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چکیده
ــوده و ممکــن اســت بیماریهــای  ــرای ســامت انســان ب ــدی جــدی ب ــه: کرم هــای روده ای ســگ ها تهدی مقدم
ــرای  ــوارض شــدیدی ب ــد ع ــد و می توانن ــس و الرومهاجــر احشــایی را ایجــاد نماین ــل هیداتیدوزی خطرناکــی مث
انســان بوجــود بیاورنــد. هــدف از مطالعــه حاضــر تعییــن انــواع انگل هــای کرمــی روده ای ســگهای ولگــرد شــهر 

همــدان و میــزان آلودگــی آنهــا اســت.
روش کار: در ایــن مطالعــه مقطعــی 103 قــاده ســگ ولگــرد از داخــل و حومــه شــهر در ســال 1394 بررســی 
شــد. پــس از کالبدگشــایی، محتویــات روده آن هــا بصــورت ماکروســکپی ازنظــر کرم هــای انگلــی مــورد بررســی 
قــرار گرفــت. پــس از شستشــو بــا ســالین و شناســایی کرمهــا برحســب نماتــود، سســتد یــا آکانتوســفاال، بعــد از 
رنــگ آمیــزی بــا کارمــن اســید، آبگیــری وشــفاف ســازی، سســتدها مونــت شــدند. نماتودهــا در اتانــول 70% بــه 
اضافــه گلیســیرین قــرار داده شــده و بــا الکتوفنــل شــفاف شــدند. ســپس میــزان آلودگــی بــه انگل هــای مختلــف 

برحســب خصوصیــات اپیدمیولوژیــک تعییــن گردیــد.
ــد.  ــوده بودن ــی روده آل ــرم انگل ــوع ک ــک ن ــه ی ــل ب ــگ )71/8%( حداق ــان داد 74 س ــا نش ــا: یافته ه یافته ه
ــد،  ــا 24/3 درص ــد،  تنیاهیداتیژن ــوزوس 37/9 درص ــوس گرانول ــامل: اکینوکوک ــده ش ــدا ش ــی ج ــای کرم انگل ه
تنیااویــس 1/9 درصــد، تنیامولتی ســپس 2/9 درصــد، مزوسســتوئیدس لینه آتوس 4/9 درصــد، دیپیلیدیوم کانینــوم 
ــن ســن ســگ ها و  ــاداری بی ــاط معن ــود. ارتب 51/5 درصــد،  توکســوکارا کنیــس 19/4، آکانتوســفال 5/8 درصدب
ــر  ــگ های پی ــی در س ــای کرم ــه انگل ه ــی ب ــت )P< 0/05(. آلودگ ــود داش ــی وج ــای کرم ــا انگل ه ــی ب آلودگ
ــاداری وجــود نداشــت  ــود. بیــن میــزان آلودگــی و جنســیت ســگ ها و فصــل نمونه گیــری رابطــه معن بیشــتر ب

.)P>  0/05(
ــن  ــوع از ای ــل 6 ن ــوز )حداق ــوص زئون ــی بخص ــای کرم ــیوع انگل ه ــان داد ش ــه نش ــن مطالع ــری: ای نتیجه گی
ــز  ــای بهداشــتی و اقتصــادی حائ ــا از جنبه ه ــن انگل ه ــا( در ســگ های ولگــرد شــهر همــدان باالســت. ای کرم ه
اهمیــت هســتند. برنامه ریــزی مراجــع ذیربطبــرای کنتــرل ســگ های ولگــرد امــری ضــروری بــه نظــر می رســد.
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مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

مقدمه
ــد  ــرای انســان بوده ان ــوز همیشــه تهدیــد مهمــی ب بیماری هــای زئون
و بــه دلیــل وجــود مخــازن متعــدد، کنتــرل آنهــا پیچیــده و دشــوار 
اســت. ســگ یکــی از مخــازن اصــل زئونــوز هــای مهــم و متعــددی 
اســت. از آنجایی کــه زاد و ولــد ســگ ها بخصــوص ســگ های 
ولگــرد زیــاد و ســریع اســت و ایــن حیوانــات در محیط هــای 

