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 اسوجي ولگرد حومه شهر يها  سگيفون انگلتعيين 
  ۱۳۸۷ در سال ي انگليد بر زئونوزهايبا تأک

  
  

  :چكيده
  

 از ياري اسـت و در بـس  ترين حيوانات به محل زندگي انـسان  يكي از نزديك سگ:  و هدف  مقدمه
فا ي را ايا  به انسان نقش عمدهيماريا مخزن در انتقال بيزبان و  ي زئونوز به عنوان م    يها  بيماري

با اين مطالعه  ،رانين انسان وسگ در اي مشترک بيها بيماري از يوع برخيبا توجه به ش . کند مي
  .شدانجام  اسوجي شهر حومههاي ولگرد بررسي فون انگلي سگهدف 

  

 الشـه  يي با کالبدگشااسوجي شهر  حومه در۱۳۸۷ در سال يفيوصن مطالعه ت  يا :هامواد و روش  
هاي جدا شده انگل.  شدهاي آن از نظر آلودگي انگلي انجامقسمت مي تما يبررس و  قالده سگ۲۵

 و براي تشخيص نهـايي مراحـل   نددر ظروف مخصوص قرار داده شد   اختصاصي  هاي  با روش 
 ،ز كليدهاي تشخيصيآميزي را طي نموده و بر اساس مرفولوژي با استفاده اسازي و رنگآماده

. دي محاسبه گردي مورد بررسيها  در سگي درصد آلودگجنس و گونه آنها تشخيص داده شد و
  . و آمار توصيفي تجزيه و تحليل شدندSPSSافزار  آوري شده با نرم هاي جمع داده

  
هاي كرم. حداقل به يك كرم آلوده بودند)  درصد۹۲( الشه۲۳ الشه مورد آزمايش ۲۵ از :هايافته

، ) درصـد  ۴/۱۷(، مزوسـستوئيدس  ) درصـد  ۳/۷۸( تنياهيداتيژنا شامل؛ يو درصد آلودگ  جدا شده   
، ) درصــــد ۴/۱۷(، ديپيليــــديوم كــــانينوم  ) درصــــد ۸/۳۴(اكينوكوكــــوس گرانولــــوزوس 

  .  باشندي م)درصد۴/۱۷( و اسپيروسركا لوپي) درصد۷/۸(ماكروآكانتورينوكوس هيروديناسئوس
  

س كـه  از جمله اكينوكوكـوس گرانولـوزو     كرم جدا شده در اين مطالعه        ۶ كرم از    ۴ :گيرينتيجه
جنبـه زئونوتيـك دارد كـه از نظـر          نمايـد،  مـي  دمرحله الروي آن ايجـاد بيمـاري كيـست هيداتيـ          

تواند ها در انسان ميي كنترل اين آلودگيهايي براه برنامهيباشند، لذا ارازايي نيز مهم مي بيماري
  .هاي بهداشتي در اين منطقه باشداز اولويت

  
       نوززئو سگ، فون انگلي، :كليديهاي  هواژ
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  ولگرد هاي فون انگلي سگ
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  مقدمه

