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چکیده
زمینه و هدف :عفونت های انگلی روده ای سگ و گربه که قابل انتقال به انسان هستند ،شیوع جهانی دارند .یکی از این عفونتها
توکسوکاریازیس است که توسط توکسوکارا کنیس ایجاد می شود .هدف از مطالعه حاضر بررسی آلودگی پوشش خارجی سگ های
مختلف(خانگی ،گله ،نگهبان و ولگرد) به عنوان یک خطر جهت انتقال به انسان می باشد.
روش کار :مطالعه حاضر به صورت توصیفی و به شکل بررسی مقطعی برروی  201قالده سگ خانگی ،نگهبان ،گله و ولگرد شهر کرمانشاه
به منظور بررسی آلودگی پوشش خارجی با استفاده از روش شست و شوی مو و هم چنین استفاده از روش گراهام برای تشخیص
آلودگی به تخم گونه های توکسوکارا انجام گردید.
یافته ها :نتایج نشان داد که از مجموع سگ های مورد بررسی  44/27%به روش گراهام و  36/81%به روش شستشوی مو آلوده به تخم
های توکسوکارا بودند .در هر دو روش بررسی توله های زیر شش ماه به شکل معنی داری نسبت به سگ های باالی شش ماه آلودگی
بیشتری نشان دادند( ) p≥0/05و لیکن تفاوت آلودگی بین جنس نر و ماده معنی دار نبود .هم چنین میزان آلودگی در سگ های
خانگی به شکل معنی داری کمتر از سگ های گله ،نگهبان و ولگرد بود ( .) p≥0/05اگرچه بین روش شست و شوی مو و روش گراهام
از نظر میزان آلودگی تفاوت معنی داری وجود نداشت اما در سگ های با موی کوتاه میزان آلودگی در روش گراهام به شکل معنی
دار بیش از روش شستشوی مو ثبت گردید(.) p≥0/05
نتیجه گیری :با توجه نتایج حاصل از مطالعه حاضر آلودگی سگ های شهر کرمانشاه با تخم گونه های توکسوکارا باالست .لذا جهت
کاهش خطر آلودگی انسان ضرورت ایجاد برنامه های پیشگیرانه توصیه می شود.

واژه های کلیدی :توکسوکاریازیس ،توکسوکارا کنیس ،تخم توکسوکارا ،کرمانشاه.

مقدمه
بیماری های انگلی از مشکالت مهم بهداشتی و از

انگل ها را بهعنوان ششمین خطر ،در میان عوامل

موانع پیشرفت ،توسعه اقتصادی و اجتماعی در اغلب

خطرناک ایجادکننده بیماری های عفونی در انسان

کشورهای جهان بهویژه کشور های درحالتوسعه هستند

طبقهبندی کرده است( .)29برخی از بیماری های انگلی

و مبارزه با آنها همواره بخش مهمی از برنامه ریزیهای

بهخصوص انگل های دستگاه گوارش که از طریق

ملی بوده است( .)6سازمان بهداشت جهانی()WHO

خاک ،آب و یا مواد غذایی به انسان سرایت می کنند،
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بهعنوان مهم ترین مشکل بهداشتی و اقتصادی در اغلب

