
 

                                                                                                67  

Arak Medical University Journal (AMUJ)                                                                                      Original Article   
              2016; 18(105): 67-73 

 
The Study of Soil Contamination with Toxocara Eggs in Arak Public 

Parks, 2015 
 

Sareh Mohamadi1, Zahra Eslamirad2, Reza Haji Hossein3 Mojtaba Didehdar4* 

 
1- MSc Student, Department of Microbiology, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.  
2- Associate Professor, Department of Parasitology, Mycology and Entomology, Arak university of 
Medical Sciences, Arak, Iran. 
3-BS, Department of Parasitology, Mycology and Entomology, Arak university of Medical Sciences, 
Arak, Iran. 
4- Assistant Professor, Department of Parasitology, Mycology and Entomology, Arak university of 
Medical Sciences, Arak, Iran. 

 
Received: 8 Dec 2015, Accepted: 13 Jan 2016 
 
Abstract 

Background: Toxocariasis is a parasitic disease caused by presence of Toxocara larva in 
human body. Soil as a reservoir maintained eggs of parasite and has important role in dissemination of 
disease because dogs and cats defecate eggs of parasite by feces. Despite there are large number of 
stray cats and dogs in urban areas such as Arak city, we need to collect information about soil 
pollution in public places. Therefore, the aim of this study was to evaluate soil contamination with 
Toxocara eggs in public parks in Arak city. 

Materials and Methods: In this cross-sectional study, 60 soil samples were collected from 15 
public parks in the Arak city during the summer 2015. The soil samples were provided by flotation 
method and examined by microscope. 

Results: The results of this study showed that 4 (26.6%) of 15 parks were infected with 
Toxocara eggs. The highest rate of infection was observed in the walking and picnic site of parks. 
Also, in this study, two contaminated parks were located in the center and two parks were located in 
the southeastern of city. 

Conclusion: Considering that soil contamination with Toxocara eggs was high in Arak city, it 
seems that the health authorities should design and implement programs in order to prevent human 
infection. 
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هاي عمومی شهر  مطالعه میزان آلودگی خاك با تخم توکسوکارا در پارك
  1394اراك، 

  
  *4بی دیده دار، مجت3، رضا حاجی حسین2، زهرا اسالمی راد1ساره محمدي

  
  .دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اراك، اراك، ایرانگروه میکروبیولوژي،  دانشجوي کارشناسی ارشد، -1
  . دانشیار ، گروه انگل، قارچ و حشره شناسی، دانشگاه  علوم پزشکی اراك، اراك، ایران-2
  .ك، ایرانکارشناس، گروه انگل، قارچ و حشره شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اراك، ارا-3
  .، گروه انگل، قارچ و حشره شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اراك، اراك، ایراناستادیار -4
  

 23/10/94: تاریخ پذیرش 17/9/94: تاریخ دریافت
 

  چکیده
خاك به عنـوان  .  توکسوکاریازیس بیماري انگلی ناشی از حضور الرو انگل توکسوکارا در بدن انسان است             :زمینه و هدف  

 زیرا سگ و گربه تخم انگل را همراه ،اي در انتشار این بیماري دارد هاي انگل توکسوکارا اهمیت ویژه     داري تخم  مخزن نگه 
با وجود تعداد زیاد سگ و گربه ولگرد در اماکن شهري مانند اراك داشتن اطالعات در    . ریزند داخل خاك می  ه  مدفوع خود ب  

 در این مطالعه به بررسی میزان آلـودگی خـاك   از این رو، .اهمیت استزمینه میزان آلودگی خاك اماکن عمومی شهر حائز        
  .هاي عمومی اراك با تخم توکسوکارا پرداختیم پارك

 1394 پارك عمـومی شـهر اراك در طـی تابـستان سـال      15 نمونه خاك از    60 ،در این مطالعه مقطعی   : ها مواد و روش  
  . میکروسکوپ مطالعه شدنداز طریقه و ها به روش شناورسازي آماده شد این خاك. آوري شد جمع