اطــراف شــهرها و مجــاورت اماکــن انســانی، مناطــق بــازی کــودکان، 
ــد  ــی می کنن ــردد و زندگ ــتاها ت ــی روس ــا و در ســطح تمام پارک ه
همــواره تهدیــدی بــرای ســامت محیــط زیســت و انســان بوده انــد 
ــن  ــط ای ــوع توس ــادی مدف ــدار زی ــه مق ــع روزان ــن دف ]1[. همچنی
حیوانــات در کــوی و بــرزن، زمین هــای بــازی کــودکان، پارک هــا و 
ــرای  ــادی ب ــد مخاطــرات زی ــع و زمین هــای کشــاورزی می توان مرات
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ــات  ــا حیوان ــا ب ــاس آنه ــر تم ــرف دیگ ــد. ازط ــته باش ــان داش انس
ــر  ــده و منج ــات ش ــن حیوان ــی ای ــب آلودگ ــد موج ــی می توان اهل
ــه  ــوان ب ــی از حی ــای انگل ــال آلودگی ه ــه انتق ــهیل چرخ ــه تس ب

انســان شــود ]2[.
 بــا وجــود ارتقــاء نســبی اســتانداردهای بهداشــتی در ســطح 
اجتماعــی،  توســعه  شــاخص های  ارتقــاء  علــت  بــه  جامعــه 
ــی  ــای انگل ــی بیماری ه ــه برخ ــی ب ــی، آلودگ ــادی و فرهنگ اقتص
ــل  ــه دلی ــوان ب ــان وحی ــن انس ــترک بی ــای مش ــوص انگل ه بخص
ــتردگی  ــی و گس ــی و اکولوژیک ــرایط اپیدمیولوژیک ــر ش ــدم تغیی ع
مخــازن ایــن انگل هــا هنــوز بــه میــزان قابــل توجهــی وجــود دارد 
ــه عنــوان یــک مشــکل اساســی بخــش مهمــی از فعالیت هــای  و ب
ــاالنه  ــاخته و س ــوف س ــود معط ــه خ ــی را ب ــتی واجتماع بهداش
موجــب خســارات جانــی و مالــی و صــرف هزینــه و وقــت زیــادی 
بــرای تشــخیص، درمــان و پیشــگیری می شــود ]3, 4[. بنابــر 
ــل  ــه دلی ــدان ب ــاکنین هم ــادی از س ــراد زی ــاالنه اف ــات، س گزارش
ــی  ــای انگل ــی از بیماری ه ــه یک ــک، ک ــت هیداتی ــه کیس ــا ب ابت
مهــم مشــترک بیــن انســان و ســگ اســت، تحــت عمــل جراحــی 
ــتان  ــدد، اس ــای متع ــاس گزارش ه ــد ]5-7[. براس ــرار می گیرن ق
مناطــق  زمــره  در  هیداتیدوزیــس  بیمــاری  نظــر  از  همــدان 
ــر  ــود ]8[. اگ ــوب می ش ــک محس ــر اندمی ــاید هیپ ــک و ش آندمی
ــگ های  ــی س ــی انگل ــوص آلودگ ــابهی درخص ــات مش ــه مطالع چ
ولگــرد در نقــاط مختلــف کشــور انجــام شــده و در شــهر همــدان 
ــت ]9[  ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــبتاً دور مطالعات ــته نس ــز درگذش نی
امــا حداقــل در 20 ســال اخیــر مطالعــه ای در ایــن خصــوص 
ــی ســگ های  ــت آلودگ درشــهر همــدان انجــام نشــده و از وضعیع
ــوس  ــژه اکینوکوک ــی، بوی ــای کرم ــه انگل ه ــهر ب ــن ش ــرد ای ولگ
اطاعــی دردســت نیســت. بنابرایــن، ایــن مطالعــه بــا هــدف 
ــی ســگ های ولگــرد شــهر همــدان انجــام  ــای کرم ــن انگل ه تعیی
ــگیری  ــات پیش ــام اقدام ــه منظورانج ــه ب ــات حاصل ــا اطاع ــد ت ش
ــایر  ــکی و س ــتی و دامپزش ــئولین بهداش ــار مس ــرل در اختی وکنت

ــرد. ــرار گی ــط ق ــئولین ذیرب مس

روش کار
ــال 1394  ــاه س ــان م ــا آب ــت ت ــی ازاردیبهش ــه مقطع ــن مطالع ای
درشــهر همــدان انجــام شــد و تعــداد 103 قــاده ســگ ولگــرد مورد 
ــی  ــا هماهنگ ــا ب ــع آوری نمونه ه ــرای جم ــت. ب ــرار گرف ــی ق بررس
قبلــی، در روزهــای اجــرای طــرح نابودســازی ســگ های ولگــرد بــه 
ــه محــل  ــن خدمــات شــهری شــهرداری همــدان، ب وســیله مأموری
دفــن بهداشــتی ســگ ها مراجعــه واقــدام بــه نمونــه گیــری گردیــد. 
ــدوم شــده، در محــل مناســب جهــت  ــازه مع ــدا الشــه ســگ ت ابت
کالبدگشــایی قــرار داده شــد. الشــٔه حیــوان را بــه پشــت خوابانیــده 

