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مقدمه-1فصل 

این انگل نماتد روده اي سگ . استناشی از توکسوکارا بیماري انگلی "توکسوکاریازیس

توکسوکارا کنیس : توکسوکارا شناسایی شده است که عبارتند ازگونهدو . و گربه است

Toxocara canis (T. canis) سگ هاست و توکسوکارا کتی روده کوچک که نماتد

Toxocara cati (T. cati)1(گربه هاستروده کوچککه نماتد(.

انتهاي (دارد و در رأس mm 3-2و قطر cm 15-5کرم بالغ توکسوکارا ابعادي به طول 

.)2(انی می دهداحیه سري کرم شکل پیکین است که به نـداراي دو باله واضح در طرف) سري

ید می کند که لتخم تو200.000ماده روزانه حدود توکسوکارا تخم زاست و هر کرم کرم 

یط می شوند و اگر در دما و رطوبت مناسب قرار ــتوسط مدفوع سگ و گربه دفع شده و وارد مح

.)1(هفته جنین دار می شوند2- 3گیرند، مثل بقیه تخم هاي آسکاریدها در عرض 

تخم هاي توکسوکارا شبیه تخم هاي آسکاریس می باشند ولی بزرگتر و گردتر و داراي 

و . میکرون است75×85اندازه تخم هاي توکسوکارا کنیس . لبومینوئیدي نازکتري هستندآشش پوش

حال آنکه حداکثر اندازه تخم هاي . میکرون می باشد65× 70قطر تخم هاي توکسوکارا کتی 

از تخم هاي مقاوم در برابر تخم هاي توکسوکارا). 2(میکرون است 75×50بارور آسکاریس 
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می توانند به طور نسبی در شرایط محیطی سخت نظیر یخ ست، به طوري کهشرایط محیطی ا

.)1(بیش از حد، زنده بمانندPHزدگی و رطوبت و 

تخم هاي توکسوکارا با مدفوع سگ ها و گربه دفع می شود :چرخه زندگی توکسوکارا

تبدیل می و در محیط مساعد از نظر حرارت و رطوبت تکامل می یابد و به تخم هاي عفونی زا 

این تخمها در طبیعت ممکن است به وسیله . می باشند(L3)3شوند که داراي الرو مرحله 

میزبان هاي مختلف خورده شوند که میزبان ها به طور کلی سه دسته می باشند، شامل میزبان هاي 

یا میزبان هاي (PARATINIC)می باشد، میزبان هاي پاراتنیکهاو گربههااصلی که سگ

میزبان اتفاقی انگل است و این انگل در انسان که از قبیل انواع پرندگان و پستانداران و نتقال ا

مسیر ، این انگل به وسیله سگ ها خورده می شودهايوقتی که تخم. انسان کامل نمی شود

در توله سگ ها، الروها در روده باریک از . فرق کندممکن استبا توجه به سن سگتکاملی آن 

خارج می شوند و پس از ورود به جریان خون ورید باب به کبد و از آنجا به قلب راست هاتخم

می دهند و در انجامو سپس ریه منتقل می شوند و بخشی از تکامل الروي را در ریه حیوان 

نهایت الروها به قسمت باالیی دستگاه تنفس کشیده شده و از ناحیه حلق وارد دستگاه گوارش می 

. عد از مدتی به کرم هاي بالغ تبدیل می شوندشوند و ب

در این حیوانات الروها پس از . مسیر تکاملی الروها در ماده سگ هاي بالغ متفاوت است

مثل عضالت به صورت آنکپسوله باقی می ماند و پس از باردار شدن ییعبور از روده در بافت ها

توله سگ به طوري که. دنتقل می شوالروها فعال شده و از طریق جفت به جنین من،سگ ماده

به همین . هایی که از مادران آلوده به دنیا می آیند در اوایل تولد آلوده به توکسوکارا خواهند بود

جهت توله سگ ها از نظر اپیدمیولوژي و انتشار عفونت توکسوکارا در طبیعت نقش عمده تري 
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بان هاي پاراتنیک مثل مرغ و جوجه وقتی که تخم هاي توکسوکارا در طبیعت توسط میز. دارند

خورده می شود، الروها در روده این میزبان ها از تخم خارج شده و در بافت هاي این حیوانات 

الروها در بدن این حیوانات باقی .تکامل روده اي ندارنددر این حیوانات جایگزین می شوند ولی 

مل روده اي الروها در این میزبانتکا. شوندمی مانند تا وقتی که به وسیله میزبان نهایی خورده می 

.دنو به کرم بالغ تبدیل می شوشدهانجام

تخم هاي جنین دار توکسوکارا وقتی به وسیله انسان خورده می شوند، الروها در داخل 

اکثر . روده انسان خارج شده و پس از نفوذ از روده و ورود به وریدهاي باب به کبد می رسند

بافت جایگزین می شوند و اگر از سد کبدي عبور کنند از طریق جریان وریدي به الروها در این 

اگر از سد ریوي عبور کنند وارد . ریه می رسند و ممکن است در این بافت جایگزین شوند

خون می شوند و از این طریق در بافت هاي مختلف از جمله مغز و چشم منتشر گردش عمومی 

انسان معموالً چند هفته تا چند ماه زنده اند و در نهایت توسط الروها در بافت هاي. می شوند

انسان قادر به دفع تخم هاي توکسوکارا نیست، چونکه الرو . سیستم ایمنی انسان از بین می روند

.)1،2(قادر به تکمیل دوره بلوغ خود و تبدیل شدن به کرم بالغ در روده نمی باشند

انتشار جهانی واز نماتدهاي منتقله از خاك استتوکسوکارا:پیدمیولوژي توکسوکاراا

عفونت انسانی توکسوکارا تقریبا در تمام مناطق دنیا به ویژه مناطقی که داراي اب و هواي . دارد

این انگل نه تنها در کشورهاي . ، گزارش شده استو گربه ها فراوانندو سگ ها استگرمسیري 

شورهاي توسعه یافته نیز انتشار دارد، به طوري که در کتمامی بلکه در شایع است، در حال توسعه 

آلودگی هاي انسانی بیشتر در کودکان .برخی از این کشورها شایع ترین عفونت کرمی انسان است

(risk factors)مهمترین فاکتورهاي خطر . به ویژه کودکان سنین پایین گزارش شده است



٤
توکسوکاراتخم لودگی خاک ھای پارک فدک قزوین بھبررسی آ

تماس نزدیک و (pet)به عنوان دست آموز نگهداري سگ و گربه: توکسوکاریازیس عبارتند از

ورود آزادانه سگ ها و ،کودکاندر (pica)خاك خواري ، )به ویژه توله سگ ها(با این حیوانات

عدم رعایت بهداشت در انگل زدایی گربه ها به زمین هاي زراعی و پارك هاي عمومی و 

.)1(می باشدسبزیجات خام 

هفتگی دیده می 24ربه ها و توله سگ ها در سن بیشترین شیوع توکسوکارا در بچه گ

توله سگ ها ممکن است از طریق خوردن شیر مادر و از طریق بندناف در دوران جنینی .شود

.)1،2(مادر آلوده می شوندآلوده شوند، بچه گربه ها نیز از طریق خوردن شیر 

گل به همراه آب، راه اصلی آلودگی انسان به توکسوکارا خوردن تخم هاي عفونی زاي ان

دارند، بیشتر در (pica)کودکانی که عادت به خاك خواري . سبزیجات و دست هاي آلوده است

ت ـخوردن گوشخواري باانسان ممکن است از طریق گوشت. معرض آلودگی به این انگل می باشند

.)1(دد و مرغ به این انگل آلوده شوفنـیک مثل گاو، گوسـخام یا نیم پز میزبان هاي پاراتن

در . محیط زیست انسان به طرق مختلف ممکن است با تخم هاي این انگل آلوده شود

مناطقی که سگ ها و گربه هاي ولگرد به فراوانی وجود دارند و این حیوانات به آسانی وارد زمین 

هایی که کهمچنین، در پار. هاي کشاورزي می شوند، آلودگی مدفوعی سگ و گربه اتفاق می افتد

و فاقد حصار می باشند، سگ هاي ولگرد ممکن بودهل شهرها و یا حاشیه شهرها واقع در داخ

در جوامعی که داشتن سگ و گربه . است وارد پارك ها شده و سبب آلودگی محیط پارك ها شوند

به عنوان دست آموز رواج دارد و این حیوانات به همراه صاحبان خود وارد محیط هاي مختلف از 

آلودگی به تخم توکسوکارا در پارك هاي . ی شوند، بالقوه آلوده کننده می باشندجمله پارك ها م

ونه هاي به طوري که، میزان آلودگی نم. مطالعه شده، گزارش شده استيشهري در اکثر کشورها
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درصد، امریکا 3/60تا 4/17برزیل بین یک مقاله مروري از تخم توکسوکارا در بهخاك پارك ها 

3/63تا 6/6درصد  و آسیا 5/54تا 3/30درصد،  افریقا 1/87تا 13رصد،  اروپا د6/20تا 4/14

معموال الودگی شدید محیط به تخم توکسوکارا در کشورهاي با اب و . درصد گزارش شده است 

).1(هواي معتدل مثل آلمان و ژاپن بیشتر است

قرار توط به مرحله اسبیماریزایی توکسورا در انسان مرب:توکسوکاریازیسبیماریزایی

اطراف الروهایی که در بافت هاي بدن انسان به دام می افتند، به . الروها در بافت هاي انسان است

واسطه انفلتراسیون سلول هاي دفاعی، گرانولوما تشکیل می شود که بارزترین سلول هاي دفاعی 

تشکیل . ی معروف استائوزینوفیل ها می باشند که به همین جهت به گرانولوماي ائوزینوفیل

الروهاي توکسوکارا مقادیر زیادي پروتئین هاي . ستاساس بیماریزایی توکسوکاراگرانولوما 

به ویژه تولیدپاسخ هاي ایمنی سبب تحریک گلیکوزیله ایمونولوژیک تولید می کنند که 

ماي ن. شوندمی IgEو تولید آنتی بادي هاي پلی کلونال و پاسخ اختصاصی هاائوزینوفیل

هسیتوپاتولوژیک مشخص ضایعات گرانولومایی شامل ائوزینوفیل ها و سلولهاي غول آساي چند 

د نمی شوایجاد در کبد با فراوانی بیشترگرانولوها . و کالژن می باشد) هیستوسیت ها(هسته اي 

