
  فصلنامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 

 

  
  کی تبریز، دانشکده پزشکی، گروه انگل شناسیتبریز، دانشگاه علوم پزش: آدرس مکاتبه

  leylamahami@gmail.com: ست الکترونیکپ
  

 90زمستان هم، سیزدیافته، دوره /  65
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  گروه انگل شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران-1
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  50سل مسل / 90 مستانز / 4شماره  / دهمزسیدوره / یافته 
  
  

  

  16/6/90: پذیرش مقاله،   30/4/90 : دریافت مقاله
Ø ـا    مهاجرت یا حضور الروهاي توکسوکارا کنیس یا توکسوکارا کتی در بافـت ۀتوکسوکاریازیس یک بیماري زئونوز بوده که بوسیل       : مقدمه ـا ی ه
ـاوي الرو انگـل بـه    ) میزبانان پاراتنیـک (ا گوشت خام یا نیم پخته       ی انگل انسان از طریق خوردن مواد غذایی آلوده به تخم        . شودها ایجاد می  اندام ح

ـا میـزان آلـودگی در                   . شودمیتوکسوکاریازیس مبتال    این مطالعه با هدف تعیین میزان آلودگی به توکسوکارا در صاحبان سگ و گربه و مقایسۀ آن ب
  .افرادي که سابقۀ نگهداري از این حیوانات را نداشتند، انجام شد

Ø از افـراد  )  نفر در تماس با سگ و گربه153 نفر بدون تماس با سگ و گربه و   405( نفر   558 تحلیلی   –در این مطالعۀ توصیفی   : هااد و روش   مو
نمونه هاي سرمی تهیه شده از آنان از نظـر وجـود   . و نمونه گیري گردیدند  به روش تصادفی انتخاب1388 سال شهرستان تبریز در سال  2-20بین 

 .دي ضد توکسوکارا با استفاده از روش االیزا مورد بررسی قرارگرفت و داده ها با استفاده از آزمون آماري کاي دو تجزیه و تحلیل گردیدآنتی با
Ø ـادي ضدتوکـسوکارا بودنـد    )  نمونه بدون تماس باسـگ وگربـه    68 نمونه درتماس و     94( نمونه   162 تعداد   درمجموع: ها یافته . داراي آنتـی ب

ـاري   . بودنـد  مثبـت %) 03/29( نفر 162منفی و%) 96/70( نفر396)  نفر مونث323 نفر مذکر و235( فرد نمونه گیري شده 558ازمجموع  ـاط آم ارتب
  ).=0P/ 275( نداشت  به توکسوکارا و جنسیت وجود داري بین میزان آلودگیمعنی
Ø  آموزش صاحبان سگ .ان سگ و گربه در مواجهه با انگل  بودندتوجه به نتایج این مطالعه، بخش عمده اي از صاحب با: گیرينتیجهبحث و 

  .گردده میبررسی آلودگی سگ و گربه و جلوگیري از آلودگی آنها توصی هاي انتقال عفونت وسطح آگاهی آنها در مورد راه و گربه و ارتقاء
Ø تبریزاالیزا توکسوکاریازیس، صاحبان سگ وگربه،: هاي کلیديواژه ،. 
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  مقدمه
 1توکــسوکاریازیس یــا ســندرم الروهــاي مهــاجر احــشایی

اي الرو نماتودهـاي      بیماري است که توسط تهـاجم خـارج روده        
هاي انسان ایجـاد   کنیس در بافت حیوانی به خصوص توکسوکارا

 در سـال  2وبـستر سیر تکاملی این کرم ابتدا توسـط    ). 1(شود  می
 – 1963هـاي    در بـین سـال    3اسپرنت و همچنین توسط     1958
کـرم بـالغ در رودة باریـک سـگ و سـگ        .  مطالعه گردید  1958

