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  اَللهم اَخرِجني من ظُلُمات الوهمِ واَكرِمني بِنُورِ الفَهمِ 
 كلُومن علَينا خَزائانشُر ع و حمتَكر لَينا اَبوابح عافت ماَلله  

  بِرَحمتك يا اَرحم الرّاحمينَ
  
  
ریی ا از  ن  ی  وردگارا، خارج  ا م ی  و  ور    دار  

ج ران  ت را و ب ی ر شای  ما  ت  وردگارا، ب د ر ت را     ی دا
بان ن و ای  با  ن 

  
  
  

ي مؤلـف،   دوست عزيز، اين كتاب حاصل دسـترنج چنـدين سـاله   
تكثير و فروش آن بـه هـر شـكلي بـدون     . مترجم و ناشر آن است

غيراخالقـي، غيرقـانوني، غيرشـرعي و    كـاري    اجازه از پديدآورنـده 
ي اين عمل نادرست،  كسب درآمد از دسترنج ديگران است، نتيجه

آمـدهاي نـاگوار در    اعتمادي در جامعه و بـروز پـي   موجب رواج بي
  .گردد زندگي و محيط ناسالم براي خود و فرزندانمان مي

 بياييد به حقوق ديگران احترام بگذاريم
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ه   ؤف ط   :ن 
ها فرمانروايان واقعي روي كـره   انگل«سخن خود را با جمالتي برگرفته از كتاب 

تــرين و  برجسـته (كـه نويسـنده كتـاب كـارل زيمـر       يكـنم جـاي   شـروع مـي  » زمـين 
جهاني را مجسم كنيد كه در آن : نويسد مي) حوزه علوم ارنگ ترين روزنامه شده شناخته

. كشـانند  ها را به سمت نابودي مـي  كنند و آن يها ذهن ميزبان خود را كنترل م انگل
ها استادان جنگ شيميايي و استتار هسـتند   ها انگل جهاني را مجسم كنيد كه در آن

جهاني را مجسم كنيد كـه در  . هاي ميزبان پنهان كنند توانند خود را با مولكول و مي
. آن انگل هستند هاي ي كه اكثر گونهدهند، جهان ير تكامل را تغيير ميسها م آن انگل

ترين شكل حيات بر روي كره زمين  ها نه تنها موفق كند كه انگل كارل زيمر فاش مي
  ... . اند هستند بلكه عمالً عامل تشكيل جنسيت بوده

در واقـع چكيـده برخـي نكـات و جـداول      شناسـي   تاب الگوريتم ميـانبر انگـل  ك
جامع و مـا طراحـان    شناسي شناسي جامع، كرم ياخته بندي شده سه كتاب تك طبقه
ترين زمـان   ترين منبع براي مرور مطالب در كم اين كتاب مهم. باشد شناسي مي انگل

ارشد و دكتري تخصصي مطالعه ايـن   به تمام داوطلبان كارشناسي. ممكن خواهد بود
صـورت   شناسي اولين كتاب تـأليف شـده بـه    انگل الگوريتم. كنم منبع را پيشنهاد مي
  . باشد مهم ميجداول و نمودارهاي 

در پايان از تمامي عزيزان از جمله استاد عزيزم دكتر مهـدي محبعلـي، همسـر    
گرانقدرم خانم دكتر نسرين سهرابي، خانم مريم آرده و آقاي مهنـدس اقبـال شـرقي    

 . كمال تشكر و قدرداني را داشته باشم

  
  
  

  وحيد رييسي
Vahidraissi66@gmail.com 
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اولبخش

شناسیکرم



شناسیاصطالحات انگل

ــده)Parasite(انگل  اي کــه در داخــل یــا خــارج بــدن موجــود  موجــود زن

ــري  ــان(دیگ ــزرگ )میزب ــه ب ــل ک ــر و متکام ــت  ت ــر اس ت

.کندزندگی می

انگل خارجی

)Ecto-Parasite(

هـایی کـه در سـطح خـارجی بـدن میزبـان زنـدگی        انگل

هستند مثل شپش )infestation(آلودگیکنند و مولدمی

.و کک و کنه

انگل داخلی

)Endo-Parasite(

کننـد و  هایی که در درون بـدن میزبـان زنـدگی مـی    انگل

ايهاي رودهکنند مثل کرممی)infection(عفونتایجاد

انگل اختیاري

)Facultative(

هایی که توانـایی زنـدگی آزاد یـا انگلـی دارنـد مثـل       انگل

، میکرونمانژیلوئیدس استرکورالیسواسترنگلریا، 

هـایی کـه بـراي ادامـه زنـدگی بایـد در داخـل و یـا         انگل)obligatory.p(انگل اجباري 