تظاهرات . شوندایجادو بافت هاي چشمی نیز است در ریه ها، سیستم عصبی مرکزيولی ممکن 

و در عضومحل استقرار الروها ، عضو درگیر و انعکاسی از شدت عفونتتوکسوکاریازیسینیبال

).3(می باشدانگلپاسخ میزبان به 

، این عفونت سبب نتایج مطالعات بر روي عفونت هاي توکسوکارا در موش نشان می دهد

ختصاصی علیه ي النفوسیت ها و تولید آنتی بادي هاBمی شود که سبب تحریک IL4تولید
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باعث کشیده شدن ائوزینوفیل ها از مغز استخوان IL5با تولید دیگراز طرف. این انگل می شود

).2(به بافت آلوده می شود

از عفونت بدون عالمت تا آسیب شدید ارگان ها در انسان طیف بالینی توکسوکاریازیس

توصیف وکسوکاریازیس انسانی سندرم بالینی در رابطه با تچهار.متفاوت استو عالیم شدید

:شده است، شامل

که بیماري (Visceral Larva Migrans=VLM)الرو مهاجر احشایی -1

.سیستمیکی است که در اثر مهاجرت الرو به ارگانهاي عمده ایجاد می شود

که محدود به چشم و (Ocular Larva Migrans=OLM)الرو مهاجر چشمی-2

.عصب اپتیک می باشد

.(Covert Toxocariasis=CT)مخفی توکسوکاریازیس-3

4-Common toxocariasis

سال دیده می 2-7معموال در بچه هاي این فرم بیماري : توکسوکاریازیس احشایی

به دنبال خوردن بافت هاي نپخته دیده می شود که معموالًنیز در بزرگساالن در شرق آسیا .شود

و ، بزرگی و درد ناحیه کبدموال با تبمعVLMسندرم . ایجاد می شودمیزبان هاي پاراتنیک 

یافته هاي . تظاهر می یابد) سرفه و دیس پنه، برونکواسپاسم(عالیم تنفسی تحتانی مثل 

شامل هایپرگاماکلوبینیمی، افزایش تیتر ایزوهماگلوتنین آنتی ژن گروه VLMآزمایشگاهی در 

کبد ارگان عمده . مثبت است، سرولوژي)نوفیلیبه ویژه ائوزی(، آنمی، لکوستیوز Bو Aخونی 

یعات ضادر برخی بیماران ممکن است، .قرار می گیردVLMاحشایی است که تحت تاثیر 

ترتظاهرات کم شایع. اگزما و واسکولیت دیده شودجلدي مثل خارش پوست، کهیر و
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درگیري سیستم عصبی . شامل سندرم نفروتیک، میوکاریت و آرتریت می باشدتوکسوکاریازیس،

کن است به مننژیت ائوزینوفیلی، میلیت و واسکولیت مغزي و نوریت اپتیک منتهی شود و مم

.)1(تظاهرات درگیري سیستم عصبی محیطی شامل رادي کولیت و فلج اعصاب جمجمه اي است

است، اما نقش VLMیافته بالینی شایعی در (wheeze)گرچه خس خس سینه یا ویز 

نتایج برخی مطالعات اپیدمیولوژیک . کننده آسم مشخص نیست توکسوکارا به عنوان عامل ایجاد 

نشان می دهد که بین ویز یا آسم و سرولوژي مثبت توکسوکارا رابطه وجود دارد و حال آنکه 

عالئم شبه آسم می تواند نتیجه . نتایج برخی مطالعات دیگر چنین رابطه اي را نشان نداده است

نقش در سالهاي اخیر براي آتوپی ناشی از انگل فرض شده مهاجرت الروها به ریه باشد اما این 

علیرغم آنکه بیان شده است که عفونت انسانی با کرم هاي انگلی ممکن است در مقابل . است

بیماري هاي آلرژیک و آتوپی پیشگیري کننده باشد ولی اطالعاتی در مورد اینکه در معرض بودن 

.)1(آسم می شود، وجود نداردبه توکسوکارا سبب کاهش خطر خس خس سینه و 

همراه با  اپی لپسی و تغییرات رفتاري و نقص ادراکی گزارش VLMدر CNSدرگیري 

توکسوکارا ممکن است به عنوان کوفاکتور براي تشنج هاي ایدیوپاتیک و مخصوصاً در . شده است

. کانونی شودوجود گرانولوما در مغز ممکن است سبب بروز تشنج . اپی لپسی پارشیال عمل کند

شد رابطه بین سرولوژي مثبت توکسوکارا و انجام Akyolتوسط 2007مطالعه اي که در سال 

.)1(اپی لپسی مشاهده نشد

سال دیده 5/7معموال در بچه هاي بزرگتر با میانگین سنی :توکسوکاریازیس چشمی

داده می شوند، سال تشخیص 16دربیماران زیر OLMموارد هاي % 80علیرغم آنکه . می شود

این بیماري با فراوانی بیشتري در مردان . این بیماري به خوبی در افراد بالغ شناسایی شده است
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Wilderیا توکسوکاریازیس چشمی اولین بار توسط  OLM. نسبت به زنان مشاهده می شود

ود،  ه مشکوك به رتینوبالستوما که چشم آنها تخلیه شده ببچ22توصیف شده است که در چشم 

بعد از . مشاهده شدو یا کپسول هیالینه آن در آنالیز بافت شناسی نمونه ها توکسوکاراالرو 

توانست در چهار تا از 1956، نیکول در سال 1952در سال Beaverبه وسیله  VLMتوصیف 

آزمایش شده بود، الروهاي توکسوکارا کانیس را Wieldierچشم هایی که قبالً به وسیله 

.)1(کندشناسایی

در . به محل آناتومیکی اولیه و پاسخ ایمنی میزبان بستگی داردOLMیافته هاي بالینی 

استرابیسم ، کاهش دید یک ،شاملچشمی عالیم شایع.شودمی درگیر اغلب بیماران یک چشم 

گرانولوم شبکه اي قطب خلفی، محیطی و . است(Leukocoria)طرفه ، لوکوکوریا 

سایر تظاهرات . تظاهرات رایج در معاینات چشمی هستند(endophthalmitis)تیس اندوفتالمی

یا نوروریتینیت(papillitis)بالینی کم شایع شامل، التهاب دیسک اپتیک پاپیلیت

(neuroretinitis) در شبکیه، زاللیه یا اتاق قدامی چشم( ، نماتد داخل چشمی متحرك (

.)1(می باشد(Cataract)، کاتاراکت (Keratitis)کراتیتیت

Diffuse unilateral subacute neuroretinitis (DUSN) عارضه چشمی یک

در سال Gassنخستین بار توسط این عارضه. ایجاد می شودبالغاست که توسط نماتود هاي

DUSNتوکسوکاریازیس چشمی به عنوان یکی از تظاهرات بالینی احتمالی . توصیف شد1978

با کاهش بینایی ، التهاب زجاجیه و پاپلیتیس لیزیون هاي بیرونی (DUSN)ي این بیمار. می باشد

شبکیه که به آتروفی بینایی و باریک شدن شریان رتینال و دژنرانسیون منتشر پیگمان اپیتلیال 

علی رغم اینکه توکسوکارا کنیس به عنوان یکی از عوامل سببی احتمالی . مشخص می شود



٩
توکسوکاراتخم لودگی خاک ھای پارک فدک قزوین بھبررسی آ

DUSNد در نمونه هاي هیستولوژیک که تاکنون آزمایش شده، مشاهده بیان شده، این نمات

.)1(نگردیده است

بیشتر عفونت هاي انسانی با توکسوکارا سبب تظاهرات :توکسوکاریازیس مخفی

از نظر Population-based studyکه در مطالعات يافراد. سیستمیک با شدت کم می شود

و یا نشانه هاي بودهند، اکثراً  بدون نشانه بالینی تشخیص داده می شوسرولوژي توکسوکارا مثبت 

-Caseنتایج یک مطالعه . غیر اختصاصی و خفیف دارند Control در ایرلند به توصیف یک

سیماي بالینی جدیدي در بچه هاي با سرولوژي مثبت منتهی شد که توکسوکاریازیس مخفی یا 

،اختالل خواب،سردرد، با تبمعموالًونام گذاري شده است )toxocariasisCovert(پنهان 

با و یا بدون اختالل رفتار، سرفه و بی اشتهایی، درد شکم ، هپاتومگالی، تهوع و استفراغ 

.)1(می باشدهمراه ائوزنیوفیلی

Common toxocariasis: مطالعهCase- Control دیگري در بزرگساالن در

این فرم توکسوکاریازیس، . شدهیتمنCommon toxocarasisشد که به تعریفانجامفرانسه 

با تنگی نفس مزمن، ضعف و راش پوستی، خارش، درد شکم، و اغلب با که سندرومی است 

و افزایش تیتر آنتی بادي هاي اختصاصی توکسوکارا تظاهر می کندIgEائوزنیوفیلی و افزایش 

)1(.

common and covert toxocariasis خفیف یا شدید در ممکن است با عالیم

بیماران با اشکال نسبتاً خفیف توکسوکاریازیس معموال نیاز به . بزرگساالن و اطفال دیده شود

.)1(کرم ندارنددرمان ضد
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آزمایش مدفوع براي تشخیص توکسوکاریازیس کاربرد :تشخیص توکسوکاریازیس

در هاي آنتخملذا وند، الروهاي توکسوکارا در انسان به کرم بالغ تبدیل نمی شزیرا،. ندارد

آزمایش می توان از تشخیص قطعی عفونت اخیربراي . مدفوع انسان مشاهده نمی شود

ولی این روش داراي محدودیت هایی است که معموالً . استفاده کردهیستولوژیک بافت آلوده 

ست می آزمایش هیستولوژیک از طریق  بیوپسی باز بدانجامبهترین نمونه براي . نمی شودانجام

البته، می توان از بیوپسی بسته استفاده کرد که در این صورت . آید که روش کامالً تهاجمی است

شود که انجاماري از محلی دچونکه ممکن است نمونه بر. احتمال منفی کاذب بیشتر خواهد بود

در بدن ی که یآزمایش میکروسکوپی نمونه بیوپسی براي الروها. فاقد گرانولوماي حاوي الرو باشد

. پراکنده هستند به هرصورت روش غیر حساس و وقت گیر می باشد

روش ایمونوهیستوشیمی و شناسایی آنتی ژن هاي این انگل در داخل گرانولوما می تواند 

تست رایج و استاندارد براي تشخیص امروزه . بخشدرا بهبود توکسوکاریازیسیصختش

الرو مرحله با استفاده از آنتی ژن هاي دفعی ترشحی توکسوکاریازیس انسانی  االیزاي غیر مستقیم

3(L3) توکسوکارا کنیس(Toxocara Execratory- Secretary=TSE)تست . می باشد

92درصد و ویژگی 78داراي حساسیت Gبراي تشخیص ایمنوگلوبولین TESاالیزا بر اساس 

استفاده می "TES"نتی ژن کیت هاي تجاري االیزا که از آ. می باشدVLMدرصد در تشخیص 

. به طور رایج در اروپا استفاده می شوند، کنند

بین آنتی ژن هاي واکنش ایمنی متقاطع امکان در مناطقی که سایر کرم شایع می باشند، 

باعث کاهش اختصاصیت یا ویژگی وجود دارد که این این کرم هاتوکسوکارا با آنتی بادي علیه 

سرم این هاينمونه.ا در مناطق تروپیکال یا گرمسیري می شودتست هاي سرولوژي توکسوکار
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که تشابه یینماتودهاتوکسوکارا با آنتی ژن سایر آنتی ژنل ازمجاورت بیماران معموال بایستی قب

. د تا آنتی بادي هایی که باعث واکنش متقاطع می شوند، خارج گردندنانکوبه شوآنتی ژنی دارند، 

Ascaris)به طور روتین قبال با عصاره کرم بالغ آسکاریس سوم سرم به طور مثال در برزیل

suum)انکوبه می شود .