.  پارك مورد مطالعه آلودگی به تخم توکسوکارا را داشـتند      15از  )  درصد 6/26( پارك 4 نتایج مطالعه نشان داد که       :ها یافته
 پارك آلوده در مرکز و 2چنین در این مطالعه     هم. ها مشاهده شد   بیشترین میزان آلودگی در محل قدم زدن و نشیمن پارك         

  .پارك در جنوب شرقی شهر اراك قرار داشتند 2
هاي اراك الزم اسـت کـه مـسئوالن بهداشـتی ایـن شـهر        با توجه به زیاد بودن میزان آلودگی خاك پارك       : گیري نتیجه
  .گیري از آلودگی انسان طراحی و اجرا نمایند هایی در جهت پیش برنامه

  اراك، توکسوکارا، تخم، خاك، پارك: واژگان کلیدي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ایران، اراك، دانشگاه علوم پزشکی اراك، گروه انگل، قارچ و حشره شناسی: نویسنده مسئول* 
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  مقدمه
توکسوکاریازیس بیماري انگلـی ناشـی از حـضور      

هاي بالغ ایـن   کرم. الرو انگل توکسوکارا در بدن انسان است      
 کنـد،  مـی ربه زنـدگی  انگل در روده میزبانانی نظیر سگ و گ       

بـا  . شـود  هاي حاوي الرو آلوده می   ولی انسان با خوردن تخم    
 ولـی بـه   ،شود این که الرو توکسوکارا در بدن انسان بالغ نمی  

هـاي مختلــف خــصوصا کبـد و چــشم مهــاجرت    بافـت انــدام 
ها شـده و عالئمـی       نموده و موجب تحریک و تخریب سلول      

ــی  ــاد م ــد ایج ــل ت  . )1(نمای ــیوع انگ ــزان ش وکــسوکارا در می
نتایج یک مطالعـه مـروري   . کشورهاي مختلف متفاوت است  

 2014 و همکـاران در سـال       لـی همراه با متاآنالیز کـه توسـط        
منتشر گردید نشان داد که شیوع کلـی توکـسوکاریازیس در           

ولـی ایـن میـزان در    . درصد است9/13ایاالت متحده آمریکا   
غیـر بـوده و   در صـد مت 4/13 تـا   6/0مناطق روستایی کانـادا از      

همـین  . شیوع کلی این بیماري در کانـادا هنـوز نـامعین اسـت       
مطالعه نـشان داد کـه در مکزیـک شـیوع ایـن بیمـاري بیـشتر           

 8/30کـه در کودکـان آسـمی میـزان شـیوع         به طوري  ،است
نتایج یک مطالعه مروري در ایران . )2(درصد گزارش گردید  

نـشان   منتـشر شـد   2012که توسط عبدي و همکاران در سال      
داد که در ایـران شـیوع توکـسوکاریازیس بـه طـور کلـی در           

ــسان  ــات 8/15ان ــد و در حیوان ــه ( در ص ــگ و گرب  8/26) س
ــه    درصــد بــوده و میــزان شــیوع ایــن بیمــاري در کــشور رو ب

  .)3(افزایش است
هـاي انگـل    داري تخـم  خاك به عنوان مخـزن نگـه    

ــژه  ــت وی ــاري دارد  توکــسوکارا اهمی ــن بیم ــشار ای . اي در انت
هـا را   هاي آلوده به کرم بالغ توکسوکارا تخـم        ها و گربه   سگ

نمــوده و ایـن تخــم در خـاك بــه شــکل   دفـع  همـراه مــدفوع  
هـا   زاي خود تبدیل شده و انسان با خوردن اتفـاقی آن        عفونت

ها و حتـی ورود مـستقیم گـرد          همراه با آب، سبزیجات، میوه    
در ایـران   . )1(گـردد  وخاك به دسـتگاه گوارشـی آلـوده مـی         

العات محـدودي در خـصوص میـزان آلـودگی خـاك بـا              مط
کـه   بـه طـوري  . هاي انگل توکسوکارا انجام شـده اسـت        تخم

دست آمده نشان داده که میـزان آلـودگی خـاك در      ه  نتایج ب 
 2/61، آبادان )5( درصد 9/3، ارومیه   )4( در صد  2/22خرم آباد 