خارج بدن میزبان زندگی کنند مثل تریکوموناس

)متناوب(انگل موقت 
Temporary or

Intermittent

هایی کـه فقـط قسـمتی از زنـدگی خـود را در بـدن       انگل

.کنند مثل زالو، پشـه، عوامـل مولـد میـاز    میزبان طی می

temporary(انگل موقتی  or intermittent parasit(  مثـل

ها، تنها بـراي مـدت کوتـاهی از میزبـان     ها و یا ساسپشه

هـاي  انگـل .کننـد تغذیه کرده و سپس میزبان را ترك می

مــــوقتی را اغلــــب بــــا نــــام شــــکارچیان کوچــــک 

)micropredators(این نام بر این اساس بـر  .کنندیاد می

آن هــا گذاشــته شــده اســت کــه ایــن موجــودات بــه روي

کننـد و یـا ایـن کـه در     هاي متفـاوتی حملـه مـی   میزبان

.کنندهاي متفاوت به یک میزبان تهاجم میزمان

هایی که تمام یا قسمت مهمی از دوران زندگی خـود را  انگل)Permanent(انگل دائمی 

هیمنولیپیس ناناکنند مثل اکسیور، در بدن میزبان طی می

انگل تصادفی

)accidental or incident(

طور تصادفی یا اتفـاقی وارد بـدن میزبـان    هایی که بهانگل

شـوند و در ایـن   غیر از میزبان اصـلی و واقعـی خـود مـی    

هـا تغییـر خواهـد کـرد و     املی طبیعـی آن صورت سیر تک

دیپلیـدیوم  مثل .کنندصورت اتفاقی، انسان را آلوده میبه

، الرو توکسوکارا کنیس، فاسیوال هپاتیکـا، مرحلـه   کنینوم

الروي تنیا سولیوم، الرو تریشینال اسپیرالیس

انگل تک میزبانه

)monoxenous(

هایی که سیر تکاملی خود را در بدن یک میزبان طی انگل

هیمنولیپیس ناناکنند مثل آسکاریس لومبریکوئیدس، می

ــه  ــد میزبانــــ انگــــــل چنــــ

)Heteroxenous(

هایی که سیر تکاملی خود را در بدن چند میزبان طی انگل

کنند مثل فیلرها، اکثر ترماتودهامی

سستودها

فصل اول
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انگل اتوهتروگزن

)Auto heteroxenous(

زمان هم میزبان اصـلی و هـم میزبـان    انگلی که انسان هم

باشد مثل تنیا سولیومواسط می

زا هستند مثل آنتامبا هیسیتولیتیکاهایی که براي انسان، بیماريانگلانگل پاتوژن

ايهاي رودهدر انسان مثل اکثرا آمیب)همزیست(هاي کومنسال انگلانگل ساپروفیت

انگل سرگردان

)Erratic(

هایی که بر اثر وجود عوامل مختلـف ازجملـه درمـان    انگل

اي میزبـان از محـل زیسـت اصـلی     میزبان، اختالالت روده

شوند جا جایگزین میخود به نقاط دیگر بدن رفته و در آن

مثل آسکاریس لومبریکوئیدس، فاسیوالهپاتیکا

ذرات:مثـل .اسـت  موجودي که اشتباها انگل تلقـی شـده  )Mendacious(انگل کاذب

ها و پالكچربی با تخم کرم

انگل غیرواقعی یا دفعی

)coprozoic(

اي که بدون ایجاد عفونت در میزبان از دستگاه گونه غریبه

.گرددگوارش عبور کرده و دفع می

هـا بـر روي بـدن بنـدپایان     حشراتی که مرحلـه نابـالغ آن  )parasitoid(شبه انگل 

تکامــل منجــر بــه مــرگ میزبــان بــوده و پــس از بلــوغ و 

هـایی کـه تخـم خـود را در الر و     گردنـد مثـل مگـس   می

.گذارندحشرات دیگر می

.کنندهایی که در داخل بافت زندگی میبه انگل)Histozoic(بافت زیست 

آسیب رساندن یک انگل کومنسال به میزبان خودش مثل )parasitism(انگلی شدن 

هسیتولیتیکاآنتامبا
Parasite mix or parasite

conosis
.شودبه انباشتگی انگل در یک میزبان عمومی گفته می

هوازي جریان

)stream lining(

هـا از  دلیـل نـاتوانی در سـاخت آن   به موادي که انگـل بـه  

.کندمیزبان خود دریافت می
Compromised hostدفاع دلیل کاهش به تسلیم شدن میزبان در مقابل انگل به

.شوددالیل مختلف گفته میمیزبان به
Coelozoicهـا  هایی که در داخل روده و محوطـه سـایر انـدام   به انگل

