــرگ کــه یکــی دریــک زن جــوان بــه
علــت ایســت قلبــی کــه تقریب ـاً بالفاصلــه بعــد از تزریــق فرمالیــن
بــه کیســت کبــدی بــزرگ رخ داد و دیگــری در مــرد جوانــی کــه در
طــول حــذف کیســت بــزرگ کبــدی کــه در ارتبــاط بــا کیسـتهای
متعــدد صفاقــی بــود ،بعــداز اینکــه فرمالیــن بطــور تصادفــی بــه
حفــره صفــاق ریختــه شــده بــود ،توســعه شــدید پریتونیــت دیــده
شــد .بعــد ازایــن تجــارب ،از الــکل  %96بــه -جــای فرمالیــن
اســتفاده شــد [.]25
کاربامــات بنزیمیــدازول (آلبنــدازول و مبنــدازول) ،داروهــای
ضدکرمــی هســتند کــه مانــع تجمــع توبولیــن بــه میکروتوبــول هــا و
در نتیجــه اختــال درجــذب گلوکــز میشــوند [ .]26در دهــه 1970
اثبــات شــده اســت کــه درمقابــل مرحلــه الروی انــگل اکینوکوکــوس
گرانولــوزوس ،بنزیمیــدازول هــا مؤثــر هســتند [ .]27امــا جــذب
ضعیــف آنهــا درروده و توانایــی پخــش آنهــا در سراســر دیــواره
کیســت بــه مایــع کیســت محــدود اســت .بنابرایــن ،بــه نظرمی رســد
کــه عوامــل کموتراپــی تســکین دهنــده هســتند تــا درمانــی [.]28
ســالین هیپرتونیــک یکــی از معمول-تریــن عوامــل اسکولیســدال
درجهــان اســت .از دالیــل اصلــی اســتفاده از آن ایــن اســت کــه
اثــرات آن ،یــک شــیب اســمزی قــوی در سراسرغشــاء کوتیکولــی
ایجــاد میکنــد و همچنیــن یکــی دیگــر از مزیتهــای منحصربفــرد
آن ،چگالــی بــاالی آن میباشــد کــه جهــت ارزیابــی رقــت محلــول
درحفــره ،ارزیابــی حضورمناســب تمــاس محلــول بــا تمــام نقــاط
ضایعــه و بررســی کــردن بــرای حضــور ارتباطــات صفــراوی اســت
[ .]29اگرچــه ســالین هیپرتونیــک بــه عنــوان عامــل اسکولیســیدال
بــه مــدت  50ســال درغلظــت هــای مختلــف ( )%3-30و زمانهــای
مختلــف ( 5-30دقیقــه) اســتفاده شــده اســت ،امــا هیــج گزارشــی
دربــاره اینکــه کــدام غلظــت بــرای زمانهــای مواجهــه مناســب
اســت ،وجــود نــدارد [ .]30مشــخص شــده کــه غلظــت بــاالی
ســالین میتوانــد باعــث کالنژیــت اســکلروزان و تنگــی مجــرای
صفــراوی شــود [ .]30همچنیــن ســه مــورد ازپریتونیــت اســکلروزان

