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 خالصه 

 مقدمه
 گربه و سگ بدن از مدفوع همراه بهها تخم. شودمي ایجاد توکسوکارا تخم وسیله به توکسوکاریازیس

 ترینمهم از یكي احشایي مهاجر الرو سندرم. شوندمي کننده آلوده هفته چند از بعد و شوند،مي خارج

 کنیس توکسوکارا تخم وجود این با بوده، کتي و کنیس توکسوکارا تخم وسیله به شده های ایجادهبیماری

 کرم این هایتخم به آلوده آب و غذا مصرف با هاانسانرو  این از. دارد بیماری این ایجاد در بیشتری اهمیت

 .شوندمي مبتال کسوکاریازیستو بیماری به

 روش کار
حدودا  مكان هر از. گردید آوری جمع الرستان شهرستان پارک 61 از خاک نمونه 08 تعداد تحقیق این در

 معمولي، الک از استفاده با سپس. شد آوری جمع خاک متری سانتي 1-5 عمق تا و گرم 688 میزان به

 انجام جهت سپس. شد استفاده جداسازی جهت میكرون 150 الک از آن، از پس گردید جدا بزرگ ذرات

 .شد استفاده ساکارز با شناورسازی روش از خاک، از توکسوکارا تخم جداسازی و تغلیظ

 نتایج

 بوده، توکسوکارا تخم به آلوده پارک 5ساکارز  با شناورسازی روش با شده های بررسيپارک تعداد کل از

 . شد یافت توکسوکارا تخم 61 آلوده پارک تعداد این از که

 گیرینتیجه

 و قوانین وضعلزوم  لذا شودمي محسوب های زئونوزبیماری جمله ازتوکسوکاریازیس  آنجایي که از

 ضروری تر دقیق های تشخیصيروش از استفاده همچنین پارک داخل به سگ ورود عدم بر مبني مقرراتي

 .رسدمي نظر به

 کلمات کلیدی

 اشباع ساکارز ،توکسوکارا شیوع،

 .این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد پی نوشت:
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 مقدمه