طبقهبندی می شود .اما به طور کلی دو سندروم اصلی

نقاط دنیا مطرح هستند( .)12شیوع برخی از انگل های

وجود دارد :الرو مهاجر احشایی( )VLMکه شامل

روده ای در سطح جهان زیاد است .مبتالیان به

بیماری های مرتبط با ارگان های اصلی است و الرو

آسکاریازیس حدود  1/3میلیارد نفر با مرگومیر ساالنه

مهاجر چشمی( )OLMکه توکسوکاریازیس پاتولوژیک

 1550نفر گزارش شده است .علیرغم پیشرفت های

محدود به اثر روی چشم و عصب بینایی میزبان

فراوان در زمینهی تشخیص ،کنترل و درمان آلودگی

است(.)6،21کشورهای درحالتوسعه به دلیل عواملی

های انگلی ،هنوز هم برخی از بیماری های انگلی از شایع

مانند فقر اقتصادی ،شرایط اجتماعی و فرهنگی ،وضعیت

ترین عفونت ها می باشند و تا ریشهکنی آن ها راه زیادی

اقلیمی ،نبود امکانات بهداشتی و بیتوجهی به بهداشت

مانده است( .)8عفونت های انگلی روده ای زئونوز سگ

فردی و اجتماعی در معرض آلودگی های انگلی قرار

و گربه در انسان شیوع جهانی دارد و یکی از این

دارند( .)29ایران جزء مناطقی است که شیوع آلودگی

عفونتها توکسوکاریازیس است .طبق گزارشهای

های انگلی در آن قابل توجه است .در ایران میلیونها

مرکز کنترل بیماریهای آمریکا( )CDCتوکسو

قالده سگ به اشکال مختلف ،گله ،نگهبان ،ولگرد و

کاریازیس انسانی یکی از  5بیماری انگلی است که مورد

غیره وجود دارد که با دفع مدفوع خود سبب آلودگی

غفلت قرار گرفته است( .)16این بیماری انگلی یکی از

محیط زیست و افزایش ریسک تماس افراد با تخم آلوده

ده عفونت شایع در جهان است که توسط جنس

کننده می گردند .در نقاط مختلف ایران آلودگی سگ

توکسوکارا ایجاد میشود( .)26اعضای این جنس در

ها  14-76 %گزارش شده است .با توجه به افزایش روز

مرحله الروی در بافت های بی مهرگان و مهره دارانی

افزون تمایل نگهداری حیوانات دستآموز در منزل و

که به عنوان میزبان حامل انگل هستند سرگردان

این که سگ و گربه بهعنوان میزبان نهایی این انگل می

هستند( .)3گونه های مهم این جنس شامل :توکسوکارا

باشند احتمال ابتال به این انگل باعث عمده نگرانی افرادی

کنیس ،توکسوکارا کتی و توکسوکارا ویتولوروم است.

شده که در منزل خود اقدام به نگهداری این حیوانات می

در میان نماتودهای جنس توکسوکارا تنها دو گونه

نمایند( .)8ثابت شده است که در میان بیماران مبتال به

توکسوکارا کنیس و توکسوکارا کتی بهعنوان عامل

توکسوکاریازیس حدود نیمی از آن ها یا صاحب سگ

بیماری انسان در نظر گرفته می شوند( .)11،12عفونت

و گربه بودند یا در خانه خود سگ داشتند یا در تماس

انسان بهطورمعمول در اثر مصرف تخم حاوی الرو همره

مستقیم با سگ بودند( .)27این نشان می دهد که با

با آب ،سبزیجات خام و دست از طریق دهان صورت می

نگهداری سگ و گربه امکان ابتال به بیماری

گیرد .هم چنین عفونت انگلی ممکن است از طریق

توکسوکاریازیس افزایش می یابد .بنابراین آگاهی از

خوردن الرو انگل در بافت های خام میزبان های حامل

وضعیت ایمنی صاحبان این حیوانات که یکی از

رخ دهد( .)6،20،26به عالوه ممکن است از طریق

مهمترین گروه های در معرض خطر به شمار می روند

خوردن تخم های حاوی الرو که بهطور مستقیم از

در مقابل توکسوکارا می تواند اطالعات سودمندی در

پوشش مویی گرفته می شود نیز آلودگی به انسان منتقل

اختیار این افراد و مسئولین بهداشتی جامعه قرار

شود( .)28در انسان عالئم بالینی غالب در ارتباط با

دهد( .)8،14با توجه به اهمیت باالی عفونت های

توکسوکاریازیس با توجه به اندام های آسیبدیده

توکسوکاریایی ،در این تحقیق پوشش خارجی بدن

فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژی و تکوین جانوری ،شماره پیاپی  ،58جلد  ،15شماره  ،1بهار 1401

111

سگ های مختلف به عنوان یکی از منابع مهم آلودگی

عمدتاً در مورد تشخیص کرم های سنجاقی نظیر

به تخم توکسوکارا مورد بررسی قرار گرفته است .مطالعه

انتروبیوس در انسان استفاده می شود ولیکن در مورد

بر روی میزان آلودگی این حیوانات از طرفی می تواند

آلودگی انواع اجرام انگلی در پوشش خارجی حیوانات

باعث شناسایی برخی از مهم ترین عوامل خطرساز در

می تواند مورد استفاده قرار گیرد(.)9

این زمینه باشد و از سوی دیگر منجر به پیشنهاداتی در

آماده سازی نمونه های موی سگ

زمینه کاهش این خطرات و مقابله با عوارض ناشی از آن

در ابتدای کار نمونه های موی جمعآوریشده از هر

ها شود.

قالده سگ توزین شد .بسته به نژاد سگ و کوتاه یا بلند

مواد و روشها

بودن موی سگ به میزان  0/1 – 0/6گرم از هر نمونه

روش نمونه گیری و جمع آوری نمونه ها

توزین شده و در داخل کیسه های نایلونی قرار گرفته و

از تعداد  129قالده سگ از نژادهای مختلف سگ

سپس شماره شناسایی اختصاصی بر روی هر نایلون بر

های خانگی و نگهبان ارجاعی به درمانگاه دانشکده

چسب زده شده و تا زمان بررسی ازنظر آلودگی

دامپزشکی دانشگاه رازی و تعداد  3کلینیک خصوصی

انگلی(حداکثر  2هفته) در داخل یخچال با دمای 4درجه

در سطح شهر کرمانشاه و هم چنین تعداد  32قالده سگ

سانتی گراد نگهداری شدند( .)27در جدول  1وضعیت

های ولگرد سطح شهر کرمانشاه و تعداد  40قالده سگ

کلی سگ های موردمطالعه آمده است .با توجه به این

گله در روستاهای اطراف شهر کرمانشاه از اردیبهشت تا

جدول از مجموع  201قالده سگ مورد مطالعه سگ

آذرماه نمونه مو و چسب اسکاچ تهیه شد .سن ،جنس،

های خانگی ،نگهبان ،گله و ولگرد به ترتیب 30،40 ،99

نژاد و تاریخچه دریافت داروی ضد انگل هر قالده سگ

و  32قالده بودند.