بعــد از شستشــوی صفاقــی بــرای جلوگیــری از هیداتیدوزیــس
ثانویــه واســیدوز متابولیــک و مــت هموگلوبینمــی در دو مــورد
گــزارش شــده اســت کــه از عــوارض ســتریماید میباشــد .در واقــع
عــوارض جانبــی حاصلــه از هرکــدام از ایــن مــواد ،اســتفاده از آنهــا را
محــدود ســاخته اســت [.]32 ,31
در واقــع یــک اسکولیســیدال ایــده آل بایســتی ســریعاً تأثیر گذاشــته
و بتوانــد تمــام پروتواســکولکس هــا را از بیــن ببــرد .و از طرفــی
عــوارض جانبــی سیســتمیک و موضعــی کمــی داشــته باشــد ولــی
اکثــر مــوادی کــه بــه عنــوان اسکولیســیدال اســتفاده میشــود بعضـاً
اثــرات کمــی داشــته و یــا اینکــه روی سیســتم مجــرای صفــراوی و
بافــت کبــد ،عــوارض منفــی زیــادی دارد.
در بررســی اثــر عصــاره باکتــری اشریشــیا کلــی و پروتئــوس
میرابیلیــس در غلظــت  1/4و عصــاره ســودوموناس در رقــت
 ،1/1پــس از گذشــت  60دقیقــه از زمــان تمــاس؛ بیــن میــزان
پروتواســکولکس هــای مــرده در گــروه شــاهد و مطالعــه تفــاوت
معنــی داری دیــده شــد .بــه نظــر میرســد تمــاس طوالنــی مــدت
عصــاره باکتریهــا بــا مکانیســم نامشــخصی پروتواســکولکس هــا را
از بیــن میبــرد لکــن شــاید ایــن موضــوع از نظــر کاربــرد بالینــی
ارزش کمــی داشــته باشــد زیــرا یــک مــاده اســکولکس کــش ایــده
آل بخصــوص بــرای اســتفاده در حیــن جراحــی بــرای کاهــش خطــر
نشــت و پخــش پروتواســکولکس در مــدت هرچــه کوتاهتــری تأثیــر
بگــذارد تــا بیمــار زیــاد تحــت بیهوشــی باقــی نمانــد .همچنیــن در
رقــت  1/8عصــاره ایــن باکتــری در همــه زمانهــای بررســی شــده،
تفــاوت درصــد پروتواســکولس هــای مــرده در دو گــروه شــاهد و
آزمایــش معنــی دار بــود.
در مــورد اســتفاده از عصــاره نتایــج در حــد انتظــار نبودنــد کــه
احتمــاالً ایــن نتایــج ضعیــف ممکــن اســت بــه دلیــل اســتفاده
از غلظــت نیــم مــک فارلنــد باشــد کــه میتــوان بــرای تهیــه
عصــاره از غلظــت مث ـ ً
ا ســه مــک فارلنــد اســتفاده کــرد و نتایــج را
مقایســه نمــود .در مطالعــه قبلــی [ ]15اثــر تمــاس باکتــری زنــده
بــر روی پروتواســکولکس بســیار مخــرب بــود کــه احتمــاالً مربــوط
بــه تأثیــر تخریبــی مســتقیم باکتــری بــر روی الرو باشــد .احتمــاالً
باکتریهــا بــا داشــتن رقابــت بــا متاسســتد بــر ســر کســب غــذا،
یــا ترشــح مــوادی بــر روی پیکــره الرو یــا ایجــاد تغییــرات pH
در اثــر فعالیتهــای بیولوژیــک خــود در درون کیســت ،یــا ایجــاد
مــوادی کــه بــه مــواد حیاتــی مــورد نیــاز الرو بانــد میشــوند یــا
نفــوذ مــوادی از باکتــری بــه الرو و بانــد شــدن بــا اجســام آهکــی
و غیــر قابــل مصــرف کــردن آنهــا بــرای الرو یــا بــا مکانیــزم هایــی
مثــل از بیــن بــردن آنزیمهــای ضــروری بقــاء الرو یــا غیــر قابــل
برداشــت و مصــرف کــردن مــواد ســوختی ســلولهای الرو باعــث از
بیــن رفتــن الرو میشــود.
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1395  زمستان،4  شماره،23  دوره،مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
علــوم پزشــکی همــدان کــه بخشــی از هزینــه ایــن مطالعــه را
 همچنیــن. صمیمانــه سپاســگزاری میشــود،تأمیــن کردنــد
از مســئولین محتــرم کشــتارگاه بروجــرد کــه در جمــع آوری
نمونههــای کیســت مســاعدت کردنــد و ریاســت و پرســنل
محتــرم آزمایشــگاه بیمارســتان تأمیــن اجتماعــی بروجــرد و مرکــز
تحقیقــات داروهــای گیاهــی رازی (معاونــت محتــرم تحقیقــات د
.ع پ لرســتان) بــه خاطــر مساعدتهایشــان قدردانــی میگــردد
الزم بــه ذکــر اســت نتایــج ایــن مطالعــه بــا منافــع نویســندگان
.هیچگونــه تعارضــی نداشــت