.شودکنند گفته میزندگی می

کنــد، اي کــه انگــل در آن زنــدگی مــیبــه موجــود زنــده)host(میزبان 

.شودگفته می

میزبان نهایی یا قطعی 

)Definitive host(

را در خـود  )شکل بالغ انگل(مرحله جنسی به میزبانی که

.دهدجاي می

میزبان واسط

)intermediate host(

در)شکل الروي انگـل (به میزانی که مرحله غیرجنسی  را

اوقـات بیشـتر از   میزبان واسـط گـاهی  .دهدخود جاي می

برد مثل انسان در ماالریا و میزبان نهایی از بیماري رنج می

.یداتیکیا انسان در کیست ه

میزبان کاذب 

)spurious host(

وقتی انگلی توسط میزبـانی خـورده شـود و بـدون تغییـر      

از راه مدفوع میزبان دفـع شـود مثـل کاپیالریـا هپاتیکـا،      

ــه از    ــاي منتقل ــلیوم، نماتوده ــا، دیکروس ــیوال هپاتیک فاس

ــاك  ــکاریس لومبریکوئیـــدس(راه خـ ــرم-آسـ ــاي کـ هـ

)تریکوسفال-قالبدار

اختصاصیمیزبان 

)specific host(

که انگل فقط قادر بـه ادامـه حیـات در یـک نـوع      زمانی

.میزبان باشد

میزبان انتقالی 
(paratenic or transport host)

میزبانی کـه انگـل زنـده درون آن زنـدگی کـرده و دچـار       

شـود و بـراي موجـودي    گونـه تکثیـر و تکـاملی نمـی    هیچ

فــورمیس مــونیلی-زاسـت مثــل آنیـزاکیس  دیگـر عفونــت 

مونیلی فورمیس
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11سستودها

میزبان مستعد

)susceptible host(

صـورت  میزبانی که آمادگی و توانایی پـذیرش انگـل را بـه   

.مطلوب دارد

.راحتی توسط انگل آلوده نشودمیزبانی که به)(refractoryمیزبان سرسخت 

گـردد  مـی میزبانی که انگل عالوه بـر رشـد متکامـل نیـز    )permissive(میزبان خوب 

مثل شیستوزوما

میزبانی که در سیر تکاملی انگل جاي انسان را بگیرد و یـا  )Reservoir(میزبان مخزن 

هر جانداري ازجمله انسان اگـر مبـتال بـه انگلـی بشـود و      

مثـل  .بتواند آن را به سایر افراد یا حیوانات منتقـل نمایـد  

آرمـادیلو  تریپانوزوم کـروزي در  -تریشینال در سگ و گربه

)گورکن آمریکایی(

مهره که باعث انتقال عامل انگلی از یـک  به موجود زنده و بی)vector(ناقل 

ناقلین .شودشود گفته میدار به میزبان دیگر میمیزبان مهره

.توانند مکانیکی و یا بیولوژیکی باشندمی

شـود  باعث انتقال عامل انگلی بدون تغییر می:ناقل مکانیکی

تقال کیست آنتامبا هیسیتولیتیکا توسط مگس خانگیمثل ان

باعث انتقال عامل انگلی بـا تغییـر و تکامـل    :ناقل بیولوژیکی

شود مثل پشـه آنوفـل در انتقـال پالسـمودیوم کـه هـم       می

اختصاصی است و هم پس از ورود، قابلیت آلـودگی را بـراي   

میزبان دیگري نـدارد و نیـز بالفاصـله پـس از ورود، توانـایی      

.باشدیجاد آلودگی و انسداد را دارا میا

شود که داراي عفونـت انگلـی خفیـف    به میزبانی گفته می)carrier(حامل 

علت مصونیت نسـبی کـه در وي ایجـاد    بوده و معموال به 

مثـل حـاملین کیسـت آنتامبـا     .بینـد اي نمـی شده صدمه

.کنندهیستیولیتیکا که کیست دفع می

اگر شخصی کامال درمان شود و دوباره مبتال گردد به ایـن  )Reinfection(عفونت مجدد 

.گویندReinfectionحالت 

ابتالي مجدد یک فرد آلوده به یک انگل، قبل از درمان یـا  )Autoinfection(خودآلودگی 

تر ابتالي فرد درمان نشده به انگلی کـه بـه   عبارت دقیقبه

در این نوع آلودگی، اگر منبع آلودگی .آن دچار شده است

مثـل  .گوینـد مـی Autoinfectionخود فرد باشد، بـه آن  

ور، ، اکسیهیمنولیپیس نانا،نژیلوئیدس استرکورالیسواستر

تنیا سولیوم، کریپتوسپوریدیوم پارووم 

Autoinfection اســترونژیلوئیدس (ممکــن اســت داخلــی

ــیس  ــترکورالیس،کاپیالریا فیلیپینسـ ــا  )اسـ ــد و یـ باشـ

و یا هـم داخلـی و هـم    )انتروبیوس ورمیکورالیس(خارجی

.باشد)تنیا سولیوم(خارجی 

عفونت مضاعف

)Super infection(

ل مبتالسـت دوبـاره مبـتال    اگر شخصی کـه بـه یـک انگـ    

ــد را      ــودگی جدیــ ــود آلــ ــل شــ ــان انگــ ــه همــ بــ

Superinfectionگویند.