ســانانی نظیــر گــرگ، روبــاه، شــغال، کفتــار و کــایوت زنــدگی  
  ).2(کند می

 هفتـه باشـد    5هایی که سـن آنهـا کمتـر از             در توله سگ  
مـشابه آسـکاریس    (توانند سیکل مهاجرتی و تکـاملی         الروها می 

 و در روده بــه را تکمیــل کننــد ) لومبریکوئیــدس در انــسان 
هـاي   هاي بزرگتر یا سگ در توله. توکسوکاراي بالغ تبدیل گردند 

آنها ممکـن   . بالغ، الروها قادر به تکمیل سیرتکامل خود نیستند       
هـا سـرگردان شـوند و عاقبـت بـه شـکل        است مـدتها در بافـت     
ایـن   سـیرتکاملی  ).3(تشکیل کیست دهنـد     الروهاي مرحلۀ دوم    

میزبان ممکن است به یکی از طـرق  انگل پیچیده و بر طبق سن  
 :زیر انجام پذیرد

   آلودگی مستقیم-1
   آلودگی بوسیلۀ میزبان پاراتنیک-2
   آلودگی جنینی-3
   آلودگی از راه شیر مادر-4
   آلودگی نادر بواسطۀ خوردن الرو دفع شده-5
هـاي مختلـف    صـورت ه تظاهرات بالینی این نوع بیماري ب     

میـزان  (هاي بلعیده شده  عداد تخمنماید که بستگی به ت    بروز می 
، محل مهاجرت الروهـا در بـدن، طـوالنی بـودن زمـان        )آلودگی

). 4(ها دارد   عفونت و نوع پاسخ سیستم دفاعی بیمار به ارگانیسم        
هاي احشایی و چـشمی ایـن بیمـاري در سـطح وسـیعی از               فرم

بیماریزایی انگـل  ). 5(کشورهاي گرمسیري و معتدل شیوع دارند  

. اصلی و میزبان پاراتنیک نظیر انـسان متفـاوت اسـت   در میزبان   
هاي ایجاد شده در میزبان اصلی شامل تورم مخـاط       اولین آسیب 
  .باشد هاي زیر مخاطی رودة باریک می و خونریزي

هـاي   تواند ضـایعات نـسجی نظیـر گـره       الرو این کرم می    
آلـودگی قبـل   . ارزنی شکل در طحال سگ آلوده نیز بوجود آورد      

ترین نوع بیماریزایی کرم است که اکثـراً          جنین خطرناك از تولد   
بطـور کلـی عالئـم    . شـود   مرگ عارض می  ،چند روز پس از تولد    

عفونت درمیزبـان اصـلی بـه شـکل کـم خـونی، کـم اشـتهایی،              
. باشـد   خستگی مفرط، تورم روده، اسـهال وگـاهی یبوسـت مـی           

تولـه  گاهی اوقات نیز عوارضی نظیـر انـسداد روده باعـث مـرگ      
  1). 6(گردد ا میسگه

ها قالده سگ به اشکال مختلـف گلـه،        در ایران نیز میلیون   
نگهبان، ولگرد و غیره وجود دارند که با دفع مدفوع خود سـبب              
آلودگی محیط زیست و افزایش ریسک تماس افراد با تخم آلوده     

, St.Luciaبررسی ها نشان می دهـد کـه در      . گردند  کننده می 
 درصد باالیی از افراد نیز یعنی حدود شیوع سرمی بسیار باال است

البتـه  ). 7(باشـند  باشند که مرتبط با هم می   داراي سگ می  % 77
درصد حضور سگها در مناطق روسـتایی و شـهري نیـز متفـاوت      

باشـد و   است و البته نوع حضور و تماس سگ نیـز متفـاوت مـی           
لیکن هنوز ارتباط چندان دقیقی مابین روستایی و شهري بودن و 

طوریکه در برخی از تحقیقات افراد هیتر سرمی وجود ندارد، بنوع ت
و در  ) 8(انـد   شهري تیتر سرمی باالتري از افراد روستایی داشـته        

  ).9(برخی برعکس این قضیه مصداق داشته است
 درصـد   76 تـا    14در نقاط مختلف ایـران آلـودگی سـگها          

