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مطالعه انگل های کرمی روده ای سگ و شغال در مناطق مختلف 
 1371-72جغرافیای شهرستان ساری در سال 

 
 ** (.Ph.D)ایرج موبدی   * (.M.Sc)شیرزاد غالمی 

 **** (.Ph.D)مهدی شریف  *** (.M.Sc)هاجر ضیائی 
 

 چکیده 
شترک بین انسان و حیوان از         عفونت های انگلی به خصوص عفونت های انگلی روده ای م                 :سابقه و هدف     

جهت شناخت انواع انگل های روده ای در         . مهمترین مشکالت بهداشتی کشورهای در حال توسعه و کشور ما می باشند              
حیوانات مجاور انسان به خصوص سگ و شغال به عنوان مخازن و میزبانان اصلی این عوامل و تعیین انواع انگل های روده                        

 مطالعه ای به مدت یک سال در سه منطقه جغرافیایی شهرستان ساری             (Zoonosis)شت خواران   ای مشترک بین انسان و گو     
 .در بخش مرکزی استان مازندران انجام شد

 ناحیه در سه منطقه ساحلی،      6 مطالعه به روش توصیفی با نمونه گیری از حیوانات در دسترس از               :مواد و روش ها     
 قالده سگ و 30در طی مطالعه .  انجام گرفت1372 لغایت 1371ی از آذرماه     جنگلی و کوهستانی شهرستان سار     -جلگه ای 

محتویات روده حیوانات پس از صید جهت جداسازی انگل های          . با تفنگ شکار شدند   )  قالده 75مجموعاً  ( قالده شغال    45
 10داری در فرمل    انگل های جداشده پس از شستشو در سرم فیزیولوژی و نگه           . کرمی روده ای مورد بررسی قرار گرفت       

انگل ها از نظر خصوصیات ساختمانی جهت تعیین انواع گونه ها از لحاظ طبقه بندی                  . درصد رنگ آمیزی و مونته شدند      
(Toxonomy)                اطالعات حاصل در فرم های      .  با میکروسکوپ نوری و یک دستگاه ترسیم گر مورد مطالعه قرار گرفتند

 . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند(X2) آزمون کای دو SPSSاطالعاتی ثبت شدند و با برنامه آماری 
 گونه انگل کرمی روده ای جدا        12 جنس و    9 قالده شغال در مجموع      45 قالده سگ و     30 درطی مطالعه از     :نتایج  

 درصد 80 درصد وآلودگی به انواع سستودها درسگ  3/93 درصد و درشغال   80آلودگی به انواع نماتودها در سگ       . گردید
 P<0.01)که ارتباط بین آلودگی به انواع نماتودها وسستودها از لحاظ آماری معنی دار است . درصد بوده است32رشغالو د

, P<0.025).         حداکثر شدت  .  عدد می باشد   37/47 و در شغال     53/137متوسط شدت آلودگی به انگل های مختلف درسگ
ل شدت آلودگی مربوط به ریکتوالریا و تنیااویس در          آلودگی مربوط به انواع اکینوکوکوس به خصوص در سگ و حداق           

 ، دیپیلیدیوم کانینوم    ) درصد 7/56(بیشترین درصد آلودگی در سگ به انکیلوستوماکانینوم             . سگ و شغال بوده است      
 4/64(، انکیلوستوماکانینوم   ) درصد 3/73(و در شغال انسنیاریااستنوسفاال   )  درصد 7/46(و انواع اکینوکوکوس    ) درصد50(
میزان آلودگی به کرم های قالبدار سگ وشغال، انواع اکینوکوکوس،               .می باشد )درصد2/42(و مزوسستوئیدین ) رصدد

توکسوکارا، تنیامولتی سپس، دیپیلیدیوم کانینوم، مزوسستوئیدس، تنیاهیداتیژنا با درصدهای متفاوت در سه منطقه جغرافیایی              
های کرمی روده ای و مناطق جغرافیایی در سگ و شغال از لحاظ آماری              ارتباط بین آلودگی به انواع انگل       . مشاهده گردید 
 . گونه از انگل های روده ای جداشده، بین سگ و شغال و انسان مشترک می باشند7. (P<0.30)معنی دار است 
  برابر شغال می باشد و تمامی سگ های مورد مطالعه          3 با توجه به این که متوسط شدت آلودگی در سگ             :استنتاج  