و پــس از بررســی وضعیــت دندان هــا )ازنظــر ســاییدگی و افتادگــی 
وتعــداد آن هــا بــرای تعییــن ســن( و بررســی زیــر دم بــرای تعییــن 
جنــس وثبــت اطاعــات الزم، منطقــه معــدوم کــردن ســگ و فصــل 
ــد.  ــت گردی ــده ثب ــاده ش ــش آم ــرم از پی ــز در ف ــری نی نمونه گی
ــینه  ــاغ س ــمت زیرجن ــی از قس ــوی جراح ــیله چاق ــه وس ــپس ب س
تــا ابتــدای دســتگاه تناســلی شــکافته شــد. محــل اتصــال روده بــه 
ــد.  ــدا گردی ــخص و ج ــه مقعدمش ــوم ب ــال رکت ــل اتص ــده ومح مع
ســپس بــه منظــور جلوگیــری از انتشــار آلودگــی وحفــظ محتویــات 
ــگل( دو انتهــای روده محکــم گــره زده  روده )جهــت جســتجوی ان
شــد ودر دبه هــای دهانــه گشــاد پاســتیکی قــرار داده شــده 
وجهــت بررســی انگل هــا بــه آزمایشــگاه تحصیــات تکمیلــی 
گــروه انگل شناســی و قارچ شناســی دانشــکده پزشــکی منتقــل 
شــدند. پــس از شستشــوی روده بــا باریکــه مایــم آب، روده هــا روی 
ســینی اســتیل پهــن وبــا احتیــاط بــه صــورت طولــی شــکافته شــد 
وسســتودها ونماتودهــای بزرگ تــر جــدا و شــمارش گردیــد. مخــاط 
ــه  ــی ب ــبیده احتمال ــای چس ــوک ه ــتجوی اکینوک ــرای جس روده ب
آن بــه آرامــی بــا پشــت اســکالپل خراشــیده ودرون بشــر گذاشــته 
شــد. محتویــات روده از الــک 100 رد گردیــد و بــا جریــان مایــم 
آب شستشــو شــد. ســپس محتویــات درون الــک، بــرای جســتجوی 
ــزرگ  ــه داخــل پلیــت هــای ب کرم هــای کوچــک واکینوکوکــوس ب
ــا قــرار دادن زمینــه ســیاه زیــر پلیــت، و بــا اســتفاده از  منتقــل وب
نــور چــراغ مطالعــه بــه جســت و جــوی اکینوکوکوس هــا پرداختــه 
ــت اکینوکوکوس هــا و بقیــه کرم هــا جهــت اســتراحت  شــد. درنهای
بــه ظــرف حــاوی ســرم فیزیولــوژی منتقــل وداخــل یخچــال قــرار 
ــان اســتراحت از نظــر ظاهــری نماتودهــا و  ــا بعــد از زم ــد ت گرفتن
ــن دو شیشــه  ــدا سســتودها در بی سســتودها شناســایی شــوند. ابت
ــدند  ــته ش ــم بس ــخ محک ــا ن ــه ب ــده و و دو شیش ــاف ش ــت ص تخ
ــزی و  ــگ آمی ــت رن ــد جه ــن 10 درص ــاوی فرمالی ــرف ح و درظ
تشــخیص، نگهــداری شــدند. نماتودهــا نیــز بــرای شناســایی بعــدی 
در الــکل گلیســیرین نگهــداری شــدند. جهــت تشــخیص سســتودها 
ــگ  ــد از رن ــد. بع ــام ش ــیدکارمن انج ــا اس ــم ب ــزی دائ ــگ آمی رن
ــادا  ــب کان ــا چس ــفاف و ب ــپس ش ــری و س ــا آبگی ــزی، نمونه ه آمی
ــتفاده  ــا اس ــکوپ ب ــط میکروس ــده و توس ــم ش ــه دائ ــزام مونت بال
ازکلیدهــای تشــخیصی نــوع آنهــا تشــخیص داده شــدند. نماتودهــا 
نیــز جــدا، شــمارش و شســت و شــو شــده پــس از شــفاف ســازی 