ثبت و به هر حیوان شماره شناسایی اختصاص داده شد.
موهای جمعآوریشده از هر قالده سگ از ناحیه پرینه،
اطراف مقعد ،ناحیه زیر دم و سطح خلفی اندام حرکتی
با وزن  0/1 – 0/6گرم و بهطور میانگین  0/4گرم بوده و
به مدفوع آغشته نبودند .موها پس از جمعآوری درون
نایلون های پالستیکی قرار دادهشده و بر چسب گذاری
شد .برای تهیه چسب اسکاچ به روش گراهام از هر قالده
سگ ،چسب اسکاچ با ناحیه چین های مقعد حیوان
تماس داده شده و روی یک الم میکروسکوپی تمیز
چسبانده شد .در ادامه به هر الم شماره شناسایی مشابه
شماره شناسایی موی همان سگ اختصاص داده و
برچسبگذاری شد .نمونه های موی سگ و چسب
اسکاچ تهیه شده به آزمایشگاه انگل شناسی دانشکده
دامپزشکی منتقل شده و تا زمان بررسی در یخچال با
دمای ˚4سانتی گراد نگهداری شدند .روش گراهام

شناسایی تخم توکسوکارا در نمونه¬های موی سگ
و چسب اسکاچ

در آزمایشگاه جهت بررسی آلودگی انگلی نمونه
های موی اخذ شده از سگ های مورد مطالعه از روش
تغییر یافته ولف-رایت استفاده شد( .)30در ابتدای کار
هر نمونه موی وزن شده در داخل یک بشر  800میلی
لیتری قرار داده شده و با استفاده از  40میلی لیتری آب و
یک قطره توئین  80به حالت تعلیق در آمده و با استفاده
از یک شیکر مکانیکی به مدت  2/5دقیقه تکان داده شد.
در ادامه کار سوسپانسیون بهدستآمده بر روی یک الک
 310میکرومتری که زیر آن یک الک  210و 38
میکرومتری قرار داشت ریخته شد .مو بر روی غربال به
طور کامل با مقدار فراوان آب از ارتفاع شسته شد .موی
شسته شده از باالی غربال برداشته شده و در  40میلی لیتر
آب و یک قطره توئین  80قرار داده شد ،سپس به مدت
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 2/5دقیقه تکان داده و مجدداً از طریق غربال شسته شد.

معمول شست و شوی مو  1-12بود .تخم های دفرمه،

همه مواد به دام افتاده توسط الک  38میکرومتری با

حاوی الرو و فاقد الرو با نسبت تقریباً برابر در سگ های

استفاده از پیپت پاستور جمع آوری شده و به لوله

مورد مطالعه یافت شد .وضعیت آلودگی انگلی در سگ

سانتریفیوژ منتقل شد .نمونه ها پس از بر چسب گذاری

های خانگی ،نگهبان ،گله و ولگرد به تفکیک روش

به مدت  5دقیقه در  2000دور سانتریفیوژ شد ،سپس مایع

بررسی به روش گراهام و روش معمول شست و شوی مو

رویی برداشته شده و یک قطره از رسوب باقی مانده از

در جدول  3آمده است .با توجه به داده های جدول 3

هر لوله به مرکز یک الم تمیز بدون چربی منتقل شده و

بیشترین میزان آلودگی در هر دو روش گراهام و روش

در یک قطره آب به حالت تعلیق درآمد و روی آن

مو به ترتیب با  57/5%و  47/5%در سگ گله مشاهده شده

بهآرامی یک المل قرار گرفت .نمونه جهت بررسی

است .آلودگی در سگ های خانگی ،نگهبان و ولگرد

میکروسکوپی در زیر میکروسکوپ نوری برای شناسایی

در روش گراهام به ترتیب  56/66 ،31/31و 56/25

از

درصد و به روش مو به ترتیب  47/5 ،31/31و  40درصد

بزرگنمایی×(400عدسی چشمی× )40و ×(1000عدسی

مشاهده شد .آلودگی در سگ های خانگی به شکل

چشمی ×)100قرار گرفت(.)27

معنی داری از سایر سگ ها کمتر بود ولی بین سگ های

تخم

انگل

توکسوکارا

با

استفاده

تحلیل آماری

نگهبان ،گله و ولگرد اختالف معنی داری مشاهده نشد.