به لحاظ شرایط خاص جغرافیایی و آب و هوایی         ) به خصوص سگ  (ولگرد بودند، آلودگی سگ و شغال به عووان مخازن        
تنوع گونه های  . شهرستان و وجود شرایط نامناسب بهداشتی، باید مورد توجه جدی سیستم بهداشتی و دامپزشکی قرار گیرد               

ینوکوکوس گرانولوزوس، گونه های مشابه اکینوکوکوس      جداشده در مطالعه به خصوص از جنس اکینوکوکوس شامل اک          
 .وجلی و اکینوکوکوس اولیگاتروس وانگل های کرمی دیگر از لحاظ علمی درانگل شناسی پزشکی نیز حائز اهمیت است

 
  انگل، انگل های کرمی روده ای، شگ، شغال، مناطق جغرافیایی:واژه های کلیدی 

 
 

 . پژوهشی دانشگاه ثبت گردیده و با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شده است در شورای72-1این تحقیق طی شماره
 59679: دانشکده بهداشت تلفن- خیابان وصال شیرازی- خیابان امیرمازندرانی- ساری عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران    *

  عضوهیئت علمی دانشکده پرستاری مامائی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران****دانشگاه علوم پزشکی تهران       عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت **
 عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ****
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 6 1378بهار و تابستان  / 23 و 22شماره /                             سال نهمدران    پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازن-مجله علمی

 مقدمه
عفونت های انگلی به خصوص عفونت های انگلی         

 از  (Zoonosis)روده ای مشترک بین انسان و حیوان            
مهمترین مشکالت بهداشتی،اقتصادی واجتماعی بسیاری     

در . از کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما است          
استان مازندران نیز عفونت های انگلی روده ای به دلیل            

ها به خصوص  انتقال این بیماری  بودن شرایط خاص   فراهم
در نواحی روستائی و در بین اقشار کم درآمد و ساکنین            

 شهرها به لحاظ تأثیر برسالمت ساکنین این مناطق         حاشیه
به . و بهداشت منطقه از اهمیت خاصی برخوردار هستند         

توجه به شرایط خاص اکولوژیکی و آب و هوایی مناطق        
مختلف استان و فراهم بودن شرایط زیستی، حیوانات به          
خصوص سگ و شغال به عنوان مخازن بعضی از بیماری          

انتقال این بیماری ها به      . ندهای انگلی محسوب می شو     
انسان ازلحاظ بهداشتی و دامپزشکی به ویژه برای سیستم         

 درمانی در ارائه خدمات و در مبارزه با بیماری      -بهداشتی
 .)3،2،1(های عفونی شایع، حائز اهمیت است 

لذا شناخت انواع انگلهای مناطق مختلف استان به           
ان اصلی این   ویژه در حیوانات به عنوان مخازن و میزبان         

 و ایپدمیولوژی   (Taxonomy)عوامل، ومطالعه طبقه بندی   
آنها در مطالعات انگل شناسی پزشکی، ضروری است           
که مراکز علمی و تحقیقاتی دانشگاهی باید به آن توجه           

قابلیت انتقال بعضی ازانگل های کرمی ازگوشت       . نمایند
به انسان و دام ها موجب بروز         ) سگ و شغال  (خواران  
ت عدیده بهداشتی و اقتصادی در جوامع انسانی          مشکال

می گردد که شناخت دقیق این عوامل اولین مرحله در             
مبارزه با بیماری های انگلی شایع در مناطق مختلف               

باتوجه به خصوصیات اکولوژیکی، اقتصادی     .استان است 
واجتماعی شهرستان های مختلف استان مازندران، انتشار       

زن از جمله گوشت خواران و      عفونت های انگلی در مخا    
بیماری های انگلی مانند الروهای مهاجر احشایی                

(Visceral larva migrans)         کیست هیداتیک ،

(Hydatidosis)        الروهای مهاجر پوستی ،(Creeping 

eruption)،سنوروزیس(Coenurosis)  مزوسستوئیدیازیس،
(Mesocestoidiasis) ...        باید مورد مطالعه قرار گیرد .

