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چکیده
توکسوکاریازیس یکی از مهمترین عفونتهای انگلی است که شیوع جهانی دارد .آلودگی به این انگل در انسان از طریق تماس
مستقیم با سگ و گربه و یا تماس با منابع آلوده به تخم انگل نظیر خاک و چمن مکان های عمومی که در مسیر رفت و آمد سگ ها و
گربهها هستند و همچنین مصرف سبزیجات آلوده ایجاد میشود .هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان آلودگی خاک و چمن پارکهای
عمومی شهر کرمانشاه به تخم توکسوکارا بود .مطالعه حاضر که به صورت توصیفی و به شکل بررسی مقطعی انجام شد ،تعداد
120نمونه خاک و تعداد 120نمونه چمن از مجموع  16پارک و بوستان عمومی مهم در سطح شهر کرمانشاه جمعآوری شد و سپس
آلودگی انگلی نمونههای اخذ شده از خاک و چمن به روش رسوب شناور سازی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که از
مجموع  16پارک بررسی شده  15پارک از نظر نمونه خاک ( )93/7%و  13پارک از نظر نمونههای چمن ( )81/2%آلوده به تخم گونههای
توکسوکارا بودند .همچنین فراوانی آلودگی با تخم گونههای توکسوکارا در نمونههای خاک  70/8%و در نمونههای چمن  30/8%بود.
نتایج این بررسی حاصل از این مطالعه نشان داد که آلودگی پارکهای کرمانشاه با تخم گونههای توکسوکارا باالست که این امر سبب
افزایش احتمال ابتال به عفونتهای توکسوکاریایی در انسان میشود .در نتیجه برای کاهش خطر آلودگی انسان احتیاج به برنامههای
پیشگیرانه و کنترلی مانند ممانعت از آلودگی محیط به خصوص مکانهای عمومی مانند پارکها ،با مدفوع سگها توصیه میشود.

کلمات کلیدی :توکسوکارا ،الرو مهاجر احشایی  ،گربه ،سگ ،کرمانشاه

مقدمه
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تازه متولد شده و همچنین سگ و گربههای بالغ یافت
میشوند ( .)Otero et al., 2018مطالعات اپیدمیولوژی نشان
میدهد که توکسوکارا کنیس یکی از شایعترین و با گسترش