  و ي از مشكالت مهم بهداشـت     ي انگل يها  بيماري

ــصاد ــشورها ياقت ــه خــصوص   ي اغلــب ك  جهــان ب

سـگ  . نـد يآي در حال توسعه بـه حـساب مـ        يكشورها

كه حيوان سودمندي اسـت و بـراي حفـظ و         ضمن اين 

حراست دام و دامپروري در بسياري از مناطق، مـورد    

شـت فـردي و     شـدت بهدا  توانـد بـه   باشـد، مـي   نياز مي 

ــدازد    ــاطره ان ــه مخ ــاعي را ب ــون در برخــ .اجتم  ي چ

ــاري ــا بيم ــي  ه ــي و انگل ــوز ميكروب ــسان ي زئون ــا ان ب

ــت و  ــشترك اس ــي م ــش اساس ــن   را نق ــال اي  در انتق

  .)۱(كندبازي مي ها به انسان آلودگي

ترديد اكينوكوكوس گرانولـوزوس در رأس      بي

زا قـرار دارد كـه در سراسـر     هاي بيماريهمه اين انگل  

واحي معتدله و حاره دنيا و در اغلب كـشورهايي كـه            ن

 يدر چرخـه زنـدگ    . دامپروري رواج دارد، بيشتر است    

زبـان  ي و دام و انـسان م      يزبـان اصـل   ي سگ م  ن کرم، يا

 يمـار ير باعـث ب  يـ  اخ يها بانزيواسطه هستند که در م    

هـاي  شيوع آلودگي در سـگ     .گردد ميک  يداتيست ه يک

قعيــت اسـت كــه  منـاطق مختلــف ايـران گويــاي ايـن وا   

انگـل در بعـضي از ايـن منـاطق شـديداً      آلودگي به اين   

متأسـفانه هنـوز درصـد قابـل تـوجهي از           . وجود دارد 

اعمال جراحي در سراسر كشور اختصاص به كيـست         

  ).۱ـ۳( دارددهيداتي

كرم انگلي ديگري كه در انـسان باعـث ضـايعه     

. شود توكسوكارا كانيس است   الرو مهاجر احشايي مي   

خـصوص  شماري از اين آلودگي بـه     موارد بي تا كنون   

 از نقـاط     دارنـد  يخـور  خـاك   که عادت به   يكودكان در

اين  يدر چرخه زندگ  . مختلف جهان گزارش شده است    

 يزبـان اتفـاق   يم انـسان     و يزبان اصـل  يم سگ   زانگل ني 

خـصوص  هاي حساس بهدر اغلب موارد ارگاناست و   

ليـديوم  انگـل ديپي  ).۴(نمايـد مغز و چشم را درگيـر مـي       

کند، ممکن است با     مي يكانينوم که در روده سگ زندگ     

بـه  ن کـرم   يـ  ا ي حامـل مرحلـه الرو     يها  کک يبلع اتفاق 

   .)۵(ز منتقل شودي انسان نانسان، بهوسيله 

هـاي ولگـرد و    سگ  ميهاي كر در بررسي انگل  

گله از نقاط مختلف كشور ميزان شـيوع تنيـا          هاي    سگ

، اكينوكوكـــوس )۲(نوم، ديپيليـــديوم كـــاني)۱(هيـــداتيژنا

 به ترتيـب بـين      )۴( و توكسوكارا كانيس   )۳(گرانولوزوس

 درصـد،  ۴/۶ــ ۱/۳۹درصـد،  ۷/۰  ـ ۵۵حداقل و حداكثر 

   .)۵ـ۱۱(گزارش شده است  درصد۸/۱و   درصد۵ـ۳/۶۳

ــتي،     ــوازين بهداش ــسبي م ــود ن ــود بهب ــا وج ب

خـصوص  ي انگلـي بـه    هـا   بيماريآلودگي به بعضي از     

ان و حيـوان بـه دليـل عـدم        هاي مشترك بين انـس    انگل

ــاهش   ــوژيكي ك ــدميولوژيكي و اكول تغييــر شــرايط اپي

 و هنوز به عنوان يك مشكل اساسي، بخش       است نيافته

هاي بهداشتي و اجتمـاعي را بـه        از فعاليت  ميبسيار مه 

خود معطوف نموده و ساالنه موجب خسارات مـالي و      

اين هدف از   ن  يبنابرا ..اي شده است  جاني قابل مالحظه  

دسـتگاه گـوارش    هـاي    كـرم  ي برخـ  ييطالعه شناسـا  م

     .بودشهر ياسوج حومه  هاي ولگردسگ
                                                
1- Taenia hydatigena                                      
2- Dipylidium caninum                                 
3- Echinococcus granulosus 
4- Toxocara canis 

  
 
 



 عبدالعلي مشفع و همكاران
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  ها مواد و روش