ــت   ــده اس ــزارش ش ــۀ   10). 10(گ ــزارش اولی ــد از گ ــال بع  س
 مورد از بیماري به ثبـت رسـید و      150یس بیش از    توکسوکاریاز

                                                
1.Visceral Larva Migrans(VLM) 

2.Webster 

3.Sprent 
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 کـشور جهـان گـزارش       48 مورد دیگر از     1900تاکنون بیش از    
 با توجـه بـه افـزایش روز افـزون تمایـل             . )6،11،12(شده است 

نگهداري حیوانات دست آموز در منزل و اینکه سـگ وگربـه بـه           
 عنوان میزبان نهایی این انگل می باشند احتمـال ابـتال بـه ایـن              
انگل  باعث عمده نگرانی افرادي شده که در منزل خود اقدام به            

بنـابراین آگـاهی از وضـعیت    . نگهداري این حیوانات می نماینـد     
ایمنی صاحبان این حیوانات که یکی از مهمتـرین گروههـاي در     
معرض خطر به شمار می روند در مقابل توکـسوکارا مـی توانـد              

 و مـسئولین بهداشـتی      اطالعات سودمندي در اختیار این افـراد      
این مطالعه با هدف تعیین میـزان آلـودگی بـه     . جامعه قرار دهد  

توکـسوکارا در صـاحبان سـگ و گربـه و مقایـسۀ آن بـا میـزان        
ــات را   ــرادي کــه ســابقۀ نگهــداري از ایــن حیوان آلــودگی در اف

  .نداشتند، انجام شد

  هامواد و روش
 2-20  نفر از افـراد    558 تحلیلی   –در این مطالعۀ توصیفی   

سال، از هشت منطقه شهرداري تبریز به روش تصادفی متناسب        
 با حجم مناطق شهري و حجم سنی افراد در آن مناطق انتخاب

گیــري نمونــه درمــانی شهرســتان تبریــز -و از مراکــز بهداشــتی
 نفر از افراد صاحبان سـگ وگربـه و          153براین اساس   . گردیدند

 نداشـتند مـورد      نفر که هیچ سابقۀ نگهداري سـگ وگربـه         405
پس از توجیه در مـورد انگـل و مخـاطرات           . بررسی قرار گرفتند  

 اقـدام بـه     ،ناشی از آن وکسب موافقت شرکت آنـان در مطالعـه          
ــصاحبه و تکمیــ  ــشنامهم ــر مشخــصات   ل پرس اي مــشتمل ب

آوري و ســپس مراحـل جداسـازي، جمــع  دموگرافیـک نمـوده و   
 دانشگاه  ،زشکیهاي سرمی به آزمایشگاه دانشکده پ     ل نمونه انتقا

  . علوم پزشکی تبریز انجام پذیرفت
 درجـۀ   -20فریـزر   ها تـا هنگـام انجـام آزمـایش در           نمونه
 بـه روش االیـزا     هـا نگهداري گردیدند سپس آزمایش    گرادسانتی

 ترتیب که ابتدا  نمونه هاي سرمی به مـدت      ه این   ب. انجام گرفت 

ا اسـتفاده   داده و پس از آن ب       دقیقه در دماي آزمایشگاه قرار     30
گرفتنـد و نهایتـاً بـا اسـتفاده از           از کیت االیزا مورد بررسی قرار     

جهت تجزیه و .  نتایج قرائت گردیدELISA Reader دستگاه
 و SPSSتحلیل آماري نتـایج حاصـل از مطالعـه، از نـرم افـزار          

  .آزمون آماري کاي دو استفاده گردید

      :ها یافته 
 نفر صـاحب    153عه   نمونه سرمی مورد مطال    558ازمجموع
 نفر که هیچ سگ وگربـه اي نداشـتند مـورد          405سگ وگربه و    