توکسوکاریازیس التهاب بافت قلب و نارسایی قلبی می-

وسیع جغرافیایی در میان گونههای انگلی مشترک است که

باشد .آلودگی با گونههای توکسوکارا انتشار جهانی دارد و

از پایین قطب شمال تا مناطق استوایی رخ میدهد .فراوانی

یکی از شایعترین آلودگیهای کرمی در انسان است

سرمی آن در کودکان ساکن کشورهای صنعتی نظیر نیوزلند

( .)Maleki et al., 2018اگرچه سگها و گربهها میزبان

 ،0/7%ژاپن  ،1/6%دانمارک  ،2/4%استرالیا ،7/5%

معمول توکسوکارا هستند ،تماس مستقیم با این حیوانات

ایاالتمتحده  14%و لهستان  15%و کمتر از کشورهای کمتر

بهعنوان یک خطر بالقوه در نظر گرفته نمیشود؛ زیرا تخم-

صنعتی مانند نیجریه  ،30%اندونزی  ،63/2%مالزی ،75%

هایی که از طریق مدفوع میزبانهای نهایی دفع میشود این

گزارش شده است ( Macpherson,

در ایران سگها و گربههای ولگرد به احتمال زیاد منبع

 .)2013همچنین فراوانی سرمی توکسوکارا در جمعیت

اصلی آلودگی پارکها با تخم گونههای توکسوکارا در ایران

انسانی ایران  9/3درصد ( )Vafae Eslahi et al., 2020و در

هستند .تخمها بسته به نوع خاک و شرایط محیطی دما و

کودکان ماهیدشت شهرستان کرمانشاه  8/46درصد

رطوبت پس از  2الی  6هفته عفونی میشوند .همچنین

( )Akhlaghi et al., 2005گزارش شده است .هرچند

تخمهای توکسوکارا بسیار مقاوم بوده و در شرایط بهینه

اطالعاتی از فراوانی توکسوکارا در گوشتخواران کرمانشاه

میتوانند برای ماهها یا حتی سالها باقی بمانند

( Maurelli

در دسترس نیست ولیکن متوسط فراوانی آن در ایران 24/2

 .)et al., 2019بهطوریکه این تخمها در مراحل ابتدایی

درصد در سگ و  32/6درصد در گربه گزارش شده است

تکامل قادرند  3تا  5سال در شرایط محیطی زنده بمانند

( .)Vafae Eslahi et al., 2020انگل توکسوکارا عمدتا در

( .)Abou-El-Naga, 2018در ایران سگها و گربههای

سگ و گربهها ایجاد عفونت میکند ،اما زمانیکه حیوان

ولگرد منبع اصلی آلودگی پارکها و اماکن عمومی با تخم

آلوده با انسان زندگی میکند ،توکسوکاریازیس انسانی رخ

گونههای توکسوکارا هستند .حیوانات در سراسر کشور غالبا

میدهد ( .)Nava et al., 2020در روند بیماری زایی

میتوانند آزادانه در پارکها رفت و آمد داشته باشند ،بهویژه

توکسوکارا تخمها در خاک آزاد میشوند که این عمل نقش

( Saraei, et

برزیل  36%و پرو 37%

کلیدی در انتقال بیماری به انسان دارد

حیواناتی که در اطراف شهرها زندگی میکنند

Rezanezhad et al.,

 .)al., 2012بنابراین تماس با خاک و خاک خواری

) .)2017در انسان به عنوان میزبان تصادفی ،الروهای

مهمترین راه برای آلوده شدن انسان شناخته شده

آزادشده از تخم توکسوکارا با نفوذ به دیواره روده انسان از

است) .)Zibaei, et al., 2010; Ahmad et al., 2011در

طریق عروق خونی و لنفاوی روده به کبد ،ریهها و گاهی

ایران به دلیل گسترش سریع زندگی آپارتمانی در  2-3دهه

به قلب و سیستم اعصاب مرکزی مهاجرت کرده و باعث

اخیر تمایل به گذراندن اوقات فراغت در پارکهای عمومی

ایجاد سندروم الروهای مهاجر احشایی می شود و یا اینکه

افزایش یافته است بنابراین افرادی که برای تفریح به این

به داخل کره چشم وارد شده و باعث سندروم الروهای

مکانها میروند ممکن است درخطر ابتال به عفونتهای

مهاجر داخل چشمی میشوند و در آنجا بهعنوان الروهای

انگلهای رودهای قابل انتقال از حیوانات باشند

( Saraei,

مهاجری که ازنظر متابولیکی فعالاند ،برای ماهها بدون رشد

 .)et al., 2012دیدن سگها و گربهها در پارکهای عمومی

و تمایز باقی میمانند( Rastgoo et al, 2019; Nava et al.,

بسیاری از شهرهای ایران امری عادی میباشد .به عالوه در

2020; GharaDaghi et al., 2011; Akhlaghi et al.,

 .)2005عالوه براین اختالل نادر اما محتمل ناشی از
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سالهای اخیر تعداد سگها و گربهها در ایران در حال
افزایش است ( .)Ghashghaei et al., 2016این حیوانات
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پارکهای عمومی را همانند سایر جاها آلوده میکنند.

روش نمونهگیری و جمعآوری نمونه خاک و چمن

بنابراین میزان آلودگی انسان به انگلهای قابل انتقال از

تعداد  120نمونه خاک و تعداد  120نمونه چمن از مجموع

حیوانات ،با درک همه گیرشناسی آنها میتواند به حداقل

 16پارک و بوستان عمومی مهم در سطح شهر کرمانشاه

ممکن برسد .در این راستا توکسوکاریازیس یک بیماری
مهم مشترک انسان و دام بوده و نگرانی بهداشت عمومی
در بیشتر کشورهاست .ایران بهعنوان یک کشور
درحالتوسعه با نرخ باالی توکسوکاریازیس در کودکان از

بهطور تصادفی از اردیبهشت تا آذرماه جمعآوری شد.
پارکهای موردمطالعه شامل :پارکهای کوهستان،
طاقبستان غربی و شرقی ،شاهد ،فدک ،زیبا پارک ،کودک،

