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  او که آموخت مرا تا بیاموزم تقدیم به

 پدر و مادرمم به یتقد 

 شان صالبت نگاه که از

 از رفتارشان محبت

 و از صبرشان ایستادگی را آموختم

و تکیه گاه من در مواجهه با  ندکه همواره در طول تحصیل متحمل زحماتم بود تقدیم به خانواده عزیزم

 مایه دلگرمی من می باشد ان، و وجودشبودند مشکالت

ودن و ب، آموزگارانی که برایم زندگیدکتر پزشکی و همه اساتید و  استاد گرامی جناب آقايتقدیم به 

 انسان بودن را معنا کردند

 حال این برگ سبزي است تحفه درویش تقدیم آنان

  انیشبه پاس تعبیر عظیم و انسانی شان از کلمه ایثار و از خودگذشتگ

 زگاران بهترین پشتیبان استبه پاس عاطفه سرشار و گرماي امیدبخش وجودشان که در این سردترین رو

 شکر و سپاس خدا را که بزرگترین امید و یاور در لحظه لحظه زندگیست

 سپاس خداي را که هر چه دارم از اوست

 به امید آنکه توفیق یابم جز خدمت به خلق او نکوشم
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 تقدیر و تشکر

ســپاس خداي را که  گشــود.ســپاس خدایی را که درهاي دانش را با ســر انگشــت پروردگاریش بر ما 

در سـتودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت هاي او ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن   سـخنوران 

نتوانند. و سـالم و دورد بر محمد و خاندان پاك او، طاهران معصوم، هم آنان که وجودمان وامدار وجودشان  

 .است

ــپاس میگویم که توفیق و فرصـــت انجام این خدمت را به این بنده کوچک خود   خداي مهربان را سـ

 فراهم نمود.

که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی  پزشکی از استاد با کماالت و شایسته؛ جناب آقاي دکتر

مت راهنمایی این رساله بر من دریغ ننمودند و زح با وجود مشغله هاي بسیار از هیچ کمکی در این عرصـه 

ــکر و قدردانی را نامه یاري و راهنمایی نمودند ن و مرا در تمام مراحل انجام پایا را بر عهده گرفتند کمال تش

 .باشد که این خردترین، بخشی از زحمات آنان را سپاس گوید دارم

انشــکده پزشــکی  بر خود واجب میدانم از تمام اســاتید بزرگواري که در اموزش اینجانب از ابتداي د

 دانی کنم.تاکنون  نقش داشته اند قدر

ــال ها با من همراه بوده  و همه امکانات ممکن را براي من فراهم     از پـدر و مـادرم کـه در طی این سـ

نمودند تا من به بهترین نحو وظایفم را انجام دهم و دغدغه اي جز تحصــیل من نداشــتند تشــکر و قدردانی 

 میکنم. 

 .نمایم می و تشکر قدردانی نمودند، یاري تحقیق این انجام در مرا که دوستانی از خاتمه در

 

 برد  باال  مرا  تو  مهر  و  بودم  اي ذره                  من به سرچشمه ي خورشید نه خود بردم راه
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 Abbreviation  
 

VLM: Visceral Larva Migrans 

OLM: Ocular Larva Migrans 

FDA: Food and Drug Administration  

MRI: Magnetic Resonance Imaging 

ELISA: Enzyme Linked Immuno Sorbent Assays 
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 تخم گونه هاي توکسوکارا در خاك مکان هاي عمومی شهر اردبیل بررسی فراوانی

 هچکید
 

س با انتشار جهانی است که توسط آسکاریزئونوز گلی نابیماري هاي  توکسوکاریازیس یکی از: زمینه و هدف

ین . آلودگی خاك با تخم هاي ا) ایجاد می شودتوکسوکارا کتی) و آسکاریس گربه (توکسوکارا کنیسسگ (
انسان با بلع تخم هاي عفونی زاي موجود در  است.  ریسک فاکتورهاي مهم ابتال انسان به بیماري ازانگل 

انگان نش دهانی به طور تصادفی به این بیماري مبتال می شود.-خاك و به طور عمده در اثر آلودگی دستی
 می شود. هفته مشخص، چشمی و توکسوکاریازیس نهاي مهاجر احشاییتوکسوکاریازیس انسانی با الروبالینی 