عه هر ناحیه در شناخت عوامل بیماری زا، راه های             مطال
انتقال، منابع و مخازن بیماری، عوامل مؤثر در ایجاد               
بیماری و ویژگیهای خاص هر بیماری دارای اهمیت             

 .)3،2(است

طبق مطالعه محققین کشور شیوع انواع انگل های           
 تا کنون برحسب    1340روده ای در سگ و شغال از سال       

انواع انگل های روده    .  متفاوت است  مناطق مختلف ایران  
ای در سگ و شغال و میزان آلودگی آنها در ایران                  

 :) 7،6،5،4(عبارتند

1. Ancylostoma caninum درصد23-93بامیزان آلودگی  

2. Uncinaria stenocephalaدرصد57-87بامیزان آلودگی 

3. Toxocara canis  درصد6-34با میزان آلودگی  

4. Echinococcus granulosusدرصد4-50آلودگی زانمیبا 

5. Taenia hydategena  درصد2-50با میزان آلودگی  

6. Mesocestoides lieutusدرصد12-42 بامیزان آلودگی  

7. Taenia taeniaformis درصد1 -5/1با میزان آلودگی 

8. Dipylidium caninumدرصد6-39 با میزان آلودگی  

9. Taenia multiceps  درصد6/3-29با میزان آلودگی  

10. Rictularia Spaa  درصد4-10با میزان  

بیماری هایی که انگل های فوق در انسان و حیوان            
 )11،10،9،8(: ایجاد می نمایند به ترتیب عبارتند از

 (Creeping eruption)الروهای مهاجرپوستی -الف
ناشی از الروهای کرمهای قالبدار انکیلوستوماکانینوم و        

 انسیناریا استنوسفاال

 (Dipylidiasis) دیپیلیدیازس -ب

 ) Hydatidiasisکیست هیداتیک  ( هیداتیدوز  -ج
ناشی از مرحله الروی اکینوکوکوس گرانولوزوس و           

 گونه های دیگر اکینوکوک
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 ناشی ازمرحله الروی   (Coenurosis) سنوروزیس -د
 انواع مولتی سپس

 ناشی  (Mesocestoidiasis) مزوسستوئیدیازیس -هـ
 از مرحله بالغ مزوسستوئیدس

 Visceral larva)جر احشائی      الروهای مها    -و

migrans, toxocariasis)              ناشی از مرحله الروی 
 به خصوص   (Toxocara canic)توکسوکاراکانیس سگ 

 .در اطفال

برای شناسائی انواع انگل های کرمی روده ای در            
سگ و شغال، تعیین میزان آلودگی آنها در مناطق                 
مختلف شهرستان ساری و تعیین انگل های مشترک بین          
گوشخواران و انسان، مطالعه ای در طی یکسال از                  

 در دانشکده بهداشت    1372 لغایت آذرماه    1371آذرماه  
در این مطالعه   . دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد     

 -که برای اولین بار در سه منطقه ساحلی، جلگه ای                
جنگلی و کوهستانی شهرستان ساری صورت گرفت، نه         

می روده ای گوشتخواران و        تنها انواع انگل های کر       
میزان آلودگی در هر حیوان مورد بررسی قرار گرفت،            
بلکه انتشار این عوامل برحسب مناطق جغرافیائی و                
نواحی مختلف شهرستان و انواع انگل های کرمی روده          

سگ و  (ای بیماری زا و مشترک بین انسان و حیوان               
 .)12،7(مشخص گردید) شغال

 

 مواد و روش ها
ه روش توصیفی، با نمونه گیری تصادفی از        مطالعه ب 

 ناحیه مختلف شهرستان ساری     6حیوانات در دسترس از     
 جنگلی و    -در سه منطقه جغرافیایی ساحلی، جلگه ای         

 انجام  1372 لغایت آذرماه     1371کوهستانی از آذرماه     
نمونه های در هر ناحیه پس از شناسایی محل             . گرفت

، مراکز دفن زباله    تجمع سگ و شغال در اطراف روستاها      
پس از  . و حاشیه شهرها با تفنگ شکاری صید شدند           