، تبریـز   )8( درصـد  8، پیرانـشهر    )7( درصد 15، شیراز )6(درصد
رسـد   به نظـر مـی  .  است)10( درصد10 و تهران   )9( درصد 3/9

هــاي ولگــرد در  هــا و گربــه افــزایش روزافــزون تعــداد ســگ
ــه   نزدیــک محــل ســکونت انــسان هــا و نیــز افــزایش تمایــل ب

داري از حیوانات خانگی خصوصاً سگ و گربـه در بـین             نگه
ها و شـیوع   هاي ایرانی از علل افزایش آلودگی خاك   خانواده

مطالعــات نـشان داده کــه  . ر ایــران اسـت توکـسوکاریازیس د 
عوامل جغرافیـایی خـصوصاً شـرایط آب و هـوایی در شـیوع        

از ایـن   .)12، 11(نمایـد  بیماري توکسوکاریازیس نقش ایفا می   
 انجام مطالعات مختلف اپیدمیولوژیکی مانند تعیین شیوع         رو،

این انگل و یا تعیین میزان آلودگی اماکن عمومی به تخم این   
ناطق مختلف کشوري نظیر ایران که از تنوع آب و          کرم در م  

 ،بنـابراین . ر اسـت یهوایی زیادي برخوردار است اجتناب ناپذ   
به دلیل اهمیـت بهداشـتی و پیامـدهاي ناشـی از شـیوع انگـل               
توکسوکارا در جامعه و نیز توجه به ایـن نکتـه کـه در منـاطق          

ه اي در ایـن زمینـ   مرکزي ایران از جمله استان مرکزي مطالعه    
ي حاضـر بـا هـدف بررسـی میـزان             مطالعـه  ،انجام نشده است  

هاي عمومی سطح شهر اراك به تخـم       آلودگی خاك پارك  
   .انگل توکسوکارا طراحی و اجرا گردید

  
  ها مواد و روش

ــی  ــه مقطع ــن مطالع ــاك از  60 ،در ای ــه خ  15 نمون
پـارك بـزرگ و عمــومی شـهر اراك در طــی تابـستان ســال     

ــه از محــل 4 هــر پــارك از. آوري گردیــد  جمــع1394  نمون
و ) مرکـز پـارك  (کاري، بازي کودکان، محـل قـدم زدن      گل

هـر نمونـه از خـاك       . گرفتـه شـد   ) پیـک نیـک   ( محل نشیمن 
. گیـري بـود     نقطه متفاوت از محـل نمونـه       4متشکل از خاك    

آوري  متـري خـاك جمـع     سـانتی 5 تـا  2ها از عمـق   این نمونه 
ن یـک نمونـه   شده و سپس با هم مخلوط گردیـده و بـه عنـوا      

آوري شـده از    مقدار خاك جمع  . شد واحد در نظر گرفته می    
ها به آزمایـشگاه منتقـل شـده و         نمونه.  گرم بود  100هر محل   

لیتـر سـرم فیزیولـوژي مخلـوط       میلـی 100در ظروف مجزا بـا    
هر نمونـه   . گردیده تا به سوسپانسیونی یکنواخت تبدیل شوند      

 شده و محلول  میکرونی صاف 150به طور مجزا توسط الک      
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 سـاعت در دمـاي محـیط درون لولـه          2صاف شده بـه مـدت       
. آزمایش به صورت ساکن نگه داشته شـد تـا رسـوب نمایـد             

ــ   لولــه آزمـایش تقــسیم شــده و  5دسـت آمــده در  ه رسـوب ب
ــه ــول اشــباع ســاکاروز    لول ــا محل ــا ب ــیتربا وزن  ( ه ــول ش محل

پر شده و روي هر لوله یک المـل قـرار داده    ) 2/1مخصوص  
به طوري که سطح زیرین المل با مایع داخل لوله تماس         ،شد

هـا    المل به آرامی از روي لولـه      ، دقیقه 15پس از   . داشته باشد 
برداشته شده و روي الم قرار گرفت و توسـط میکروسـکوپ    