 در حومـه  ۱۳۸۷اين مطالعه توصيفي در سـال     

 قـالده سـگ     ۲۵در اين مطالعه    . شهر ياسوج انجام شد   

هاي دسـتگاه گـوارش بررسـي         ولگرد از نظر نوع انگل    

، در روزهـاي    براي دستيابي به اين تعداد نمونه     . شدند

هـاي ولگـرد بـه وسـيله          اجراي طرح نابودسازي سـگ    

هـاي   مرکز بهداشت شهرستان بويراحمد، از الشه سگ    

انتخـاب ايـن تعـداد    . بـرداري گرديـد     كشته شده نمونـه   

  .   مشابه صورت گرفتاتنمونه با توجه به مطالع

 ، مـادوان  ،آبـاد   معـصوم  ، محمودآبـاد  يها محله

 كه  اسوجي شهر   تارگاه سرآبتاوه و اطراف کش    ،انيمهر

بـه   ،دنباشـ  مي ولگرد قابل توجه     يهااز نظر تعداد سگ   

  .شدندانتخاب عنوان منطقه مورد مطالعه 

المللـي    پروتكل اين تحقيق بر اساس قوانين بين      

در مــورد حيوانــات آزمايــشگاهي انجــام گرديــد و در 

به تـصويب  علوم پزشكي ياسوج كميته اخالق دانشگاه    

   .رسيد

 مه،پرسشناک يمشخصات سگ در پس از ثبت    

 تا انتها از ابتدا  را رودهنه الشه را شکافته ويشكم و س 

ــتفاده از ق  ــا اس ــيب ــنسيچ ــوده  و پ ــاز نم ــا و ب  مي تم

 مـورد  ي ماكروسكوپ يها  روده از نظر انگل    يها قسمت 

 موجـود برداشـته شـده و      يها  كرم .د قرار گرفت  يبازد

. گرفتنـد  آب قـرار    يدرون طشت حـاو    شتستشو   يبرا

 يهـا  غـه ي تي بر رو را به صورت جداگانه  ها رم ك سپس

پس از ثبت   نها را صاف نموده و       آ ، قرار داده  يا شهيش

 يرو مـشابه  يا شهيـ غه ش يك ت يو قرار دادن کد الشه،      

ن  نـخ محكـم بـسته و درو        يا بـا قطعـه   آن قرار داده و     

ــال ــس از پا گذاشــته شــده درصــد۱۰نيفرم ــا پ ــ ت ان ي

ــه ــگ نمون ــه آزمايري ــ ب ــشكده يشناســ رمشگاه كــي  دان

. دنـ تهـران منتقـل گرد     يعلوم پزشـک  بهداشت دانشگاه   

ات دوازدهه به همراه تراشه     ي از محتو  ين مقدار يچن هم

 قـرار داده     درصـد  ۱۰نيپرزها برداشته و درون فرمال    

شگاه يبه آزما يكروسكوپي ميبررسو به منظور   شدند  

      .انتقال داده شدند

 كه محل   ييها وجود تومور  ها از نظر    سگ يمر

و در   شـده ي بررسـ ،روسركا هـستند ي انگل اسپ  يزندگ

 يرستويغ بي تومورها را با استفاده از تصورت وجود،

 ۱۰ني درون فرمـال   برداشته و پس از نـصب کـد الشـه         

 از نظـر وجـود   هـا  الشـه  قلـب  .شـدند   قرار داده  درصد

از نظـر   آنهـا   ه  يـ  كل س،يتيميا ا يالريروفي بالغ دا  يها كرم

ه آنهـا  يـ كبد و رمه رناله،  يوكتوفيلغ د  با يها وجود كرم 

  ازي صفراويمجارعات و يا ضاياز نظر وجود تومور 

ــ  ــا بررسـ ــر ترماتودهـ ــدندينظـ ــام . شـ ــس از اتمـ  پـ

 به  ي مأمور شهردار  به وسيله  الشه سگ    يبردار نمونه

  . ديگردها منتقل محل دفن و سوزاندن الشه

ــه ــانمون ــحات و محتويه ــ ترش ــا ي ات روده ب

 از نظــر  و درون پتـري ديــش يپ نــوراسـتفاده از لــو 

 يهـا  نمونـه  .ندشـد  ي متفـاوت بررسـ    يهـا وجود انگل 

ات برداشـته شـده و بـر        يـ ن محتو يمشكوك از درون ا   

شد يشه ساعت كوچك گذاشته ميا درون ش  ي الم   يرو

 پـس از گذشـت حـداقل      ي رنگ الكتوفنلو با استفاده از     

ــ ــك روز در زي ــ ير مي ــكوپ بررس ــدند يكروس در . ش

  مـي ي دا يزيـ آمن نمونه انگل بود با رنـگ      ياكه   يصورت

  .شدي داده ميص قطعيتشخ
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 بسته  ياشهي ش يهاغهين ت ي كه ب  ي انگل يهاكرم