این آسیب مستثنی نیست (.)Tavassoli et al., 2012

پونه ،الله ،آزادگان ،معلم ،شیرین ،شهید لرستانی ،باران،

بسیاری از مطالعات گذشته در ایران نشان میدهد که میزان

نشاط و بلوار طاقبستان بود (شکل  .)1از مجموع  16پارک

فراوانی آلودگی به تخم گونههای توکسوکارا بهطور

مورد مطالعه پارکهای طاقبستان غربی و شرقی ،کوهستان،

معنیداری در نمونههای خاک در حال افزایش است

بلوار طاقبستان ،باران ،نشاط و فدک در شمال ،پارکهای

( .)Maleki et al., 2018با توجه به استفاده کودکان از محیط
و وسایل بازی و تماس با خاک پارکهای آلوده به مدفوع
سگها و گربههای بیمار ،مطالعات همه گیر شناسی در

معلم ،پونه ،کودک و شهید لرستانی ،شاهد و زیبا پارک در
مرکز و پارکهای الله ،آزادگان و شیرین در جنوب شهر

زمینه روش انتقال و منابع اصلی انتقال آلودگی به انسان

کرمانشاه واقع هستند .هیچ یک از پارکهای مورد مطالعه

در چنین مناطقی از اهمیت زیادی برخوردار است و با توجه

دارای دیوارکشی یا حصار نبود .بسته به اهمیت و مساحت

به آن میتوان تدابیر مناسبی جهت کنترل و پیشگیری از

پارک از  3-20جایگاه ،نمونههای  200گرمی از خاک و

;Khazan et al., 2012

نمونههای  50گرمی از چمن جمعآوری شد .نمونههای

بیماریهای انگلی اتخاذ کرد (

 .)Ghorbani et al., 2013; Overgaauwet al., 2009لذا با
توجه به اهمیت بهداشتی و پیامدهای ناشی از شیوع انگل
توکسوکارا در جامعه ،مطالعه حاضرجهت بررسی میزان
آلودگی چمن و خاک در پاک های شهر کرمانشاه پرداخته

خاک از عمق  1-2سانتیمتری و در اطراف درختان و گلها
در نزدیکی وسایل بازی کودکان ،محل نشستن و چهار
طرف پارک بود .نمونهگیری در ساعات اولیه صبح تا

است .از آنجاییکه تا کنون هیچ یک از مطالعات انجام شده

نزدیک ظهر و قبل از آبپاشی چمن پارک انجام شد.

در استان کرمانشاه میزان آلودگی چمن پرداخته نشده است

نمونهها بهصورت جداگانه در داخل کیسههای نایلونی قرار

و تنها آلودگی خاک مورد بررسی قرار گرفته است مطالعه

گرفته و به هر نمونه شماره شناسایی اختصاص داده شده و

حاضر با هدف بررسی میزان آلودگی خاک و چمن

به آزمایشگاه انگلشناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه

پارکهای شهر کرمانشاه انجام شد.

مواد و روش کار

رازی منتقل شدند.
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Fig 1. GPS map of studied public parks in Kermanshah city

آمادهسازی نمونههای خاک و چمن
در ابتدای کار نمونههای خاک توزین شده و به میزان 200

در جدول  1وضعیت کلی پارکهای موردمطالعه آمده

گرم از هر نمونه در داخل سینیهای پالستیکی قرار داده

است .تعداد نمونهها بر اساس مساحت پارک انتخاب شد

شد و سپس شماره شناسایی اختصاصی هر نمونه بر روی

و نمونههای خاک و چمن از قسمتهای مختلف پارک اخذ

سینی برچسب زده و تا زمان بررسی درون آزمایشگاه قرار

گردید .با توجه به این جدول از پارک طاقبستان غربی 18

داده شد .نمونههای چمن نیز توزین شده و به میزان 50

نمونه ،از پارکهای طاقبستان شرقی و کوهستان هر کدام

گرم از هر نمونه در داخل کیسههای نایلونی قرار داده شد،

 15نمونه ،از پارکهای شیرین ،الله و آزادگان هرکدام 10

سپس شماره شناسایی اختصاصی هر نمونه بر روی کیسه

نمونه ،از بلوار طاقبستان و پارکهای شاهد ،معلم و فدک

نایلونی برچسب زده و تا زمان بررسی درون آزمایشگاه قرار

هرکدام  6نمونه و از پارکهای پونه ،نشاط ،کودک ،شهید

داده شد.