نتیجه گیری
نتایــج مطالعــه حاضــر حاکــی از تأثیــر ناچیــز عصــاره باکتــری در
از بیــن بــردن اســکولکس هــای زنــده اســت و مــرگ الروهــا در
کیســتهای عفونــی شــده میتوانــد بــه دلیلــی غیــز از تأثیــر
.فراوردههــای موجــود در عصــاره باکتــری عفونــی کننــده باشــد
سپاسگزاری
ایــن مقالــه از پایــان نامــه کارشناســی ارشــد انــگل شناســی تهیــه
 از معاونــت محتــرم تحقیقــات و فنــآوری دانشــگاه.شــده اســت

REFERENCES
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Abunna F, Fentaye S, Megersa B, Regassa A. Prevalence of bovine
hydatidosis in Kombolcha ELFORA abattoir, North Eastern Ethiopia.
Open J Anim Sci. 2012;2:281-6. DOI: 10.4236/ojas.2012.24038
Eckert J, Deplazes P. Biological, epidemiological, and clinical aspects
of echinococcosis, a zoonosis of increasing concern. Clin Microbiol
Rev. 2004;17(1):107-35. PMID: 14726458
Romig T. Epidemiology of echinococcosis. Langenbecks Arch Surg.
2003;388(4):209-17. DOI: 10.1007/s00423-003-0413-3 PMID:
12937989
Standker L, Beress L, Garateix A, Christ T, Ravens U, Salceda E, et al.
A new toxin from the sea anemone Condylactis gigantea with effect
on sodium channel inactivation. Toxicon. 2006;48(2):211-20. DOI:
10.1016/j.toxicon.2006.05.001 PMID: 16814340
Topcu O, Aydin C, Arici S, Duman M, Koyuncu A, Sen M. The effects
of various scolicidal agents on the hepatopancreatic biliary system.
Visceral Med. 2006;22(3):185-90. DOI: 10.1159/000094710
Kushwaha JK, Sonkar AA, Verma AK, Pandey SK. Primary
disseminated extrahepatic abdominal hydatid cyst: a rare disease.
BMJ Case Rep. 2012;2012. DOI: 10.1136/bcr.02.2012.5808 PMID:
22669859
Durgun Yetim T, Basoglu A, Taslak Sengul A, Yetim I, Serdar
Bekdemir O, Hokelek M. Comparison of the protoscolocidal
effectiveness of hypertonic saline, povidone-iodine and albendazole
solutions in an experimental lung hydatid cyst model. J Int Med Res.
2011;39(4):1230-8. PMID: 21986125
Eyüpoğlu B, Doğanay M, Reis E, Yüksek YN, Kulaçoğlu S, Kama NA.
The effects of scolocidal agents on hepatopancreaticobiliary system
“An experimenal study”. Turkish J Gastroenterol. 1999;10:280-6.
Caglar R, Yuzbasioglu MF, Bulbuloglu E, Gul M, Ezberci F,
Kale IT. In vitro effectiveness of different chemical agents on
scolices of hydatid cyst. J Invest Surg. 2008;21(2):71-5. DOI:
10.1080/08941930701883640
PMID:
18340623
Adas G, Arikan S, Kemik O, Oner A, Sahip N, Karatepe O. Use of
albendazole sulfoxide, albendazole sulfone, and combined solutions
as scolicidal agents on hydatid cysts (in vitro study). World J Gastroenterol. 2009;15(1):112-6. PMID: 19115476
Puryan K, Karadayi K, Topcu O, Canbay E, Sumer Z, Turan M, et al.
Chlorhexidine gluconate: an ideal scolicidal agent in the treatment of
intraperitoneal hydatidosis? World J Surg. 2005;29(2):227-30. DOI:
10.1007/s00268-004-7587-x PMID: 15650798
Tozar E, Topcu O, Karayalcin K, Akbay SI, Hengirmen S. The effects
of cetrimide-chlorhexidine combination on the hepato-pancreaticobiliary system. World J Surg. 2005;29(6):754-8. DOI: 10.1007/
s00268-005-7782-4 PMID: 15880274
Taran M, Karimi N, Abdi J, Sohailikhah Z, Asadi N. Larvicidal Effects
of Essential Oil and Methanolic Extract of Hymenocarter longiflorus
(Lamiaceae) Against Echinococcus granulosus. J Essential Oil Bear
Plant. 2013;16(1):85-91.
Mahon CR, Lehman DC, Manuselis JG. Textbook of diagnostic
microbiology. 5th ed. Philadelphia: Saunders; 2015.
Fallah M, Kavand A, Yousefi Mashouf R. Infected hydatid cysts
bacteria in slaughtered livestock and their effects on protoscoleces

