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ولگرد به علت دسترسی به مواد گوشـتی  هايگربه.هاي مشترك انسان و حیوان استانگلترینشایعوکسوپالسما از ت:مقدمه

هدف ایـن مطالعـه   . کنندمیهاي واسط ایفا و شکار جونده و پرنده آلوده شده و با پخش کیست، نقش مهمی در آلوده سازي میزبان
اواوسیست در مدفوع، ارتباط برخی متغیرها مثل سن و جنس و منطقه جغرافیایی بادي ضد توکسوپالسما در خون و جستجوي آنتی

.بودهاآنها با میزان آلودگی زندگی گربه
سرم خـون  هاآنقالده گربه ولگرد خرم آباد پس از صید با تله زنده گیر و بیهوشی و ثبت مشخصات 125از : هامواد و روش ،
-IgGتهیه و به روشهاآن ELISAها از طریق نمونه برداري رکتال تهیه جهت بررسی دفع اواوسیست، مدفوع گربه. آزمایش شد

.در نظر گرفته شد05.0کمتر از Pداري جهت تعیین ارتباط متغیرها، سطح معنی. بررسی گردیدو با روش فلوتاسیون شیتر
64(گربه 80: هایافته (% دارايIgG ،مورد منفی 42ضد توکسوپالسما)بین جـنس  . حدمرزي بودند%) 4/2(مورد 3و %) 6/33

ارتبـاط  IgGبین سن و مثبت بـودن سـرمی   . ها با مثبت بودن سرمی ارتباط معنی دار وجود نداشتو منطقه جغرافیایی صید گربه
. دفوع دیـده نشـد  اواوسیستی که از نظر اندازه شبیه توکسوپالسما باشد در مگونههیچهمچنین . )>021.0P(شد معنی دار مشاهده 

.تر مشاهده و ایزوسپورا تشخیص داده شددر چند نمونه، اواوسیست مشابه توکسوپالسما با اندازه بزرگ
در صـورت عـدم   . باالسـت نسـبتاً هاي منطقه مطالعه حاضر نشان داد آلودگی به توکسوپالسما در گربه: گیريبحث و نتیجه

.باشدمیقابل توجه رعایت اصول بهداشتی احتمال آلودگی انسان 
هاي کلیديواژه :IgG- ELISA ،ونیست، فلوتاسیولگرد، اواوسهايگربه، توکسوپالسما گوندي.
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مقدمه
-هاي تک یاختهانگلترینشایعاز توکسوپالسما گوندي

اي مشترك بین انسـان و حیوانـات در سراسـر جهـان اسـت     
سـانان طـی شـده و    چرخه جنسی انگل در روده گربه. )2،1(

هـا آنمنجر به تشکیل و دفـع اواوسیسـت از طریـق مـدفوع     
-هاي اصلی آلودگی انسـان و سـایر مهـره   یکی از راه. شودمی

داران خونگرم به توکسوپالسما، خوردن اواوسیست رسـیده از  
بـا خـوردن   غیرمسـتقیم طوربهه تماس مستقیم با گربه، یا را

. )4،3(باشـد  مـی آلوده بـه اواوسیسـت   ... آب، میوه، سبزي و 
سانان وحشی نقش اصـلی در اپیـدمیولوژي ایـن    گربه و گربه

انگل دارند زیرا تنها میزبان قطعی انگل هستند که در مدفوع 
هایی که اولین بار بـه  گربه. )5(کنند میخود اواوسیست دفع 

هـا  هفتـه ده 2-1، در یـک دوره زمـانی   شـوند میانگل آلوده 
میلیون اواوسیست با مدفوع خود دفع کنند و باعـث آلـودگی   

پـس از آلـودگی اولیـه،    . )6(خاك، آب و مواد غـذایی شـوند  
هـاي  لب گربه به آلودگی مصونیت پیدا کرده و در آلـودگی اغ

علفخواران با خوردن . کننداواوسیست دفع نمیمعموالًبعدي 
اواوسیست، آلوده شده و در مرحله مـزمن عفونـت، انگـل بـه     

از جملـه در  هـا آنهـاي  شکل کیست بـافتی در اغلـب بافـت   
-سـت انسان با خـوردن اواوسی معموالً.  ماندمیعضالت باقی 

هاي دفع شده از گربه و یا خوردن گوشت خام یا نیمه پختـه  
توکسوپالسموز یـک  .)8،7(شود میحاوي کیست بافتی آلوده 