با استفاده از نرم افزار آماری  SPSS, Version 22و

تعداد تخم مشاهده شده در سگ های خانگی در روش

آزمون آماری مربع کای میزان آلودگی بین گروه های

گراهام و روش معمول شست وشوی مو به ترتیب  1-7و

مختلف سگ های مورد مطالعه از نظر جنس ،سن ،نژاد،

 ،5-1در سگ نگهبان  1-10و  ،1-8در سگ گله 1-40

نوع سگ و سابقه درمان در هر دو روش گراهام و

و  1-12و در سگ ولگرد  1-25و  1-12تخم انگل در

شستشوی مو به شکل جداگانه و مقایسه با هم مورد آنالیز

هر میدان میکروسکوپی بود .با توجه به داده¬های جدول

قرار گرفت و موارد اختالف معنی دار با فرض ارزش p

 4میزان آلودگی در سگ¬های نر در هر دو روش

کمتر یا مساوی  0/05تعیین گردید.

گراهام و روش معمول شست و شوی مو به ترتیب با

نتایج
نتایج مربوط به نمونه موی سگ و چسب اسکاچ

در مطالعه حاضر وضعیت کلی آلودگی انگلی سگ
های خانگی ،نگهبان ،گله و ولگرد به روش گراهام و
روش معمول شست و شوی مو در جدول  2مشاهده می
شود .با توجه به نتایج جدول  2آلودگی به روش گراهام
 44/27 %و به روش مو  36/81%می باشد؛ بنابراین
آلودگی در روش گراهام نسبت به روش معمول شست
و شوی مو بیشتر می باشد ولی اختالف معنی داری بین
این دو روش مشاهده نشد .تعداد تخم مشاهدهشده در هر
میدان میکروسکوپی در روش گراهام  1-40و در روش

 46/8و  38/09درصد از سگ های ماده با  40و 34/6
درصد بیشتر بود .ولی اختالف معنی داری بین سگ های
نر و ماده از نظر شیوع آلودگی مشاهده نشد .تعداد تخم
مشاهده شده در هر میدان میکروسکوپی در جنس نر در
هر دو روش گراهام و روش معمول شست و شوی مو با
 40-1و  1-12نسبت به سگ ماده با  1-30و  1-10بیشتر
بود .با توجه به داده های جدول  5میزان آلودگی در
سگ های زیر شش ماه در هر دو روش گراهام و روش
معمول شست و شوی مو به ترتیب با  51/4و  44/7درصد
از سگ های باالی شش ماه با  36/4و  28/1درصد به
شکل معنی داری بیشتر بود .تعداد تخم مشاهده شده در
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هر میدان میکروسکوپی در سگ های زیر شش ماه(-40

توجه به داده های جدول  7میزان آلودگی در سگ های

 )1در روش گراهام بیشتر از سگ های باالی شش

درمان شده با دارو های ضد انگل در هر دو روش گراهام

ماه( )1-30بود ولی در روش معمول شست و شوی مو

و روش معمول شست و شوی مو به ترتیب با  29/5و

در سگ های باالی شش ماه( )1-12بیشتر از سگ های

 31/8درصد کمتر از سگ های درمان نشده با  48/4و

زیر شش ماه( )1-7بود .با توجه به داده های جدول 6

 38/2درصد مشاهده شد .این اختالف در روش گراهام

میزان آلودگی در سگ های موکوتاه در روش گراهام

معنی دار بود ولی در روش شست و شوی مو معنی دار

با  50/8%به شکل معنی داری بیشتر از سگ های مو بلند

نبود .تعداد تخم مشاهده شده در هر میدان میکروسکوپی

با  35/6%مشاهده شد ولی در روش شست و شوی مو

در هر دو روش گراهام و روش معمول شست و شوی مو

میزان آلودگی در سگ های موبلند با  41/3%بیشتر از

در سگ های درمان شده به ترتیب با  1-7و  1-5کمتر

سگ های مو کوتاه با  33/3%مشاهده شد ولی این

از سگ های درمان نشده با  1-40و  1-12بود .سایر

اختالف معنی دار نبود .تعداد تخم مشاهده شده در هر

آلودگی های انگلی مشاهده شده در سگ های مورد

میدان میکروسکوپی در روش گراهام در سگ های

بررسی شامل اووسیت ایزوسپورا(در  5%نمونه ها) ،جرب

موکوتاه( )1-40بیشتر از سگ های موبلند( )1-30بود

های سارکوپتس و دمودکس(در  10%نمونه ها) ،تخم تنیا

ولی در روش معمول شست و شوی مو در سگ های مو

و سایر سستودها(در کمتر از  3%نمونه ها) و دیپیلیدیوم

بلند( )1-12بیشتر از سگ های موکوتاه( )1-7بود .با

کنینوم(در کمتر از  1%نمونه ها) می باشد( اشکال  2تا.)6

جدول  -1وضعیت کلی سگ های مورد مطالعه
نوع سگ

فراوانی

درصد

خانگی

99

49/2

نگهبان

30

14/9

گله

40

19/9

ولگرد

32

15/9

جمع

201

100

جدول  -2وضعیت کلی آلودگی انگلی سگ های بررسیشده به روش گراهام و روش معمول شست و شوی مو
روش بررسی