16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.

degeneration. Jundishapur J Microbiol. 2014;7(6):e10135. DOI:
10.5812/jjm.10135 PMID: 25371792
Ormeci N. PAIR vs Ormeci technique for the treatment of hydatid
cyst. Turk J Gastroenterol. 2014;25(4):358-64. DOI: 10.5152/
tjg.2014.13018 PMID: 25254515
Buttenschoen K, Carli Buttenschoen D. Echinococcus granulosus
infection: the challenge of surgical treatment. Langenbecks Arch
Surg. 2003;388(4):218-30. DOI: 10.1007/s00423-003-0397-z
PMID: 12845535
Taran M, Azizi E, Shikhvaisi A, Asadi N. The anthelmintic effect of
Pistacia khinjuk against protoscoleces of Echinococcus granulosus.
World J Zool. 2009;4(4):291-5.
Besim H, Karayalcin K, Hamamci O, Gungor C, Korkmaz A.
Scolicidal agents in hydatid cyst surgery. HPB Surg. 1998;10(6):34751. PMID: 9515230
Langer JC, Rose DB, Keystone JS, Taylor BR, Langer B. Diagnosis and
management of hydatid disease of the liver. A 15-year North American
experience. Ann Surg. 1984;199(4):412-7. PMID: 6712316
Sayek I, Onat D. Diagnosis and treatment of uncomplicated hydatid
cyst of the liver. World J Surg. 2001;25(1):21-7. PMID: 11213152
Ayles HM, Corbett EL, Taylor I, Cowie AG, Bligh J, Walmsley K, et
al. A combined medical and surgical approach to hydatid disease: 12
years’ experience at the Hospital for Tropical Diseases, London. Ann
R Coll Surg Engl. 2002;84(2):100-5. PMID: 11995745
Yol S, Kartal A, Tavli S, Sahin M, Vatansev C, Karahan O, et al. Open
drainage versus overlapping method in the treatment of hepatic
hydatid cyst cavities. Int Surg. 1999;84(2):139-43. PMID: 10408285
Aggarwal AR, Garg RL. Formalin toxicity in hydatid liver disease.
Anaesthesia. 1983;38(7):662-5. PMID: 6869739
Hankins JR. Management of Complicated Hepatic Hydatid Cysts.
Ann Surg. 1963;158:1020-34. PMID: 14081536
Lacey E. Mode of action of benzimidazoles. Parasitol Today.
1990;6(4):112-5.
PMID:
15463312
Heath DD, Chevis RAF. Mebendazole and hydatid cysts. Lancet.
1974;304(7874):218-9.
Guidelines for treatment of cystic and alveolar echinococcosis in
humans. WHO Informal Working Group on Echinococcosis. Bull
World Health Organ. 1996;74(3):231-42. PMID: 8789923
Acunas B, Rozanes I, Celik L, Minareci O, Acunas G, Alper A,
et al. Purely cystic hydatid disease of the liver: treatment with
percutaneous aspiration and injection of hypertonic saline. Radiology. 1992;182(2):541-3. DOI: 10.1148/radiology.182.2.1732977
PMID: 1732977
Kayaalp C, Balkan M, Aydin C, Ozgurtas T, Tanyuksel M, Kirimlioglu
V, et al. Hypertonic saline in hydatid disease. World J Surg.
2001;25(8):975-9. PMID: 11571978
Momblano P, Pradere B, Jarrige N, Concina D, Bloom E.
Metabolic acidosis induced by cetrimonium bromide. Lancet.
1984;2(8410):1045.
PMID:
6149431
Baraka A, Wakid N, Yamout F. Methemoglobinemia during surgical
excision of hydatid cyst. Middle East J Anaesthesiol. 1980;5(8):50913. PMID: 7253942