بیماري زئونوز است که در هر جا گربـه وجـود داشـته باشـد     
قی کـه رطوبـت و دمـا    در منـاط . امکان بـروز آن وجـود دارد  

مناسب باشد، امکان بقاي اواوسیست در محیط افزایش یافته 
عفونـت در افـراد بـا    . میزان آلودگی انسان باالتر خواهـد بـود  

بدون عالمت اسـت ولـی در افـراد دچـار     معموالًایمنی سالم 
نقص ضعف سیستم ایمنی مثل افراد پیوند عضو شـده، افـراد   

مثبـت عالمـت دار شـده و در    HIV، افـراد  مبتال به سرطان
صـورت بـه کودکان مبتال به توکسوپالسموز مادرزادي عالئـم  

ــایص ــت  نق ــاالیی اس ــر ب ــرگ می ــادرزادي و داراي م . )9(م
بدون عالمت است ولـی در  معموالًها توکسوپالسموز در گربه

. داراي عالمـت هسـتند  معمـوالً هـا  فرم مادرزادي بچه گربـه 
ها از طریق آزمـایش مـدفوع جهـت    تشخیص عفونت در گربه

تشـخیص  . جستجوي اواوسیست و آزمایش سرولوژیک اسـت 
مشـکل  معمـوالً ها با آزمایش مـدفوع  قطعی آلودگی در گربه

ها فقط در یک دوره زمـانی کوتـاه اواوسیسـت    است زیرا گربه
ارتبـاط  معمـوالً هاي خانگی و ولگرد گربه.)10(کنند میدفع 

تمام منـاطق شـهري و روسـتایی    رند و درنزدیکی با انسان دا
در نتیجـه ایـن   . پراکنده هسـتند وفوربهدر تمام نقاط جهان 

زئونـوز از  هايبیماريیک منبع مهم انتقال توانندمیها گربه
هـاي ولگـرد   گربه. )11(جمله توکسوپالسموز به انسان باشند

دسترسـی بـه پسـماندهاي مـواد     کـه دارنـد،   به دلیل آزادي 
بــه ســهولت در معــرض دارنــد ... گوشــتی پرنــده و جونــده و

هـا کـه بـراي اولـین بـار      بخصوص بچه گربه. آلودگی هستند
بدلیل عدم مصونیت، با دفع فراوان اواوسیست شوندمیآلوده 

انی و آلوده کـردن  و آلوده ساختن محیط، از نظر بهداشت انس
سایر حیوانات میزبان واسـط واجـد اهمیـت زیـادي هسـتند     

با توجه با اینکه شهر خرم آباد در یک منطقه مرطوب و .)12(
میلی متر در سـال و میـانگین   525معتدل با میانگین بارش 

درجه سلسیوس واقـع شـده، شـرایط مناسـبی را     2/7دمایی 
هـا بخصـوص اواوسیسـت    جهت حفظ و بقـاي کیسـت انگـل   

هـدف از ایـن   .)13(کنـد  مـی توکسوپالسما در محیط فـراهم  
هاي ولگرد شهر خـرم آبـاد   مطالعه تعیین میزان آلودگی گربه

هـاي آزمـایش مـدفوع و جسـتجوي     به توکسوپالسما با روش
هاي ولگرد ایـن منطقـه   اواوسیست و روش سرولوژي در گربه

.است

هامواد و روش
این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی بوده و جامعه مـورد  

در ایـن  . د شـهر خـرم آبـاد اسـت    هاي ولگـر مطالعه آن گربه
تا فـرودین سـال   1392قالده گربه از آبان سال 125مطالعه 
صـورت بـه نمونـه گیـري   . مورد مطالعـه قـرار گرفـت   1393
شمال، جنوب، غرب، (منطقه شهر پنجتصادفی از -اي خوشه

با استفاده از تله زنده گیـر  هاگربه. انجام گرفت) شرق و مرکز
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ها به مکانی که براي نگهـداري  د، گربهپس از صی. صید شدند
نمونـه مـدفوع و خـون اختصـاص یافتـه بـود منتقـل        و تهیه

تهیـه  هـا آنبراي هر گربه یک فرم ثبت مشخصات . شدندمی
شده بود که شامل اطالعـات مربـوط بـه محـل صـید، تـاریخ       

بـه  هـا گربـه پس از صید و نگهـداري  . صید، سن و جنس بود
و هـوش بـی دا حیوان با کلروفرم ساعت، ابت24الی 12مدت 