هـا  شهيـ ن شيهـا از بـ  باز كردن نـخ پس از    ،شده بودند 

ــب ــو ي ــرف محت ــده ودر ظ ــسته يرون آورده ش  آب ش

ا يـ ها درون رنگ آزوكارمن     ن نمونه يسپس ا . شدند يم

پـس از  . شدندند روز قرار داده  د كارمن به مدت چ    ياس

هـاي   با استفاده از الكليريگ و آب يبرمراحل رنگ آن  

رنـگ   يهـا نمونـه سـپس   . با درجات مختلف انجام شد    

 بـالزام  و با استفاده از چـسب كانـادا      الم يرو شده بر 

 ،يصيــ تشخيدهايـ بـا اســتفاده از كل . نــدديگردكس يفـ 

رحلـه  ن ميدر ا . گرفت صورت   ي و قطع  ييص نها يتشخ

  .شد م يز ترسيدا شكل انگل نيبا استفاده از كامرا لوس

 هيـ  برداشـته شـده از ناح      ي تومـور  يهـا نمونه

ــهــا در ز ســگيمــر ــوپي ــاز و بررســر ل . شــدند ي ب

كروسـكوپ از نظـر   ير م يـ ن تومورها در ز   ي ا يها نمونه

ن يچنـ  هم. ها مطالعه شدند  ر كرم يوجود نماتودها و سا   

پـس از رنـگ   تومورهـا  ن يـ دست آمـده از ا     به يهاكرم

  .شدنديص داده مي تشخيزيآم

 )SPSS )۱افزار  آوري شده با نرم   هاي جمع   داده

  .و آمار توصيفي تجزيه و تحليل شدند

  

  ها يافته

ــه ــا از الش ــي  يه ــورد بررس ــالده۱۸ م  ۷۲( ق

جـنس مـاده    )  درصـد  ۲۸( قـالده  ۷جنس نـر و     ) درصد

تعـداد  .   سـال داشـتند    ۲ همگـي سـن بيـشتر از         .بودند

منطقـه  شـامل؛    در هـر منطقـه        شـده  يبررسـ  يهاسگ

،  قـالده  ۴محمـود آبـاد     منطقـه   ،   قـالده  ۴معصوم آبـاد    

،  قـالده ۵مـادوان  روسـتاي  ،   قـالده  ۴ان  يمهرروستاي  

ــتاي  ــرآبتاوه روس ــالده۴س ــراف  و  ق ــشتارگاهاط  ك

  . بودند قالده۴ صنعتي

ــه   ۲۵از  ــورد مطالع ــگ م ــالده س ــالده ۲۳ ق  ق

 آلـوده  يارودهك كـرم  يـ  حـداقل بـه      ) درصـد  ۹۲(سگ

  قالده۱۸ ين بررسيدر ا قالده سگ آلوده ۲۳از . بودند

 قـالده   ۴ ،) درصـد  ۳/۷۸(ژنايداتيـ ا ه يـ ده بـه تن    آلو سگ

لوده  قالده آ  ۴ ،) درصد ۴/۱۷(دسيآلوده به مزوسستوئ  

 قالده آلـوده بـه   ۴ ،) درصد۴/۱۷(يلوپروسركا  يبه اسپ 

 قـالده آلـوده بـه      ۲ ،) درصـد  ۴/۱۷(نوميوم كـان  يديليپيد

  و ) درصـد  ۷/۸(ناسـئوس يروديه نكوسيكروآكانتورما

 ۸/۳۴(نوكوكـوس گرانولـوزوس   يقالده آلـوده بـه اك       ۸

  . . بودند)درصد

 در يا  رودهيها  به کرميتعداد و درصد آلودگ   

ک نوع انگـل  ياسوج به تفکي ولگرد حومه شهر     يها سگ

  .نشان داده شده است ۱  در جدول يريگ و محل نمونه

  

  گيري بحث و نتيجه

هاي انگلي مشترك انسان و حيوانات        بيماري  

از جمله سگ از مشكالت مهم بهداشتي در كـشورهاي          

هـدف از از ايـن   . )۱(شوند در حال توسعه محسوب مي  

هـاي دسـتگاه گـوارش      مطالعه شناسـايي برخـي كـرم      

  .   هاي ولگرد حومه شهر ياسوج بودسگ
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                         يريگ ک نوع انگل و محل نمونهياسوج به تفکي ولگرد حومه شهر يها ر سگ ديا  رودهيها  به کرمي تعداد و درصد آلودگ:۱جدول 