 جمله از احشایي مهاجر الروهای سندروم یا توکسوکاریازیس

 آسكاریس توسط که رودمي شمار به زئونوز انگلي هایبیماری

 Toxocara) گربه آسكاریس و (Toxocara canis) سگ

cati) انمی این در که شودمي ایجاد Toxocara canis از 

-روده در موجود کرم هر .(6 ،6)است برخوردار بیشتری اهمیت

 را تخم زیادی تعداد تواندمي روزانه آلوده هایگربه و سگ ی

-مي خارج گربه و سگ بدن از مدفوع همراه به که کند آزاد

 تماس در همچنین آلوده آب و غذا مصرف با هاانسان شود،

 بیماری به کرم این هایتخم به ودهآل خاک با بودن

 برخي عقیده به حال این با .(5-1)شودمي مبتال توکسوکاریازیس

 تماس اثر در هاانسان به بیماری این انتقال احتمال محققان

 دفع تخم زیرا نیست، زیاد چندان حیوانات این اب مستقیم فیزیكي

 یمرحله به رسیدن برای گربه و سگ مدفوع همراهبه شده

 یدوره تا دارد نیاز زمان هفته 6 حداقل به زایيعفونت

 عنوان به خاک نتیجه در کند، سپری خاک در را انكوباسیون

 در ایویژه اهمیت توکسوکارا انگل هایتخم نگهداری مخزن

 و آلوده حیوانات با بودن تماس در .دارد بیماری این شارانت

. (1 ،5)شودمي انسان بدن به عفونت انتقال موجب آلوده خاک

 به نفوذ با و شده خارج آن از الروها روده، به تخم ورود از بعد

 ریه، کبد، به روده لنفاوی و خوني عروق طریق از روده یدیواره

 اطراف در سپس رسانند،مي نسوج از برخي. چشم ،مغز، قلب

 از هاآن جدایي اعثب که آیدمي وجودبه گرانولوم یک الروها

 محل و تعداد به هانشانه و عالئم تنوع. شودمي میزبان هایبافت

 الرو ژن آنتي به نسبت میزبان حساسیتي هایپاسخ و هاگرانولوم

 توکسوکاریازیس در بالیني شكل سه طورکلي به. دارد بستگي

 Visveral larva) احشایي مهاجر الروهای: شودمي بیان

migrans = VLM)،  چشمي مهاجر الروهای  (Ocular 

larva migrans = OLM )مخفي توکسوکاریازیس و 

(Covert toxocariasis = CT )کدام هر با آلودگي که 

 برای مختلفي هایروش. (7-9)دارد را خود به مخصوص عالئم

  توکسوکارا مخت جمله از هاکرم تخم فراواني و شیوع بررسي

 بوده اشباع ساکاروز هاروش این از یكي .دارد وجود خاک در

 نقاط از بیش و کم طور به کرم این تخم با هاخاک آلودگي که

 از بسیاری که جای تا. است شده گزارش کشور مختلف

 هایگونه تخم شیوع میزان که ددهنمي نشان ایران در مطالعات

 حال در خاک هاینمونه در داری معني طور به توکسوکارا

 نقاط در گرفته صورت تحقیقات که جای ان از .است افزایش

 از کشور مختلف نقاط بین زیاد اختالف بیانگر کشور مختلف

 راه اینكه به توجه با. (66 ،68)است کرم این تخم شیوع نظر

 انگل این تخم خوردن انسان به توکسوکارا تخم انتقال اصلي

 کننده آلوده اصلي منبع گربه و سگ که آنجایي از و باشدمي

 که است شده آن موجب باشندمي توکسوکارا تخم به هاخاک

 به ابتال خطر افزایش سبب هاانسان با گربه و سگ نزدیک ارتباط

 و سگ افزایش همچنین شود، توکسوکاریازیس بیماری

 خصوصا خانگي حیوانات نگهداری به تمایل و ولگردهای گربه

 انگل این تخم به به خاک آلودگي افزایش سبب گربه و سگ

 انگليهای بیماری بهداشتي اهمیت به توجه با. (66-66)شومي

 این تخم شیوع از دقیقتر آگاهي جهت و توکسوکارا خصوصا

 خاک در توکسوکارا تخم شیوع بررسي به که شدیم آن بر کرم

 6179 سال در ایران جنوب الرستان، شهرستانهای پارک

  .بپردازیم

 کار روش

 هدف با 6179 سال طي در مقطعي - توصیفي یمطالعه این

 شهرستان جویم و اوز الر،های شهرهای خاک آلودگي بررسي
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 طور به تحقیق این در. گرفت انجام توکسوکارا انگل به الرستان 