. تایید شود(western blot)ن بالت روستآزمون نتایج االیزاي مثبت می تواند به وسیله 

4در بین . استیزا متأسفانه وسترن بالت گران تر بوده و وابستگی آزمایشگاهی آن بیشتر از اال

باالترین حساسیت را در TESعلیه آنتی ژن ”IgG2“،انسانی”IgG“س آنتی بادي زیرکال

آنتی بادي هاي . باعث افزایش ویژگی آن می شود”IgG4“االیزا دارد و حال آنکه آنتی بادي 

اختصاصی TESمی تواند در تست االیزا با استفاده از Eپ هاي دیگر مثل ایمونوگلوبولین ایایزوت

.براي تشخیص توکسوکاریازیس انسانی استIgGاحتماال حساسیت آن کمتر از اما. تر باشد

الروهاي زنده ممکن است . توکسوکارا مشخص نشده استهايالروعلیهانسانی IgGدوام پاسخ 

براي چند سال دوام داشته آنهاترشحی- دوام داشته و آنتی ژنهاي هاي دفعیي انساندر بافت ها

بعالوه، افرادي . باشدمی اي براي تایید مرگ انگل بعد از درمان موجود نهیچ روش ساده . باشند

.که درمان می شوند، مستعد عفونت مجدد می باشند

االیزا نمی تواند بین عفونت گذشته و IgGآنتی باديبه عنوان یک نتیجه گیري، یک تیتر

مقایسه با کودکانی که در سنین آنتی بادي نسبتا باال در بچه هاي پیش دبستانی در. اخیر تمایز دهد

داللت بر این دارد که اگر الروها باالتري هستند یا افراد بالغی که در این جوامع زندگی می کنند، 

تمایل به  IgGسطح آنتی بادي طوالنی مدت زنده نباشند و یا عفونت مجدد بعدي اتفاق نیفتد، 

عیار آنتی بادي ایمونوگلوبولین ”VLM“بچه با 23در یک مطالعه در بین . کاهش پیدا می کند
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Gدر مطالعه مشابه، . بعد از چهار سال از درمان با تیابندازول به طور معنی داري کاهش یافت

IgEاطالعات . کاهش سریع تري نشان داد و بعد از یک سال از درمان کاهش معنی داري داشت

آنتی بادي با االیزا با استفاده از ”Avidity“تجربی و بالینی محدود نشان می دهد که اندازه گیري 

در مطالعه . می تواند در تمایز با عفونت هاي قبلی از فعلی کمک کننده باشدTESآنتی ژن 

Elefant هاي آنتی بادي2006و همکاران در سالAvidityHigh در زمان تشخیص

“VLM” شناسایی شد، بدون آنکه در بررسی هاي بعدي افزایش درAvidity1(مشاهده شود(.

“Antigen capture ELISA” با استفاده از آنتی بادي هاي منوکلونال براي تشخیص

علیرغم . اما براي تشخیص روتین هنوز کاربرد ندارداست،توکسوکاریازیس انسانی تولید شده

براي تشخیص توکسوکارا در نمونه هاي بالینی و محیطی توصیف شده اما هنوز PCRآنکه روش 

.)1(طور وسیع در دسترس نمی باشندبه 

Computed Tomograpgyیک بیماري ـــیص ضایعه هپاتیک به طور تیپــدر تشخ

هاي متاستاتیک را نشان می دهد ولی دقت آن در تشخیص ندول کم است و گاهی با سرطان

وده اي یلی و آسیت و توده هاي بزرگ رفندرتا ممکن است کوله سیستیت ائوزینو. اشتباه می شود

.)1(دیده شود

، )سال2بیماران کمتر از در(شامل ریتینوبالستوما DUSNهاي افتراقی تشخیص

Caot’sdisease)ال و ترشح اگزوداي تحت ــتازي رتینال با زردي داخل رتینــــتالنژیک

اخل هاب دـــ، ویتروس هایپرپالستیک پایدار، رتینوپاتی پري ماچور و سایر عوامل الت)شبکیه اي

.)1(چشمی می باشد
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به رغم اینکه تشخیص توکسوکاریازیس چشمی معموالً از طریق یافته هاي بالینی ذکر 

علیه متاسفانه آنتی بادي. استشده در باالست، تشخیص آنتی بادي اختصاصی هم الزم 

علت آن ممکن . اغلب در سرم بیماران با توکسوکاریازیس چشمی قابل تشخیص نیستتوکسوکارا

در موارد مشکوك به توکسوکاریازیس . باشدOLMست به خاطر کم بودن تعداد الروها در ا

حتی تیتر پایین آنتی بادي اختصاصی در سرم ممکن است ارزش تشخیص داشته باشد، اما چشمی 

.)1(وجود نداردCut offتوافقی براي 

تولید . اده شوندآنتی بادي هاي اختصاصی هم چنین می توانند در مایع زاللیه تشخیص د

داخل چشمی آنتی بادي هاي علیه توکسوکارا می تواند از طریق مقایسه نمونه هاي سرمی و مایع 

.)1(د، مورد ارزیابی قرار گیردنزاللیه که به طور همزمان از یک بیمار تهیه شده و آزمایش می شو

ی کنترل شده براي درمان توکسوکاریازیس، تنها چند کارآزمای:درمان توکسوکاریازیس

اغلب بیماران .  شده استانجامدرمان توکسوکاریازیس احشایی اثر داروهاي آنتی هلمنتیک براي 

احتیاجی به درمان ندارند چون عالیم و یافته هاي بالینی خفیف است و در عرض چند هفته تا 

کار می رود ین داروي ضد کرم در افرادي که عالمت دار هستند به چند. چند ماه تخفیف می یابد

که اغلب همراه با کورتیکواستروئید ها براي محدود کردن پاسخ هاي  التهابی که شاید در نتیجه 

.)3(در حال مرگ باشد، به کار می رودآزاد شدن آنتی ژن توکسوکارا از انگل هاي 

VLMج براي درمان ـــروز داروي رای5دو بار در روز براي  mg500ندزول ـــآلب-

شی باالتري داشته ـــصیت الروکدازول خاـــی شود و به نظر می رسد که نسبت به تیابنتوصیه م

).1(باشد
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. روز داده می شود3-7وزن بدن در روز که براي kgبراي هر mg50تیابندازول -

).1(وي از حرکت الرو جلوگیري می کندتیابندازول خاصیت الروکشی ضعیفی دارد و به طور ق

براي تمام سنین مفید روز 5دو بار در روز خوارکی به مدت mg200-100مبندازول -

).3(می باشد

وزن در kgبراي هر mg4-3داروي دیگر که استفاده می شود دي اتیل کاربامازین -

در روز شروع می شود و به تدریج دوز را باال می برند mg25معموال با دوز . روز21روز براي 

).1(ظاهر شودتا اثر درمانی آن

.، درمان ضد التهابی را ایجاب می کندOLMالتهاب چشمی تهدید کننده بینایی ناشی از 

براي کاهش پاسخ التهابی ناشی از mg/ kg/day 0.5استروئیدي هاي خوراکی مثل پردنیزون در 

مکن یترال مر موارد انفصال شبکیه یا پرولیفراسیون فیبروواسکوالر داخل ود. الرو استفاده می شود

).1(است، درمان جراجی الزم باشد

به طور کلی اصول پیشگیري از آلودگی به توکسوکارا تا حد :یشگیري توکسوکاریازیسپ

منتهی در مورد این انگل که مخزن آن سگ و . زیادي مشابه سایر کرم هاي منتقله از خاك است

ها سبب کاهش آلودگی هاي انسانی گربه ها می باشد، اقدامات پیشگیري کننده در سگ ها و گربه

در مورد سگ ها و گربه هاي صاحبدار یک اقدام بسیار اساسی، درمان دارویی این . می شود

کرم با طیف استفاده گستره دامپزشکان از مواد موثر ضد.حیوانات با داروهاي ضد انگل می باشد

ربه ها و در نتیجه کاهشآلودگی در سگ ها و گاثر گسترده بر علیه توکسوکارا موجب کاهش

براي سگ ها و گربه هایی که ولگرد می باشند، اقدامات پیشگیري . انتقال انگل به انسان می شود

روش غیر علمی یعنی از بین بردن سگ هاي ولگرد با اصول اخالق در . کننده عملی وجود ندارد
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تن سگ ها و دور نگهداشتن شامل بسدر مورد سگ ها، دیگراقدام. رفتار با حیوانات مغایرت دارد

کودکان را باید از .که اطفال از آن استفاده می کننداستبازي و جعبه هاي شنیهايآنها از زمین

. گذاشتن انگشتان کثیف در دهان و خوردن مواد آلوده برحذر داشتعادت مکیدن انگشتان و یا 

باعث کاهش قدرت زنده شد، باپوشاندن جعبه هاي شنی بازي کودکان که با ونیل پوشانده شده 

.)3(ماندن تخم هاي توکسوکارا می شود

مقدمه اي در مورد استان قزوین و جغرافیاي آن

مساحت کل %1کیلومتر مربع قریب 15640استان قزوین با مساحت : موقعیت جغرافیایی

دارد، از این استان که در صدو پنجاه کیلومتري شمال غرب تهران قرار . ایران را تشکیل می دهد

شمال به استانهاي گیالن و مازندران، از جنوب به استان مرکزي، از غرب به استان هاي زنجان و 