هـا بـا   با کمک یک دکتر دامپزشک، سن گربه. شدمیفیکس 
و هادندانو افتادگی توجه جرم گرفتگی، سایش و شکستگی

هـا بـه   بر این اساس گربـه . ها تعیین شدندشکل ظاهري گربه
سـال و  3-5سـال،  1-2سـال،  1چهار گروه سنی کمتـر از  

ها نیز با مشاهده و جنس گربه. ندسال تقسیم شد5بیشتر از 
.شدمیمعاینه ناحیه تناسلی تعیین 

براي خونگیري، با انگشت ضـربان قلـب گربـه را حـس     
میلـی  10در حـدود  سـی  سی10با استفاده از سرنگ نموده

و به یخچال منتقل شدمیاز قلب هر حیوان گرفته تر خونیل
نکـردن  جهت تهیه نمونه مدفوع، در صـورت مـدفوع   . شدمی

گربه در طول نگهداري در قفس، با استفاده از سـواپ رکتـال   
مدفوع گرفتـه شـده   . شدمینمونه مدفوع جمع آوري هاآناز 

درصـد  10در دو ظرف حاوي دي کرومات پتاسیم و فرمالین 
نمونه خون گرفته شده . شدمیتا روز انجام آزمایش نگهداري 

خـون، بـا  هـا جهـت جداسـازي سـرم    از یخچال خارج و لوله
فیوژیسـانتر g1800دقیقـه بـا دور   10سانتریفیوژ به مـدت  

شـد و  کوچک ریخته میهاي لولهجدا و درهاآنشده و سرم 
ــزر  ــایش گــرادســانتیدرجــه -20در فری ــا روز انجــام آزم ت
.شدمینگهداري 

هـاي سـرم جهـت    بعد از اتمام نمونه برداري کلیه نمونه
IDانجــام آزمــایش االیــزا بــا کیــت     SCREEN)

Toxoplasmosis Indirect Multi-species ســاخت
بـدین صـورت کـه    . مورد بررسی قرار گرفتنـد ) کشور فرانسه

قبل از انجام آزمایش کیـت از یخچـال بیـرون آورده شـده و     
هـا و  بـه تعـداد نمونـه   . به دماي اتاق برسدشدمیاجازه داده 

کنتــرل مثبــت و منفــی در پلیــت میکروتیتراســیون چاهــک 

میکرولیتر از بـافر  90ها به هر یک از چاهک. شدمیص مشخ
ــه چاهــک 2شــماره  10هــا مشــخص شــدهاضــافه کــرده ب

لیتر از سرم کنترل مثبت میکرو10و میکرولیتر کنترل منفی 
میکرولیتـر سـرم   10هـا  ها به تعـداد نمونـه  و به بقیه چاهک

دقیقه در دماي اتـاق انکوبـه   45پلیت به مدت . شدمیاضافه 
ها سه بار با محلول شستشو که به نسـبت  ه سپس چاهکشد
کونژوگـه غلـیظ بـه    . ندشـد میتهیه شده بود شستشو 20/1

میکرو لیتـر  100و با بافر شماره سه رقیق شده10/1نسبت 
دقیقـه  30به مـدت  مجدداًپلیت . شدمیبه هر چاهک اضافه 

در دماي اتاق انکوبه شده، سپس سه بار با محلـول شستشـو،   
میکـرو  100هـا  بعد از این مرحله بـه چاهـک  . شدمیه شست

دقیقه در 15لیتر محلول سوبسترا اضافه شده پلیت به مدت 
پـس از پایـان ایـن زمـان     . شدمیتاریکی و دماي اتاق انکوبه 

میکرو لیتر محلول متوقف کننده واکنش اضافه شـده و  100
نــانومتر 450در طــول مــوج ELISA-readerبــا دســتگاه 

ODهـا بـر میـانگین    جذب نوري نمونه. قرائت شدهاهکچا
ــیم   ــرل مثبـــت تقسـ ــوري کنتـ ــده جـــذب نـ OD(شـ

Samples/OD Positive contorol ( درصـد  صورتبهو
بر اسـاس دسـتورالعمل شـرکت سـازنده کیـت،      . گزارش شد

بیشـتر هـا آنS/Pند که مقدارشدمیهاي مثبت تلقی نمونه
کمتـر یـا   هاآنS/Pکه هایی نمونه. درصد بود50ا مساوي ی

هـا آنS/Pهـایی کـه   درصد باشد منفی و نمونـه 40مساوي 
درصد باشد مشکوك تلقـی  50درصد و کمتر از 40ازبیشتر
.شدند