ــا بازگشــت   ــت برگشــتی ی عفون

)Retroinfection(عفونت

اگر فرد به انگل مبتالست و عفونـت از از خـارج بـه بـدن     

کـه بـه آن   )Reinfectionنـوعی از  (دوباره برگشت کنـد  

گفته Retroinfectionعفونت برگشتی یا بازگشت عفونت

ــی ــودم ــورالیس، (ش ــوس ورمیک ــترنژیلوئیدس انتروبی اس

).استرکورالیس
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بندي و حروف نشانهرده

زیرخانوادهخانوادهزیرراستهراستهزیرردهردهبنديرده

eaiaidainaideainaeحروف نشانه

ها به انسان هاي انتقال کرمانواع راه

مثالها به انسانکرمهاي انتقالی انواع راه

soil)منتقله از طریق خاك  transmitted)تریکوسفال-دارهاي قالبالرو کرم-اسکاریس

Arthropod)منتقله از طریق بندپایان  transmitted)دیپلیدیوم کینوم-پیوك-فیلرها

snail)وسیله حلزون منتقله به transmitted)فاسیوالها-شیستوزوماها

Food)وسیله غذا منتقله به transmitted)تریشینال-تیناسولیدم-نتیاساژیناتا

ــتقیم   ــاس مس ــق تم ــه از طری contagious)منتقل

transmitted)

همینولیس نانا-اکسیور

اسپیرومتراهاي انواع گونه

توضیحاتهاي اسپیرومتراانواع گونه

در آسیا و اروپاها ترین گونهشایعاریناسی-هوگوتی-مانسونی

ترین گونه در آفریقاشایعتایلري

ترین در جهانشایع-ترین عامل اسپارگاتوزیسمهم-شایع در آمریکامانسونیئدس

ترین گونه اسپیرومترا در جهانترین و خطرناكگستردهپرولیفروم

ها تودسدر سرسانانواع مواد پیام

رسان که تاکنون از مواد پیام

جدا شده استستودها 
مثال

هیمنولیپس نانا-اکینوکوك گرانولوزوس-دیفیلیوبوتریوم التوماستیل کولین

هیمنولیپس نانااکتوپامین-دوپامین-نفریننوراپی

دیفیلیوبوتریوم التوم-دیپلیدیوم کنینوم-هیمنولیپس ناناسروتونین

اکینوکوك گرانولوزوس-هیمنولیپس نانانوروپپتید

سستودهامتابولیسم

توضیحاتستودهاسمتابولیسم در 

کربوهیدرات
.ترین مولکول غذایی براي تأمین انرژي در سستودها استگلوکوز مهم

.دهدوزن خشک سستودها را تشکیل می%50گلوکز 

پروتئین
.دهدوزن خشک سستودها را تشکیل می45-30%

.گیردانتقال فعال صورت میها به سستود از طریق انتقال اسید آمینه

.دهدوزن خشک سستودها را تشکیل می%5-20هاچربی

ناتامترادف هیمنولیپیساسامی

مینوتااسامی مترادف سستود هیمنولیپس دي

کرم نواري موش صحرایی و شهريتنیا مینیماتنیا فالو پانکتانا
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تعداد بند در انواع سستودها

هیمنولیپس نیوتاهیمنولیپس ناناتنیا سولیومتنیا آسیکاتیاتنیا ساژیناتاستودس
دیپلیدیوم 

کنینوم

50-800180-8002001000-3001000-20001000تعداد بند

میزبان اصلی و واسط انواع سستودها
میزبان واسطمیزبان اصلیستود

گاوفقط انسانتنیا ساژیناتا

گراز وحشی-میمون-بز-گاو-خوكفقط انسانآسیاتیکاتنیا 

گراز-آهو-خرس-خوك-انسانفقط انسانتنیا سولیوم

نداردجوندگان-انسانهیمنولیپس نانا

)ناقل طاعون(کک گزنوپسیال کئوپیس )اتفاقی(انسان -جوندگانمینوتاهیمنولیپس دي

)شپش آرد تریبولوم(سوسک آرد 

)اتفاقی(انسان -خوارانو علفگوسفند سانانسگ و سگاکینوکوك گرانولوزوس

انسان-خصوص گوسفندخواران بهعلفسانان و روباهسگ و سگپسسمولتی)تنیا(اکینوکوك 

اکینوکوك مولتی 

لوکوالریس

Red)سانان و روباه قرمز سگ

fox) روباه قطبی(Arctic Fox)