 در هابچه بازی محل 61 از خاک نمونه 08 تعداد تصادفي

. گردید آوری جمع انالرست شهرستان سطح عموميهای پارک

 متری سانتي 1-5 عمق تا و گرم 688 میزان به حدودا مكان هر از

 شناسي انگل زمایشگاهآ به انتقال از بعد. شد آوری جمع خاک

 در ساعت 60 مدت به هانمونه جهرم، پزشكي علوم دانشگاه

 معمولي، الک از استفاده با سپس. گردید خشک اتاق دمای

 میكرون 658 الک از آن، از پس دگردی جدا بزرگ ذرات

 و تغلیظ انجام جهت سپس. شد استفاده جداسازی جهت

 با شناورسازی روش از خاک، از توکسوکارا تخم جداسازی

-65). شد استفاده (sheathers sugar floatation)ساکارز

 هر از گرم 68 میزان به ساکارز با شناورسازی روش در. (69

 محلول سي سي 688 با و شد ریخته ایشیشه ارلن یک در نمونه

. گردید مخلوط اپلیكاتور با دقیقه 68 مدت به شده اشباع ساکارز

 را درشت ذرات و ریخته سي سي 5های فالكن در هانمونه سپس

 محلول از مجددا. گرددمي خارج لوله از آمده، باال بالفاصله که

 ایجاد لوله باالی در محدب سطح یک تا کرده اضافه لوله به

 65 و داده قرار لوله دهانه روی 66*66 المل یک سپس شود

 المل دقیقه 65 از بعد. شد داده قرار ساکن جا یک در لوله دقیقه

 پس. شد بررسي نوری میكروسكوب با و گذاشته الم یک روی

 به محتویات و شد شسته مقطر آب با المل و الم مشاهده، از

 و گردید سانتریفیوژ دقیقه در دور 6588 شتاب با دقیقه 5 مدت

 در. شد داده انتقال میكروتیوب به سانتریفیوژ هایلوله از سپس

 به و شدند ریخته %1 پتاسیم کرومات دی در هانمونه نهایت،

 بهتر تشخیص و اسپوروالسیون مانجا نظر از هفته یک مدت

 بررسي جهت هاایزوله تمام. گرفتند قرار بررسي مورد ها،انگل

 قرار مطالعه مورد Acid-fast اختصاصي آمیزیرنگ با تكمیلي

 تمامي نوری، میكروسكوپ نمودن کالیبره از بعد. گرفتند

 دسترس در تشخیصيهای کلید به توجه با و گیری اندازه هاانگل

 .شدند هویت تعیین

 نتایج

 پارک الر، پارک: از بودند عبارت بررسي موردهای پارک

 بوستان ملي، باغ پارک محمدی، پارک شهر، پارک حاشیه،

 مشفق، پارک نوروزی، پارک جنگلي، پارک الله، پارک صبا،

 هرم، پارک فیش، ده پارک ، محله پارک کودک، پارک

 روی بر هاآن يفیایغراج موقعیت که یاسین پارک و نخل پارک

 . (6 شكل) است شده داده نشان شكل

 

 مناطق فارس استان ،  شهرستان  الرستان جغرافیایي منطقه تصویر -7شکل

 * عالمت با آلودگي بدون مناطق و  عالمت با آلودگي با بررسي مورد

 . است شده مشخص

 پارک: شامل پارک 5 بررسي موردهای پارک تعداد بین از

 نخل پارک و هرم پارک ملي، باغ پارک کودک، پارک شهر،

 توکسو تخم به( % 65/16) آلوده ساکارز با شناورسازی روش با

 است بوده تخم تا 16 شده یافتهای تخم تعداد. بود کارا

 . (6شكل)
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 الرستان، های شهرستانپارک خاک در کارا توکسو تخم تصویر -2شکل