%) 03/29 (162تعـداد  ). 1جـدول شـماره   (بررسی قرار گرفتنـد  
 ضد  توکسوکارا درآزمایش االیـزا       IgGنمونه  واجد آنتی  بادي       

نمونــه  68 تمـاس و  نمونـه در  94(نمونـه   162 تعـداد از. بودنـد 
ضدتوکـسوکارا   بـادي  نتـی آراي  دا )گربـه  سگ و  اب بدون تماس 

 مونـث  نفـر   323فرد نمونـه گیـري شـده         558ازمجموع  . بودند
%) 96/70(نفـر  396بوده که   %) 1/42(مذکر نفر 235و  %) 9/57(

%) 03/29(نفـر    162و) مـذکر  نفر   161  و  مونث نفر 235(منفی  
  . بودند)  مذکرنفر 74 و مونث نفر88(مثبت

وکـسوکارا در افـراد در     داري بین شیوع عفونـت ت     ارتباط معنی 
). 2جـدول شـماره   (تماس و بدون تماس با سگ و گربه وجـود دارد          

هـاي سـنی مـورد مطالعـه        بررسی شیوع عفونت توکسوکارا درگروه    
ــداز،  ــنی   %) 96/20(117عبارتن ــروه س ــر در گ ــال0-4نف          122 س

نفــر در %) 01/24(134 ســال، 5-9نفـر در گــروه ســنی  %) 86/21(
-20نفـر در گـروه سـنی      %) 15/33 (185ال،   س 10-14گروه سنی   

 سال است کـه از      12 /07میانگین سنی افراد مورد مطالعه      . سال15
  . باشد سال متغیر می20 سال تا حداکثر 2حداقل 

 از صاحبان سگ و گربه واجـد         درصد 58در مطالعۀ حاضر    
 %)33/33(  نفـر  54 ضد توکـسوکارا بودنـد کـه         IgGبادي  آنتی
ارتبـاط  . بودند مبتال به عفونت     مذکر %)69/24( نفر   40 و نثؤم

  و مـذکر داري بین میزان شیوع عفونت توکسوکارا در گروه معنی
  ). 3جدول شماره( نبودنثؤم
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   فراوانی نگهداري سگ و گربه در بین افراد مورد مطالعه-1جدول شماره 
  درصد تجمعی  درصد معتبر  درصد  تعداد  

58/72  405  عدم نگهداري  58/72  58/72  
  100  42/27  42/27  153  گهدارين

  100  100 100  558  کل
  

 فراوانی نگهداري سگ و گربه در افراد داراي آنتی بادي -2جدول شماره
  منفی توکسوکارا مثبت و

   کل                 آنتی بادي
  - +   
 عدم نگهداري 405 68 337 تعداد
%1/85 درصد  42%  58/72%  
 153 94 59 تعداد

 
سگ و 
 نگهداري گربه

%9/14 درصد  58%  42/27%  
 کل 558 162 396 تعداد
%100 درصد  100%  100%  

  
منطقۀ مورد سکونت،  فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس-3جدول شماره

   میانگین سنی جنس و
  میانگین سنی  تعداد  مناطق شهرداري  جنس

  مذکر  نثؤم
1 28 6/7  17 11 
2 26 7/9  14 12 
3 39 5/10  26 13 
4 36 11 24 12 
5 10 9 3 7 
6 3 3/9  1 2 
7 7 8/9  4 3 
8 4 5/7  3 1 
3/9 153 کل  92 61 

   گیري و نتیجهبحث
 درصـد از افـراد واجـد آنتـی بـادي           03/29در این مطالعه    

IgGمطالعات انجام شده در کـشورهاي .  ضد توکسوکارا بودند 

ز آلـودگی بـا   توسعه یافته و در حال توسعه آمارهـاي متفـاوتی ا   
 17در انسان تاکنون  این انگل را نشان می دهد بدین ترتیب که

مـورد آلــودگی بــه فــرم بــالغ توکــسوکاراکانیس گــزارش شــده  

ــت ن ). 6(اســت ــرولوژیکی عفون ــورد بررســی شــیوع س ــز در م ی
در اتـریش   : تحقیقات چندي صورت گرفته است که عبارتنـد از        