صید حیوان و انتقال با محل های مناسب در خارج از                

 شده و   (Autopsy)امکان انسانی، نمونه ها کالبدگشایی       
روده آنها پس از بستن قسمت ابتدای روده کوچک و             

برای جداسازی انگل ها    % 10انتهای روده بزرگ درفرمل   
اری و به آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده بهداشت          نگهد

صید نمونه ها پس از غروب آفتاب            . انتقال داده شد   
شروع شده و در بعضی نواحی برحسب شرایط آب و              

روده ها در     . هوایی تا نیمه شب انجام می گرفت             
آزمایشگاه باز و محتویات آن پس از شستشوی مجدد            

. گردیدندنگهداری  % 10در سرم فیزیولوژی، در فرمل      
سپس برای تعیین انواع انگل ها از نظر جنس و گونه در              

 با رنگ کارمن و        (Toxonomy)طبقه بندی انگل ها        
ترکیب درصدهای  (ایندوکارمن و یا روش های تلفیقی        

رنگ آمیزی و سپس با چسب          ) خاصی از دو رنگ     
 .کانادا بالزام مونته گردیدند

تمانی در مطالعه تاکسونومیک انگل ها، اجزا ساخ         
 به کمک میکروسکوپ نوری        (Morphology)انگل  

. المپوس از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت          
برای مطالعه دقیق تر اجزاء ساختمانی انگل و مقایسه آن           

کامرالوسیدا یا   (با سایر انگل ها از دستگاه ترسیم               
Drawing tuble (       ،که به میکروسکوپ متصل می گردد

ت به دست آمده با برنامه آماری           اطالعا. استفاده شد 
SPSS   وآزمون کای دو (X2)    ازلحاظ آماری موردتجزیه 

میزان آلودگی سگ و شغال به         . وتحلیل قرار گرفتند   
یک نوع انگل برحسب نوع حیوان، ناحیه و منطقه صید            

 :با فرمول زیر محاسبه شد 

 میزان آلودگی = تعداد حیوان آلوده به یک نوع انگل× 100
  تعداد حیوان مورد آزمایش        

 

 نتایج
 قالده سگ و شغال شکار شده در سه منطقه            57از  

  9 جنگلی و کوهستانی       -جغرافیایی ساحلی، جلگه ای    

 ).2و1جدول شماره( گونه انگل جدا شدند 12جنس و 
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 8 1378بهار و تابستان  / 23 و 22شماره /                             سال نهمدران    پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازن-مجله علمی

 1371-72ستان ساری توزیع فراوانی مطلق و نسبی حیوانات مورد آزمایش در مناطق مختلف جغرافیایی شهر  :1جدول شمارۀ
 

 سگ شغال

 مورد آزمایش درصد مورد آزمایش درصد

 انگل

 حیوان میزبان

 ساحلی 6 20 2 4/4

 کوهستانی 8 7/26 10 2/22

 جلگه ای 16 3/53 33 4/73

 جنگلی 30 100 45 100

 
 1371-72شهرستان ساری )  قالده سگ30 قالده شغال و 45(فراوانی نسبی انواع کرم های روده ای در حیوانات آلوده   :2جدول شمارۀ

 

دیپیلیدیوم 
 کانینوم

 مزوستوئیدس
تنیا 
 اویس

تنیا 
 تنیافرمیس

تنیا 
 هیداتیژنا

 تنیا 

 سپس مولتی
اکینوکوکوس 

SP 
ریکنوالریا

SP 

توکسوکارا 
 کانیس

انسیناریا 
 استنوسفاال

انکیلوستوما 
 کانینوم

 نوع حیوان
 

 منطقه جغرافیایی

 شغال 4/64 3/73 4/4 3/13 2/22 2/2 ــ 4/4 ــ 2/42 1/11

 سگ 7/56 20 7/10 3/3 7/46 3/43 3/33 3/13 3/3 30 50

 مجموع 3/61 52 3/13 3/9 32 7/18 3/13 8 3/1 3/37 7/26

 
 

 6258در مجموع کل انگل های جداشده بالغ بر             
 45 عدد و از     4126 قالده سگ    30عدد می باشد که از       