ــا الکتــو فنــل بــه تشــخیص آنهــا اقــدام گردیــد. ب
ــرای  ــد وب ــزار SPSS ش ــرم اف ــع آوری وارد ن ــس ازجم ــا پ داده ه
آنالیــز داده هــای کیفــی مطالعــه ازآمــار توصیفــی وجــداول توزیــع 
ــن دو  ــه بی ــن رابط ــور تعیی ــه منظ ــد. ب ــتفاده گردی ــی اس فراوان
ــی داری  ــطح معن ــد. س ــتفاده ش ــاری χ2 اس ــون آم ــر از آزم متغی

ــه شــد. ــر گرفت ــر از 0/05 در نظ ــه کمت ــن مطالع درای
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یافته ها
ــام  ــدوم انج ــرد مع ــگ ولگ ــه 103 س ــر روی الش ــر ب ــه حاض مطالع
شــد. از ایــن تعــداد 54 ســگ نــر و 49 ســگ مــاده بودنــد. همچنیــن 
ــرار  ــش ق ــورد آزمای ــر م ــگ پی ــوان و 25 س ــگ ج ــداد 78 س تع
گرفتنــد. ایــن بررســی در ســه فصــل بهــار، تابســتان وپاییــز صــورت 
گرفــت و بــه ترتیــب در ایــن ســه فصــل تعــداد 30،44 و 29 ســگ 
ــدوم  ــگ های مع ــی س ــن بررس ــد. درای ــرار گرفتن ــه ق ــورد مطالع م

ــد. ــف شــهر همــدان بودن ــه شــهر و مناطــق مختل شــده از حوم
ــرد )71/1  ــگ ولگ ــاده س ــداد 74 ق ــان داد، تع ــه نش ــج مطالع نتای
درصــد( مــورد بررســی بــا انگل هــای کرمــی روده ای آلــوده بودندکــه 
ــدا  ــی ج ــای کرم ــود. انگل ه ــوز 65 درصدب ــای زئون ــهم انگل ه س

شــده شــامل:
 24/3 تنیاهیداتیژنــا  درصــد،   37/9 اکینوکوکوس گرانولــوزوس 
درصــد،   2/9 تنیامولتی ســپس  درصــد،   1/9 تنیااویــس  درصــد، 

مزوسســتوئیدس لینه آتوس 4/9 درصــد، دیپیلیدیوم کانینــوم 51/5 
درصــد، آکانتوســفال 5/8 درصــد، توکســوکارا کنیــس 19/4 درصــد 
بــود. ارتبــاط معنــاداری بیــن ســن ســگ ها و آلودگــی بــا انگل هــای 
ــا  ــی ب ــه آلودگ ــت )P< 0/05( بطوری ک ــود داش ــی روده ای وج کرم
ــگ های  ــتر از س ــر بیش ــگ های پی ــی روده ای در س ــای کرم انگل ه
ــی  ــای کرم ــا انگل ه ــی ب ــن آلودگ ــی بی ــن بررس ــود. در ای ــوان ب ج
ــه  ــری رابط ــل نمونه گی ــن فص ــگ ها وهمچنی ــیت س روده ای و جنس
معنــاداری از نظــر آمــاری وجــود نداشــت )P > 0/05( در ایــن 
مطالعــه همچنیــن یــک مــورد دیپتالونمــا در محوطــه صفاقــی یــک 
ــی  ــد اجــوف فوقان ــا ایمیتیــس در وری ســگ ویــک مــورد دیروفیاری
یــک ســگ ولگــرد مشــاهده شــد. توزیــع آلودگــی ســگ های ولگــرد 
مطالعــه شــده برحســب ســن و جنــس آنهــا در جــدول 1 ارائــه شــده 
ــه  ــورد مطالع ــزان آلودگــی ســگ های ولگــرد م ــن می اســت. همچنی
برحســب نــوع انــگل و فصــول مطالعــه شــده در جــدول 2 آمده اســت.

جدول 1: شیوع انگل های کرمی روده ای برحسب سن وجنس در 103 قاده سگ ولگرد شهرهمدان
جنسیت، تعداد )%(سن، تعداد )%(گونه انگل

جوان، زیرسه سال، 
)تعداد = 78(

پیر، باالی سه سال، 
)تعداد = 25(

ماده، )تعداد = 49(نر، )تعداد = 54(

14 )56(11 )44(5 )20(20 )80(تنیاهیداتیژنا
1 )33/3(2 )66/7(2 )66/7(1 )33/3(تنیامولتی سپس