. همدان و از شرق به استان تهران محدود می باشد

درجه و 50دقیقه تا 45درجه و 45درجه و 48استان قزوین در حوزه مرکزي ایران بین 

دقیقه 45درجه و 36دقیقه تا 27درجه و 35ویچ و دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرین50

این استان در دامنه جنوبی رشته کوههاي البرز واقع . عرض شمالی نسبت به خط استوا قرار دارد

شده که به دلیل داشتن ارتفاعات متعدد و بارندگی هاي متوسط از نقاط معتدل کشور به شمار می 

بوده که حداکثر ارتفاع » ، کیجگین، سفیدکوه و سیاه کوهسیاهالن«مرتفع ترین کوههاي استان . آید

محدوده مرکزي و شرق استان را . متر از سطح دریا می باشد4175در کوههاي شمال سیاهالن 

دشت تشکیل می دهد، که شیب آن از شمال غرب به جنوب شرق امتداد دارد و در پائین ترین 

ال غربی و در بخش طارم سفلی و کناره هاي حداقل ارتفاع استان در شم. متر است1130نقطه 

. متر از سطح دریا است300دریاچه سفید رود با ارتفاع 
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این ناحیه، . آب و هواى ناحیه شمالى استان قزوین کوهستانى است: شرایط آب و هوایی

نواحى دشتى استان قزوین داراى . هاى معتدل داردهاى سرد و پربرف و تابستانزمستان

درجه 13/2میانگین دماى ساالنه آن . هاى گرم و خشک استسرد و تابستانهاىزمستان

.متر استمیلى304/4گراد و میانگین بارندگى ساالنه آن سانتى

1385بر اساس آخرین تقسیمات کشوري در پایان سال : تقسیمات اداري و جمعیت

شهر ، 24ئین زهرا و تاکستان ، شهرستان به نامهاي قزوین، البرز، آبیک ، بو5استان قزوین داراي 

، 85بر اساس سرشماري مرکز آمار ایران جمعیت استان در سال . دهستان می باشد46بخش و 19

%35جمعیت فعال .در صد می باشد 67/1نفر است و نرخ رشد جمعیت استان 1143200

ساکن می آن در روستاها%37جمعیت استان درشهرها و %63جمعیت استان را تشکیل میدهد 

).4،5(باشند

پارك فدك شهر قزوین

زنجان قرار –زوین ـــتاري فدك در شمال شهر قزوین باالي اتوبان قــــهک1400پارك 

دارد و با توجه به موقعیت و آب و هواي مناسب، دسترسی آسان، امکانات تفریحی و رفاهی و 

د استفاده بسیاري از مردم به ویژه یل مورــلوب در روزهاي هفته به ویژه ایام تعطــگردشگري مط

.)6(نظیر استاین پارك به لحاظ اقلیم و توپوگرفی یک پارك بی. خانواده ها قرار می گیرد

براساس گزارش خبرگزاري فارس در اردیبهشت : اقدامات عمرانی و تجهیز پارك فدك

و جشنواره ورزشی روي خانودهامسال از قزوین، مسعود نصرتی شهردارد قزوین در همایش پیاده

که در پارك فدك قزوین برگزار شده بود، بیان داشته است که پارك فدك قزوین با این شرایط 
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اي داشته باشد که این پارك را در حد توانسته در سفر سوم رئیس جمهور به استان قزوین مصوبه

یده شده که در این گذاري در این پارك تدارك دهایی براي سرمایهو برنامه. پارك ملی دیده است

زي کشور ترین شهرباهاي ساخت بزرگریزي هستیم و در حال حاضر برنامهزمینه در حال برنامه

همچنین بنا به . از تجهیزات آن خریداري شده استی است که بخشانجامدر این پارك در حال 

براي اجراي هاي ملی داظهارات ایشان در این مجموعه هتل، سالن ورزشی و استخر با استاندار

هاي این چنین نشاط بخش امید است شاهد برگزاري برنامه. بینی شده استمسابقات کشوري پیش

.)6(در استان باشیم و امیدواریم بتوانیم از امکان وجود چنین پارکی به خوبی بهره ببریم

به گزارش خبرگزاري فارس از قزوین، : منطقه نمونه گردشگري کشور شدن پارك فدك

شهرسازي و معماري وزیر مسکن و شهرسازي در سفر یک روزه خود به استان قزوین به معاون 

همراه استاندار قزوین، معاون عمرانی استاندار قزوین، مدیر کل سازمان مسکن و شهرسازي استان 

هاي مربوطه ضمن باز دید از پارك فدك اعالم داشته قزوین، شهردار قزوین و معاونان دستگاه

شده با توجه به موقعیت جغرافیایی و ظرفیت شهر قزوین، انجامهاي بینیپیشساساست که بر ا

شود که در این خصوص نیز عنوان منطقه نمونه گردشگري به دولت معرفی میپارك فدك به

. شودشوراي پارك فدك تشکیل می

ك معاون عمرانی استاندار قزوین نیز اعالم نموده است که با توجه به طرح پارك فد

قزوین به عنوان منطقه نمونه گردشگري کشور، براي پیگیري و هدایت کار پارك فدك شوراي 

تشکیل شده است که در این شورا معاون شهرسازي و معماري وزارت مسکن به عنوان نماینده 

وزارت مسکن و شهرسازي، شهردار قزوین، رئیس سازمان مسکن و شهرسازي و معاون عمرانی 

عنوان یک با مطرح شدن پارك فدك به. ه عنوان نماینده استاندار عضو هستنداستاندار قزوین ب
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هاي پارك، منطقه گردشگري نمونه کشور، این شورا فعالیت خود را آغاز کرده است تا به کاربري

.)7(ها در این منطقه رونق داده شودگذاريکاربري ملی دهد و از این طریق سرمایه

: ك فدكاستفاده هاي عمومی از پار

تفریح و گردش در دامنه طبیعت امروزه به یکی از نیازها و : محلی براي تفریح مردم

پارك فدك چنان که مسئولین امر در نظر دارند . خواسته هاي مردم شهر نشین تبدیل شده است

.قرار است که به محلی مناسب و عالی براي تفریح و سرگرمی مردم در اوقات فراغت تبدیل گردد

پارك فدك به لحاظ موقعیت عالی طبیعی خود مورد :روي خانوده هامایش پیادهمحل ه

استفاده هاي فراوان مردم مخصوصا ورزش و پیاده روي دستجمعی و خانوادگی قرار دارد که 

این همایش هاي ورزشی خانوادگی از سوي فدراسیون هاي ورزش . هرچند گاهی برگزار می شود

ربیت بدنی استان قزوین و ممکن است با همکاري برخی نهادهاي هاي همگانی و یا اداره کل ت

).8(دیگر در این محل برگزار گردد

تا کنون یکی دیگر از موارد استفاده همگانی از :محل برگزاري جشنواره هاي ورزشی

باشگاه ورزشی ویال ورزش به عنوان مثال . پارك فدك برگزاري جشنواره هاي ورزشی بوده است

ي اولین بار در استان قزوین،همایش عمومی تیراندازي با کمان به اهداف پروازي در دو تهران، برا

در 23/2/90بخش آقایان و بانوان را،بمنظور شناساندن این ورزش جدید و مفرح،صبح جمعه 

).9(پارك فدك قزوین برگزار نموده است
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:بیان مسئله 

. وع آنها منبع آلودگی محیطی استسگ ها و گربه ها مخزن توکسوکارا می باشند و مدف

مکان هاي که این حیوانات به ویژه انواع ولگرد آنها تجمع و تردد دارند، می توانند به تخم هاي 

از جمله این مکانها پارك . توکسوکارا آلوده شده و بالقوه منبعی براي عفونت هاي انسانی باشد

کارا از کشورهاي مختلف گزارش شده هاي عمومی است، به طوري که آلودگی پارك ها به توکسو

پارك هاي عمومی به ویژه آنهایی که در کشورهایی که سگ ها و گربه هاي ولگرد فراوانند، . است

، ممکن است در ایام و ساعاتی که تجمعات انسانی کم است و یا هستنددر حاشیه شهر ها واقع 

از . یوانات به ویژه سگ ها باشندتجمع این حی برايآنکه افراد در پارك ها حضور ندارند، محل

افرادي که براي تفریح به این مکان ها می روند و در پارك ها غذا صرف می کنند، ممکن طرفی، 

است به سبب سهل انگاري و یا احساس حیوان دوستی، باقی مانده هاي غذاي خود را در محیط  

ممکن است . ن ها می شودکه باعث جلب سگ ها و گربه هاي ولگرد به این مکار جا گذاشته ب

آلوده به توکسوکارا باشد، مدفوع آنها دفع مدفوع داشته باشند و اگر هااین حیوانات در این مکان

افراد به ویژه کودکانی که براي بازي به این پارك ها . می تواند سبب آلودگی محیط پارك ها شود

از طرف دیگر، . قرار گیرندمراجعه می کنند ممکن است در معرض خطر آلودگی به این انگل 

ممکن است صاحبان خود را در این حیوانات افرادي که داراي سگ هاي خانگی می باشند، 

سایر محیط ها در تفریحات همراهی کرده و در محیط پارك ها آلوده شده و منبعی براي آلودگی 

.ندو سبب آلودگی پارك ها شوبودههمچنین، ممکن است سگهاي خانگی آلوده . باشند

. در سالهاي اخیر آپارتمان نشینی در ایران از جمله شهر قزوین بسیار توسعه یافته است

از طرف . این نوع زندگی ایجاب می کند تا خانواده ها براي تفریحات به پارك ها مراجعه نمایند
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دیگر افزایش جمعیت و افزایش تمایالت افراد به پارك ها سبب شده است تا تعداد پارك ها نیز 

بیشترین مراجعات مردم به پارك ها در ماه هاي مساعد سال اتفاق می افتد که این . افزایش یابد

ایام همچنین براي تکامل تخم هاي توکسوکارا و تبدیل شدن آنها به تخم هاي عفونی زا مطلوب 

.است و در نتیجه خطر آلودگی هاي انسانی افزایش می یابد

ی هستند که بالقوه ممکن است سبب آلودگی انسان بنابراین پارك هاي عمومی محیط های

به همین جهت . به توکسوکارا و سایر عوامل زئونوز منتقله به وسیله سگ ها و گربه ها شوند

مطالعات انگل شناسی پارك ها به ویژه از نظر آلودگی به توکسوکارا هدف بسیاري از این 

اي اطالعاتی قابل دسترس تا حال بر اساس جستجو در بانک ه. )10-14(مطالعات بوده است

است که مربوط به مناطق جنوب و شمال شدهانجامحاضر تنها سه مطالعه در این زمینه در کشور 