 متوسط شدت     . انگل جدا گردید      2132قالده شغال     
 عدد و   53/137آلودگی به انگل های مختلف در سگ         

با توجه به حذف بعضی     .  عدد می باشد   37/47در شغال   
از انگل ها در شستشو و جداسازی تعداد واقعی بیش از             

 .این اعداد می باشد

انواع اکینوکوکوس   به مربوط حداکثرشدت آلودگی 
که حداقل تعدادانگل جداشده     به خصوص درسگ است   

حداقل شدت  .  عدد می باشد   1811 عدد و حداکثر آن      3
آلودگی مربوط به ریکتوالریاوتنیااویس درسگ و شغال       

از لحاظ آماری اختالف بین آلودگی به انواع             . است
نماتودها و سستودها با نوع حیوان با آزمون کادی دو              

 قالده  30از ). >01/0P و    >025/0P(معنی دار است      
 درصد آلودگی در کل        سگ مورد آزمایش بیشترین     

،دیپیلیدیوم %)7/56(انکیلوستوماکانینوم به مربوط شهرستان
وکمترین درصد  %) 7/46(، اکینوکوکوس %)50(کانینوم

 قالده  45و در    . آلودگی مربوط به تنیااویس می باشد        

و در  . شغال مورد آلودگی مربوط به تنیااویس می باشد         
ودگی  قالده شغال مورد آزمایش بیشترین درصد آل         45

، انکیلوستوما  %) 3/73(مربوط به انسیناریا استنوسفاال        
درصد  وکمترین%)2/42(،مزوسستوئیدس%)4/64(کانینوم

در . می باشد %) 2/2(آلودگی مربوط به تنیامولتی سپس       
جدول (شغال تنیاهیداتیژنا و تنیااویس مشاهده نگردید         

 ).2شماره

بررسی میزان آلودگی سگ و شغال به انگل های            
روده ای در مناطق مختلف جغرافیایی شهرستان         کرمی  

ساری نشان می دهد که در مجموع میزان آلودگی به              
انکیلوستوماکانینوم، انیسناریااستنوسفاال و مزوسستوئیدس    

آلودگی سگ و شغال در      . بیشتر از سایر انگل ها است      
، % 6/10منطقه کوهستانی به انکیلوستوماکانینوم              

. می باشد % 8ناریااستنوفاال  و انیس % 3/93مزوسستوئیدس  
%) 4(کمترین میزان آلودگی مربوط به جنس ریکتوالریا        

در منطقه جلگه ای میزان آلودگی به انواع انگل            . است
. ها بیشتر از منطقه کوهستانی و منطقه ساحلی می باشد            

و % 44میزان آلودگی به انکلوستوماکانینوم                  
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و % 7/22، مزوسستوئیدس     % 8/37انیسناریااستنوسفاال   
کمترین میزان آلودگی   . می باشد % 4/21اکینوکوکوس  

 .مربوط به االریا و تنیاتنیافرمیس است

درمنطقه ساحلی میزان آلودگی نسبت به دو منطقه          
بیشترین میزان آلودگی به              . دیگر کمتراست    

و کمترین میزان آلودگی به      %) 6/6(انکیلوستوماکانینوم  
آلودگی . ربوط است م%) 3/2(تنیااویس و تنیاتنیافرمیس    

به تنیااویس در هیچ یک از دو منطقه دیگر مشاهده نمی            
شود و تنها در منطقه ساحلی آلودگی به این انگل                   

ارتباط بین منطقه جغرافیایی و آلودگی      . مشاهده می شود  
انگل های کرمی روده ای با آزمون کای دو از لحاظ               

جدول  )(>X2     ، 30/0P=6/1(اماری معنی دار است      
 ).3 شماره

 7 گونه انگل کرمی جداشده از سگ و شغال          12از  
. گونه آنها مشترک بین انسان و سگ و شغال هستند               

میزان آلودگی گوشتخواران به انگل ها در کل شهرستان         
برحسب نوع حیوان نشان می دهد که در سگ                     

و گونه های اکینوکوکوس    % 7/56انکیلوستوماکانینوم با   
و % 3/73ااستنوسفاال با    و در شغال انسیناری     % 7/46با  