لرستانی ،نشاط و باران هرکدام  3نمونه خاک و چمن
جمعآوری شد.
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Table 1: Number of samples taken from public parks studied in Kermanshah

SOIL

GRASS
Percentage of total
samples
15
12.5
12.5
8.3
8.3
8.3
5

Sample number
18
15
15
10
10
10
6

Percentage of
total samples
15
12.5
12.5
8.3
8.3
8.3
5

Sample
number
18
15
15
10
10
10
6

5
5
5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
100

6
6
6
3
3
3
3
3
3
120

5
5
5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
100

6
6
6
3
3
3
3
3
3
120

PARK NAME
WEST TAQBOSTAN
EAST TAQBOSTAN
KOOHESTAN
SHIRIN
LALEH
AZADEGAN
TAQBOSTAN
BOULEVARD
SHAHED
MOALEM
FADAK
PUNEH
NESHAT
KOODAK
SHAHID LORESTANI
ZIBA PARK
BARAN
TOTAL

شناسایی تخم توکسوکارا در نمونههای خاک و چمن
در آزمایشگاه جهت بررسی آلودگی انگلی نمونههای اخذ

از یک شبانهروز محلول رویی ظرف رسوب بهوسیله پوار

شده از خاک و چمن از روش رسوب شناور سازی استفاده

دور ریخته شد و رسوب باقیمانده به لولههای آزمایش

گردید .در ابتدای کار نمونههای خاک با استفاده از الک

منتقل شد و پس از برچسبگذاری به مدت  15دقیقه در

 150میکرومتری غربال شده و سپس خاک الک شده در

 2000دور سانریفیوژ شد .سپس مایع رویی لوله سانتریفیوژ

داخل بشر  2لیتری قرار ریخته شد و با  500میلیلیتر آب

برداشته شده و یک محلول فوق اشباع از قند با رسوب

به همراه پنج درصد محلول توئین  20به حالت تعلیق در-

مخلوط و لولهها از مایع پر شدند و سپس یک المل باالی

آمدمحلول بهدست آمده بهمنظور جداسازی انگلها به مدت

هر لوله بهآرامی لغزیده شد .پس از  15دقیقه المل به مرکز

 5دقیقه کامال هموژن گردید و سپس از یک گاز غیر استریل

یک الم تمیز بدون چربی منتقل شده و نمونه جهت بررسی

عبور داده شده و به یک ظرف رسوب (بشر  2لیتری) انتقال

میکروسکوپی در زیر میکروسکوپ نوری با استفاده از

داده شد .خاک از روی گاز غیر استریل برداشته شده و

بزرگنمایی × 400و× 1000مورد بررسی قرار گرفتند و در

شستوشوی خاک به شیوه قبل دو مرتبه دیگر انجام شده

صورت مشاهده تخم توکسوکارا یا اجرام انگلی دیگر،

و یک مجموعه  1/5لیتری از مایع به ظرف رسوب منتقل

مشاهدات برای هر نمونه ثبت شد .برای بررسی نمونههای

شد .ظرف رسوب برچسبگذاری و به مدت  24ساعت در

چمن نیز از روش رسوب -شناورسازی که شبیه نمونههای

محیط آزمایشگاه قرارداده شده تا رسوب تشکیل گردد .پس

خاک است ،استفاده شد(.)Tavassoli et al., 2008

نشریه دامپزشكي ایران ،دوره
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چمن و  1-10تخم انگل برای نمونههای خاک در هر میدان

نتایج
در مطالعه حاضر از مجموع  16پارک بررسیشده آلودگی
خاک با تخم گونه های توکسوکارا در  15پارک ()93/7%
و آلودگی چمن در  13پارک ( )81/2%مشاهده شد .نتایج
به دست آمده نشان داد آلودگی در نمونههای خاک 70/8%

میکروسکوپی متغیر بود .هر سه نوع تخم دفرمه ،حاوی
الرو و فاقد الرو در نمونههای خاک و چمن پارکهای
مورد بررسی یافت شد که درصد باالیی از تخمهای مشاهده
شده ( )47%حاوی الرو بودند.

و در نمونههای چمن  30/8%میباشد .شدت آلودگی در

وضعیت آلودگی انگلی در پارکهای بررسیشده در جدول

پارکهای بررسیشده از  1-400تخم انگل برای نمونههای

 2مشخص شده است.