× 400و × 100نمــایی  و بــا بــزرگ) ســاخت ژاپــن(اولمپــوس
 الم از هــر نمونــه خــاك مــورد 5بــا ایــن روش . بررسـی شــد 

  . قرار گرفتمطالعه
  

  ها یافته
ــورد بررســی شــامل الغــدیر، غــدیر،   15 ــارك م  پ

پارك سه راه خمین، فروردین، محمدي، گلبرگ، هجـرت،    
پونک، نـسیم، آزادي، دانـشجو، پیـروزي، امیرکبیـر، مـادر و           

ها در تـصویر    موقعیت جغرافیایی پارك  . شهداي گمنام بودند  
 15اد کـه از   نتایج این مطالعه نـشان د     .  نشان داده شده است    1

 پـارك  4پارك مورد بررسی در سـطح شـهر اراك، خـاك          
ــد6/26( ــد   )  درص ــسوکارا بودن ــل توک ــم انگ ــه تخ ــوده ب . آل

چنین بیشترین میـزان آلـودگی بـه تخـم انگـل مـذکور در            هم
هــاي تحــت بررســی  محــل نــشیمن و محــل قــدم زدن پــارك

 2 به طوري که در محل نشیمن و محل قدم زدن  ،مشاهده شد 
 .آلودگی بـه تخـم انگـل مـشاهده شـد          ) در صد 3/13(پارك  

پارك آلوده بـه  )  درصد6/6 (1کاري فقط در    ولی محل گل  
هـاي   یـک از پـارك   انگل بود و محل بازي کودکان در هیچ   

  ). 1جدول (تحت مطالعه آلوده نبود
متوسط تخم مشاهده شده در هر محـل آلـوده بـین       

ك  گـرم خـا    100 در   ، بـه عبـارت دیگـر      . عدد بـود   15 تا   10
 تخــم مــشاهده 15 تــا 10هــاي آلــوده  مــورد بررســی پــارك

هاي توکسوکاراي جدا شـده از خـاك          تخم 2شکل  . گردید
  .دهد پارك شهر اراك را نشان می

 پارك آلوده شهر اراك نشان 4بررسی محل جغرافیایی 
 پارك دیگر در جنوب شـرقی  2 پارك در مرکز و      2داد که   

  ). 1 شکل(اند شهر واقع شده
 

  
 جغرافیایی پارك هاي آلوده به تخم انگل توکسوکارا در موقعیت 

 شهر اراك

موقعیت جغرافیایی پارك هـاي فاقـد آلـودگی بـه تخـم انگـل           
  توکسوکارا در شهر اراك

 موقعیت جغرافیایی پارك هاي منتخـب در شـهر     .1 شکل
  اراك

  
  هاي شهر اراك   میزان آلودگی خاك پارك.1جدول

 ) درصد(مثبتموارد  )درصد(موارد منفی  متغیر
 )6/26(4 )4/73(11 تعداد پارك

 )3/13(2 )7/86(13 آلودگی در محل نشیمن
آلودگی در محل قدم 

 زدن 
13)7/86( 2)3/13( 

 )6/6(1 )4/93(14 آلودگی در محل گلکاري
  15)100( 0)0( 

  

  
هاي انگل توکسوکارا در خاك پارك شهر اراك   تخم.2شکل

  )  روش شناورسازي(
  

   بحث
 درجه 34راك مرکز استان مرکزي و در بین شهر ا

 درجه و 44 ثانیه عرض شمالی از خط استوا و 30 دقیقه و 5و 
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 ثانیه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار  30 دقیقه و    41
دلیـل مجـاورت بـا کـویر و وجـود      ه  این شـهر بـ    . گرفته است 

چنین کمبود رطوبـت،   ارتفاعات، کمبود پوشش گیاهی و هم   
اراك به . باشد ب و هوایی داراي نوسانات اقلیمی میاز نظر آ  

هــاي بــزرگ و   منطقــه تقــسیم شــده اســت و تعــداد پــارك3
ــدد اســت 23عمــومی شــهر  ــ .  ع ــن شــهر ب ــود  ه ای ــل وج دلی