مطالعه اي که اخیراً در سه پارك واقع در محدوده شهر انجام شده ). 15-17(غربی ایران است

ودگی در آنها در ـــباشند ولی آلاست، نشان داد که هرسه پارك آلوده به تخم هاي توکسوکارا می 

این پارك در خارج از . رین پارك قزوین، پارك فدك می باشدــبزرگت. )18(ینی استــحد پای

محدوده قزوین بوده و محلی است که خانواده هاي بسیاري در اوقات فراغت به ویژه در ماه هاي 

به لحاظ بهداشت محیط بسیار بنابراین بررسی این پارك . به آنجا کشیده می شوندمساعد سال 

. عه حاضر بوده استــیت داشته و هدف اصلی مطالــاهم
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مرور متون-2فصل 

، استشدهانجاممطالعات متعددي در زمینه اپیدمیولوژي توکسوکارا در نقاط مختلف دنیا 

:شامل

.ربهآلودگی به توکسوکارا در میزبان هاي مخزن یعنی سگ و گبررسی هاي ) الف(

بررسی هاي سرواپیدمیولوژي توکسوکارا در انسان  ) ب(

بررسی هاي آلودگی هاي محیطی به ویژه پارك هاي عمومی، حیاط خلوت منازل و ) ج(

:  باغچه هاي منازل به تخم هاي توکسوکارا می باشد

به توکسوکارا هاو گربههامروري بر آلودگی هاي سگ- الف

تمام در :ارا در سگ و گربه ها در نقاط مختلف دنیاآلودگی به توکسوک: 1- الف

نقاطی که آلودگی به توکسوکارا کنیس و توکسوکارا کتی در سگ ها و گربه ها مورد مطالعه قرار 

گرفته است، آلودگی گزارش شده است، منتهی میزان شیوع آنها در نقاط مختلف کره زمین از 

ین تفاوت ها ممکن است به عوامل مختلفی به ا. گزارش شده است% 30تا بیش از % 5کمتر از 

م در زیر خالصه اي از نتایج مطالعات انجا. ویژه شرایط اقلیمی و وفور سگ و گربه مربوط باشد
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گربه 27از %2011،3/59در سال "هند"از یراساس گزارشب. شده در این زمینه گزارش می شود

.)19(ولگرد آلوده به توکسوکارا بودند

"کاتی تی"و "لوساکا"منطقه دودر، 2010تا دسامبر 2010از ژانویه  اي که مطالعه 

160از % 11نمونه در لوساکا 292از % 11سگ مورد مطالعه در زامبیا 452از شد،گزارشزامبیا

.)20(آلوده به توکسوکارا بودندمورد در منطقه کاتی تی 

که از نمونه مدفوع سگاز % 7/16کهشدانجامونزوئال Bolívarمطالعه اي در شهر 

.)12(بودندمحل از چندین پارك و میادین جمع آوري شده بود آلوده 12

که به صورت تصادفی  وع گربه هاـــونه مدفـنم113مطالعه اي در مصر انجام شد روي 

.)21(کارا  کتی بودندنمونه ها آلوده به توکسو% 9جمع آ وري شده بود 2010انویه تا می ژاز 

نمونه 132انجام شده 2009تا آوریل 2008از سپتامبر مطالعه دیگري در فلسطین

آ لوده به % 4/36مع آوري شده بود ـــجjeninوtulkarmوnablusوع سگ در سه منطقه ـمدف

.)22(توکسوکارا بودند

بر نویه تا دساماژنمونه مدفوع سگ که از 378دیگر در مکزیک انجام شد از اي مطالعه 

آلوده به آنها% 1/15ز کرم روده اي بودند آلوده به یک یا بیشتر ا8/72جمع آوري شده بود2008

.)23(توکسوکارا کنیس  بودند 

مطالعات محدودي در زمینه : ایرانيآلودگی به توکسوکارا در سگ و گربه ها: 2الف 

است که نشان شدهانجامآلودگی سگ ها و گربه ها به انگل هاي روده اي از جمله توکسوکارا

دهنده این است که میزان آلودگی در نقاط مختلف ایران ممکن است تفاوت معنی دار داشته باشد 

مطالعه اي که توسط اسماعیل زاده و . .و باالترین میزان آلودگی از شمال ایران گزارش شده است
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آنها به % 8شد، انجامستان زنجان در اگربه ولگرد 100بر 2008تا سپتامبر 2007اکتبر همکاران از 

.)24(ا کتی آلوده بودندتوکسوکار

د کاشان به گربه ولگر113از % 3/13به چاپ رسید، 2009بر اساس گزارشی که در سال 

.)25(این انگل آلوده بودند

رد مورد ــــولگگربه 114از گزارش شد، از شیراز 2007در سال العه اي کهــمط

تی ـــکتوکسوکارا به% 6/42تال بودند و ــآنها به حداقل یک کرم روده اي مب% 9/92عه ـــمطال

.)26(آلوده بودند

سگ بالغ 27بر روي 2007در سال ) ساري(همچنین مطالعه اي در مرکز استان مازندران 

آنها به این% 6/82و % 7/40شد، که به ترتیب انجام سگ جوان از نظر آلودگی به توکسوکارا 23و 

.)27(انگل آلوده بودند

%  44گربه مورد مطالعه قرار گرفته است  100شده است انجاممطالعه اي در شمال ایران 

.)28(بودندCatiآلوده به توکسوکارا 

مروري بر آلودگی هاي سگ ها و گربه ها به توکسوکارا- ب

آنجایی از:مروري بر آلودگی هاي انسانی به توکسوکارا در نقاط مختلف دنیا: 1- ب

، لذا کرم بالغ این انگل در روده انسان که چرخه زندگی توکسو کارا در انسان کامل نمی شود

به . مشاهده نمی شود و آزمایش مدفوع براي تشخیص آلودگی به توکسوکارا مناسب نمی باشد

ج طور معمول از روش هاي سرولوژي براي تشخیص آلودگی به این انگل استفاده می شود که رای

است، نشان می دهد که شدهانجاممطالعاتی که در نقاط مختلف دنیا . ترین آن آزمون االیزاست

مطالعات .آلودگی هاي انسانی با شیوع مختلف در تمامی مناطق مورد مطالعه وجود دارد
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و Rubinsky-Elefantسرواپیدمیولوژي توکسوکارا در انسان در نقاط مختلف دنیا اخیراً توسط 

ایج گزارش شده در این مقاله به طور خالصه به ـــکه نت) 1(ان به خوبی مرور شده استکارــهم

:   شرح زیر است

فرد بالغ و کودك مورد 104شد، از انجامدر کشور نیجیریه 2000طالعه اي که در سال م

ه اي مطالع.بالغین از نظر آنتی بادي ضد توکسوکارا مثبت بودند% 4/30کودکان و % 6/29، آزمایش

آلوده به % 5/7سال، 50افراد زیر 228گزارش شد که از 1995سال ازاطق روستایی کنیا از من

. توکسوکارا بودند

،سال15مورد افراد باالي 387گزارش شد ازیسلند ااز1994مطالعه اي که در سال 

.بودنددرصد مثبت 8/92

117از ،شدگزارش اندونزي ی مناطق شهري و روستایاز2005در مطالعه اي که در سال 

.بودنددرصد مثبت 2/12،مورد شهري41ازدرصد و6/84،مورد روستایی

24تا 5مورد افراد 699از ،شدگزارشکشور اردن از1992در مطالعه اي که در سال 

.بودنددرصد مثبت 9/10سال 

مورد افراد 314از،شدگزارشکره مناطق روستایی از2002در مطالعه اي که در سال 

.بودنددرصد مثبت 5بالغ 

مورد افراد 329از ،شدگزارشتایوان مناطق روستایی از2004در مطالعه اي که در سال 

.بودنددرصد مثبت 6/76،سال12تا 7

از ،شدگزارش دیگر کشور تایوانمناطق روستاییاز2004در مطالعه اي که در سال 

هم .بودندمثبت hanدرصد aborjinal2.30درصد 46سال 60تا 20مورد افراد بالغ 537
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مورد 73شد از گزارشروستاهاي شمال شرق تایوان از 2005چنین در مطالعه اي که در سال 

.بودنددرصد مثبت 5/57سال 12تا 7کودکان 

156شد از گزارشمناطق شهري هاوانا پایتخت کوبا از1994در مطالعه اي که در سال 

.مثبت بودنددرصد 2/5مورد کودکان 

ري و مناطق شهازکشور ترنیداد "پورت اسپین"در2002در مطالعه اي که در سال 

.بودنددرصد مثبت 3/62سال 12تا 5مورد کودکان 1009از گزارش شدهروستایی 

3247از گزارش شدهکشور دانمارك مناطق شهري از2009در مطالعه اي که در سال 

.بودنددرصد مثبت 4/2سال 40تا 0افراد مورد 

از گزارش شدهکشور ایرلند مناطق شهري و روستاییاز1995در مطالعه اي که در سال 

.بودنددرصد مثبت 31سال 19تا 4مورد افراد 2129

1025از گزارش شدهشهرهاي شمال شرق کشور پولند از2001در مطالعه اي که در سال 

.بودندبت درصد مث7/20مورد 

مورد 63از گزارش شدهن یونامناطق شهري کشور از2000در مطالعه اي که در سال 

.بودنددرصد مثبت 9/7سال 12تا 2افراد 

مناطق شهري و روستاي کشور اسپانیا در بالغین از2006در مطالعه اي که در سال 

.بودنددرصد مثبت 6/28مورد 463از گزارش شده

گزارش شدهایاالت متحدهمناطق شهري و روستاییاز2008در سال در مطالعه اي که

.بودنددرصد مثبت 9/13سال 70تا 6مورد افراد 2395از 
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مورد 100مناطق شهري و روستاي کشور آرژانتین از از2006در مطالعه اي که در سال 