Table 2: Soil and grass contamination of Toxocara egg status in studied public parks
GRASS
Frequency of
contamination

Percentage of
contamination

Percentage of
contamination

SOIL
Frequency of
contamination

Number of
samples

PARK NAME

16.6

3

77.7

14

18

0

0

86.6

13

15

60
0
80
20
66.6

6
0
8
2
4

80
80
40
80
66.6

12
8
4
8
4

15
10
10
10
6

50
66.6
100
0
100
33.3
33.3

3
4
6
0
3
1
1

33.3
66.6
100
100
100
33.3
0

2
4
6
3
3
1
0

6
6
6
3
3
3
3

33.3
33.3

1
1

66.6
33.3

2
1

3
3

WEST
TAQBOSTAN
EAST
TAQBOSTAN
KOOHESTAN
SHIRIN
LALEH
AZADEGAN
TAQBOSTAN
BOULEVARD
SHAHED
MOALEM
FADAK
PUNEH
NESHAT
KOODAK
SHAHID
LORESTANI
ZIBA PARK
BARAN

با توجه به دادههای جدول  2بیشترین میزان آلودگی خاک

مشاهده شد .همچنین در مورد میزان آلودگی چمن،

در پارکهای فدک ،پونه و نشاط ( 100درصد) مشاهده شد،

بیشترین میزان آلودگی در پارکهای فدک و نشاط (100

پسازآن به ترتیب پارک طاقبستان شرقی ( ،)86/6%پارک-

درصد) مشاهده شد ،پس آن به ترتیب پارکهای الله

های کوهستان ،شیرین و آزادگان ( ،)80%بلوار طاقبستان

( ،)%80پارک معلم و بلوار طاقبستان غربی(،)66/6%

و پارکهای معلم و زیبا پارک ( ،)66/6%پارک الله ()40%

کوهستان ( ،)60%شاهد ( ،)50%کودک ،شهید لرستانی،

و پارکهای شاهد ،کودک و باران ( )33/3%قرار گرفتند.

باران و زیبا پارک ( ،)33/3%آزادگان ( )20%و طاقبستان

کمترین میزان آلودگی در پارک شهید لرستانی ( 0درصد)

( )16/%6قرار گرفتند .کمترین میزان آلودگی در پارکهای
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طاقبستان شرقی ،شیرین و پونه ( 0درصد) مشاهده شد.

کمترین شدت آلودگی در پارکهای شهید لرستانی ،باران و

درصد آلودگی در پارکهای واقع در شمال شهر بیشتر از

شاهد مشاهده شد که تعداد تخم انگل مشاهدهشده در

پارکهای واقع در مرکز و جنوب شهر بود .بیشترین شدت

نمونههای خاک و چمن در نمونههای مثبت ازنظر آلودگی

آلودگی در پارک فدک مشاهده شد که در نمونههای چمن

انگلی  1تخم انگل بود .شدت آلودگی در پارکهای شیرین،

و خاک به ترتیب تا  400و  5تخم انگل در هر میدان

الله ،پونه ،کودک و زیبا پارک با مشاهده  1-3تخم انگل در

میکروسکوپی مشاهده شد .پسازآن بیشترین شدت آلودگی

نمونههای مثبت ازنظر آلودگی انگلی متوسط بود.

به ترتیب در پارکهای معلم با  1-12و  1-5تخم انگل،
نشاط با  1-3و  2-10تخم انگل ،بلوار طاقبستان با  1-4و
 7-1تخم انگل ،طاقبستان با  1-7و  1-3تخم انگل،
آزادگان با  1-5و  1-3تخم انگل ،کوهستان با  1-5و 1-2
تخم انگل و پارک شرقی با  0 .4-1تخم انگل در هر میدان

سایر انگلهای مشاهده شده در نمونههای خاک و چمن
شامل :تخم سایر نماتودها و تخم تنیا (در  1%نمونهها) ،الرو
نماتودهای آزادزی (در  100%نمونهها) و جرب اویباتیده
(در  33%نمونهها) بود.

میکروسکوپی به ترتیب در نمونههای خاک و چمن بود.