  ۱۳۸۷در سال 
  نوع انگل

  محل نمونه گيري
نوکوکوس ياک

  )درصد(تعداد
  ژنا يداتيا هيتن

  )درصد(تعداد
  وميديليپيد

  )درصد(تعداد
  دسيمزوسستوئ

  )درصد(تعداد
  نکوس يماکروآکانتور

  )درصد(تعداد
  روسرکايپاس

  )درصد(تعداد
  بررسي شدهالشه 

  )درصد(تعداد
  )۱۶(۴  ۰  )۲۵(۱  )۲۵(۱  ۰  )۷۵(۳  )۲۵(۱  محمود آباد
  )۱۶(۴  ۰  ۰  ۰  )۲۵(۱  )۵۰(۲  )۲۵(۱  معصوم آباد

  )۱۶(۴  )۲۵(۱  ۰  )۲۵(۱  )۲۵(۱  )۱۰۰(۴  )۲۵(۱  انيمهر
  )۲۰(۵  ۰  )۲۰(۱  )۲۰(۱  )۲۰(۱  )۸۰(۴  )۴۰(۲  مادوان

  )۱۶(۴  )۲۵(۱  ۰  ۰  ۰  )۷۵(۳  )۲۵(۱  سرآبتاوه
  )۱۶(۴  )۵۰(۲  ۰  )۲۵(۱  )۲۵(۱  )۵۰(۲  )۵۰(۲  کشتارگاه
  )۱۰۰(۲۵  )۱۶(۴  )۸(۲  )۱۶(۴  )۱۶(۴  )۷۲(۱۸  )۳۲(۸  مجموع