هاي مدفوع نیز با اسـتفاده از روش شـناور   تمامی نمونه
بـدین  . سازي با محلول قندي اشباع مورد بررسی قرار گرفتند

گـرم شـکر در   500ا حل کردن منظور محلول اشباع قندي ب
. جوشاندن آن تهیه شدگرم فنل و5/6میلی لیتر آب و 320

با یک تا دو گرم مدفوع از هر گربه سوسپانسـیون تهیـه و در   
و لوله با محلـول اشـباع پـر شـده،     شدمیلوله ویلیس ریخته 

دقیقـه روي  20و بـه مـدت   شـد میروي آن الملی قرار داده 
آنگاه المل به آرامی . شدمیگذاشته تحرکبیمیز آزمایشگاه 
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پ وو در زیر میکروسـک شدمیبرداشته شده روي الم گذاشته 
.گرفتمیمورد بررسی قرار 

افـزار  هاي بدست آمده توسط نـرم  تجزیه و تحلیل داده
SPSS ــراي تعیــین ارتبــاط . گرفــتصــورت16ویــرایش ب

Pمقـدار . استفاده گردیـد (χ2)متغیرها از آزمون مربع کاي 

.معنی دار در نظر گرفته شد05/0کمتر از 

هایافته
125انجامیـد تعـداد   به طـول ماه 6در این مطالعه که 

71از این تعـداد  . گانه شهر صید شد5قالده گربه از مناطق 
71از. مـاده بودنـد  %) 2/43(قـالده  54نـر و  %) 8/56(قالده 

%)8/16(21مثبـت، %) 2/39(قـالده  49گربه نر صـید شـده   
قالده گربـه  54از . قالده مشکوك بود%) 8/0(1قالده منفی و 

قـالده  %) 8/16(21قالده مثبت، %) 8/24(31ماده صید شده 
ــی  ــود  %) 6/1(2و منف ــکوك ب ــالده مش ــدول (ق ــین ). 1ج ب

.نشدجنسیت و میزان آلودگی ارتباط معنی دار مشاهده 
بر اساس ضد توکسوپالسمايبادیآنتیسرموعیش.1جدول 

ت گربهیجنس
جنس مثبت منفی مشکوك مجموع

نر )2/39(%49 )8/16(%21 )8/0(%1 )8/56(%71

ماده )8/24(%31 )8/16(%21 )6/1(%2 )2/43(%54

مجموع )64(%80 )6/33(42 )4/2(%3 )100(%125

گانـه بـدین   5هـاي صـید شـده از منـاطق     تعداد گربه
قــالده 33، جنــوب %)6/17(قــالده 22شــمال : صــورت بــود

) %8/28(قـالده  36، شرق )%8/12(قالده 16، غرب )4/26%(
بـر  صید شده نیز هايگربهتعداد %). 4/14(قالده 18و مرکز 

1هـاي کمتـر از   رده سنی بدین صورت بود کـه گربـه  اساس
33سـال  1-2هاي رده سـنی  ، گربه%)6/21(قالده 27سال 

قــالده 41سـال  3-5رده ســنی هـاي گربــه، %)4/26(قـالده  
. بود%) 2/19(قالده 24سال 5هاي بیشتر از و گربه%) 8/32(

هـاي ولگـرد بـر اسـاس     اطالعات مربوط به شیوع سرمی گربه
خالصـه  طـور بـه 3و 2ول اجنسیت و منطقه شهري در جد

.آورده شده است

بادي توکسوپالسما بر اساس منطقه یآنتیوع سرمیش.2جدول 
يشهر

منطقه 
شهري

مثبت منفی مشکوك عمجمو

شمال )2/11(%14 )4/6(%8 )0(%0 )6/17(%22
جنوب )20(%25 )8/4(%6 )6/1(%2 )4/26(%33
غرب )4/6(%8 )6/5(%7 )8/0(%1 )8/12(%16
شرق )20(%25 )8/8(%11 )0(%0 )8/28(%36
مرکز )4/6(%8 )8(%10 )0(%0 )4/14(%18