Fig 2: Toxocara egg separated from soil
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)Fig 3: Microscopic image from Toxocara eggs observed in sample of Fadak park (the most polluted park

بحث
کشورهای درحالتوسعه به دلیل عواملی مانند فقر اقتصادی،

است .این میزان توسط  Tavassoliو همکاران ()2008

شرایط اجتماعی و فرهنگی ،وضعیت اقلیمی ،نبود امکانات

درشهر ارومیه  3/9درصد Khazan ،و همکاران ( )2012در

بهداشتی و بیتوجهی به بهداشت فردی و اجتماعی به میزان

 GharaDaghiو همکاران

شهر تهران  10درصد،

( Wakid

()2013در شهر تبریز 14/6درصد Ghorbani ،و همکاران

 .)et al., 2009ایران جزء مناطقی است که شیوع آلودگی-

( )2013در شهر شیراز  15درصد Maraghi ،و همکاران

( Sharifi Sarasiabi et

()2014در شهر آبادان  29/2درصد Mazhab-Jafari ،و

 .)al., 2002در مطالعات مختلف انجامشده ،میزان شیوع

همکاران ( )2019در شهر خرمشهر  18درصد Shirvani ،و

بیماریهای انگلی در نقاط مختلف کشور و جهان متفاوت

همکاران ( )2019در مناطق مختلف استان چهارمحال و

است .تفاوت میزان آلودگی بستگی به فرهنگ ،اقلیم ،روش

بختیاری از صفر تا  18/1درصد،

 Raissiو همکاران

بررسی و جمعآوری نمونه دارد .نرخ آلودگی در بیشتر

( )2020در شهر ایالم  13/08درصد و  Pezeshkiو

پارکهای ایران باالست ( .)Maraghi et al., 2012نتایج

همکاران ( )2017در شهر اردبیل  7درصد ،گزارش گردید.

حاصل از مطالعه ما نشان داد که از مجموع  16پارک بررسی

 Khademvatanو همکاران ( )2014در شهر اهواز از 210

شده  15پارک از نظر نمونههای خاک ( )93/7%و  13پارک

نمونه جمعآوری شده از پارکهای عمومی 64 ،نمونه به

از نظر نمونههای چمن ( )81/2%مثبت بود .در بسیاری از

روش میکروسکوپی و  71نمونه به روش  PCRآلوده به

مطالعات گذشته میزان فراوانی تخم توکسوکارا در پارک-

تخم توکسوکارا گزارش کردند

های نقاط مختلف ایران و جهان مورد بررسی قرار گرفته

 .)2014در مطالعهای که در کردستان عراق روی  700نمونه

بیشتری در معرض آلودگیهای انگلی قرار دارند

های انگلی در آن قابلتوجه است
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خاک از مکان های مختلف مانند پارکهای عمومی ،باغ