  . تعیین شده است% 38/1در زنان حامله شیوع عفونت 
در تمام سـنین مـشاهده   % 5/47در کلمبیا شیوعی معادل    

بـوده  % 5/12 ساله شیوعی معـادل     4-11شده است و در سنین      
در . بوده اسـت  % 7در سوئد در بالغین جوان شیوع معادل        . است

تخمـین  % 3/14 ساله آلـودگی حـدود     3-6هلند در افراد سنین     
بـوده  % 7 در سـاالمانکلی اسـپانیا شـیوع حـدود     .زده شده است  

% 1/23در کارولیناي شمالی در آمریکا شیوع معـادل       ). 13(است
 ســاله حــدود 5-24 در اردن درافــراد ســن .)14(داشــته اســت

  ). 15(عفونت تخمین زده شده است% 9/10
تعیـین  % 86اي اسـپانیا نیـز شـیوع حـدود          در سنت لوسی  

. دیده شده اسـت   % 31در ایرلند نیز شیوع معادل      . گردیده است 
طبق بررسی هاي انجام شده در کشور ما نیز آمارهاي متفـاوتی            

در بررسی که در شیراز و در کودکان دبستانی . گزارش شده است
 6 -13 کودك در سنین ما بین 519صورت گرفته است در میان 

  ). 8(مشاهده گردیده است% 6/25ل شیوعی معادل سا
 بر روي کودکان زیر 1381اي که در سال     بر اساس مطالعه  

 3/5 سال شهرستان همدان صـورت گرفتـه، شـیوع بیمـاري      10
همین طور در بررسی دیگري که      ). 16(درصد گزارش شده است   

ــان  ــر روي کودک ــتان  2-12ب ــه ماهیدشــت اس ــال در منطق  س
 درصـد گـزارش شـده    48/8رفته شیوع سرمی    کرمانشاه انجام گ  

موارد ثابت شـده و گـزارش شـدة سـندرم مهـاجرت         ). 17(است
توان نوزاد احشایی نیز بسیار نادر است ازجمله این گزارشات می         

 ساله اهـل  5/6اي  به سندرم مهاجرت نوزاد احشایی در پسر بچه     
  . اشاره نمود) 19( ساله اهل رامسر5اي  و پسر بچه) 18(بابل
بـادي  حـضور آنتـی   ر تحقیق حاضر بین جنس میزبـان و      د
). P=275/0(داري مـشاهده نگردیـد    توکسوکارا تفاوت معنی   ضد

و %) 7/45( نفـر  74مذکر  جنس  میزان آلودگی به توکسوکارا در      
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از  هاي حاصـل بوده که با یافته%) 3/54( نفر88نث ؤمجنس در 
شـده در   در مطالعۀ انجام    . مطالعات سایر محققین مطابقت دارد    

ــی     ــاط معن ــز ارتب ــت نی ــیراز و ماهیدش ــین شــیوع  ش داري ب
. )17،8(ه اســتتوکــسوکاریازیس و جنــسیت مــشاهده نگردیــد

میزان شیوع بر اساس شرایط اقلیمی و عادات فرهنگی متفـاوت           
  .باشدمی

 سرمی افـراد مـورد مطالعـه کـه          نمونۀ%) 42/27 (153  از
پـادتن  %) 58 (نمونـه  94 نگهداري سگ و گربه داشـتند،        ۀسابق

کـه از  ضد توکسوکارا را در آزمون االیـزا نـشان دادنـد در حـالی        
 کـه سـابقۀ نگهـداري سـگ و      %) 58/72(نمونۀ گـروه دوم      405

 .داراي پادتن ضد انگل بودنـد  %) 42 (نمونه 68گربه را نداشتند،    
ــین میــزان آلــودگی بــه بیمــاري  ارتبــاط آمــاري معنــی داري ب