  
ران، ي انجام شده در نقاط مختلف ا       اتمطالع  در

 گـزارش   ن مطالعـه  يـ ادر  افت شده   ينوع سستود   چهار  

از ام شـده    ــــ  انج يدر بررسـ  . )۷،  ۸ و   ۱۰ـ۱۸(اندشده

چ ي در هـ يلـوپ  روسركاي نماتود اسپ ،ي داخل هاي  همطالع

 ن ممكـن اسـت بـه      يارش نشده است كه ا     گز  يا مطالعه

  محققـان  به وسيله  سگ   يه مر ي ناح يخاطر عدم بررس  

قه مـورد    منط يهان آن در سگ   ييوع پا يخاطر ش  به ايو  

حال در مطالعه حاضـر در       ني ع در.  آنها باشد  يبررس

. ده شـد يـ ن كـرم د يـ  قالده ا  ۲۵ قالده سگ از مجموع      ۴

ت يـ ز اهمين نظـر حـا  ين منطقه از اين كرم در ا يوجود ا 

ط موجود در ي شرايخاطر برخ ممكن است به  است كه   

. ر نقـاط باشـد  يادتر از سـا ين انگل زين منطقه وفور ا   يا

زبـان  يعنـوان م ها بهن كرم سوسك ي ا يدر چرخه زندگ  

 در   کـرم  يوجـود تومـور حـاو     . واسطه دخالت دارنـد   

 در ي خطرنــاكيمـار يا قلــب باعـث ب يـ  و يواره مـر يـ د

ر ي بـه سـا     انـسان  يآلودگكنون  تا. )۱۹(شود ميها   سگ

ر كشورها گـزارش  ي از سادهيرورياعضاء خانواده اسپ 

ن يـ تـوان گفـت كـه ا   ي مـ  كه با توجـه بـه آن     شده است 

حال به هر ). ۲۰(ها قرار دارند  نوز زئو در گروه  خانواده

 توجـه  ديـ ج بااسـو ي حومه شهر ن انگل در يبا گزارش ا  

 و  ن كـرم  يـ  بـه ا   يه در خصوص نحوه آلـودگ     جانبهمه

  .ردي صورت گ آنيخطرات جانب

هـا كـرم    مورد از سگ  ۲ حاضر در    يدر بررس 

ن يـ ا. ده شـد  يـ ناسئوس د يرودينكوس ه يماكروآكانتور

ن يـ به اانسان  يآلودگ. هاستكرم از گروه آكانتوسفال   

   ).۲۱ و ۲۱( مناطق گزارش شده استيبرخكرم در 

ن مطالعـه   يـ  گـزارش شـده در ا      ي سستودها از

ن انگل زئونوز   يترنوكوكوس گرانولوزوس مهم  يكرم اك 

ست يـ بـه نـام ك  كـه   ن كـرم    يـ  ا يمرحلـه الرو  . باشديم

د در بــدن نــشخواركنندگان و انــسان شــكل    يــداتيه

 هـا  بيمـاري ن يتر از مهميكيعنوان   امروزه به ،رديگ يم

ان مطـرح  ن در انـس يچنـ   و هـم  ايران كشور يهادر دام 

عنـوان  هـا بـه   هـم در سـگ    ن كـرم    يـ  به ا  يآلودگ. است

عنوان ميزبان واسـطه     ها به ميزبان نهايي و هم در دام     

ــا ــتان  ميدر تم ــاس ــ اياه ــت ي ــده اس ــزارش ش . ران گ

ــودگمتأ ــانــسان ندر  يســفانه آل ــز در حــد زي  از يادي

 ).۱۵،  ۱۷ و   ۲۳ــ ۲۷(ها گزارش شده اسـت    استان ميتما

ار ي بـس ييط آب و هـوا    ي شـرا  علت اسوج به يدر منطقه   
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 در يري عـشا ي و وجود زنـدگ  يمناسب جهت دامپرور  