بیشترین میزان آلودگی را     % 4/64انکیلوستوماکانینوم با   
آلودگی سگ و شغال به انگل هایی مانند        . دارا می باشند  

توکسوکاراکانیس، دیپیلیدیوم کانینوم و تنیامولتی سپس       
تحقیق نشان می دهد که بین میزان        . قابل توجه می باشد   

سگ و  (ع حیوان    آلودگی به انگل های مشترک و نو         
، X2=65/2(ازلحاظ آماری اختالف معنی داراست) شغال

10/0P<) (  4جدول شماره.( 

 
 1371-72فراوانی نسبی و مطلق آلودگی سگ و شغال به انگلهای کرمی مختلف برحسب مناطق مختلف شهرستان ساری سال   :3جدول شمارۀ

 

 FREQUENCY IN مجموع جلگه ای ساحلی کوهستانی
REGION 

 
 

HELMINTH 
NEMATODA: 

EREQ. % EREQ. % EREQ. % EREQ. % 

1-ANCYLOSTOMA CANINUM 8 6/10 5 6/6 33 44 46 3/61 

2-UNCINARIA STENOCEPHALA 6 8 4 3/5 29 7/38 39 52 

3-TOXOCARA CANIS 1 3/1 3/13 10 12 9 ــ ــ 

4-RICTULARIA 3 4 3/9 7 3/5 4 ــ ــ 
CESTODA:         
1-TAENIA MULTICEPS 5 6/6 4 3/5 5 6/6 14 7/18 

2-TAENIA HYDATIGENA 1 3/1 3 4 6 8 10 3/13 

3-TAENIA OVIS 3/1 1 ــ ــ 3/1 1 ــ ــ 

4-TAENIAT AENIAFORMIS 3 4 1 3/1 2 7/2 6 8 

5-MESOCESTODIES LINEATUS 7 3/9 4 3/5 17 7/22 28 3/37 

6-DIPYLIDUM CANINUM 6 8 3 4 11 7/14 20 7/26 

7-ECHINOCOCCUS SP. 5 6/6 3 4 16 4/21 24 32 
TREMATODA:         
1-ALARIASPP. 6/2 2 6/2 ــ ــ ــ ــ ــ 
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 1371-72توزیع فراوانی مطلق و نسبی آلودگی سگ و شغال به انگلهای کرمی مشترک با انسان در شهرستان ساری سال   :4جدول شمارۀ
 

 FREQUENCY IN مجموع سگ شغال
ANIMAL 

HELMINTH EREQ. % EREQ. % EREQ. % 

1-ANCYLOSTOMA CANINUM 29 4/64 17 7/56 46 3/61 

2-UNCINARIA STENOCEPHALA 33 3/73 6 20 39 52 

3-TOXOCARA CANIS 2 4/4 8 7/26 10 3/13 

4-TAENIA MULTICEPS 1 2/2 13 3/43 14 7/18 

5-MESOCESTODIES LINEATUS 19 2/42 9 30 28 3/37 

6-DIPYLIDUM CANINUM 5 1/11 15 50 20 7/26 

7-ECHINOCOCCUS SP. 10 2/22 14 7/46 24 32 

 

 استنتاج

نتایج حاصل ازمطالعه انگل های کرمی روده ای             
در سه منطقه جغرافیایی      ) سگ و شغال   (گوشتخواران  

 ناحیه   6 جنگلی و کوهستانی و           -ساحلی، جلگه ای    
 قالده شغال    45الده سگ و       ق 30شهرستان ساری در      

نشان می دهد که آلودگی سگ و شغال به انواع انگل               
های کرمی روده ای از انواع نماتود و سستود با توجه به              
شرایط خاص جغرافیایی شهرستان به خصوص در منطقه         
جلگه ای و جنگلی به دلیل فراهم بودن عوامل محیطی             

بیشتر ) ساحلی و کوهستانی(مناسب نسبت به مناطق دیگر    
آلودگی به انواع نماتودها در شغال بیشتر از سگ           . است

است، در صورتی که آلودگی سگ به انواع سستودها             
متوسط شدت آلودگی به انگل های      . بیشتر از شغال است   