میتوانند در آنها رفت و آمد کنند و موجب آلودگی پارک

های خصوصی ،پناهگاههای سگ ،مراتع ،پارکهای مدارس

با تخم توکسوکارا شوند در مطالعه حاضر شدت آلودگی

انجام شد ،میزان فراوانی تخم توکسوکارا  15/4درصد

در پارکهای بررسیشده از  1-10تخم انگل برای نمونه-

گزارش شد ( .)Golek and Al-Saeed, 2019در مطالعهای

های خاک در هر میدان میکروسکوپی متغیر بود .در حالی

که توسط  Malekiو همکاران ( )2014روی  126نمونه

که این میزان نسبت به سایر مطالعات در انجام شده در

خاک از مناطق مختلف استان کرمانشاه انجام شد ،تخم

شهرهای تهران ( )1-3تبریز ( ، )1-7شیراز و ارومیه (8-

توکسوکارا در  17نمونه ( 13/5درصد) از  126نمونه جمع

 )1بیشتر است اما نسبت به مطالعه انجام شده در شهر خرم-

آوری شده از مناطق مورد مطالعه یافت شد .در این مطالعه

آباد

( )1-57کمتر است ( Akhlaghi et al., 2005; Zibaei,

بین میزان آلودگی در مناطق با سطح پایین و وضعیت

et al., 2010 ; Khazan et al., 2012; Ghorbani et al.,

بهداشتی تفاوت معنی داری وجود داشت .در مطالعه انجام
شده توسط  Zibaeiو همکاران ( )2017روی  200نمونه
خاک از  12پارک عمومی شهر کرج میزان فراوانی تخم
گونههای توکسوکارا در نمونههای خاک  34/4درصد
گزارش شد .بیشترین تعداد تخم به دست آمده از  200گرم
خاک  20عدد بود و در مجموع  200تخم پیدا شد که از
این تعداد  7/6درصد به طور کامل به مرحله جنینی تخم
رسیده بودند .نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که از
مجموع  120نمونه جمع آوری شده  85نمونه خاک
( )70/%8و  43نمونه چمن ( )30/8%آلوده بودند .همهی
مطالعات انجام شده در مورد آلودگی پارکهای عمومی با
تخم گونههای توکسوکارا در سراسر ایران از مطالعه حاضر
کمتر بود .نتایج حاصل از آلودگی پارکهای ایران به دلیل
پارامترهای جغرافیایی و روش بررسی و همچنین تدابیری
که در مورد مبارزه با سگهای ولگرد اندیشیده شده است
متفاوت هستند؛ که متاسفانه تاکنون در شهر کرمانشاه هیچ-
گونه راهکاری در مورد مبارزه با سگهای ولگرد اجرا نشده
است .از طرفی متاسفانه پارکهای بررسی شده در مطالعه
حاضر حصارکشی نشده بودند که اینگونه پارکها بیشتر
در معرض آلودگی هستند ،زیرا سگها و گربهها آزادانه

 2013; Tavassoli et al., 2008).همچنین در مطالعه حاضر
شدت آلودگی در پارکهای بررسیشده از  1-400تخم
انگل برای نمونههای چمن در هر میدان میکروسکوپی
متغیر بود؛ بنابراین شدت آلودگی در نمونههای چمن بسیار
باالتر از نمونههای خاک است .علت بیشتر بودن شدت
آلودگی در نمونههای چمن نسبت به نمونههای خاک
استفاده از کودهای حیوانی است .در ایران کود حیوانی برای
افزایش بازدهی در کشاورزی به روش سنتی و تقویت چمن
و گلها در باغ و پارکهای عمومی استفاده میشود .کود
در درجه دوم ممکن است توسط مدفوع سگ و گربه حاوی
تخم گونههای توکسوکارا آلوده باشد که سبب آلودگی
پارکهای عمومی میشود ( .)Saraei, et al., 2012همچنین
در مطالعه حاضر نماتودهای کوچک آزادزی تقریباً در
 %100نمونههای چمن و کمتر از  10%نمونههای خاک
مشاهده شد ،عالوه بر این جربها حداقل در یکسوم
نمونههای خاک و چمن موجود بود؛ که با مطالعه  Saraeiو
همکاران ( )2012مطابقت داشت Santarem ..و همکاران
( )2012آلودگی پارکهای President Prudenteدر
سائوپائولو برزیل با تخم گونههای توکسوکارا را 96%
گزارش کردند که از مطالعه ما بیشتر بود Toparlak .و
همکاران ( )2002در مطالعهای در استانبول ترکیه درصد
نشریه دامپزشكي ایران ،دوره
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آلودگی گودالهای شنی و زمینهای بازی با تخم

آلودگی با تخم گونههای توکسوکارا در نمونههای خاک

توکسوکارا را  15/9درصد گزارش کردند .در مطالعه

 70/%8بود .علت این تفاوت میتواند نحوه نمونهگیری

 Stojcevicو همکاران ( )2010در پوال کرواسی در ماه

مختلف ،زمانهای متفاوت در نمونهگیری و اختالفات در

دسامبر  15/5درصد نمونهها و در ماه ژوئن  23/3درصد

نحوه آزمایش باشد .در این مطالعه همچنین میزان شیوع

نمونهها برای تخم گونههای توکسوکارا مثبت بود .در هر

آلودگی با تخم گونههای توکسوکارا در نمونههای چمن نیز

دو ماه دسامبر و ژوئن تخم گونههای توکسوکارا فراوان-

مورد بررسی قرار گرفت که از این جهت نسبت به سایر

ترین یافته ها بودند .مطالعات انجامشده در شهرهای

مطالعات انجام شده در شهر کرمانشاه متمایز است.

مختلف شیوع متغیری از آلودگی خاک با گونههای مختلف

همچنین در این مطالعه  13پارک از نظر نمونههای چمن

انگل نشان میدهد که این تغییرات را میتوان با ویژگیهای

( )81/%2آلوده به تخم گونههای توکسوکارا بودند و میزان

جمعیت انسانی ،شرایط زیستمحیطی (اقلیم) ،نوع

آلودگی در نمونههای چمن  30/8%بود.