ن پژوهش بنابرایدر شهر اردبیل وجود ندارد. توسط تخم گونه هاي توکسوکارا گزارشی از آلودگی خاك تاکنون 
حاضر با هدف بررسی فراوانی تخم گونه هاي توکسوکارا در خاك مکان هاي عمومی شهر اردبیل انجام شده 

 است.
نمونه خاك از مناطق مختلف شهر اردبیل به صورت  200، 1392تا اسفند  1391از اسفند سال : روش کار

سانتی متري برداشته  3تا عمق  سطحی گرم خاك 100هر نمونه برداري حدود  برايتصادفی جمع آوري شد. 
 تند.گرفو در آزمایشگاه با روش شناورسازي نیترات سدیم، نمونه ها مورد بررسی میکروسکوپی قرار  شد

میزان فراوانی تخم اسکاریس  ) از نظر تخم گونه هاي توکسوکارا مثبت شدند.%7نمونه خاك ( 14: یافته ها

) و الرو %5/0( 1)، دیکروسلیوم %1( 2)، توکسواسکاریس %5/0( 1)، اکسیور %5/2( 5)، تریکوسفال 4%( 8
 ) در این بررسی ثبت شد.%2( 4نماتود 

اي گونه همکان هاي عمومی شهر اردبیل آلوده به تخم  خاك نشان داد که مطالعهاین  :نتیجه گیريبحث و 

توکسوکارا هستند. این یافته ها باعث افزایش اطالعات برنامه هاي کنترل محلی در برابر بیماري 
 توکسوکاریازیس در این شهر خواهد شد.

 
تخم گونه هاي توکسوکارا، فراوانی، مکان هاي عمومی، اردبیل  :ديیواژهاي کل
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 مقدمه  1-1
گلی از مهمترین مشکالت بهداشتی در سراسر جهان به ویژه در کشورهاي توسعه نشیوع بیماري هاي ا

از خاك از دیگر انگل ها شیوع بیشتري دارند بطوریکه حتی در  هکرم هاي منتقلست. در بین انگل ها نیافته ا
سال اخیر علی رغم پیشرفت هاي قابل توجه در زمینه هاي بهداشتی و پزشکی نه تنها از تعداد مطلق افراد  50

آلوده به انگل کاسته نشده است بلکه به دلیل آنکه افزایش جمعیت جهان اصوال در مناطقی بوده که اصطالحا 
ه نیافته تعریف می شوند و آلودگی انگلی باالیی نیز دارند و به تبع آن تعداد افراد آلوده افزایش یافته توسع
 ).1( است

) کاتورنو  آنکیلوستوما( کرم هاي قالبدار ،تریکوسفال ،آسکاریسکرم هاي منتقله از طریق خاك شامل 
 سیر تکاملی خود را در خاك سپري میو استرونژیلوئیدس گروه بزرگی را تشکیل می دهند که قسمتی از 

 ).3و2( کنند

نی (زئونوز) با انتشار جها توکسوکاریازیس یکی از مهمترین بیماري هاي مشترك بین انسان و حیوان
ماتودهاي ) که جزو نتوکسوکارا کتی( ) و آسکاریس گربهتوکسوکارا کنیس( است که توسط آسکاریس سگ

 ).4( شودمنتقله از طریق خاك هستند ایجاد می 

داشتن سگ خانگی، عادت هاي غذایی محلی، فراوانی سگ و گربه هاي ولگرد، بهداشت پایین، موقعیت 
 ).5( اقتصادي پایین و بازي با خاك از ریسک فاکتور هاي مهم ابتال به توکسوکاریازیس هستند-اجتماعی

هاي خمگربه و بلع یا استنشاق تانسان به عنوان یک میزبان تصادفی، آلودگی را از طریق تماس با سگ و 
موجود در خاك و یا خوردن مواد آلوده دیگر کسب می کند. در انسان تخم ها پس از باز شدن زاي  عفونی

 سرگردان و از طریقازاد شده و چون قادر به تکامل بیشتر نیستند، به صورت  انهادر روده، الرو مرحله دوم 
خون به کبد، ریه و برخی نسوج دیگر مهاجرت می کنند و در آنجا کیسته می شوند. نشانگان بالینی 

ته توکسوکاریازیس نهفتوکسوکاریازیس در انسان به چهار دسته الرو هاي مهاجر احشایی، چشمی، عصبی و 
 ).6( دتقسیم می شو