تعداد سگ

فراوانی آلودگی

درصد آلودگی

روش گراهام

201

89

44/27

روش معمول شست و شوی مو

201

74

36/81

جدول  -3وضعیت آلودگی انگلی در سگ های خانگی ،نگهبان ،گله و ولگرد به تفکیک روش بررسی
روش بررسی
نوع سگ

روش گراهام
تعداد سگ

فراوانی آلودگی

روش معمول شستوشوی مو
درصد آلودگی

فراوانی آلودگی

درصد آلودگی

خانگی

99

31

31/3

31

31/3

نگهبان

30

17

56/6

12

40

گله

40

23

57/5

19

47/5

ولگرد

32

18

56/2

12

37/5
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جدول  -4مقایسه آلودگی در سگ های نر و ماده به تفکیک روش بررسی
روش بررسی

روش معمول شست و شوی مو

روش گراهام

جنس

تعداد سگ

فراوانی آلودگی

درصد آلودگی

فراوانی آلودگی

درصد آلودگی

نر

126

59

46/8

48

38/09

ماده

75

30

40

26

34/6

جدول  -5مقایسه آلودگی در توله سگ ها و سگ های بالغ به تفکیک روش بررسی
روش بررسی
سن

روش معمول شست و شوی مو

روش گراهام
تعداد سگ

فراوانی آلودگی

درصد آلودگی

فراوانی آلودگی

درصد آلودگی

زیر شش ماه

105

54

51/4

47

44/7

باالی شش ماه

96

35

36/4

27

28/1

جدول  -6مقایسه آلودگی در نژاد های مختلف به تفکیک روش بررسی
روش بررسی

روش معمول شست و شوی مو

روش گراهام

بلندی مو

تعداد سگ

فراوانی آلودگی

درصد آلودگی

فراوانی آلودگی

درصد آلودگی

موکوتاه

114

58

50/8

38

33/3

موبلند

87

31

35/6

36

41/3

جدول  -7مقایسه آلودگی بر اساس درمان سگ ها به تفکیک روش بررسی
روش بررسی
درمان

روش معمول شست و شوی مو

روش گراهام
تعداد سگ

فراوانی آلودگی

درصد آلودگی

فراوانی آلودگی

درصد آلودگی

درمان شده

44

13

29/5

14

31/8

درمان نشده

157

76

48/4

60

38/2

شکل  -1تخم توکسوکارا مشاهده شده در نمونه موی سگ
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شکل -2اووسیست ایزوسپورا مشاهده شده در موی سگ

شکل  -3جرب سارکوپتس مشاهده شده در موی سگ
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شکل -4جرب دمودکس مشاهده شده در موی سگ

شکل  -5تخم تنیا مشاهده شده در موی سگ

شکل -6تخم دیپیلیدیوم کانینوم مشاهده شده در موی سگ
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بحث و نتیجه گیری