هـا قابـل    ن كـرم در سـگ     يـ ن منطقـه انتظـار وجـود ا       يا

زان ين مطالعه مشخص شد كه م     ي لذا با ا   ، بود ينيب شيپ

 انجـام  هاي  هدر مطالع . ز قابل توجه است   ي ن ين آلودگ يا

ز وجـود  يـ  نيو انـسان   مي دا ين منطقه آلودگ  يشده در ا  

ن يـ  به ا  يآموزش به مردم در خصوص آلودگ     با  . دارد

 و  آلــودهيهــاشتر از راه تمــاس بــا ســگيــكــرم كــه ب

هـا بـه   ن سـگ يـ  مـدفوع ا  دفع شده بـا يها خوردن تخم 

توان ي م،رديگي صورت مجات آلودهيهمراه آب و سبز

ــدامات ــي مهاق ــرل ا  م ــدر كنت ــودگي ــام دادين آل .  انج

-گرد و درمان سگ وليهان بردن سگين با از ب يچن هم

هـا   در سـگ ين آلودگي كنترل ا يتوان برا  يد م ي مف يها

  .اقدام نمود

ن منطقـه   ي در ا  ي انجام شده قبل   هاي  بررسيدر  

 کـشتار شـده   يها  در دامديداتيست هي ک يزان آلودگ يم

 و ۱۳۸۰ يهــا در ســال اسـوج ي يدر کـشتارگاه صــنعت 

 شده  يماران جراح ي در ب  .)۲۶(بود  درصد ۸۸/۲ ،۱۳۸۱

ک دوره ده ســاله يــ ي طــاســوجي يهــا مارســتانيدر ب

د يـ داتيست ه يـ  ک يعمل جراح مورد   ۱۰۵)۱۳۷۴ـ۱۳۸۴(

که با توجه به مطالعـه حاضـر       ،)۲۷(گزارش شده است  

د يـ  انگل در منطقه تأک   ي چرخه زندگ  يت برقرار يبر اهم 

  . گردد مي

 ن مطالعه كرم  يگر گزارش شده در ا    يسستود د 

ز در اكثـر  يـ كـرم ن ن يـ باشد كه ا ينوم م يوم كان يديليپيد

ــ مــشابه در اهــاي هطالعــم . ســتا ران گــزارش شــدهي

ــودگ ــه ا يآل ــسان ب ــ ان ــرم ني ــن ك ــده  ز ي ــزارش ش              گ

 يهان كرم در سگ  يبه هرحال وجود ا   ). ۲۸ و   ۲۹(است

ن يـ  در ايمـار ي و ب  يجـاد آلـودگ   ياسوج هـم از نظـر ا      ي

 لـذا  ، مهـم اسـت  ي انـسان يوان و هم از نظـر آلـودگ       يح

 از كك مطمـئن    ي خانگ يها بودن سگ  يار به ع  يستيبا

تـوان  ي از سـگ مـ     يت بهداشـت و دور    يـ با رعا بود و   

  . را درانسان كنترل نموديماريب

ن منطقـه بـه كـرم    ي ا يها سگ ين آلودگ يشتريب

 انجـام   هـاي   همطالعـ   ميدر تمـا  . ده شد يژنا د يداتيا ه يتن

 يا ن كـرم روده يتـر ژنا فراوانيداتيا هيران تنيشده در ا 

ن انگـل در    يـ خوشـبختانه ا   .)۱۵،  ۱۷ و ۱۸(ودهـا بـ   سگ

 يهـا گروه انگل  ن در يبنابرا. انسان گزارش نشده است   

 ي وآلـودگ  ي از نظـر اقتـصاد     ي ولـ  ،زئونوز قرار ندارد  

  .ار مهم و قابل توجه استيها بسدام

هـا   در سـگ  ين بررس ي كه در ا   يگريسستود د 

ز يـ ن كرم ني كه ا استدس  يمزوسستوئ ،ديمشاهده گرد 

 ي واســطه طــيهــازبــاني خــود را در ميمراحــل الرو

ده شـد كـه     يـ رم د ن ك ي ا ي برا يدو مرحله الرو  . كند يم

ــارت ــ س؛از عب ــركوئيستي ــدن ما(ديس ــدر ب ــا تي  و )ه

ن يـ  ا .باشـند    مي )در بدن نشخوارکنندگان  (وميديريتتترا

ن زئونـوز  يـ ابنـابر . انسان گزارش نشده اسـت   كرم در 

ز ي حـا ي و اقتـصاد يكباشد و فقط از نظر دامپزشـ     ينم

ج يـ  را ي كـه دامپـرور    يقشتر در منـاط   يـ ب. ت است ياهم

بـارزه بـا آن ماننـد        م يهـا  شـود و راه   يده مـ  يـ است د 

  .)۳۰(باشد ينوكوكوس مياك

 بـر اهميـت شناسـايي دقيـق         نتايج اين مطالعـه   

. نمايـد هاي زئونوز در حيوانات منطقـه تأكيـد مـي         انگل

هـا  انگـل وجود و انجام چرخه بيولوژيـك زنـدگي ايـن           

همواره تهديـدي بـراي سـالمت مـردم در ايـن منـاطق           
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هاي هاي مرتبط و برنامه ريزي لذا انجام طرح   ،باشد مي

تواند در پيشگيري و كنتـرل      دقيق با همكاري مردم مي    

در   مـي ي انـساني و دا  هـا   بيماريتوجهي از    تعداد قابل 

  .اين استان كمك كننده باشد

  

  تقدير و تشكر

ح تحقيقـاتي مـصوب      طـر  اين مطالعه حاصل    

  بـود،  اسـوج ي ي دانشگاه علوم پزشک   يمعاونت پژوهش 

ر و کارکنــان حــوزه يله از معـاون، مــد يوســ نيکـه بــد 

 يتمـام ن از يچنـ   دانـشگاه و هـم  ايـن  يمعاونت پژوهش 

 ي کـه مـا را در مراحـل انجـام طـرح همراهــ     يهمکـاران 

ر و تـشکر  ي تقـد ي از جمله دکتر بهادر سـرکار      ،نمودند

 دانــشگاه و ين از معــاون بهداشــتينــچ هــم، گــردد يمــ

ــا را    ــرح م ــام ط ــه در انج ــاران ک ــهمک ــد ياري  نمودن

   . گرددي ميارذگ سپاس
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ABSTRACT: 
 
Introduction & Objective: Dogs are among the closest animals to 
human residents and can by useful for human. A few of zoontic 
diseases are prevalent in Iran. Dogs are the reservoirs of many of 
these zoonosis and a major role in transmission of infection. The 
aim of this study was to determine the zoonotic parasitic fauna of 
stray dogs in Yasuj 
 
Materials & Methods:  In this descriptive study which was conducted 
at Yasuj suburbs in 2008, 25 dogs’ corpses were necropsied and 
their tissues were studied for parasitic infections. Collected 
parasites were placed in special containers and stained for genus 
and species diagnosis based on their morphological features. The 
collected data were analyzed with the SPSS software, using 
descriptive analysis. 
 
Results: Of the 25 studied corpses, 23 dogs were infected with at 
least one parasite. Helminthic infections of dogs were consisted of: 
Taenia hydatigena, Mesocestoides sp., Echinococcus granulosus, 
Dipylidium caninum, Macracanthorhynchus hirudinaceus and 
Spirocerca lupi. 
 
Conclusion: Four of six detected helminthes in in dogs in this 
study are zoonotic parasites which are important in human 
diseases.  Among them larval stage of Echinococcus granulosus 
which causes hydatid cyst disease in human is very important.  
Control programs should be implemented in this region to prevent 
these zoonotic diseases. 
 
Key Words: Dog, Parasitic Fauna, Zoonosis  
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