شهرنشینی و تراکم جمعیت سگها و گربهها توضیح داد.
همچنین این اختالف میتواند به دلیل فصل مورد بررسی

نتیجهگیری

باشد بهطوریکه تخم توکسوکارا در شرایط مرطوب و دمای

با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش ،ضروری است که

معتدل که بیشتر در فصل بهار وجود دارد ،بهتر زنده میمانند

جهت کاهش خطر آلودگی انسان برنامههای پیشگیرانه

و خشکی و نور مستقیم آفتاب میتواند برای آنها کشنده

همراه با مطالعات بیشتر صورت گیرد .ضمناً مسئولین امور

( Stojcevic et al., 2010; Ghorbani et al.,

بهداشتی و مردم بایستی هوشیار بوده و جمعیت سگها را

.)2013در مطالعه حاضر هر سه نوع تخم دفرمه ،حاوی الرو

کنترل نمایند و کرمها را بهوسیله داروهای ضد کرم تحت

و فاقد الرو در نمونههای خاک و چمن پارکها یافت شد

درمان قرار دهند تا میزان بیماریهای مشترک انسان و

که نسبت باالیی از تخمها ( )47%بهطور کامل حاوی الرو

حیوان کاهش یابد .از سویی اقداماتی نظیر حصارکشی

بودند که با مطالعه  Ogeو  Ogeمطابقت داشت ( Oge and

اطراف پارکها و ممانعت از ورود حیوانات ولگرد به

 .)Oge, 2000در مطالعهی دیگری که در شهر کرمانشاه

پارکها و اماکن تفریحی ،آموزش عمومی به ویژه به

روی  150نمونه خاک که به طور تصادفی از  7پارک

کودکان درباره خطرات این انگلها و لزوم شستشوی

عمومی شهر انجام شد میزان فراوانی تخم توکسوکارا %18

دستها بعد از تماس با خاک و چمن پارکها و سالمسازی

( 27نمونه) گزارش شد ( .)Ghashghaei et al., 2016در

محل بازی کودکان به روشهای طبیعی نظیر نور آفتاب) و

مطالعه حاضر نیز که در شهر کرمانشاه انجام شد از مجموع

شیمیایی (نظیر استفاده از ضد عفونی کنندهها) ،میتواند

 16پارک بررسی شده  15پارک از نظر نمونه خاک ()93/7%

باعث کاهش خطر انتقال آسکاریسها از حیوانات به انسان

آلوده به تخم گونههای توکسوکارا بودند و میزان شیوع

شود.

باشد

تشکر و قدردانی

10

نشریه دامپزشكي ایران ،دوره

...... فراوانی آلودگی به تخم توکسوکارا در پارکهای

.تشکر و قدردانی میشود

بدین وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه رازی برای تأمین هزینههای این پژوهش

تعارض منافع
.گونه تعارض منافعی ندارند
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Abstract
Toxocariasis is one of the most important parasitic infections which is widespread. Infection with the parasite in
humans is caused by direct contact with dogs and cats or contact with sources contaminated with the parasite's
eggs, such as soil and grass, in public places where dogs and cats travel, as well as the consumption of contaminated
vegetables. The aim of this study was to investigate the contamination of soil and grass in different parks of
Kermanshah, Western Iran, with Toxocara eggs. In this descriptive cross-sectional study, 120 soil samples and
120 grass samples were collected from a total of 16 important public parks and gardens in Kermanshah and then,
parasitic contamination of soil and grass samples was exanimated by flotation deposition method. Results showed
that out of 16 parks studied, 15 parks were infected with Toxocara species eggs in terms of soil samples (93.7%)
and 13 parks in terms of grass samples (81.2%). Also, the prevalence of infection with Toxocara species eggs was
70.8% in soil samples and 30.8% in grass samples. Rresults of this study showed that the contamination of
Kermanshah parks with Toxocara species eggs is high, which increases the risk of toxocariasis in humans.
Therefore, to reduce the risk of human infection, the need for control programs such as prevention of environmental
contamination with parasite eggs, especially in public places such as public parks, with dog feces is recommended.
Keywords: Toxocara, VLM, Cat, Dog, Kermanshah
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