1 )50(1 )50(2 )100(0تنیااویس
1 )20(4 )80(3 )60(2 )40(مزوسستوئیدس لینه آتوس

4 )66/6(2 )33/4(1 )16/7(5 )83/3(آکانتوسفال
22 )56/5(17 )43/5(11 )28/2(28 )71/8(اکینوکوکوس گرانولوزوس

30 )56/7(23 )43/3(18 )34(35 )66(دیپیلیدیوم کانینوم
11 )55(9 )45(12 )60(8 )40(توکسوکاراکنیس

جدول 2: شیوع انگل های کرمی روده ای برحسب فصل نمونه گیری در 103 قاده سگ ولگرد شهرهمدان

جمعپاییز، )تعداد = 29(تابستان، )تعداد = 44(بهار، )تعداد = 30(گونه انگل

25 )424/3 )16(7 )28(14 )56( *تنیاهیداتیژنا

3 )2/9(20 )66/7(1 )33/3(تنیامولتی سپس

2 )1/9(0  1 )50(1 )50(تنیااویس

5 )4/9(2 )40( 1 )20(2 )40(مزوسستوئیدس لینه آتوس

6 )5/8(0 3 )50(3 )50(آکانتوسفال

39 )37/9(9 )23( 18 )46/1(12 )30/7(اکینوکوکوس گرانولوزوس

53 )51/5(13 )24/5(21 )39/6(19 )35/8(دیپیلیدیوم کانینوم

20 )19/4(5 )25( 9 )30(6 )45(توکسوکاراکنیس
* تعداد )درصد(.
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بحث
ــی  ــای کرم ــه انگل ه ــی ب ــد آلودگ ــان می ده ــر نش ــه حاض مطالع
ــل  ــوان و عام ــان و حی ــن انس ــترک بی ــا مش ــب آنه ــه اغل روده ای ک
بیماریهــای بســیار مهمــی در انســان هســتند در ایــن منطقــه 
ــل توجــه در شــیوع  از کشــور بســیار باالســت. علیرغــم کاهــش قاب
ــه در گذشــته شــیوع  ــه، ک ــن منطق ــای روده ای انســان در ای انگل ه
ــای  ــه انگل ه ــرد ب ــگ های ولگ ــی س ــن آلودگ ــته اند؛ لک ــی داش باالی
روده کاهــش چندانــی نداشــته اســت. بطــور مثــال در مطالعــه قبلــی 
ــم  ــیار مه ــگل بس ــه ان ــا ب ــی آنه ــرد، آلودگ ــگ های ولگ ــر روی س ب
ــت  ــس از گذش ــه پ ــده ک ــزارش ش ــدود 48% گ ــوس، ح اکینوکوک
ــدود  ــر ح ــه حاض ــج مطالع ــاس نتای ــوز براس ــال هن ــش از 20 س بی
ــتند  ــوده هس ــوس آل ــه اکینوکوک ــهر ب ــرد ش ــگ های ولگ 38% س
ــه  ــرای مــردم ب ــن مســئله مخاطــره بهداشــتی بســیار مهمــی ب و ای

ــی رود ]9[. ــمار م ش
ــای  ــی از انگل ه ــی برخ ــان نهای ــوان میزب ــه عن ــرد ب ــگ های ولگ س
ــه  ــعه ازجمل ــال توس ــورهای درح ــان در کش ــاری زای انس ــم بیم مه
ــم  ــکات مه ــزو مش ــواره ج ــران، هم ــامل ای ــه ش ــه خاورمیان منطق
ــای روده ای  ــد ]10-12[. شــیوع انگل ه ــه شــمار می رون بهداشــتی ب
ــه در  ــران ]13[ و چ ــرقی ای ــه در مناطــق ش ــرد چ در ســگهای ولگ
مناطــق جنوبــی ]14[ و غربــی ]15, 16[ مطابــق گزارش هــای 