سگ های مورد مطالعه یافت گردید .تخم های دفرمه

مطالعات اپیدمیولوژی نشان می دهد که توکسوکارا

توانایی عفونی شدن ندارند ،تخم های حاوی الرو مرحله

کنیس یکی از شایع ترین و همهجاییترین گونه های

عفونت زای انگل هستند و تخم های فاقد الرو توانایی

انگلی مشترک است که از پایین قطب شمال تا مناطق

تبدیل شدن به مرحله عفونت زا را دارند .درصد تخم

استوایی رخ می دهد .بیماری های انگلی را می توان

های دفرمه ،حاوی الرو و فاقد الرو در مطالعه حاضر

ازجمله شایع ترین بیماری های موجود در کره زمین

تقریباً با نسبت برابر مشاهده شد .در مطالعه El-Tras

دانست( .)25شیوع توکسوکاریازیس در جمعیت انسانی

( )2011نیز هر دو نوع تخم حاوی الرو و فاقد الرو در

تا حد زیادی بین کشور های مختلف با توجه به عواملی

موی سگ های خانگی یافت شد و خطر قابل توجهی از

مانند شرایط اجتماعی و اقتصادی ،سطح توسعه ،عادات

تخم های توکسوکارا کنیس حاوی الرو در نمونه موی

غذایی محلی متفاوت است عالوه بر این شیوع سرمی

سگ های ولگرد یافت شد( .)7درحالی که  Keeganو

مثبت این انگل مرتبط با انحراف اشتهای خاکخواری،

 Hollandدر مطالعه ای که در سال  2010با عنوان

اقامت روستایی ،ازدحام بیشازحد ،سطح پایین

آلودگی موی سگ های صاحب دار با تخم گونه

آموزشوپرورش و فقر است( .)22نتایج حاصل از مطالعه

توکسوکارا انجام دادند ،با بررسی نمونه های موی ناحیه

ما نشان داد که از مجموع  201قالده سگ بررسی شده

سر ،گردن ،پشت و مقعد  184قالده سگ شیوع تخم

 89قالده سگ به روش گراهام( )44/2%و  74قالده سگ

توکسوکارا روی نمونه های مو را  8/8%گزارش کردند؛

به روش شست و شوی مو( )36/8%آلوده به تخم گونه

که هیچیک از تخم ها حاوی الرو نبودند .تفاوت

های توکسوکارا بودند .به طور کلی بین روش گراهام و

معنیداری بین تعداد یا شیوع تخم های گرفتهشده از

روش معمول شست و شوی مو اختالف معنی دار نمی

ناحیه سر ،گردن ،پشت و مقعد نبود( .)10در مطالعه

باشد ولی شدت آلودگی در روش گراهام بیشتر از روش

 Ahmadو همکاران( )2011از مجموع  200نمونه مدفوع

معمول شست و شوی مو بود .در مطالعهای که در شهر

سگ  74مورد( ،)37%از مجموع  200نمونه موی سگ

مشهد با هدف بررسی میزان شیوع این انگل در موی

 25مورد( )12/5%و از مجموع  200نمونه مدفوع صاحبان

سگهای شهر مشهد و قابلیت انتقال آن به انسان انجام و

سگ  47مورد( )23/5%ازنظر تخم توکسوکارا کنیس
Tavassoli

از مجموع  100سگ نمونه مو جمعآوری شد ،تخم

مثبت

توکسوکارا کنیس در  11درصد نمونههای مو یافت

همکاران( )2012با عنوان آلودگی موی سگ گله و

شد( Overgaauw .)21و همکاران( )1998نیز با مطالعه

سگ خانگی با تخم توکسوکارا کنیس 36/2%از نمونه

 152سگ و 60گربه گزارش کردند که  4/4%سگ ها و

های مو از سگ های مورد بررسی آلوده به تخم های این

 4/%6گربه ها در نمونه مدفوع و  12/2%سگ ها و 3/4%

انگل بودند( )29که با مطالعه ما هم خوانی دارد .در

گربه ها در نمونه خز خود تخم توکسوکارا را داشتند که

مطالعه  Semihو همکاران( )2013از مجموع  390نمونه

هیچکدام از این تخم ها زنده نبودند( .)15در مطالعه

موی بررسی شده از  100قالده سگ و  30گربه از نواحی

حاضر هر سه نوع تخم دفرمه ،حاوی الرو و فاقد الرو در

قاعده دم ،پرینه و سطح خلفی اندام پشتی شیوع

هر دو روش گراهام و روش معمول شست و شوی مو در

توکسوکارا به ترتیب  49%و  13/3%بود(، )22که از

بودند(.)1

در

مطالعه

و
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مطالعه ما بیشتر است .در مطالعه حاضر آلودگی به روش