.بودنددرصد مثبت 23گزارش شدهکودکان و بالغین 

156از گزارش شدهآرژانتین کشورمناطق شهرياز2000سال در مطالعه اي که در

درصد کل 39درصد بزرگترها و 6/30سال و 15درصد افراد زیر 9/46مورد کودکان و بالغین 

.بودندموارد مثبت 

114از گزارش شدهآرژانتین کشورمناطق روستاییاز2007در مطالعه اي که در سال 

.بودندمثبت 6/31سال 9تا 2مررد افراد 

206از گزارش شدهآرژانتین کشور مناطق شهري از2000در مطالعه اي که در سال 

.بودنددرصد مثبت 9/31سال 14تا 1مورد افراد 

از گزارش شدهوي ــشور بولیـکاییـــمناطق روستاز1998در مطالعه اي که در سال 

Zanja Hondaدرصد در42و Moraدرصد در27سال 85تا 2ین ــورد در سنـــم216

.بودندمثبت 

182از گزارش شدهبرزیل کشورمناطق روستاییاز2009در مطالعه اي که در سال 

.بودنددرصد مثبت 7/13سال 86تا 4مورد افراد 

مورد 606از گزارش شدهبرزیل کشورمناطق شهرياز 2007در مطالعه اي که در سال 

.بودند درصد مثبت 5/21سال 5افراد کمتر از 

مورد 399از گزارش شدهبرزیل کشورمناطق شهرياز2003در مطالعه اي که در سال 

.بودنددرصد مثبت 8/38سال 16تا 7افراد 
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مورد 215از گزارش شدهبرزیل کشور مناطق شهري از2005در مطالعه اي که در سال 

.بودنددرصد مثبت 1/12سال 17تا 1افراد

253از گزارش شدهبرزیل کشورمناطق روستاییاز2006لعه اي که در سال در مطا

.بودند درصد مثبت 48/26سال 50تا 1مورد افراد 

403از گزارش شدهبرزیل کشورمناطق روستاییاز2008در مطالعه اي که در سال 

.بودنددرصد مثبت 8/26سال 90تا 5مورد افراد 

مورد 338از گزارش شدهبرزیل کشور مناطق شهري از2005در مطالعه اي که در سال 

.بودنددرصد مثبت 9/26سال 15تا 1افراد 

100از گزارش شدهبرزیل کشورمناطق روستاییاز2007در مطالعه اي که در سال 

.بودنددرصد مثبت 52سال 76تا 1مورد افراد 

مورد 207از گزارش شدهمبیا کلکشور مناطق شهري از1990در مطالعه اي که در سال 

.بودنددرصد مثبت 5/47سال 70تا 1افراد 

مورد 256از گزارش شدهپرو کشورمناطق روستاییاز2009در مطالعه اي که در سال 

.بودنددرصد مثبت 9/44سال 58تا 17افراد 

د مور1023از گزارش شدهپرو کشور مناطق شهري از 1998در مطالعه اي که در سال 

.بودنددرصد مثبت 3/7سال 83تا 16افراد 

مطالعات خیلی محدودي :مروري بر آلودگی هاي انسانی به توکسوکارا در ایران: 2- ب

در زمینه آلودگی هاي انسانی به توکسوکارا از ایران گزارش شده است که نشان دهنده آن است 

در .به این انگل قرار دارندافراد در مناطق مختلف جغرافیایی کشور در معرض خطر آلودگی 
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تا 1مورد افراد 544شد از گزارشمناطق روستایی شهري همدان از2007مطالعه اي که در سال 

.)1(آلوده به توکسوکارا بودنددرصد 3/5،سال9

6فرد 519از % 9/10به طور کلی ،شدگزارشاز شیراز 2000در مطالعه اي که در سال 

1/30وکسوکارا بودند که میزان آلودگی در مناطق شهري و روستایی به ترتیب سال آلوده به ت13تا 

.)1(بود درصد 2/20درصد و 

کودك 260بر روي کرمانشاه "دشتــماه"قه ــدرمنط2004تا 2003در سال مطالعه اي 

ر سرولوژي مثبت ــدرصد از نظ46/8، شدزارشــگسال 12تا 2ین ــمذکر و مونث در سن

.)29(بودند

ناطق در بچه هاي مدرسه اي در م"اهواز"استان در 2006سال مطالعه اي دیگري در 

درصد داراي آنتی بادي 9/13با سرفه مزمن، دانش آموز 115که از شدهانجامی شهري و روستای

.)30(ضد توکسوکارا به روش االیزا بودند

13415که مدفوع 2008تا 2006از سال "کرج"در شدهانجاممطالعه دیگري در ایران 

کرم و (%0/09)نفر 13انگل روده اي داشتند و (%4/7)649نفر مورد مطالعه قرار گرفتند که 

.)31(آلوده به تخم پروتوزوا بودند(%4/6)نفر 636

ساله از هردو جنس 13تا 6در مورد دانش آموزان در سنین "شیراز"دیگر در ايمطالعه

%20/2و در روستا %30/15که به تفکیک در شهر (%25/6)نفر 519از . استگزارش شده

.)32(ه است مثبت گزارش شد

کودك مورد مطالعه قرار گرفت است 810شد که انجام"زنجان"دیگري در ايمطالعه

نفر از منطقه 316و (%1/6)نفر منطقه شهري 494. آنتی توکسوکارا مثبت بودند%2/7که 
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با گربه %6/9بچه هاي که سرولوژي  مثبت داشتند . روپروالنس مثبت بودس(%4/4)روستایی 

.)33(آنها با سگ تماس داشتند%3/9و 

ساله از نظر سرولوژي توکسوکاریازیس 9تا 1مطالعه اي دیگر درغرب ایران در کودکان

(%3/5)کودك 19و Carisآنتی بادي توکسوکارا (%5/3)29کودك 544که از شدهانجام

.)34(سرولوژي مثبت بودند% 8/8ي همرفته در مرز قرار داشتند که رو

مروري بر آلودگی هاي محیطی به تخم هاي توکسوکارا - ج

:در نقاط مختلف دنیامروري بر آلودگی هاي محیطی به تخم هاي توکسوکارا : 1- ج

افرادي که با این . محیط اطراف انسان ممکن است به سهولت با مدفوع  سگ ها و گربه آلوده شود

پارك هاي عمومی، . محیط ها در تماس می باشند، ممکن است در معرض آلودگی قرار گیرند

حیاط خلوت منازل و باغچه هاي منازل در مناطقی که این حیوانات به سهولت در این مناطق تردد 

همچنین در .دارند و ممکن است دفع مدفوع داشته باشند، با تخم هاي توکسوکارا آلوده می شوند

مناطق روستایی که انواع سبزیجات تولید می شود و سگ ها و گربه ها به فراوانی در این مکان ها 

این فراورده هاي غذایی ممکن است با مدفوع این حیوانات آلوده شده و رفت و آمد می کنند، 

حیطی با تخم به همین جهت عمده مطالعات آلودگی هاي م. بالقوه براي انسان آلوده کننده باشند

. استشدهانجامهاي توکسوکارا در این مکان ها 

54بر روي زمین هاي بازي از گزارش شدهGdanskشهراز2007سال مطالعه دیگر در

).10(مثبت بودند %42/6تا 23نمونه مدفوع جمع آوري شده 

پارك ها نمونه مدفوع که از برخی 4شد از گزارشIllinoisاز1988سال مطالعه در

.(11)دآلوده به تخم توکسوکارا بو) ونهدو نم( %5جمع آوري شده بود 
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به منظور تعیین فراوانی تخم هاي توکسوکارا در مناطقی که بچه ها در آنجا زندگی و 

–سنت ژوزف "در دو پارك در بندر . بازي می کنند، مطالعات متعددي صورت گرفته است

بالتیمور "در .، آلوده به تخم توکسوکارا بودندام نمونه هاي خاكتم1/3در میشیگان قریب "نپتون

منزل شخصی برداشته 146نمونه هاي که از خاك حیات خلوت و باغچه هاي % 11"و مریلند

.بوده است% 5شیوع سرمی عفونت در کودکان ایاالت متحده . اوي این تخم ها بودندشده بود،

شده است در حالی که شیوع سرمی در گزارش و فرانسه ارقام مشابه یا باالتري از انگلستان

).2(بوده است% 62"ترینیداد"ساله در کشور 12تا 5عفونت در کودکان دبستانی 

35نمونه ها از گزارش شده"ونزوئال"کشور Bolívarشهر از2008سالمطالعه اي در

هاي خاك نمونه% 55پارك در ونزوئال جمع آوري شده بود که 70ازکل (%35/71)پارك 

ها آلوده پارک%4/2نمونه 454از Estonia,شهر 2001درسال(12)مثبت گزارش شده است

"آرژانتین"در کشورSubtropicalشهر پارك عمومی5از که خاكنمونه 457از .)35(بوده

). 13(ثبت گزارش شده استنمونه خاك م%1/3.جمع آوري شده بود

40نمونه از 259است شدهانجام"ترکیه"هر آنکارا در کشور مطالعه اي دیگري در ش

عمومی آلوده گزارش پارك هاي% 45جمع اوري شده بود که 2006تا آوریل 2005پارك از مه 

.)14(تشده اس

نمونه 85است که از شدهانجام 2008ال ــدرس"Poland"دیگري در کشور ايمطالعه

ونه ها آلوده بوده ــنم%)  20(37. ادین جمع آوري شده استــها، زمین بازي و میکه از پارك

.)36(است
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که به تفکیک مناطق شهري و "Poland"در کشور 2008که در سال مطالعه اي دیگري

نمونه که از مناطق روستایی و اطراف 590و از % 14نمونه شهري 1184از شدهانجامروستایی 

.)37(ارش شده استثبت گزم% 12شهر ها جمع اوري شده  

9نمونه از 644است که گزارش شده"اسپانیا"در شرق کشور2001در سال مطالعه اي 

.)38(پارك ها آلوده بوده است% 67نمونه هاي خاك و % 24پارك جمع آوري شده که 

نمونه خاك از اماکن 242از شدهانجام"آرژانتین"در کشور 2000اي که در سال مطالعه 

.)39(مثبت گزارش شده بود%13/2از میادین جمع آوري شده بود عمومی و

Elblagدر شهر 2001در سال مطالعه اي  area نمونه خاك از 72که شدهانجام

.)40(مثبت گزارش شده است%13/4مطالعه قرارگرفتهمکانهاي عمومی جمع آوري شده مورد

ونه ـــنم162است که از شدهامانجGdanskدر شهر 2007در سال مطالعه اي دیگر 

% 13تا 21که عه قرار گرفت ـــوري شده بود مورد مطالآمع ـــشن که از زمین هاي بازي ج

.)41(مثبت بوده است

نمونه خاك 157شد که از گزارشKatowiceدر شهر 2003سال ازدیگراي مطالعه 

.)42(وده به تخم توکسوکارا بودندآل%) 50(79

شد از انجامو دو منطقه روستایی اطراف آن Krakowشهر در2000سال درايمطالعه 

.)43(لوده به تخم توکسوکارا بودندآنها آ% 30نمونه خاك که مورد مطالعه قرار گرفت 80

608شد که گزارش"نیجریه"از کشور Kadunaدر شهر 2008سال ازمطالعه اي دیگر 

اجتماعی متفاوت جمع آوري شد –زمین بازي از مناطق با وضعیت اقتصادي 14نمونه خاك از 

.)44(نمونه ها آلوده به تخم کرم بودند% 62که 
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نمونه از پارك ها در 521شد کهگزارشدن ــدر شهر لن1991سال ازعه اي دیگر ـمطال

سوکارا ــوده به تخم توکـآل%6/3ه بود که مع آوري شدـق بزرگ لندن جــگل هاي مناطـجن

Catis45(بودند(.