مجموع )64(%80 )6/33(42 )4/2(%3 )100(%125

بادي توکسوپالسما بر اساس گروه یآنتیوع سرمیش: 3جدول 
یسن

رده سنی مثبت منفی مشکوك مجموع
1< )6/9(%12 )12(%15 )0(%0 )6/21(%27

2-1 )8/16(%21 )6/9(%12 )0(%0 )4/26(%33

5-3 )4/22(%28 )8(%10 )4/2(%3 )8/32(%41

5> )2/15(%19 )4(%5 )0(%0 )2/19(%24

مجموع )64(%80 )6/33(42 )4/2(%3 )100(%125

در این مطالعه میزان شیوع سـرمی توکسوپالسـموز در   
ــه ــود و %) 64(قــالده 80هــاي ولگــرد کــل گرب ــالده 42ب ق

همچنـین  . مشکوك بودنـد %) 4/2(قالده 3منفی و %) 6/33(
مـدفوع کـه بـا روش فلوتاسـیون بـا شـکر       هـاي نمونهتمامی 

آزمایش شد از نظـر اواوسیسـت منفـی بودنـد و هـیچ گونـه       
وسیستی که از نظر اندازه شبیه اواوسیسـت توکسوپالسـما   اوا

.باشد دیده نشد

گیريبحث و نتیجه
بــادي بـر علیــه  مطالعـه حاضـر نشــان داد شـیوع آنتـی    

مطالعـات انجـام   . باشدمیدر حد باالیی توکسوپالسما گوندي
هاي مختلـف نشـان داده بـه دلیـل تفـاوت در      شده و گزارش

ها و میـزان دسترسـی   یه گربهشرایط آب و هوایی و نحوه تغذ
بادي سـرمی  به مواد غذایی دور ریخته شده شیوع آنتیهاآن

در ایران محدوده . )14(از محلی به محلی دیگر متفاوت است
86تـا  )6(درصد در شهر اهـواز 75/24ها از آلودگی در گربه

در جهــان محــدوده . )9(باشــد درصــد در شــهر کاشــان مــی
باشـد مـی درصـد  90درصـد تـا   4/5ها بین آلودگی در گربه
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کـه شـیوع سـرمی در میـان     دهـد مـی تحقیقات نشان . )15(
هـاي خـانگی اسـت   بیشـتر از گربـه  مراتببههاي ولگرد گربه

ــه. )14( اي کــه توســط مثــال در ایــران در مطالعــهعنــوانب
50در تهـران بـر روي   2006حدادزاده و همکـاران در سـال   

گربه ولگرد انجام شده بود میـزان آلـودگی   50گربه خانگی و 
درصـد  90هاي ولگرد بادي در گربهبر اساس جستجوي آنتی

در صد بود که این باال بودن میـزان  36هاي خانگی و در گربه
-هاي ولگرد به دلیل این است کـه گربـه  ثبت بودن در گربهم

و شـانس  کننـد مـی آزاد زنـدگی  هـاي محـیط هاي ولگرد در 
بیشتري براي شکار کردن و استفاده از غذاهاي خام پراکنـده  

شـیوع  . )16(هـاي خـانگی دارنـد   در محیط را نسبت به گربه
-بادي بر علیه انگل توکسوپالسما گوندي در گربهسرمی آنتی

در . )18،17(کنـد  مـی ها با افزایش سن گربـه افـزایش پیـدا    
ن و میـزان آلـودگی رابطـه    مطالعه حاضر نیز بین سـن حیـوا  

مطالعه حاضر نشـان داد  ).>021/0P(معنی دار وجود داشت 
سـال و  5بـاالي  هـاي گربـه که بیشترین آلودگی مربوط بـه  
. باشـد مـی هاي زیر یک سال کمترین آلودگی مربوط به گربه
و میـرو توسـط  اند،کردهتأییدمطالعات دیگر نیز این رابطه را 

اسـکوئیول و وآلواراد، )5(اسپانیا در2004همکاران در سال 
و همکـاران  کرائیه، )19(در مکزیک2007همکاران در سال 

، حدادزاده و همکاران در سال )20(در بلژیک2008در سال 
در 2009، شریف و همکـاران در سـال   )16(در تهران2006
که با افزایش سن خطر ابـتال بـه   اندکرده، گزارش )9(ساري

در مطالعــه حاضــر رابطــه . شــودمــیســموز بیشــتر توکسوپال
معناداري بین جنسـیت و میـزان آلـودگی بـه توکسوپالسـما     

زمینـه اغلـب یافتـه    مطالعات مشـابه نیـز در ایـن   . دیده نشد
در 2006همکـاران در سـال   حـدادزاده و  . اندمشابهی داشته

،)21(در چین2012و همکاران در سال وانگ، )16(تهران
اند گزارش کرده)22(رودر پ2014و همکاران در سال سرور