نداشت؛ که با مطالعه  Ahmadو همکاران( )2011و هم

گراهام در سگ های خانگی به طور معنی داری از سایر

چنین مطالعه  Tavassoliو همکاران( )2012مطابق

سگ ها پایین تر بود ولی بین سگ های نگهبان ،گله و

است( .)1،28عالوه براین در مطالعه  Shabbirو

ولگرد تفاوت معنی داری وجود ندارد .شدت آلودگی

همکاران( )2010شیوع عفونت در سگ های نر 23/34%

در روش گراهام در سگ های گله بیشتر از سایر سگ

و در سگ های ماده  20/29%بود( .)23در مطالعه حاضر

ها بود ولی در روش معمول شست و شوی مو سگ های

آلودگی در سگ های زیر شش ماه در هر دو روش

گله و ولگرد بیشترین شدت آلودگی را داشتند .در

گراهام و مو نسبت به سگ های باالی شش ماه باالتر بود

مطالعه  Tavassoliو همکاران( )2012نیز آلودگی در

که این اختالف در هر دو روش گراهام و روش معمول

سگ های خانگی به شکل معنی داری از سگ های گله

شست و شوی مو معنی دار بود که با مطالعه  Ahmadو

کمتر بود ،از مجموع  55نمونه موی سگ خانگی  4عدد

همکاران( )2011که شیوع آلودگی در توله ها()44/8%

و از مجموع  83نمونه سگ گله  46عدد تخم توکسوکارا

بیشتر از بالغین( )30/9%بود( )1همخوانی دارد .شدت

کنیس جدا شد( .)28هم چنین در مطالعه  Semihو

آلودگی در سگ های زیر شش ماه در روش گراهام

همکاران( )2013سگ های ولگرد در مقایسه با سگ

بیشتر از سگ های باالی شش ماه بود ولی در روش

های خانگی  0/54برابر بیشتر تخم گونه های توکسوکارا

معمول شست و شوی مو در سگ های باالی شش ماه

را در مویشان داشتند ولی تفاوت ازنظر شیوع آلودگی

بیشتر از سگ های زیر شش ماه بود .بین روش گراهام و

بین سگ های ولگرد و سگ های صاحب دار نبود(.)22

روش معمول شست و شوی مو میزان آلودگی در سگ

در مطالعه ی دیگری که توسط  Bizhgaو

های زیر شش ماه و باالی شش ماه اختالف معنی داری

همکاران( )2014انجام شد ،از مجموع  198نمونه مدفوع

وجود نداشت .در مطالعهای که در نیجریه روی

 118مورد( )59/6%مثبت بودند( .)5شیوع باالتر در سگ

نمونههای مو از گردن ،پشت و ناحیه مقعد  267سگ در

های ولگرد به احتمال زیاد به علت عدم درمان با

سنین مختلف انجام شد ،میزان شیوع تخم انگل در این

داروهای ضد کرم ،تماس با خاک و عدم مراقبت

نمونهها  48 (%18نمونه) گزارش شد .از مجموع 188

بهداشتی به این حیوانات نسبت داده می شود( .)22هم

تخم توکسوکارای به دست آمده از موی سگهای

چنین شیوع باالتر آلودگی در سگ گله نسبت به سایر

آلوده هیچ یک از تخمها در مرحله جنینی نبودند هم

سگ ها به دلیل سبک زندگی و عدم وجود برنامه های

چنین  %62/5موارد آلوده در سگهای زیر یک سال

درمانی پیشگیرانه و یا نوع پوشش در این سگ هاست.

مشاهده شد( .)24در مطالعهای که در سال  2017در

نوع پوشش مویی ممکن است یک محیط مناسب برای

مکزیک انجام گردید از مجموع  96نمونه اخذ شده از

تکامل و توسعه تخمهای این انگل باشد( .)28در مطالعه

موی سگها آلودگی به تخم این انگل در %41/7موارد

حاضر آلودگی سگ های نر در هر دو روش گراهام و

مشاهده شد .در این مطالعه سگهای با سن کمتر از 12

روش معمول شست و شوی مو به ترتیب با  46/8و 38/09

ماه آلودگی بیشتری( 4/7درصد) به تخم توکسوکارا در

درصد از سگ های ماده با  40و  34/6درصد بیشتر بود

ناحیه مقعد نشان دادند) .)19((p<0.05در مطالعه راستگو

ولی تفاوت معنی داری بین دو جنس نر و ماده در هر دو

و همکاران از  56نمونه خاک جمعآوری شده از 10

روش گراهام و روش معمول شست و شوی مو وجود

پارک عمومی در فسا که با روش شناوری مورد بررسی

فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژی و تکوین جانوری ،شماره پیاپی  ،58جلد  ،15شماره  ،1بهار 1401
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قرار گرفتند %60 ،پارکها به تخم این انگل آلوده بودند