. برابر شغال است   3مختلف روده ای در سگ تقریباً            
حداکثر شدت آلودگی به انواع اکینوکوکوس به                 

 شود که از عوامل اصلی       خصوص در سگ مشاهده می     
 در حیوانات     (Hydatidosis)ایجاد کیست هیداتیک       

 .)8،2،1(وانسان است...) گوسفند و گاو (علفخوار

آلودگی سگ و شغال به انواع انگل های کرمی              
روده ای در نواحی مختلف شهرستان ساری نشان می              

(دهد که در سگ میزان آلودگی به انکیلوستوماکانینوم          
7(انواع اکینوکوکوس %) 50(یدیوم کانینوم  دیپیل%) 7/56

نسبت به سایر انگل     %) 3/43(، تنیامولتی سپس      %) 46/
های روده ای از جمله انسیناریااستنوسفاال،                        
توکسوکاراکانیس، تنیاتنیافرمیس، تنیااویس،                  
مزوسستوئیدس و تیناهیداتیژنا بیشتر است و در شغال              

، ) %3/73(میزان آلودگی انسیناریااستنوسفاال               
/2(، انواع اکینوکوکوس      %) 4/64(انکیلوستوماکانینوم  

نسبت به سایر انگل ها      %) 2/42(و مزوسستوئیدس   %) 22
یعنی توکسوکاراکانیس، ریکتوالریا، تنیا مولتی سپس ،         

تنوع انگل  . تنیافرمیس و دیپیلیدیوم کانینوم بیشتر است       
های روده ای و باال بودن میزان آلودگی به بعضی از آنها            
نشان دهنده شرایط مساعد آب و هوایی، جغرافیایی و             
وجود عواملی که در انتقال و انتشار آنها مؤثرند، در کل            

مقایسه نتایج حاصل از مصاحبه با         . شهرستان می باشد   
گزارشات محققین مختلف در ایران نشان می دهد که             
سگ و شغال به عنوان مخازن و میزبانان اصلی انواع                

 خصوص کرم های قالبدار            انگل های کرمی به        
، )انکیلوستوما کانینوم و انسیناریااستنوسفاال                    (

اکینوکوکوس ، توکسوکارا، دیپیلیدیوم کانینوم،               
مزوسستوئیدس، تنیامولتی سپس و تنیاهیداتیژنا می باشند        

در مطالعه دکتر دلیمی و دکتر موبدی در سال              . )5،2(
دگی  در شمال ایران در منطقه جلگه ای میزان آلو          1367
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، % 6/72و در شغال    % 93به انکیلوستوماکانینوم در سگ     
، % 1/57و در شغال    % 2/56انسیناریااستنوسفاال در سگ    
، % 5/15و در شغال     % 2/6توکسوکاراکانیس در سگ     

و در شغال   % 7/43اکینوکوکوس گرانولوزوس در سگ     
/7و در شغال    % 5/37، دیپیلیدیوم کانینوم در سگ       % 25
%  1/38و در شغال  % 5/12دس در سگ    ، مزوسستوئی % 10

گزارش شده است که با نتایج حاصل از مطالعه در                  
از جمله دالیل تفاوت      . شهرستان ساری متفاوت است     

نتایج، محدود بودن مطالعه در منطقه جلگه ای و حاشیه            
ضمناً نمونه های مورد مطالعه بیشتر از        . جنگل بوده است  

 شدند که با     نواحی در دسترس در اطراف شهرها صید         
روش مطالعه ما که در آن کل مناطق یک شهرستان                 

 .)8،7،5(مورد بررسی قرار گرفت، تفاوت دارد

آلودگی سگ و شغال به انواع انگل های کرمی              
به خصوص درنواحی    ای وجنگلی  ای درمنطقه جلگه   روده

سمسکنده و تاکام نسبت به مناطق ساحلی و کوهستانی            
 بودن شرایط خاص آب و       بیشتر است که به دلیل فراهم      

از . هوایی و وجود منابع غذایی کافی در این منطقه است          
دالیل افزایش جمعیت سگ وشغال به خصوص سگ            
های ولگرد را می توان وجود شرایط نامناسب بهداشتی           