)اتفاقی(انسان -جوندگان

)اتفاقی(انسان -)آگوتی-پاکا(جوندگان گوشتخواران وحشیاکینوکوك اولیگارتروس

Busg)زارسگ بوتهاکینوکوك وجلی dog) اتفاقی(انسان -)آگوتی-پاکا(جوندگان(

انسان -سانانسگ و سگدیپلیدیوم اکنینوم

)اتفاقی(

شپش سگ-)کتنوسفالوس کنیس(کک سگ 

)پولکس ایریتانس(شپش انسان 

گراز -وارانگوشتخ-انساندیفیلیوبوتریوم التوم

(mangoose)دارمیمون پوزه

سیکلوپس:الرو مرحله اول

هاي آب شیرینماهی:الرو مرحله دوم

سیکلوپس:الرو مرحله اولگوشتخواراناسپرومترا

-ماهی-مار-قورباغه:الرو مرحله دوم

پرندگان-انسان

Ratموش و هیمنولیپس نانا فراترنا

آلوده انسان به این سستود 

گرددنمی

Tribolium)سوسک آرد  confusatum)

)کتنوسفالیدیس کینس(کک 

)گزنوپسیالکئوپیس(کک ناقل طاعون 

)تنیاها(اندازه الرو در انواع سستودها 

اندازه الرومرحله الرويسستود

Teania Crassicepsسیستی سرکوس لونگی کولیسmm1

Teania taenia formisفاسیوالریس(استروبیلوسرکوس(cm1

Teania asiaticaوسیروتروپیکالیسmm8

Teania hydatigenaسیستی سرکوس تنوئی کولیسcm6

Teania brauniسنوروسcm6-4

Teania multicepsسنوروسCm2-5/0

ترین منطقه از نظر آلودگی سستودها شایع

اکینوکوك گرانولوزوستنیا آسیکاتیکاتنیا سولیومتنیا ساژیناتاسستود

بولیويتایوانمکزیکاتیوپیترینشایع
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هاي تشخیص اکینوکوك گرانولوزوس انواع روش

)کیست هیداتید(هاي تشخیص اکینوکوك گرانولوزوس در انسان روش

بررسی میکروسکوپیک کیستترین روشقطعی

Elisa+وسترن بالت بهترین روش تشخیص ایمونولوژیک

IFAروش تشخیص ایمونولوژیکترین حساس

Arc-5ژنضد آنتیAbترین شاهد تشخیص کیستاختصاصی

)Bژنآنتی(کیلو دالتونی 8ژنآنتیکیستAgترین مهم

فاقد کاربرد تشخیصیي تخم در مدفوعمشاهده

انواع محل کیست اکینوکوك گرانولوزوس در قلب 

تغییرات الکتروکاردیوگراممحل کیست در قلب

Pتغییر در موج دیواره دهلیزها

P-Rيتغییر در فاصلههادیواره بطن

Tواژگون شدن موج نزدیک نوك قلب

انواع کیست هیداتید 

ها و عوارض مشابهبیماريانواع کیست هیداتید

تومورهاي شکمی-تومورهاي بدخیم-هاي آمیبیآبسهکبدي

مدیاستنتومورهاي -اکتینومایکوزیس-سلریوي

سارکوم-استئومیلیت-سلاستخوانی

سیتی سرکوز سلولزه-تومورهاي مغزيمغزي

اندازه انواع مراحل الروي سستودها

مرحله 

الروي
پروسرکوئید

سیستی 

سرکوئید
تتراتریدیومپلروسرکوئید

سیستی 

سرکوزیس

مترمیلی9-10مترسانتی2مترسانتی1-2مترمیلی1میکرون50-60اندازه

:باشدترتیب زیر میترین محل استقرار الروسیستی سرکوزسلولزه در انسان بهشایع•

هاي زیرجلديبافت-1

عضالت -2

چشم-3

هاي مغزبطن-4

بافت مغز-5

مقایسه شیوع و اندازه برخی سستودها

هیمنولیپیس نانا:کننده انسان در جهانترین سستود آلودهکوچک•

اکینوکوکوس شیکوئیکوس:ین تمام سستودهاسستود در بترین کوچک•
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اکینوکوکوس گرانولوزوس:ترین سستود آلوده کننده پستاندارانکوچک•