نشان می دهد ویژگی های پوشش مویی در فراهم کردن

و از  56نمونه جمعآوری شده  54تخم توکسوکارا در

شرایط محیطی مناسب برای توسعه و تکامل تخم های

 54نمونه یافت شد( .)17هم چنین در مطالعه  Roddieو

توکسوکارا کنیس ممکن است نقش داشته باشند .در

همکاران( )2008شیوع آلودگی با کرم در توله ها()80%

مطالعه حاضر شیوع آلودگی در سگ هایی که تحت

بهطور قابلتوجهی بیشتر از بالغین( )22/5%بود ،هم چنین

درمان با داروهای ضدکرم قرار گرفته بودند در هر دو

شیوع آلودگی با تخم انگل در موی توله ها()100%

روش گراهام و روش معمول شست و شوی مو از سگ

بهطور قابل توجهی بیشتر از بالغین( )56%بود 95% .تخم

هایی که هیچ نوع درمان ضدکرمی روی آن ها انجام

ها از توله ها و تنها  4%از بالغین بودند( .)18در مطالعه

نشده است کمتر بود .اختالف معنی داری بین سگ های

 Bizhgaو همکاران( )2014همه سگ های زیر  6ماه سن

درمان شده و درمان نشده در روش معمول شست و شوی

از نظر توکسوکارا کنیس مثبت بودند( .)5شیوع باالی

مو وجود نداشت ولی این اختالف در روش گراهام معنی

این انگل در توله ها مرتبط با چرخه زندگی انگل است

دار بود .شدت آلودگی نیز در هر دو روش گراهام و

که شامل انتقال پیش از تولد و انتقال از طریق آغوز است

روش معمول شست و شوی مو در سگ های درمان شده

درحالیکه در سگ های مسنتر نسبت به تکامل و توسعه

کمتر از سگ هایی بود که تحت درمان ضد انگل قرار

انگل مقاومت وجود دارد( .)28به عالوه حضور تخم در

نگرفته بودند .در این مطالعه شیوع باال و حضور تخم

مدفوع مدت کوتاهی پس از زایمان به علت تضعیف

حاوی الرو که بهطور بالقوه عفونی است نشان می دهد

سیستم ایمنی و عادت خوردن مدفوع در سگ های جوان

که تماس مستقیم با سگ ها می تواند به عنوان یک

ممکن است علت تداوم عفونت در توله ها باشد( .)23با

فاکتور خطر برای ابتال به توکسوکاریازیس در انسان

اینوجود مشخص شده است که سگ های جوان و بالغ

باشد .با توجه به این که روش گراهام روشی سریع ،آسان

هم مستعد به عفونت با تخم های این انگل هستند حتی

و کم هزینه می باشد به نظر می رسد می تواند جایگزینی

ال در زمان توله گی آلوده شده باشند؛ بنابر این
اگر قب ً

برای روش شست و شوی مو جهت تشخیص آلودگی

سگ های جوان و بالغ هم ممکن است هنوز به عنوان

های خارجی به تخم توکسوکارا باشد که این روش در

عامل خطر برای سالمت انسان مطرح باشند( .)22در این

سگ های موکوتاه کارآمدتر است .رشد سریع جمعیت

پژوهش به طور کلی اختالف معنی داری بین روش

های انسانی و سگ ها و افزایش تراکم آن ها در نواحی

گراهام و روش معمول شست و شوی مو بین سگ های

شهری به این معناست که بدون طرح های کنترلی ویژه

موبلند نمی باشد ولیکن در سگ های موکوتاه در روش

اهمیت توکسوکاریازیس بهاحتمالزیاد رو به افزایش

گراهام به طور معنی داری تعداد موارد آلوده بیشتر بود.

است و نیاز به درک بیشتر مولکولی ،بیولوژی،

در مطالعه  Amaralو همکاران( )2010نیز سن حیوان و

بیوشیمیایی ،ژنتیک ،اپیدمیولوژی و بومشناسی گونه های

طول مو عواملی بودند که شدت تخم های مشاهدهشده

توکسوکارا دارد .فعالیت های تحقیقاتی آینده که تمرکز

را تحت تأثیر قرار داد( .)2در بررسی انجام شده توسط

آن ها روی توسعه ابزارهای مولکولی برای شناسایی و

 Aydenizoz- Ozkayhanmو همکاران( )2008اکثر

تجزیه و تحلیل اختصاصی است باید بر اساس استراتژی

سگ هایی که تخم توکسوکارا در پوششان داشتند از

های درمانی ،تشخیص و کنترل توکسوکاریازیس باشد.

نژادهای  Double Coatیا  Under Coatبودند( )4که

لذا با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه و اهمیت عفونت

بررسی آلودگی موی سگ های کرمانشاه به تخم گونه های توکسوکارا و فاکتورهای خطر وابسته به آن
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Abstract
Inroduction & Objective: Canine intestinal parasitic infections that can be transmitted to humans are
widespread. One of these infections is toxocariasis caused by Toxocara canis. The aim of this study was to
investigate the contamination of the hairs of different dogs (domestic, herd, guard and stray) as a risk for
transmission to humans.
Materials and Methods: This descriptive cross-sectional study was carried out on the 201 domestic,
guards, herds, and stray dogs in Kermanshah to investigate the contamination of the hair. Hair washing
method and also the Graham method was performed to detect infection with Toxocara species eggs
Results: The results showed that 44.27% of the studied dogs were infected with Toxocara eggs by Graham
method and 36.81% by hair washing method. In both methods, puppies under six months of age showed
significantly more infection than dogs over six months old (p≤0.05), but the difference between males and
females was not significant. Also, the rate of infection in domestic dogs was significantly lower than that of
herding, guard and stray dogs (p≤0.05). Although there was no significant difference between hair washing
method and Graham method in terms of infection rate, but in dogs with short hair, the amount of infection
in Graham method was significantly higher than the hair washing method (p≤0.05).

Conclusion: According to the results of the present study, the infection of dogs in Kermanshah with
Toxocara species is high. Therefore, in order to reduce the risk of human infection, it is necessary to create
preventive programs.

Keywords: Toxocariasis, Toxocara canis, Toxocara Egg, Kermanshah.
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