بـه  هـا آنبـین جنسـیت گربـه و میـزان آلـودگی      معموالًکه 
مثبـت بـودن   . توکسوپالسما ارتبـاط معنـی دار وجـود نـدارد    

بـه ایـن   معموالًها بادي توتال ضد توکسوپالسما در گربهآنتی

به پایان رسیده هاآنسیست در معنی است که زمان دفع اواو
نمونه مدفوع گرفته شده که 125در این مطالعه از . )6(است

گونـه هـیچ به روش فلوتاسیون بـا محلـول شـکر انجـام شـد      
از نظــر انــدازه شــبیه بــه اواوسیســت     اواوسیســتی کــه 

شاید دلیـل ایـن مسـئله ایـن     . ما باشد یافت نشدتوکسوپالس
بیش از یک سـال سـن   %) 80حدود(ها باشد که اکثریت گربه

ها در چند ماه اول تولد آلوده شـده  داشتند و چون اغلب گربه
هفتگی قادر به دفع اواوسیست هستند1-2و یک دوره کوتاه 

فلذا شاخص جستجوي اواوسیست بـراي ارزیـابی میـزان    )5(
در مطالعات دیگري . باشدمیها چندان مناسب نآلودگی گربه

نیز این موضوع که علیرغم باال بودن شیوع سرمی پادتن ضـد  
-اند اواوسیست انگل را در مدفوع گربهتوکسوپالسما نتوانسته

در این مطالعه . )22،11،9،6(ها جدا کنند گزارش شده است
بادي منفـی داشـتند در حـدود    هایی که تیتر آنتیتعداد گربه

ها از نظر انتشار آلـودگی  بنابراین، این گربه. قالده بود% 6/33
در معرض آلوده شدن و دفع هاآنتر هستند چرا که خطرناك

اواوسیست در محیط هستند و باعـث آلـوده شـدن انسـان و     
که هاگربه% 64ضمن آنکه حدود . حیوانات دیگر خواهند شد
در گذشـته و در زمـانی کـه    قطعـاً از نظر سرمی مثبت بودند 
اواوسیسـت در  هـا میلیـون اندشدهبراي اول بار به انگل آلوده 

و همچنین نشان دهنده وجود منابع . اندکردهمحیط پراکنده 
نظـر بـه اینکـه    . باشـد میها در منطقه آالینده زیاد براي گربه

طبق عادت در خاك مـدفوع کـرده و روي آن را نیـز بـا     گربه 
متأسـفانه ، در صورت وجـود رطوبـت کـافی،    پوشاندمیخاك 

زنـده و عفونـت زا   تواننـد مـی مـاه  18ها تا حدود این کیست
. باقی بمانند

هايبیمارستانها مورد مطالعه در سطح تعدادي از گربه
اي در فضـ راحتـی بـه کـه  شـد مـی شهر صید شد و مشـاهده  

ــا توجــه بــه اینکــه در . کردنــدمــیبیمارســتان رفــت آمــد  ب
ها افراد تحت شـیمی درمـانی، بیمـاران دیـالیزي،     بیمارستان

غیره بسـتري  زنان باردار و افراد داراي نقص سیستم ایمنی و
، اقـدامات جـدي از طریـق    کردنـد مـی بودند و یا رفـت آمـد   
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آموزش بهداشـت، افـزایش سـطح بهداشـتی عمـومی جهـت       
هاي ولگرد و کنترل چرخه زندگی انگـل  جمعیت گربهکنترل
.باشدمیالزامی 

دهد با توجه به شـرایط مناسـب   مطالعه حاضر نشان می
ها بـه توکسوپالسـما   آب و هوایی منطقه، میزان آلودگی گربه

و بیانگر وجود خطر قابل توجه آلودگی انسان نیز در باال بوده
.باشدمیاین منطقه 

تشکر و قدردانی
انگـل شناسـی   این مقاله از پایان دوره کارشناسی ارشد

مصوب معاونت تحقیقات و فن آوري دانشـگاه علـوم پزشـکی    
ــور     ــت مزب ــیله از معاون ــدین وس ــه ب ــده ک ــه ش ــدان تهی هم

همچنین از گروه انگل شناسی دانشکده . شودمیسپاسگزاري 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همـدان و پرسـنل بیمارسـتان    

هـاي الزم تشـکر و   آبـاد جهـت مسـاعدت   خرمشهداي عشایر 
.شودمیقدردانی 
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