اکینوکوکـوس شـیکوئیکوس و سـپس    :ترین سستود آلوده کننده جونـدگان کوچک•

مولتی لوکوالریس

دیفیلیوبوتریوم التوم:ترین سستود آلوده کننده انسان در جهانبزرگ•

تنیا ساژیناتا:ترین سستود آلوده کننده انسان در ایرانرگبز•

اکینوکوکوس گرانولوزوس:ترین سستود آلوده کننده انسان در ایرانشایع•

اکینوکوکوس گرانولوزوس:ترین سستود آلوده کننده در ایرانخطرناك•

تنیا سولیوم:ترین کرم بالغ سستودي آلوده کننده انسانخطرناك•

اکینوکوکوس مولتی لوکوالریس:فونت کرمی آلوده کننده انسانترین عخطرناك•

نوع آنمی در انواع سستودها 

دیفیلیوبوتریوم التومدیپلوگونوپوروس گراندیسسستود

هیپوکروم ماکروسیتنورموکروم نورموسیتنوع آنمی

)تنیا(افتراق انواع سستودها 

از نظر ژنتیکینظر اسکولکسازشناسیاز نظر ریختمشابهت تنیا آسیاتیکا

تنیا ساژیناتاتنیا سولیومتنیا ساژیناتاسستود

اندازه تخم در برخی سستودها

سستود
دیفیلیوبوتریوم 

التوم
تنیا ساژیناتا

هیمنولیپس 

مینوتادي
هیمنولیپس نانا

دیپلیدیوم 

کنینوم

−اندازه تخم µ60 70− µ30 40− µ60 80− µ30 50− µ25 40

رستلوم و قالب در برخی سستودها ویژگی

انواع خانواده در راسته 

سستودي

cyclophylidae

مثالهاي روستلوم و قالبویژگی

Taenidea

رستلوم در اسکولکس غیرقابل انقباض•

حلقه قـالب چکـش ماننـد    2اکثراً داراي •

(hammer-shaped)

تنیا سولیوم

اکینوکوك گرانولوزوس

Hymenopodidae
رستلوم قابل انقباض و ارتجاع•

(Thorn-shaped)قالب خار شکل •
هیمنولیپس نانا

Dipylididae
(retractable)رستلوم قابل انقباض و ارتجاع •

(Thorn-shaped)هاي خار شکل قالب•

دیپلیدیوم کنینوم

ژیوکسیوالپاسکواله

Anoplocephalidae
برتیالفاقد رستلوم و قالب•

اینرمیکا پسیفر

Davaineidae
رستلوم قابل ارتجاع•

(T-shapped)شکل Tها قالب•
رایلیه تنیا

Mesocestoidae•مزوسستوئیدسفاقد رستلوم و قالب
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شکل رحم در برخی سستودها 

Cyclophylidae مثالرحمشکل

تنیا ساژیناتاهاي جانبیداراي ساقه میانی حاوي شاخهخانواده تنیده

Transvers)هاي عرضی رحم حاوي لولهخانواده هیمنولیپیده Tube)هیمنولیپل نانا

خانواده دیپلیدیده
صورت کیسه عرضی مملو از کیسه تخـم  رحم به

(egg sac)

دیپلیدیوم کنینوم

برتیال استودريجایگزین شدهParuterineهاي رحم اغلب با اندامآنوپلوسفالیدهخانواده 

خانواده داوانیده
egg)هـاي تخـم   رحم اغلب با پاکـت  Pouches)

جایگزین شده

رایلیه تنیا

مزوسستوئیدسParuterinهاي رحم حاوي اندامخانواده مزوسستوئیده

انواع مراحل الروي در سستودها 

داوایندههاآنوپلوسفالیدههادیپلیدیومهاهیمنولیپستنیاهاستود

مرحله الروي
سیستی 

سرکوزیس

سیستی 

سرکوئید

سیستی 

سرکوئید

سیستی 

سرکوئید

سیستی 

سرکوئید

)اسپیرومترا-دیفیلیوبوتریوم(راسته سودوفیلیده هامزوسستوئیدهسستود

مرحله الروي
سیستی سرکوئید:مرحله اول

تتراتریدیوم:دوممرحله 

پروسرکوئید:مرحله اول

پلروسرکوئید:مرحله دوم

درمان انواع سستودها

کرم (سستود 

)بالغ

داروهاي انتخابی 

)درمان(
)الرو(سستود 

داروي انتخابی 

)درمان(

البندازول جراحی)الرو(اکینوکوك گرانولوزوس پرازیکوانتلتنیا ساژیناتا

تنیا سولیوم 

)کرم بالغ(
مبندازول)الرو(اکینوکوك مولتی لوکوالریس پرازیکوانتل

پرازیکوانتل)الرو(پس پس مولتیتنیا مولتی

جراحیاسپیرومترامانسونیپرازیکوانتلهیمنولیپس نانا

هیمنولیپس 

مینوتادي

پرازیکوانتل
)سیتی سرکوز عصبی(تنیا سولیوم 

ــل +پرازیکوانتــــ

دگزامتازون

دیپلیدیوم 

کنینوم

پرازیکوانتل
جراحی)هاي بطن مغزکیست(تنیا سولیوم 

دیفیلیوبوتریوم 

التوم

ــولیوم  پرازیکوانتل ــا سـ ــت(تنیـ ــاي کیسـ هـ

)پارانشیمی مغز

ــدازول  +البنــــــ

دگزامتازون

جراحی)هاي چشمیکیست(تنیا سولیوم 

جراحی)هاي زیرجلديکیست(تنیا سولیوم نیکوزامیدمزوسستوئیدس
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ویژگی الرو اسپارگانوم 

)اسپارگانوم(هاي الرو اسپیرومترا ها و مشخصهبرخی از ویژگی

اسکولکس الرو شبیه کرم دیفیلیوبوتریوم التوم بوده و گاهی اوقات با کرم گینـه در آفریقـا اشـتباه    