روستاهاي فراوان در اطراف آن شـهري مهاجرپذیرمحـسوب       
  . )13(گردد می

مطالعات اپیدمیولوژیکی در ایران میـزان آلـودگی        
 )14( درصـد 8/52 تـا  8هاي توکسوکارا را بین  نهها به گو  گربه

 10هاي توکـسوکارا را بـین      ها به گونه   و میزان آلودگی سگ   
گونـه   متاسـفانه هـیچ  .  گـزارش نمـوده اسـت      )15( درصد 46تا  

اطالعـاتی در زمینـه میـزان آلـودگی سـگ و گربـه بـه انگـل         
اي که در    مذکور در استان مرکزي وجود ندارد و تنها مطالعه        

توکسوکاریازیس در استان مرکزي انجام شـده توسـط         زمینه  
نتایج این مطالعـه   .  انجام شد2014مسیبی و همکاران در سال     

نشان داد که میـزان آلـودگی بـه توکـسوکاریازیس در افـراد              
نتایج . )16(درصد بود16دچار هایپرائوزینوفیلیا در شهر اراك   

هـا در شـهر    مطالعه حاضر که میـزان آلـودگی خـاك پـارك        
 درصد نشان داده است این فرضـیه را تقویـت           6/26راك را   ا

نماید که احتماالً میـزان آلـودگی سـگ و گربـه در شـهر             می
هـاي   در مطالعه کنونی آلـودگی در پـارك     . اراك زیاد است  

در اراك . مرکز و جنـوب شـرقی شـهر مـشاهده شـده اسـت             
هاي مرکزي شهر محل تردد تعداد زیادي گربـه اسـت       پارك

هـا در اثـر دفـع مـدفوع          لودگی خاك این پـارك    و احتماال آ  
 ولــی جنـوب شـرقی شــهر کـه محــل    ،شـود  گربـه ایجـاد مــی  

ورودي شهر بوده و در حاشـیه واقـع شـده اسـت محـل تـردد        
 بنـابر ایـن بـه نظـر     ،هـاي گلـه اسـت     هاي ولگرد و سگ    سگ

ها بیـشتر بـا مـدفوع سـگ      رسد آلودگی خاك این پارك    می
ین پـارك مـورد بررسـی در       تـر  در مطالعه حاضر آلوده   . باشد

پـارك مـورد نظـر هـر سـاله        . جنوب شرقی شهر قرار داشـت     
 ،پذیراي تعداد زیادي از ساکنین اراك و افـراد مـسافر اسـت            

 شرقی و   -هاي غربی  زیرا اراك به صورت چهارراهی، استان     
بـه طـوري کـه هـر     . نمایـد   جنوبی را به هم وصل می     -شمالی

ز مسافران که از مناطق     سال در فصل تابستان با حجم زیادي ا       
جنوبی و غربی کشور به مقـصد سـایر نقـاط کـشور حرکـت              

معمـوال مـسافران منـاطق جنـوبی     . شـود  نماینـد روبـرو مـی      می
دلیل بعـد مـسافت، شـهر اراك را بـه عنـوان محلـی          ه  کشور ب 

نماینـد و حـداقل    براي استراحت و رفع خستگی انتخـاب مـی       
مـسیر  . نمایند هاي ورودي شهر اطراق می  یک شب در پارك   

کمربندي شهر اراك نیـز بـه صـورتی طراحـی گردیـده کـه                
مسافران جنوب و غـرب کـشور را بـه سـمت منطقـه جنـوب                

نماید که در همین منطقه چنـد پـارك       شرقی شهر هدایت می   
هـایی   هـا محـل   این پارك. بزرگ شهر اراك واقع شده است    

 و هـا بـراي اسـتقرار    براي اطراق مسافران داشته و امکانات آن      
طـور کـه ذکـر شـد        همـان . پذیرایی از مسافران مناسب اسـت     

ترین پارکی که در مطالعـه حاضـر بررسـی گردیـد در               آلوده
توانــد بــه  ایــن آلــودگی مــی. همــین منطقــه واقــع شــده اســت

نـد  نک مسافران خـصوصاً کودکـانی کـه در خـاك بـازي مـی             
هـاي اراك بـا    میزان آلودگی در خـاك پـارك     . منتقل گردد 
. تی که در ایـران انجـام شـده قابـل مقایـسه اسـت          سایر مطالعا 