 6179 سال در ایران جنوب

 بیشترین تخم 7 تعداد با شهر پارک های آلودهپارک بین در

تعداد  بیشترین بررسي مورد فصول بین در. داشت را آلودگي

 تخم تعداد کمترین و تخم 66 با تابستان فصل در شده یافت تخم

 (.1است )شكل  بوده تخم 1 تعداد با زمستان فصل در شده یافت

های پارک خاک در فصول ترتیب به کارا توکسو تخم شیوع -9شکل

 6179 سال در ایران جنوب الرستان، شهرستان

 بحث

 از که بوده های زئونوزیبیماری جمله از توکسوکاریازیس

 هاانسان و حیوانات در آلودگي ایجاد باعث خاک طریق

بدن  وارد کرم این الرو توکسوکارا تخم خوردن با. شودمي

 فتاریگر باعث بدن مختلف اندام رفتن با سپس شودمي انسان

 ایجاد بیماری ترینمهمجمله  از شودمي بدن مختلف اعضای

 نام راچشمي  و پوستي و احشایي توکسكاریازیستوان مي شده

 از منطقه هر خاک آلودگي وضعیت بررسي جمله از .برد

 تجمع مناطق و هاپارک. شودمي محسوب بهداشتيهای اولویت

 شدن لودهآ برای خطر پر مناطق جمله از شهر هر در عمومي

 بیماری این به کردن بازی حال در کودکان خصوصا افراد

 صورت کشور مختلف مناطق در متعددی مطالعات. باشندمي

 یامطالعه طي در همكاران و محمدی 6176 سال در. است گرفته

 اراک شهر عموميهای پارک خاک لودگيآ بررسي به

 که کردند بیان اشباع ساکروز روش از استفاده با هاآن پرداختند

 بودند، آلوده(  %1/61) پارک 6 بررسي مورد پارک 65 بین از

 روش با حاضر تحقیق در شده گزارش آلودگي میزان با که

 و داغي قره 6176 سال در همچنین. (66) داشت تطابق ساکاروز

 در خاک آلودگي میزان بررسي به یامطالعه طي همكاران

 روش از استفاده با هاآن پرداختند، تبریز شهر عموميهای پارک

 از که کردند گزارش %51/7 را لودگيآ میزان اشباع ساکروز

 تطابق و بود کمتر حاضر تحقیق در شده گزارش آلودگي میزان

 یامطالعه طي همكاران و رنجبری 6176 سال در .(60) نداشت

 شهر عموميهای پارک در توکسوکارا تخم فراواني بررسي به

 بیان اشباع ساکروز روش از استفاده با هاآن پرداختند شیراز

( %65)پارک 1 بررسي مورد پارک 68 مجموع از که کردند

 اضرح تحقیق در شده گزارش آلودگي میزان از که بودند آلوده

 همكاران و برنجي یمطالعه طي. (67) نداشت تطابق و بود کمتر

 خاک در توکسوکارا تخم شیوع بررسي به مشهد و خاف در

 تخم به آلودگي شیوع هاآن پرداختند شهدمهای پارک

 آلودگي میزان از که کردند اعالم %65/66 را توکسوکارا

. (61)نداشت تطابق و بود کمتر حاضر تحقیق در شده گزارش

 میزان بررسي به ایمطالعه طي همكاران و حشمت 6175 سال در

 پرداختند، اصفهان شهر عموميهای پارک در خاک آلودگي

 را آلودگي میزان اشباع ساکروز روش از استفاده با هاآن

 در شده گزارش آلودگي میزان از که کردند گزارش 11/65%

 6171 سال در. (68) نداشت تطابق و بود کمتر حاضر تحقیق

 خاک آلودگي بررسي به ایمطالعه طي همكاران و نژاد رضا
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 جهرم شهرستانهای کودک مهد و ابتدایي مدارس ها،پارک 

 لودگيآ میزان اشباع ساکروز روش از استفاده با هاآن. پرداختند

 در شده گزارش آلودگي میزان از که کردند گزارش %6 را

 میزان بودن بیشتر. (68)است بوده کمتر خیلي حاضر تحقیق

 شد انجام تحقیقات اکثر به نسبت تحقیق این در آلودگي

 این در تر بیش ولگردهای گربه و سگ وجود بیانگر تواندمي

 این از يحاک نویسنده شخصي تجربیات همچنین. باشد مناطق

 تریضخیم گسترش باید الم روی بر الرو مشاهد جهت که بود

 .گردد تهیه نمونه از

 پیشنهادات

 زئونوزهای بیماری جمله از توکسوکاریازیس کهي آنجای از

 آلودگي معرض رد کودکان خصوصا افراد و شودمي محسوب

 و سگ افزون روز افزایش همچنین باشند،مي بیماری این به

 سبب منزل، در گربه و سگ از نگهداری و ی ولگردهاگربه

 وضع لزوم لذا شود،مي توکسوکاریازیس به ابتالخطر  افزایش

 و هاچمن داخل به سگ ورود عدم بر مبني مقرراتي و قوانین

های روش از استفاده همچنین کودکان بازی محلهای پارک

 . رسدمي نظر به ضروری تردقیق تشخیصي
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 Abstract 

Introduction: Toxocariasis is caused by toxocara egg. The eggs, present in dog and 

cat feces, become infectious within weeks after they are deposited in the local 

environment. Visceral Larva Migrans (VLM) is one of the major diseases caused by 
eating Toxocara canis and Toxocara cati eggs, in which Toxocara canis is more 

significant. Human consumed this worm is affected by toxocariasis. Humans become 

infected by food and contaminated water.  
Materials and Methods: In this study, 80 soil samples from 16 parks were collected 

from larestan. From each place about 200 gram and up to a depth of 5-3 cm of soil was 

collected. Subsequently, large particles were removed using a conventional sieve. 

Afterward, a 150-micron beaker was used for separation. Then, to carry out the 

concentration and separation of Toxocara eggs from the soil with saturated sucrose 

method, was used. 

Results: Of the total number of parks surveyed, 5 parks (31.25%) 
contaminated with Toxocara eggs by saturated sucrose (sheathers) method 

and the number of eggs found was 32. 

Conclusion: Toxocariasis is one of the zoonotic diseases. It is necessary to 

establish rules and regulations for not entering the dogs into parks. A more 

definitive diagnosis seems essential. 
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