.شودگرفته می

Caseous)ي پنیـري  در هنگام جدا کردن الرو از چشم اغلب یـک تـوده   mass)  در اطـراف آن

.شوددیده می

.شودهاي عصبی اشتباه گرفته میالرو اسپارگانوم گاهی اوقات با رشته

.باشدالرو فاقد قالب و رستلوم بوده و داراي دم دو زبانه می

)کیست آلوئوالر(و)سنوروس(ویژگی الروها 

اي اکینوکوك مولتی لوکوالریسهاي کیست حبابچهویژگی
کیست سنوروس تنیا هاي ویژگی

سپسمولتی

)فیبروزي(ي ادوانتیس فاقد الیه•

ي ژرمینال و فاقد پرتو اسکولکسفاقد الیه•

ــاك• ــتودي خطرنـ ــرین الروسـ ــدرت (تـ داراي قـ

)متاستاتیک

فاقد کیست دختر و کپسول زایا•

هاي متعدد از الیه اسکولکس•

.گرددطور مستقیم ایجاد میژرمینال به

دیفیلیوبوتریدم التومبررسی سیر تکاملی 

طول دورهسیر تکاملی سستود دیفیلیوبوتریوم التوم

هفته1-3)دار کوراسیدیومایجاد الرو مژه(دار شدن تخم در آب جنین1

هفته2-3)سیکلوپس(پوست تبدیل کوراسیدیوم به الرو پروسرکوئید در بدن سخت2

هفته4بدن ماهیتبدیل الرو پروسرکوئید به الرو پلروسرکوئید در3

هفته3-5تبدیل الرو پروسرکوئید به کرم بالغ در بدن گوشتخواران مثل انسان4

درمان گیاهی سستودها 

اکینوکوك گرانولوزوسهیمنولیپس ناناتنیاساژیناتاسستود

Peganumعصاره اسپند عصاره گیاه شنبلیلهعصاره سرخسدرمان گیاهی Hatmapa

درمان و تشخیص تنیاسولیوم 

هاي پارانشیمی و فعال مغزکیستهاي بطنی مغزکیستتنیا سولیوم

MRICTتشخیص scan

دگزامتازون+البندازول جراحیدرمان

درمان سستودها

ستودهاس•

پرازیکوانتل←ايروده

بافتی

اغلب البنداوزل

پرازیکوانتل←پسپس مولتیسمولتی

مبندازول←مولتی لوکوالریس
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ویژگی قالب در برخی سستودها

ویژگی قالبستود

−هااندازه قالبتنیا سولیوم µ130 .باشدبوده و شبیه اشعه خورشید می170

.ها داردبلندترین قالب را در بین اکینوکوكاکینوکوك اولیگارتروس

ترین قالب در بین سستودهاکوچکاکینوکوك مولتی لوکوالریس

.ترین ردیف قالب را بر روي روستلوم خود داردبیشدیپلیدیوم کنینوم

هاي اکینوکوکوس مقایسه انواع گونه

هاي اکینوکوکوسي انواع گونهمقایسه

اولیگارتروسوجلیمولتی لوکوالریسگرانولوزوس

آمریکاي مرکزي و هولوآرکتیکجهانیانتشار

جنوبی

آمریکاي 

جنوبی

سانانگربهزارسگ بوتهسانانسگسانانسگمیزبان اصلی

کیستیکپلیکیستیکپلیايحبابچهايتک حفرهشکل کیست

--++متاستاز

عضالتکبدکبدکبد و ریهمحل کیست

mm5-2mm2/1mm5/5-4mm2/2طول کرم بالغ

3533تعداد بند

50-5065-303060-50تعداد قالب

30-5045-1570-2535-80تعداد بیضه

خلفقدامخلفقدام و خلفموقعیت بیضه

قدامخلفقدامنزدیک خلفمنفذ تناسلیمحل

منشعباي و طویلغدهفاقد انشعابمنشعبشکل رحم

نسبت بند بارور به 

طول بدن

1

3

1

2

2

3

1

1

)تینا(الرو و کرم بالغ مقایسه انواع 

ستوداندازه کرم بالغتعداد انشعابات رحمیاندازه الرو

cm610-6m5-1تنیا هیداتیژنا

mm620-11m2-1تنیا اوویس

cm114-8m2تنیا پیزیفورمیس

cm19-5cm60-15تنیا تنیه فورمیس

cm520-14m1-5/0پسستنیا مولتی
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عالیم بالینی انواع سستودها