مختلــف، قابــل توجــه بــوده اســت.
ــروز بیماری هــای  ــوز باعــث ب ــه الروی برخــی ازانگل هــای زئون مرحل
خطرناکــی ماننــد الرو مهاجر احشــایی و کیســت هیداتیک در انســان 
ــد  ــی می توانن ــی گاه ــان حت ــا در انس ــن بیماری ه ــه ای ــوند ک می ش
باعــث مــرگ شــوند ]14[. مطالعــات مختلفــی در ایــران وســایر نقــاط 
جهــان بــر روی آلودگــی انگلــی ســگ های ولگــرد انجــام شــده اســت. 
طبــق مطالعــات انجــام شــده در نقــاط مختلــف دنیــا آلودگــی انگلــی 
ــد،  ــال 46/7 درص ــامل: کاتماندونپ ــب ش ــه ترتی ــرد ب ــگ های ولگ س
ــگادش 95  ــگ بن ــد، چیتاگون ــی 84/78 درص ــون اتیوپ ــر دارت بهی
درصدگــزارش شــده اســت ]17-19[. همچنیــن طبــق بررســی های 
انجــام شــده در ایــران شــیوع آلودگــی انگلــی در ســگ های ولگــرد 
بــه ترتیــب شــامل: تبریــز 85 درصــد ]20[، ایــام 83 درصــد ]16[، 
ــان  ــد ]14[، خراس ــوج 92 درص ــد ]10[، یاس ــان 64/7 درص اصفه
رضــوی 84 درصــد ]13, 21[ وگرمســار 80 درصــد گــزارش گردیــده 
ــه نظــر می رســد ســگ ها عمومــاً و ســگ های ولگــرد  اســت ]22[. ب
بطــور اخــص در اغلــب نقــاط ایــران دارای آلودگــی بســیار باالیــی بــه 
انــواع کرم هــای انگلــی روده ای، بویــژه انگل هــای مشــترک هســتند. 
ــر روی  ــال 1373 ب ــکاران در س ــریفی و هم ــزارش ش ــه در گ چنانک
73 قــاده ســگ ولگــرد 83/8% آن هــا آلــوده بــه یــک یــا چنــد گونه 
ــک و  ــه خش ــه منطق ــه ب ــا توج ــه ب ــه البت ــد ک ــی بوده ان ــرم انگل ک
کویــری کرمــان تنهــا 6/8% آن هــا بــه اکینوکوکــوس آلــوده بوده انــد 

]23[. در عیــن حــال درصــد آلودگــی بــه انگل هــای کرمــی درشــهر 
همــدان درســال 1995 نشــان دهنــدٔه آلودگــی انگلــی 100 درصدی 
ســگ های ولگــرد بودکــه 84 درصدآنهاحداقــل بــه یــک انــگل زئونــوز 
آلــوده بودنــد. در ایــن بررســی همچنیــن آلودگــی بــا اکینوکوکــوس 
گرانولــوزوس و توکســوکارا کنیــس 48/3 درصــد و 51/6 درصــد بــود 
ــه  ــوزوس در مطالع ــوس گرانول ــه اکینوکوک ــی ب ــزان آلودگ ]24[. می
حاضــر 37/9 درصــد بــود کــه نشــان می دهــد اگرچــه در مقایســه بــا 
مطالعــه پیشــین، میــزان آلودگــی اندکــی کمتــر اســت لکــن هنــوز 
ایــن میــزان آلودگــی بــه لحــاظ مخاطــرات بهداشــتی بــرای انســان 

ــا اهمیــت تلقــی می شــود. بســیار ب
محققیــن در مطالعــات مختلــف شــیوع اکینوکوکــوس گرانولــوزوس 
ــر: اصفهــان 27/1 درصــد،  ــه ترتیــب زی ــران ب را در برخــی نقــاط ای
ایــام 9 درصــد، تبریــز 12/5 درصــد، خراســان رضــوی 10 درصــد، 
ــران 20  ــمال غربی ای ــد، ش ــهد 39 درص ــد، مش ــار 64 درص گرمس

درصــد، گــزارش نموده انــد ]10, 15, 22-20, 26-24[.
شــیوع توکســوکارا کنیــس، عامــل الرو مهاجــر احشــایی در انســان، 
ــف  ــاط مختل ــن در نق ــود. محققی ــه حاضــر 19/4 درصــد ب در مطالع
ــز 45  ــان 6/25 درصــد، تبری ــب ازاصفه ــه ترتی ــرا ب ــران شــیوع آن ای
درصــد، خراســان رضــوی 7 درصــد، گرمســار 22 درصــد ومشــهد 29 
ــه  ــن آلودگــی درمطالعــه حاضــر ب ــد. باالتری درصــد گــزارش کرده ان
کــرم نــواری دیپیلیدیــوم کانینــوم بــا 51/5 درصــد بــود. ایــن انــگل 
در مطالعــات مختلــف بــه ترتیــب گرمســار 4 درصــد، خراســان رضوی 
46 درصــد، تبریــز 17/5 درصدومشــهد 38 درصدگــزارش شــده 
اســت. گرچــه آلودگــی انســان بــه ایــن انــگل زیــاد نیســت امــا ایــن 
ــت  ــدم رعای ــورت ع ــان را دارد ودر ص ــی انس ــیل آلودگ ــگل پتانس ان
ــکان  ــگ ام ــی س ــرات خارج ــا حش ــاس ب ــتی در تم ــول بهداش اص