تجمع و دفن   . در اطراف شهر ساری و روستاها دانست        
زباله و فضوالت انسانی در این مناطق منبع تأمین مواد               

آلودگی سگ  . غذایی این حیوانات و جوندگان است        
وشغال به انکیلوستوماکانینوم ، انسیناریا استنوسفاال، انواع        
اکینوکوکوس، توکسوکاراکانیس، تنیا مولتی سپس،          

 جنگلی -دیپیلیدیوم و مزوسستوئیدس در منطقه جلگه ای  
میزان . و کوهستانی از لحاظ بهداشتی حائز اهمیت است        

قه ساحلی کمتر از دو منطقه از لحاظ            آلودگی در منط   
. سکونت و در دسترس نبودن منابع غذایی کافی باشد             

تحقیقات مشابه در اطراف شهرها به خصوص تهران نشان       
می هد، که شرایط خاص مناطق اطراف شهرها نه تنها در           
 افزایش جمعیت سگ و شغال و جوندگان بلکه در انتقال          

 

 .)5،4،1(مؤثر استو انتشار انواع انگل های کرمی 

 گونه از انگل های کرمی و          7با توجه به این که        
روده ای جدا شده از سگ و شغال بین انسان و حیوان                
هستند؛ میزان آلودگی سگ و شغال به این انگله ها به               
خصوص کرم های قالبدار سگ وشغال عامل الروهای          
مهاجر پوستی، انواع اکینوکوکوس عامل کیست                

راکانیس عامل الرو مهاجر احشایی،     هیداتیک، توکسوکا 
تنیامولتی سپس عامل سنوروزیس و دیپیلیدیوم کانینوم و         
مزوسستوئیدس نشان دهنده اهمیت آلودگی مخازن             
حیوانی به این انگل های از لحاظ بیماری زایی در انسان            
و حیوان است که از نظر بهداشتی باید مورد توجه جدی            

 و شغال در منطقه،     آلودگی سگ های ولگرد   . قرار گیرد 
باالبودن تراکم جمعیت و تماس ساکنین حاشیه شهرها و          
روستاها به خصوص کودکان و کشاورزان با عوامل              
مختلف که در انتشار این انگلها دخالت دارند مانند آب            

سبزیجات و  (آلوده، زباله، فاضالب و مواد غذایی آلوده         
ائز از جنبه های مختلف بهداشتی و دامپزشکی ح         ) غیره

این موارد در مطالعات مختلف مورد تأیید       . اهمیت هستند 
 .)8،5،3،1(قرار گرفته اند 

 

 تقدیر و تشکر
معاونت پژوهشی و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی            -

مازندران آقایان دکتر یوسف نژاد، دکتر شریف و             
 همکارانشان؛

معاونت پشتیبانی و دانشگاه علوم پزشکی مازندران             -
 ریاست دانشکده بهداشت آقای     آقای دکتر محسنی و   

 محمدپور؛

مسئول مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت استان               -
دکتر رستمکالئی و ریاست مرکز بهداشت شهرستان         

 ساری آقای مهندس کیاء؛

ریاست محترم نقلیه دانشگاه و همکارانشان آقایان              -
 مظفر رفعتی، باقر نوریان، ستار جعفری، جواد رحیمی،    
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 ؛مصیب ولی زاده

ریاست سازمان محیط زیست استان و همکارانشان،            -
نیروی انتظامی، شهرداری ساری و سازمان دامپزشکی        

 استان؛

آقای مهدی الک دشتی محیط بان         : همکاران طرح  -
سازمان محیط زیست استان،ناصرعبادی، احمد سرین،      

 بهمن بوداغی، غضنفر ابراهیمی، علی الک دشتی؛

 

 فهرست منابع
جلداول و دوم،   . کرم شناسی پزشکی  ارفع، فریدون،    .1

، صفحه  1369چاپ چهارم، انتشارات دانش پژوه،         
 .219-246 و 150-127

. دکتر موبدی، ایرج؛ دکتر دلیمی اصل، عبدالحسین          .2
اپیدمیولوژی کیست هیداتید در جهان و ایران، چاپ         

 .186-191 و 4-16صفحه : 1373اول، نشر مقدم، 
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