بیماريعالمت اصلی

سوزش و خارش مقعدتنیا ساژیناتا

.ترین علت مرگ هیدروسفالی استشایع-سیتی سرکوزیس عصبیتنیا سولیوم

اسهال شدیددیپلیدیوم کنینوم

)آنتامبا فراژیلیسهمانند دي(اسهال موکوسی هیمنولیپس نانا

)آنمی پرنشیوز(خونی مگالوبالستیک کمدیفیلیوبوتریوم التوم

هاي زیرجلدي ناشی از وجود الروندولاسپیرومترا

)از نظر پزشکی فاقد اهمیت(عالیم گوارشی خفیف مینوتاهیمنولیپس دي

بررسی فیزیولوژي سستودها

tegumentوظایف 

دفع مواد زائد-تنظیم اسمزي-جذب مواد غذایی

میزبانها و سیستم ایمنی محافظت کرم در برابر آنزیم-گوارش مواد غذایی

هاي دفاعی میزبانمقاومت در برابر واکنش

وظایف میکروتریکس

افزایش سطح جذب-افزایش فعالیت آمیالزي میزبان

ممانعت از عمل تریپسین و کیمیوتریپسین و لیپاز میزبان

هاي صفراوي میزبانها و نمکجذب کاتیون

وظایف سیتون
ساختن میکروتریکس

هاتشکیل قالب

بادي کالکارئوس

کالکارئوس بادي در سستودها

وظایفساختار

پروتئین-کربنات کلسیم-فسفات کلسیم

DNA-RNA-لیپید-الکالن فسفاتاز

ساکاریدهاموکوپلی-کربنات منیزیوم

جـذب اسـید و خنثـی    (افزایش طول عمـر کـرم   •

)کردن کمپلمان

هـا و دي  یـون -محل ذخیره فسـفات (متابولیسم •

)کربناکسید 

تولید انرژي و عامل رنگ سفید و استحکام کرم•

است(Ca)ترین یون و عنصر موجود در کالکارئوس بادي کلسیم مهم•

شکل اسکولکس در انواع سستودها 

شکل اسکولکسستودسشکل اسکولکسستودس

شکلمکعبیمینوتاهیمنولیپس دي)کروي(شکل گالبیتنیا ساژیناتا

)کروي(شکل گالبیپستنیا مولتیچهارگوشتنیا سولیوم

شکللوزيدیپلیدیوم کنینومکرويتنیا آسیاتیکا

شکل)بادامی(دوکی دیفیلیوبوتریوم التومکروياکینوکوك گرانولوزوس

شکلقاشقیاسپرومترامانسونیکرويهیمنولیپس نانا

کرويبرتیال استودريمستطیلی شکل و پهنمزوسستوئیدس
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طول عمر انواع سستودها 

ستود
س

تنیا 

ساژیناتا

تنیا 

سولیوم

دیفیلیوبوتریوم 

التوم

اکینوکوك 

گرانولوزوس

هیمنولیپس 

مینوتادي

هیمنولیپس 

نانا

ل عمر
طو

30-25

سال
هفته1-3ماه1-2ماه5-30سال25حداکثر سال25

)سن(افراد مبتال به انواع سستودها 

گروه سنی مبتالیانسستودگروه سنی مبتالیانسستود

سال6-10کودکان هیمنولیپس ناناسال20-40افراد تنیا ساژیناتا

سال20-30افراد تنیا سولیوم
هیمنولیپس 

مینوتادي
سال8-10کودکان 

سال20-40افراد دیفیلیوبوتریوم التومسال20-30افراد اکینوکوك گرانولوزوس

ماه6-سال5/3کودکان دیپلیدیوم کنینومسال23-65افراد اکینوکوك مولتی لوکوالریس

عوارض ایجاد شده توسط انواع کیست اکینوکوك گرانولوزوس

عوارض ایجاد شدهانواع کیست هیداتید

یرقان-فرسایش عروق خونی-افزایش ورید پورت-هپاتومگالیکیست کبدي

پنوموتراکس-قلبافزایش ضربان-آسم-دار و خونیخلط کفکیست ریوي

هذیان گویی-ايافزایش فشار درون جمجمه-صرع جکسونیکیست مغزي

درد کلیوي-وريهماچ-تب متناوب-سوزش ادرارکیست کلیوي

شکستگی و نرمی استخوانکیست استخوانی

محل قرارگیري منفذ تناسلی در انواع سستودها 

محل قرارگیري منفذ تناسلیسستود

همراه با سوراخ رحمی)سطح شکمی(در وسط بند دیفیلیوبوتریوم التوم

و فاقد سوراخ رحمی)سطح شکمی(در وسط بند مزوستوئیدس لینه آتوس

مینوتاهایمنولیپس نانا و دي
اکثـراً در قـدام و   (طـور مـنظم   در یک سمت بند به

)سمت چپ

نامنظم و نامرتبطور در یکی از طرفین بند بههاتنیاها و اکینوکوك

در هر دو سمت بنددیپلوگونوپورس گراندیس-دیپلیدیوم کنینوم

نحوه جذب مواد در سستودها 

ي ورود و استفاده مواد مورد نیاز سستودهانحوه

ادغام در ساختمان گلیکوکالیکس:گاالکتوزATPانتشار با واسطه :گلوکوز

انتشار تسهیل شده:پیریمیدینپورین و انتقال فعال:اسیدهاي آمینه
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