ــود. ــم می ش ــان فراه ــه انس ــال آن ب انتق
در مطالعــه حاضــر شــیوع تنیــا هیداتیژنــا 24/3 درصدبودکــه 
محققیــن درمطالعــات مختلــف شــیوع آنــرااز 15 تــا 80 درصددرنقاط 
مختلــف کشــور گــزارش نموده انــد. گرچــه ایــن کــرم نــواری بســیار 
شــایع ســگ اهمیــت بهداشــتی مســتقیم بــرای انســان نــدارد لکــن 
ــادی  از نظــر ایجــاد ضایعــات اقتصــادی در دام هــا دارای اهمیــت زی

می باشــد.
شــیوع انگل هــای تنیــا مولتــی ســپس وتنیــا اویــس بســیار 
ــایر  ــه درس ــود، ک ــد و 1/9 درصدب ــب 2/9 درص ــه ترتی ــن بودوب پایی
مطالعــات ایــران بــه ترتیــب شــیوع آن هــا 3 تــا 22 درصــدو 8 تــا 32 
ــگ ها  ــر 4/9 درصدس ــه حاض ــت. در مطالع ــده اس ــزارش ش درصدگ
ــیوع آن در  ــه ش ــد ک ــوده بودن ــوس آل ــه آت ــتوئیدس لین ــا مزوسس ب
مطالعــات دیگــر از 6 تــا 19 درصــد گــزارش شــده اســت. همچنیــن 
ــوده  ــفال آل ــا آکانتوس ــر ب ــه حاض ــگ ها در مطالع ــد از س 5/8 درص
بودندکــه شــیوع ایــن انــگل در مطالعــه تبریــز ویاســوج بــه ترتیــب 
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27/7 و 8/7 در صــد گــزارش گردیــده اســت. صــرف نظــر از حــوزه 
واســط  میزبــان  آنجایی کــه  از  انســانی  و عفونت هــای  پزشــکی 
بســیاری از سســتودها علفخــواران و نشــخوارکنندگان می باشــند 
ــه شــمار  ــرای انســان ب ــه خــود منبــع غذایــی مهمــی ب ــه نوب کــه ب
ــز  ــی نی ــای انگل ــی از عفونت ه ــادی ناش ــای اقتص ــد، زیان ه می رون
چشــمگیر اســت، بطوری کــه دام هــای مبتــا بــه عفونت هــای 
ــد  ــی اغلــب الغــر، کــم وزن، بی اشــتها و کم خــون هســتند و بای انگل

ــوب کشــتار شــوند ]3[. ــه ســن مطل ــل از رســیدن ب قب
 بــه نظــر می رســد تفــاوت آلودگــی ســگ های ولگــرد بــا انگل هــای 
کرمــی روده ای در نقــاط مختلــف دنیــا و ایــران بــه دالیلــی از جملــه: 
شــرایط مختلــف اقلیمــی و آب وهوایــی و اکولوژیکــی، ســطح 
اســتانداردهای بهداشــتی جامعــه از نظــر دسترســی ایــن حیــوان بــه 
منابــع آالینــده، پراکندگــی میزبانــان واســط، مــکان نمونــه بــرداری 
و تغذیــه غالــب حیــوان بســتگی دارد. همچنیــن گاهــی تغییــر فــون 
ــرای حضــور  ــرایط را ب ــه ش ــک منطق ــی ی ــور گیاه ــا فل ــات ی حیوان
ــم  ــازد. علیرغ ــاعد می س ــر نامس ــی دیگ ــرای انگل ــا وب ــی مهی انگل
معــدوم نمــودن بطــور متوســط 650 ســگ در ســال توســط مدیریــت 
ــات  ــته از حیوان ــن دس ــت ای ــدان، جمعی ــهر هم ــات شهریش خدم
ــاالنه  ــازی س ــدوم س ــداد مع ــن تع ــت و ای ــوه اس ــیار انب ــرد بس ولگ
تأثیــر اندکــی می توانــد در جمعیــت ســگها و بــه تبــع آن در کاهــش 
آلودگــی محیــط داشــته باشــد. از ســوی دیگــر اکثــر مــزارع کشــت 
ســبزی شــهر همــدان در حاشــیه شــهر قــرار دارنــد و تــردد آزادانــه 
ــح و  ــای تفری ــن محل ه ــزارع وهمچنی ــن م ــه ای ــرد ب ســگ های ولگ
ــا  ــادی در معــرض خطــر آلودگــی ب ســکونت انســان ها، جمعیــت زی
انگل هــای مشــترک انســان وســگ خواهنــد بــود. بــه نظــر می رســد 
ــا  ــدود آنه ــازی مح ــدوم س ــگ ها و مع ــی س ــم آلودگ ــن حج ــا ای ب
توســط شــهرداری، اقدامــات مکمــل و مؤثــر دیگــری بــرای کاهــش 