 نمونــه 150 بــا بررســی 1393یخچــالی و همکــاران در ســال 
ها، زمین بازي کودکان،  ها، اطراف زباله دانی خاك از پارك

هــاي نگهبــان و گلــه، محــل تجمــع   داري ســگ امــاکن نگــه
هاي حاشیه شـهر پیرانـشهر نـشان        هاي ولگرد و رودخانه    سگ

هـاي بررسـی شـده آلـوده بـه تخـم        ز خاك درصد ا8داد که   
قره داغـی و همکـاران در سـال       . )8(توکسوکارا کانیس بودند  

 پارك سـطح  75دست آمده از ه  نمونه ب300 به مطالعه  1391
 پـارك تخـم   75 پارك از میـان  11شهر تبریز پرداختند و در  

هاي توکسوکارا را شناسـایی نمـوده و آلـودگی خـاك             گونه
درصــد اعــالم   6/14 تبریــز را  هــاي عمــومی شــهر   پــارك
 نمونـه   200قربانی رنجبري و همکاران بـا مطالعـه         . )9(نمودند
 پارك شهر شیراز میزان آلـودگی  20دست آمده از ه خاك ب 

شـریف  . )7(درصد گزارش نمودند   15به تخم توکسوکارا را     
 پارك شهر آبادان و    31 نمونه خاك از     291مراغی با مطالعه    

 31 پـارك از  19( درصـد  2/61ا حومه آن میـزان آلـودگی ر   
ولی میزان آلودگی خـاك در شـهر     . )6(اعالم نمودند ) پارك
 درصد است کـه بـا توجـه بـه نتـایجی کـه ذکـر                 6/26اراك  



  و همکاران                                                                                                      ساره محمدي ... خاك با تخم توکسوکارا در مطالعه میزان آلودگی

  72                                                                                                1394 اسفند ،12 شماره ، هیجدهمسال اراك، پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی مجله

هـاي   تفـاوت . گردیده پس از آبـادان در رتبـه دوم قـرار دارد         
هـاي   هاي آزمـایش و تفـاوت     مشاهد شده به تفاوت در روش     

ایسه میـزان آلـودگی خـاك       از طرفی مق  . اقلیمی بستگی دارد  
در اراك با میزان آلودگی افراد دچـار ائوزینوفیلیـا در همـین         

ثیر آلودگی خاك در انتقال آلودگی به    أتواند موید ت   شهر می 
گیري بهتـر نیـاز    ولی براي نتیجه. افراد جامعه شهر اراك باشد 

  .استبه مطالعات تکمیلی 
  

  گیري نتیجه
ــه تخــم توکــسوکا   ــودگی خــاك ب ــزان آل را در می

 بنـابر ایـن احتمـال      ،هاي عمومی شهر اراك زیاد است      پارك
بـه همـین دلیـل بـه منظـور         . یابد آلوده شدن انسان افزایش می    

کاهش پیامدهاي بهداشتی و درمانی ناشی از ایـن انگـل الزم        
هـا در   هـا و گربـه   آوري سگ  است مسئوالن ذي ربط به جمع     

گیـري از   هـایی جهـت پـیش    سطح شهر اقدام نمـوده و برنامـه      
   .انتقال این بیماري به انسان طراحی و اجرا نمایند

  
  تشکر و قدردانی

ایـــن مطالعـــه در قالـــب پایـــان نامـــه بـــه شـــماره  
 و با حمایت دانشگاه آزاد اسالمی واحد    59630513931003

سیله از کلیـه افـرادي کـه در مراحـل     و بدین. اراك انجام شد 
د تــشکر و انــ نامــه همکــاري نمــوده تــصویب و اجــراي پایــان

 .نماییم  میقدردانی

  
  منابع

1. Despommier D. Toxocariasis: clinical 
aspects, epidemiology, medical ecology, and 
molecular aspects. Clinical microbiology 
reviews. 2003; 16(2):265-72. 
2. Lee RM, Moore LB, Bottazzi ME, Hotez PJ. 
Toxocariasis in North America: a systematic 
review. PLoS Negl Trop Dis. 2014;8(8):e3116-
7. 
3. Abdi J, Darabi M, Sayehmiri K. 
Epidemiological situation of toxocariasis in 
Iran: meta-analysis and systematic review. 
Pakistan Journal of Biological Sciences. 2012; 
15(22):1052-5. 