در . سگ و گربـه وجـود دارد     توکسوکاریازیس و سابقۀ نگهداري     
بــین توکــسوکاریازیس و  بررســی انجــام شــده در ترینیــدا نیــز

  ). 20(داري گزارش شده است نگهداري سگ ارتباط معنی
بین کودکان سریالنکا، نگهـداري       انجام شده در   ۀدر مطالع 

ها به عنوان ریـسک   هاي آن و تماس با سگ و گربه خصوصاً توله    
). 21(سوکاریازیس ذکـر شـده اسـت   فاکتور قابل توجه براي توک   

  با نگهداري سگ و گربـه امکـان ابـتال بـه            که دهداین نشان می  
گربه به   چه سگ و   اگر. یابدبیماري توکسوکاریازیس افزایش می   

گیرشناسی ایی انگل بوده و نقش قطعی در همه       عنوان میزبان نه  
رندگان پ دارد، اما مصرف گوشت حیواناتی مثل گاو و گوسفند و         

پز همچنین سبزیجات آلوده به تخـم       ه به صورت خام یا نیم     آلود
  .باشد در ابتال انسان به توکسوکارا میانگل عامل مهمی

 البته باید توجه داشت که تماس یا نگهداري سگ و گربـه    
مستقیماً باعث آلودگی نمـی شـود و شـرایط نگهـداري سـگ و              

دفوع گربه شامل رژیم غذایی، جایگاه نگهداري و شرایط دفـع مـ   
تـوان بـه مـصرف      را نیز باید در نظر گرفت، که از آن جمله مـی           

غذاي خشک و کنسرو شده یا خام اشاره کرد که به صورت غیـر   

مستقیم با احتمال آلودگی سگ ها وگربه ها، صاحبان آنهـا نیـز         
میزان آلودگی خود سـگ وگربـه       . گیرنددر معرض ابتال قرار می    

ي انجـام شـده در شـهر        نیز داراي اهمیت است، در بررسـی هـا        
هـاي    درصد بوده کـه از گربـه  9/1 هاتهران آلودگی سرمی گربه

  .اهلی اطراف تهران نیز توکسوکارا گزارش شده است
و از  ) 22(درصـد  2/19هـاي خـانگی آزمـایش شـده          سگ

و  % 33هاي گله اطراف تهران به ترتیـب    هاي ولگرد و سگ   سگ
 سوکارا کـانیس  مـدفوع مبـتال بـه توکـ    بر اساس آزمـایش     % 46
 عنوان عامل مهم انتـشار   سگ وگربه به  طور کلی به). 23(اندبوده

 مورد سگ و گربـه  طبیعت نقش مهمی دارند، ولی درعفونت در   
 و اغلب   که تغذیۀ آنها تقریباً کنترل شده است      خانگی از آنجایی    

 بـه صـورت     کنند و مدفوع آنها عموماً    از غذاي پخته استفاده می    
دار شدن  شود که زمان الزم براي جنین      خارج می  روزانه از منزل  

 به احتمال زیاد این حیوانات      شودهاي دفع شده فراهم نمی    تخم
توانند به عنوان یک منبع بالقوة عفونت براي صاحبان خـود           نمی

با توجه به نتایج این مطالعه و اهمیـت عفونـت           . محسوب گردند 
سـطح آگـاهی   توکسوکارا، آموزش صاحبان سگ و گربه و ارتقاء     

 عفونـت و بررسـی آلـودگی سـگ و     هاي انتقـال آنها در مورد راه 
  .گرددجلوگیري از آلودگی آنها توصیه میهاي خانگی و گربه

  تشکر و قدردانی
محترم پژوهشی دانشگاه    معاونت بدین وسیله از مساعدت     

 قـدردانی   طـرح    ایـن  اجـراي   علوم پزشکی تبریز در تـصویب و      
ــین از هم. گــرددمی ــاتیکــاري صــمیمانه همچن ــه تحقیق  کمیت
  . علوم پزشکی تبریز سپاسگزاریمگاهدانش
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