آلودگــی آنهــا و حفــظ ســامت مــردم بایــد در دســتور کار مســئولین 
بهداشــتی منطقــه قــرار گیــرد.

نتیجه گیری
نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه شــیوع انگل هــای کرمــی 
ــدان  ــهر هم ــرد ش ــگ های ولگ ــوز در س ــای زئون ــوص انگل ه بخص
ــارج از  ــادر خ ــح دام ه ــل آن ناشــی از ذب ــه برخــی از عل باالســت ک
ــاءآلوده  ــاء واحش ــی امع ــر اصول ــع غی ــی و دف ــتارگاه های صنعت کش
ــکی در  ــین دامپزش ــش بازرس ــد. نق ــد باش ــات می توان ــن حیوان ای
ــدوم  ــا ومع ــه دام ه ــق الش ــی دقی ــوص بازرس ــتارگاه ها در خص کش
نمــودن امعــا واحشــا آلــوده، همچنیــن تــاش منظــم وبرنامه ریــزی 
شــده ســازمان های دامپزشــکی، شــهرداری ومراجــع بهداشــتی 
ــهری  ــط ش ــازی محی ــرد و بهس ــگ های ولگ ــرل س ــون کنت پیرام

ــرورت دارد. ض

سپاسگزاری
ایــن مقالــه منتــج از پایــان نامــه دانشــجویی کارشناســی ارشــد انــگل 
ــات  ــت تحقیق شناســی اســت و بخشــی از بودجــه آن توســط معاون
و فنــآوری دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان تأمیــن شــده اســت کــه 
بدیــن وســیله سپاســگزاری می شــود. همچنیــن از مدیریــت محتــرم 
حــوزه خدمــات شــهری و آقــای مهنــدس رضایــی کارشــناس محتــرم 
حــوزه مذکــور کــه در امــر جمــع آوری نمونه هــا از الشــه ســگ های 

معــدوم شــده همــکاری کردنــد صمیمانــه تشــکر می شــود.

تضاد منافع
ــا  ــه تعــارض منافــع مرتبــط ب نویســندگان اعــام می کننــد هیچگون

ایــن مطالعــه بیــن آنهــا وجــود نــدارد.
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Abstract
Introduction: Intestinal helminthesof dogs are a serious threat to human health and may 
cause dangerous diseases such as: hydatidosis and visceral larva migrans, that which cause 
severe complications in human. The aim of this study was to determine the prevalenceof 
intestinal helminthes of stray dogs in Hamadan city, Iran..
Methods: A total of 103 stray dogswere shot in the inner and around of the city in year 
2015. Following necropsy, the intestines' contents of dogs were examined for helminthes 
macroscopically. Then, the collected worms, after washing with saline,were counted 
and identified according to being Nematode, Cestodeor Acantcephala. Then, collected 
Nematodes were put in glass containers containing 70% ethanol-glycerine and Cestodes 
after processing on slides were put in the 10% formalin. To identify the species of 
helminthes, the Cestodes were stained using carmine acid and Nematodes were cleared 
in lacto-phenol.
Results: Result indicated that, 74(71.8%)stray dogs were infected at least by one species 
of intestinal helminthes. The species of parasites were as follows: Echinococcus granulosus 
37.9%, Dipylidium caninum 51.5%, Toxocara canis 19.4%, Taenia hydatigena 24.3%, T. 
multiceps 2.9%, T. ovis 1.9%, Mesocest oideslineatus 4.9%, and Acantho cephala 5.8%.
There was no association between insex, season and region with prevalence of intestinal 
helminthes (P < 0.05). On the other side, there was a significant deference (P > 0.05) 
between the prevalence of intestinal helminthes and dogs' age.
Conclusions: This study indicatesd that,infection rate of helminthes in stray dogs is 
washigh in Hamadan city. These parasites are important in terms of human health and 
economic aspects. Therefore, it is more essential that public health authoritiesto develop 
control strategies for stray dogs population.
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