358

Scientific Journal of Hamadan University of Medical Sciences
No 82, Volume 23, Issue 4

Original Article

In vitro Evaluation of the Effect of Bacterial
Extract, Isolated From Infected Hydatid Cysts, on
Protoscolex
Mohammad Sardari 1, Amirhossein Maghsood 2, Mohammad
Yousef Alikhani 3, Mohammad Fallah 4, *
MSc of Parasitology, Social Security Organization of Broujerd, Kowsar Hospital,
Broujerd, Iran
2
Associate Professor of Parasitology, School of Medicine, Hamadan University of
Medical Sciences, Hamadan, Iran
3
Professor of Microbiology, School of Medicine, Hamadan University of Medical
Sciences, Hamadan, Iran
4
Professor of Parasitology, School of Medicine, Hamadan University of Medical
Sciences, Hamadan, Iran
1

DOI: 10.21859/hums-23044

Received: 03.08.2016
Accepted: 18.12.2016
Keywords:
Bacterial Extract
Hydatid Cyst
Protoscolex
Scolicidal
Sonication
How to Cite this Article:
Sardari M, Maghsood A, Alikhani
M Y, Fallah M. In vitro Evaluation
of the Effect of Bacterial Extract,
Isolated From Infected Hydatid
Cysts, on Protoscolex. Sci J Hamadan Univ Med Sci. 2017;23(4):352359.DOI: 10.21859/hums-23044
© 2017 Hamadan University of
Medical Sciences.

* Corresponding author:Mohammad Fallah, Professor of Parasitology, School
of Medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran. E-mail:
fallah@umsha.ac.ir
Abstract
Introduction: To date, surgery has been the treatment of choice for hydatid cyst, with
regard to danger of leakage of hydatid cyst contents into viscera and production of
secondary cysts, after spread of protoscolices. Different scolicidal agents get injected into
cyst for preventing the secondary cyst production, which may cause different side effects in
host, especially in the surrounding tissues. In this research, the scolicidal effects of bacterial
extract isolated from infected hydatid cyst was evaluated.
Methods: In this experimental-laboratorial study, at first, isolation and identification of
the infecting bacteria of hydatid cyst were performed at the level of species. Then, total the
bacterial extract was prepared by sonication method, and serial dilutions (1.1, 1.2, 1.4, 1.8,
1.16, 1.32 and 1.64) were prepared using sterile saline as the solvent. The obtained alive
larvae at the times of 5, 10, 20, 40 and 60 minutes were placed in those dilutions and mean
of dead protoscoleces were determined using eosin exclusive staining method.
Results: The identified bacteria isolated from the infected hydatid cysts were as follows:
E. coli, Staphylococcus aureus, S. saprophyticus, Proteus mirabilis and Pseudomonas
aeruginosa. The extract of isolated bacteria at the mentioned times had no considerable
scolicidal effects. For example, the whole extract of P. aeruginosa after 60 minutes of
exposure showed a maximum of 13.17%. scolicidal effect.
Conclusion: The results of this study showed low scolicidal effect of bacterial extracts
isolated from hydatid cyst. Degeneration of scolices in infected cysts can be due to other
reasons than bacterial extract.

