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چکیده
آلودگی خاک با انگل ها به منزله یک خطر جدی و مهم برای ایجاد عفونت های انگلی در انسان و حیوانات می باشد.
مطالعات زیادی در مورد بررسی شیوع انگل ها در خاک در بخش های مختلف جهان انجام گرفته است .با این وجود،
اطالعات اپیدمیولوژیکی مختصری در مورد شیوع انگل ها در نمونه های خاک مناطق مختلف ایران وجود دارد .به دلیل
اهمیت خاک به عنوان یک منبع مهم در انتقال انگل ها به انسان و حیوانات ،این مطالعه جهت تعیین شیوع اشکال مختلف
انگل ها در خاک انجام گرفت 150 .نمونه ی خاک از اماکن عمومی شهر اصفهان جمع آوری گردید .جداسازی انگلها
ازخاک ،با استفاده از محلول اشباع نیترات سدیم انجام گرفت .سپس ،نمونه ها زیر میکروسکوپ بررسی شده و ایزوله های
مثبت اندازه گیری و بر اساس خصوصیات ریخت شناسی تعیین هویت شدند .از تعداد  150ایزوله تعداد  84ایزوله واجد
آلودگی انگلی و بقیه نمونه ها فاقد هر گونه آلودگی وتعداد  33ایزوله به طور همزمان واجد چند آلودگی بودند .تعداد 23
ایزوله واجد انگل توگسوکارا و توکساسکاریس بودند که شامل تعداد  13نمونه تخم توکسوکارا کانیس 6 ،نمونه دارای تخم
توکسوکارا کاتی 4 ،نمونه دارای تخم توکساسکاریس لئونینا و  65نمونه نیز دارای الرو نماتودهای خاکزی بودند .خاک به
عنوان یک منبع بالقوه مهم در انتقال آلودگیهای انگلی به خصوص انگلهای زئونوز محسوب می گردد .رعایت بهداشت
محیط به منظور عدم آلودگی خاک در پیشگیری و کنترل آلودگیهای انگلی به خصوص منتقله توسط خاک الزامی است.
کلید واژه ها :شیوع ،توکسوکارا ،خاک ،تخم کرم ها  ،اصفهان.
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ABSTRACT
Soil contamination with parasites as a serious risk for parasitic infections in humans
and animals. Many studies carried out on frequency of parasites in soil samples in
several parts of the world. However, there is a few epidemiological data about the
prevalence of parasites in soil samples from various regions of Iran. Because of the
importance of soil as an important source for transmission of parasites to humans and
animals, this study was carried out to determine the prevalence of various forms of
parasite and eggs. A total of 150 soil samples were collected from public places of
Isfahan city. Isolation of parasites from the soil, was performed by saturated solution of
sodium nitrate. Then, the eggs were observed under microscopic study and positive
samples identified. Of the 150 soil isolates, 84 isolates contain parasites and the others
isolates without any parasites, 33 were isolated simultaneously with several parasites.
The number of 23 isolated parasites were Toxocara and Toxascaris, which contains 13
samples containing eggs of Toxocara canis, 6 samples eggs of Toxocara cati, 4
samples containing eggs Toxascaris leonine and 65 samples contain larvae of soil
nematodes. Soil is considered as an important source of parasitic contamination
especially of zoonoses. Compliance with environmental health in order to control and
prevent contamination of soil by parasitic infections is especially necessary.
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