4. Zibaei M, Abdollahpour F, Birjandi M, 
Firoozeh F. Soil contamination with Toxocara 
spp. eggs in the public parks from three areas of 
Khorram Abad, Iran. Nepal Med Coll J. 2010; 
12(2):63-5. 
5. Tavassoli M, Hadian M, Charesaz S, Javadi 
S. Toxocara Spp. Eggs in Public Parks of Urmia 
City, West Azer¬ baijan Province Iran. Iranian 
Journal of Parasitology. 2008;3(3):24-9. 
6. Maraghi S, Jafari KM, Sadjjadi SM, Latifi 
SM, Zibaei M. Study on the contamination of 
Abadan public parks soil with Toxocara spp. 
eggs. Journal of Environmental Health Science 
and Engineering. 2014; 12(1):86-7. 
7. Ghorbani Ranjbary A, Shafie A, Anamipor 
A. Frequency of Toxocara Egg in Public Parks 
Shiraz/Iran. Journal of Kerman University of 
Medical Sciences. 2014;21(2): 174-9. 
8. Yakhchali M, Ebn-Adamnezhad A. A study 
on Toxocara canis (Ascaridida: Ascaridae) 
infection in dogs and soil of public parks of 
Piranshahr city, West Azarbaijan province, Iran. 
Journal of Veterinary Research. 2014; 
69(4):Pe355-Pe62. 
9. Garedaghi Y, Shabestari-asl S. 
Contamination Rate of Toxocara Spp. Eggs In 
the Public Parks of Tabriz City: A Short Report. 
Journal of Rafsanjan University of Medical 
Sciences. 2012; 11(2):173-8. 
10. Khazan H, Khazaei M, Tabaee SS, Mehrabi 
A. Prevalence of Toxocara spp. eggs in public 
parks in Tehran City, Iran. Iranian Journal of 
Parasitology. 2012; 7(3):38-42. 
11. Iddawela DR, Kumarasiri P, Wijesundera 
MdS. A seroepidemiological study of 
toxocariasis and risk factors for infection in 
children in Sri Lanka. Southeast Asian journal 
of tropical medicine and public health. 2003; 
34(1): 7-15. 
12. Won KY, Kruszon-Moran D, Schantz PM, 
Jones JL. National seroprevalence and risk 
factors for zoonotic Toxocara spp. infection. 
The American journal of tropical medicine and 
hygiene. 2008; 79(4):552-7. 
13. Administration of Cultural Heritage, 
Handicrafts and Tourism Center. Available 
from: http://markazitourist.ir/.[persian] 
14. Mikaeili F, Mirhendi H, Hosseini M, Asgari 
Q, Kia EB. Toxocara Nematodes in Stray Cats 
from Shiraz, Southern Iran: Intensity of 



  و همکاران                                                                                                      ساره محمدي ... خاك با تخم توکسوکارا در مطالعه میزان آلودگی

  73                                                                                                1394 اسفند ،12 شماره ، هیجدهمسال اراك، پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی مجله

Infection and Molecular Identification of the 
Isolates. Iranian Journal of Parasitology. 2013; 
8(4): 593-600. 
15. Rokni M, Massoud J, Mowlavi G. Report of 
10 cases of visceral larva migrans in Iran. 
Iranian Journal of Public Health. 2000; 29(1/4): 
61-6, Pe205. 

16. Mosayebi M, Hajihossein R, Didehdar M, 
Eslamirad Z, Ejtehadifar M, Hamzelo Z. The 
role of Toxocara larva migransin 
hypereosinophilia with unknown origin in 
patients referred to laboratories. Journal of 
Kermanshah University of Medical Sciences (J 
Kermanshah Univ Med Sci). 2014; 18(3):173-
80. 