نمونه خاك که از 135شد از انجامIllinoisدر شهر 1988که در سال مطالعه اي دیگر

آلوده به تخم یکی از انواع (%16/3)نمونه 22پارك و مکان عمومی جمع آوري شده بود 23

.)46(کارا بودندسه گانه توکسو

سوکارا توسط ــودگی خاك پارك ها به تخم توکــمطالعات در مورد آلبرخی از

I.Paquet-Durand و همکاران مرور شده است، که براساس نتایج گزارش شده در این مقاله از

آلوده به تخم توکسوکارا کنیس 1982خاك مورد بررسی در استرالیا در سال %) 1/1(نمونه 206

در سال ،% 59/6در هندوستان 1992خاك مورد بررسی در سال نمونه 410هم چنین از . بودند

، در % 50نمونه 22از N.Caledoniaدر 1993مورد، در سال 1نمونه 180در استرالیا از 2003

، در سال % 4/24نمونه 800در بریتانیا از 1973، در سال % 9/14نمونه 22در ایرلند از 1994سال 

، در سال % 2/1نمونه 644در اسپانیا از 2001سال ، در% 9تا 5/3رد مو698در اسپانیا از 1989

پارك 8نمونه از 480در ترکیه از 2006، در سال % 50نمونه بیشتر از 60در ایتالیا از 2003

مورد 11درنیجیریه از 1986، در سال % 3/30نمونه 600در مصر از 1997، در سال % 6/15

در ایاالت 2005، در سال % 3/16نمونه 135االت متحده امریکا از در ای1988، درسال % 5/54

در 2005، در سال % 5/12نمونه 281در مکزیکو از 1996، در سال % 4/14نمونه 319متحده از 

آلوده به % 7/2نمونه 294در آرژانتین از 1992و در سال % 5/20نمونه 78برزیل از 

.)47(توکسوکاراکنیس بودند



٣٣
توکسوکاراتخم لودگی خاک ھای پارک فدک قزوین بھبررسی آ

بر اساس :وري بر آلودگی هاي محیطی به تخم هاي توکسوکارا در ایرانمر: 2- ج

جستجو در بانک هاي اطالعاتی تنها سه گزارش از آلودگی پارك ها به تخم هاي توکسوکارا از 

.ایران گزارش شده است که نتایج آنها به شرح زیر می باشد

285د لرستان انجام شد،  از از ژانویه تا مارچ در خرم آبا2009در مطالعه اي که در سال 

نمونه ها آلوده به تخم % 3/63پارك عمومی این شهر، 18مورد نمونه خاك جمع آوري شده در 

به طوري که . میزان آلودگی در پارك هاي مناطق مخلف شهر متفاوت بود. هاي توکسوکارا بودند

8از 2لی در در منطقه پارك مورد بررسی هیچ تخم توکسوکارا شناسایی نشد و7از 1در منطقه 

آلوده به تخم 3پارك واقع در منطقه 3پارك آلوده بودند و فقط یکی از 3پارك مورد بررسی، 

تخم در نمونه 210به طوریکه . فراوانی تخم ها در نمونه ها متفاوت بود. هاي این انگل بودند

تخم 304رکلی از به طو. مشاهده شد3تخم در منطقه 94و 2هاي مورد بررسی در منطقه 

.)15(افته بودندکامال تکامل ی% 1/42مشاهده شده 

نمونه 8انجام شد،  "ارومیه"در شهر2004تا 2003مطالعه اي دیگري طی سال هاي 

پارك عمومی آلوده به تخم هاي توکسوکارا 26نمونه خاك جمع آوري شده از 102از (7/89%)

.)16(عدد بود 8تا 1سکوپ بودند و تعداد تخم ها در هر فیلد میکرو

% 3/6پارك عمومی انجام شد، 26در 2004تا 2003در شیراز طی سالهاي مطالعه اي که

.)17(نمونه بدست آمده آلوده به تخم هاي توکسوکارا بودند 112از 

مطالعه اي اخیراً در سه پارك واقع در سه نقطه مختلف شهر قزوین انجام شد که به طور 

.)18(نمونه خاك مورد بررسی آلوده به تخم هاي توکسوکارا بودند 95از% 15/3کلی 
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روش کار -3فصل 

این پارك بزرگترین . مطالعه حاضر در پارك فدك قزوین انجام شد: منطقه مورد مطالعه

هکتار می باشد که در قسمت کوهستانی شمال 1400پارك قزوین است و داراي مساحتی بالغ بر 

.     اقع شده استشهر قزوین و

انجام فدك نمونه برداري از خاك هاي سطحی پارك : نمونه مورد مطالعه و تعداد نمونه

..از این پارك جمع آوري شدنمونه 100شد و به تعداد 

.جمع آوري شدند1390نمونه ها از اواسط خرداد ماه تا اواخر تیر ماه : زمان نمونه گیري

سانتی متري 2از خاك سطحی تا عمق نمونهرمگ100حدود  : روش نمونه برداري

خاك ها از محل سایه درختان که معموال محل اسکان و تردد خانواده ها و یا .نمونه برداري شد

نمونه ها داخل سطل هاي یک بار مصرف قرار . جمع آوري شد،محل بازي کودکان می باشد

آزمایش به آزمایشگاه انگل مانجاگرفت و به تفکیک محل جمع آوري عالمت گذاري و براي 

در آزمایشگاه براي جدا سازي تخم هاي توکسوکارا از . شناسی دانشکده پزشکی منتقل شدند

.شداستفادهیمانتاسیون دس- خاك از روش فلوتاسیون
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- هاي سدیمانتاسیوناز روش:توکسوکارا در نمونه هاتخم روش آزمایش تشخیص 

ابتدا .هاي خاك استفاده شدهاي توکسوکارا در نمونهتخمفلوتاسیون براي جداسازي و شناسایی 

:روش سدیمانتاسیون و سپس روش فلوتاسیون به ترتیب زیر انجام شد

سدیمانتاسیون از ظرف هاي یک و نیم لیتري آب انجامبراي :روش سدیمانتاسیون

درصد توئین 5/0حاوي لوله کشی شهربراي شستشوي خاك از آب . معدنی یا نوشابه استفاده شد

میلی لیتر آب حاوي 500مرحله متوالی با مقدار تقریبی 3هر نمونه خاك، طی . استفاده شد20

هاي آب معدنی یا اي در داخل ظرفتوئین به خوبی شستشو داده شدند و با عبور از صافی پارچه

به ساعت24هاي شسته شده به مدت تقریبی ظرف هاي حاوي نمونه. آوري شدندنوشابه جمع

. حالت ثابت در آزمایشگاه نگهداري شدند تا عوامل انگلی رسوب نموده و در ته ظرف قرار گیرند

براي تخلیه مایع . سپس آب داخل ظرف تا حدود یک سانتی متري محل باالي رسوب تخلیه شد

رویی بدین ترتیب عمل شد که ابتدا درب ظرف خارج گردید و متعاقب آن یک میله فلزي به قطر 

میلی متر را بر روي شعله، کامالً داغ کرده و بالفاصله منفذي در حدود یک سانتی متري 3بی تقری

پس از تخلیه مایع رویی، منفذ ایجاد شده با استفاده از چسب نواري . محل باالي رسوب ایجاد شد

نتقل مانده ظرف کامالً مخلوط و به داخل لوله هاي سانتریفیوژ مکامالً بسته شد و محتویات باقی

سانتریفیوژ شدند، مایع رویی تخلیه و از رسوب rpm2000دقیقه با دور 10لوله ها به مدت . شد

.فلوتاسیون استفاده شدانجامبراي 

. یون از روش آب شکر اشباع  استفاده شدـــفلوتاسانجام براي :یونـــروش فلوتاس

ب شکر اشباع افزوده شد و به کمک میلی لیتر آ2تا 1بدین ترتیب که ابتدا داخل هر لوله حدود 
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سپس داخل لوله، لبالب با آب شکر اشباع، پر شد، روي . روتاتور به خوبی با رسوب مخلوط شد

هداشته شد و بعد از این مدت، ــدقیقه به حالت ثابت نگ20انده شد، به مدت ـآن با المل پوش

کارا به روش میکروسکوپی مورد قل گردید و بالفاصله از نظر تخم توکسوــالمل به روي الم منت

.بررسی قرار گرفت

تمامی سطح زیر . اسمیر تهیه شد10تا 5از هر نمونه حدود :جستجوي میکروسکوپی

هاي که مشکوك به تخم توکسوکارا بودند نمونه. مشاهده شد× 100المل هر  اسمیر با درشتنمایی 

.مورد تائید قرار گرفتند× 400با درشتنمایی 
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نتایج-4فصل 

مورد آلودگی به تخم 2نمونه خاك مورد مطالعه در پارك فدك قزوین تنها 100در 

. توکسوکارا تشخیص داده شد که در یک مورد دو تخم و در یک مورد دیگر یک تخم مشاهده شد

).1شکل (هر سه تخم مشاهده شده فاقد جنین بودند 

. ادزي در نمونه هاي خاك مشاهده شدانواع مایت ها، تخم ها،  الروها و یا نماتدهاي آز

نمونه ها، فقط الروهایی شببه به الروهاي % 20نمونه ها منفی بودند، در % 49به طور کلی 

% 12در . نمونه ها، فقط انواعی از مایت ها مشاهده شد% 6در . استرونژیلوئیدها وجود داشت

ها، الروها به همراه تخم ها نمونه% 7در . نمونه ها، الروها به همراه مایت ها مشاهده شدند

نمونه ها، % 1نمونه ها،  مایت ها به همراه تخم ها مشاهده شدند و در % 5در . مشاهده شدند

، مایت ها و تخم هاي )کرم ها(انواع الروها .  الروها، به همراه مایت ها و تخم ها مشاهده شدند

برخی از انواع . رار نگرفتندغیر توکسوکارا به لحاظ محدودیت هاي تشخیصی مورد شناسایی ق

12تا 2الروها، کرم ها، مایت ها و تخم هاي مشاهده شده در نمونه هاي خاك در شکل هاي 

همچنین، در نمونه هاي محیطی آرتیفکت هایی مشاهده شد که با تخم هاي . نشان داده شده است

).13شکل (توکسوکارا قابل اشتباه بود 
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يبحث و نتیجه گیر-5فصل 

مطالعه حاضر نشان داد که خاك پارك فدك قزوین به تخم هاي توکسوکارا آلوده می 

به نظر می رسد که منبع اصلی آلودگی این پارك به تخم هاي توکسوکارا سگ هاي ولگردي . باشد

این سگها ممکن است در این مکان دفع مدفوع داشته باشند و در . هستند که وارد آن می شوند

آنها آلوده به تخم هاي این انگل می باشد، می تواند منبعی براي آلودگی افراد به صورتی که مدفوع

.ویژه کودکانی باشد که به این مکان مراجعه می کنند

گرچه آلودگی به تخم هاي توکسوکارا در خاك پارك فدك تشخیص داده شد ولی شیوع 

یین بودن شیوع و شدت پا. و شدت آلودگی در نمونه هاي مورد آزمایش در حد پایینی بود

ممکن است آلودگی به توکسوکارا در : آلودگی در این پارك می تواند دالیل متفاوتی داشته باشد

بر اساس جستجو در بانک هاي . سگ ها و گربه هاي منطقه مورد مطالعه در حد پایینی باشد

سوکارا از اطالعاتی قابل دسترس تا حال حاضر گزارشی از وضعیت آلودگی این حیوانات توک

ممکن است پایین بودن آلودگی به . استان قزوین منتشر نشده است که خود نیاز به بررسی دارد

این پارك در منطقه اي تپه اي واقع شده که در دامنه هاي آن . توپوگرافی پارك فدك مربوط باشد

به نظر . شددر مطالعه حاضر عمدتاً از اطراف درختان نمونه برداري . درختکاري انجام شده است

میرسد که باران هاي فصلی و موسمی می تواند سبب شسته شدن خاك سطحی و جاري شدن آن 
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افرادي که براي تفریح به این پارك مراجعه می کنند، معموالً در این . به دره هاي بین تپه ها گردد

مطالعه قسمت هاي دره اي مستقر نمی شوند، به طوري که این مکان ها براي نمونه برداري در 

.حاضر تعریف نشده است

در مقایسه با مطالعه قبلی که در خاك سه پارك واقع در محدوده شهر قزوین انجام شد، 

در ) 18( است %) 15/3(میزان آلودگی در مطالعه حاضر به طور غیر معنی دار کمتر از مطالعه قبلی

انجام ) 15(و خرم آباد )16( ، ارومیه )17(مقایسه با مطالعات مشابهی که در شهرهاي شیراز 

برابر آلودگی 3شده است، میزان آلودگی در نمونه هاي خاك مورد آزمایش در این شهرها  حداقل 

در پارك فدك قزوین است که به نظر می رسد، این تفاوت ها می تواند به چند عامل ارتباط 

ر پارك هاي عمومی و داشته باشد که احتماالً مهمترین آن فراوانی سگ ها و گربه هاي ولگرد د

شیوع و شدت آلودگی به توکسوکارا در این حیوانات در مناطق فوق می باشد ولی هیچ مطالعه 

ممکن است همانطوري تا حدي مربوط به نحوه جمع . مقایسه اي در این خصوص وجود ندارد

. آوري نمونه خاك در این مطالعات باشد

صلی تعیین درصد پارك هاي آلوده به تخم در مطالعه اي که در ارومیه انجام شد، هدف ا

26تا از 4نمونه هاي خاك آلوده بودند ولی تنها در % 8/7هاي توکسوکارا بوده است که در آن 

نمونه ها مثبت % 3/6در شیراز که ). 16(پارك مورد مطالعه آلودگی به این انگل تشخیص داده شد 

ختلف تفاوت داشت، به طوري که در یکی بودند، میزان آلودگی در مکان هاي مختلف و فصول م

پارك آلوده 18از %) 2/22(تا 4اما در خرم آباد، . نمونه هیچکدام مثبت نبودند36از مکان ها از 

به تخم توکسوکارا بودند ولی میزان آلودگی در این پارك ها به مراتب باال بود، به طوري که تعداد 

. متفاوت بودعدد57تا 1تخم ها در نمونه هاي مثبت از 
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به طور کلی میزان آلودگی پارك هاي عمومی به تخم هاي توکسوکارا در ایران به مراتب 

به نظر می رسد که یک علت اصلی آن مالحظات مذهبی مسلمانان در . از اکثر کشورها کمتر است

دست مسلمانان بنا به دستور اسالم باید از . داشتن سگ به عنوان یک حیوان دست آموز می باشد

این دستور مذهبی می تواند عامل اصلی براي این باشد که مسلمانان . زدن به بدن سگ پرهیز کنند

در کشورهایی که به هـــمراه داشتن این . از نگهداري سگ به عنوان دست آموز خودداري کنند

سگ ها در پارك هاي عـمومی امر رایجی است، این نوع سگ ها به عنوان یک منــبع اصلی 

. گی پارك ها به تخـم هاي توکسوکارا در نظــر گرفته شده استآلود

ودگی به تخم هاي توکسوکارا ـــمده پایین بودن فراوانی آلــرسد یک علت عبه نظر می

به طوري که . در نمونه هاي خاك مورد مطالعه، پایین بودن شدت آلودگی دراین نمونه هاست

هاي تکنیکی تخم هاي توکسوکارا تشخیص ودیتممکن است در آلودگی هاي پایین به سبب محد

کی سبب می شود تا در نقاطی که آلودگی پایین است، قضاوت ــدودیت تکنیـاین مح. داده نشود

در یک مطالعه که نمونه هاي خاك به طور تجربی . در مورد وضعیت آلودگی محیطی مشکل شود

ند، آستانه تشخیص تخم در نمونه هاي با تعدادهاي مختلفی از تخم هاي توکسوکارا آلوده شده بود

200تا 1لف تا حدي تفاوت داشت، به طوري که یک گرم خاك با ــمختلف به روش هاي مخت

م انگل قابل ـــونه هایی که فقط با یک تخم آلوده شده بودند، تخـــوده شد و نمــم آلــتخ

.)48(شناسایی نبود

عدد بود که 2هر نمونه مثبت حداکثر در مطالعه حاضر تعداد تخم هاي مشاهده شده در

در مطالعه اي بر روي خاك پارك ها . کمتر از مطالعات مشابهی است که قبالً  گزارش شده است

و در ) 47(گزارش گردید2/6+2/3گرم خاك با میانگین 100تخم در 12در پراگ حداکثر 



٤١
توکسوکاراتخم لودگی خاک ھای پارک فدک قزوین بھبررسی آ

باالتر بودن تعداد )38(دگرم خاك پارك ها مشاهده ش100تخم در 7/16اسپانیا، گزارشی از

تخم ها در مقایسه با مطالعه حاضر احتماالً به علت باالتر بودن میزان شیوع و شدت آلودگی در 

درصد نمونه ها 4/20پراگ گزارش شد، ازدر مطالعه اي که . اطق بوده استنمونه هاي آن من

تراکم پایین تخم از . دنددرصد نمونه هاي خاك، مثبت بو2ولی در مطالعه ما )47(مثبت بودند

تخم 10تا 1(و از ترکیه) 49) (گرم خاك100تخم در هر 6/3تا 2/0(خاك پارك ها از ایتالیا 

. گزارش شده است) 50) (در نمونه هاي خاك

از مطالعه حاضر نتیجه گیري می شود که آلودگی به تخم هاي توکسوکارا در پارك فدك 

می شود، به منظور حفظ و ارتقاء سالمت افرادي که به این توصیه. قزوین در حد پایینی است

پارك مراجعه می کنند،  با همکاري اداره پارك ها و فضاي سبز قزوین بررسی هاي دوره اي پارك 

ضمناً از آنجایی . از نظر آلودگی به تخم هاي این انگل انجام گیرد) و سایر پارك ها ( فدك قزوین 

عاتی قابل دسترس، هیچ مطالعه اي در زمینه آلودگی مخازن حیوانی و که به استناد بانک هاي اطال

آلودگی هاي انسانی در این استان انجام نشده است، بررسی میزان شیوع توکسوکارا در سگ ها و 

.دکان به این انگل توصیه می شودگربه ها و همچنین آلودگی هاي انسانی به ویژه کو
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:شکل ها

تخم با برجستگیھای ظریف و یکنواخت  سطحی و . سوکارا در خاک پارک فدک قزوینتخم توک. ١شکل 
× ۴٠٠درشتنمایی  . فاقد جنین

×٢٠٠الروی شبیھ الرو رابدیتی فرم استرانژیلوئیدھا در خاک پارک فدک قزوین، درشتنمایی . ٢شکل 
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×٢٠٠دک قزوین ، درشتنمایی الروی شبیھ الرو رابدیتی فرم استرانژیلوئیدھا در خاک پارک ف. ٣شکل 

×٢٠٠الروی شبیھ الرو رابدیتی فرم استرانژیلوئیدھا در خاک پارک فدک قزوین ، درشتنمایی . ٤شکل 
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×٢٠٠الروی شبیھ الرو رابدیتی فرم استرانژیلوئیدھا در خاک پارک فدک قزوین ، درشتنمایی . ٥شکل 

×٢٠٠وئیدھا در خاک پارک فدک قزوین ، درشتنمایی الروی شبیھ الرو رابدیتی فرم استرانژیل. ٦شکل 
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×٢٠٠الروی شبیھ الرو رابدیتی فرم استرانژیلوئیدھا در خاک پارک فدک قزوین ، درشتنمایی . ٧شکل 

×٢٠٠الروی شبیھ الرو رابدیتی فرم استرانژیلوئیدھا در خاک پارک فدک قزوین ، درشتنمایی . ٨شکل 
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×٢٠٠ابدیتی فرم استرانژیلوئیدھا در خاک پارک فدک قزوین ، درشتنمایی الروی شبیھ الرو ر. ٩شکل 

×٢٠٠درشتنمایی . نمونھ ای از مایت ھای جدا شده از خاک پارک فدک قزوین. ١٠شکل 
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×٢٠٠درشتنمایی . نمونھ ای از مایت ھای جدا شده از خاک پارک فدک قزوین. ١١شکل 

×٢٠٠درشتنمایی . ده از خاک پارک فدک قزویننمونھ ای از مایت ھای جدا ش. ١٢شکل 
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این نمونھ ھا ممکن است با تخمھای توکسوکارا . آرتیفکت در نمونھ خاک پارک فدک قزوین. ١٣شکل 

×٢٠٠درشتنمایی . اشتباه شود
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