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گزارش درمانگاهی

بررسی آلودگی گربههای پرشین شهرستان تبريز به انگل توكسوكارا كتی
شاهرخ شیرازی ،*8حسین هاشم زاده فرهنگ ،2سید علی شبستری اصل ،3يعقوب

قرهداغی2

 .8دانشجوی دكتری تخصصی انگلشناسی دامپزشكی ،دانشكده علوم تخصصی دامپزشكی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،تهران ،ايران
 .2گروه پاتوبیولوژی ،دانشكده دامپزشكی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبريز ،تبريز ،ايران
 .3گروه علوم درمانگاهی ،دانشكده دامپزشكی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبريز ،تبريز ،ايران
* نويسنده مسئول مكاتباتshahrokh_vet@yahoo.com :
(دريافت مقاله ،18/82/8 :پذيرش نهايی)11/81/84 :

چكیده
انگل توكسوكارا كتی جزو انگلهای معمول و شايع در گربه میباشد كه میتواند انسان بهويژه كودكان را آلوده و موجب بروز عوارض و عاليم متعددی گردد .به
عل ت ارتباط نزديک اين نژاد به عنوان يک حیوان خانگی با انسان و نیز ارتباط متقاطع اين گربه با گربههای ولگرد (مستقیم و يا غیرمستقیم) اين بررسی بهطور
اختصاصی جهت تعیین وضعیت آلودگی گربههای نژاد پرشین شهرستان تبريز برای اولین بار به اين انگل صورت گرفت .در اين بررسی از  01گربه پرشین مورد
بررسی 83 ،قالده ( )%22آلوده به انواع انگلهای رودهای بودند كه  81قالده ( )%21آلوده به انگل توكسوكاراكتی بودند .براساس نتايج حاصله ،میزان آلودگی مابین
گربههای پرشینی كه در منزل نگهداری میشدند با گربههای كه در پانسیون نگهداری میشدند ،اختالف معنیداری مشاهده شد ( .)p>1/10در اين بررسی اختالف
معنیداری نیز مابین نسبت آلودگی جنسی نر و ماده مشاهده گرديد ( .)p>1/10بررسی حاضر اختالف معنی داری مابین نسبت آلودگی در گربههای پرشینی كه
داروی ضدانگل دريافت كرده بودند با سايرگربهها نشان داد ( .)p>1/10با توجه به نتايج بررسی حاضر و آلودگی باالی گربههای پرشین به انگل توكسوكارا كتی و
با توجه به اين كه اين انگل زئونوز نیز می باشد ،استفاده از يک برنامه منظم دارويی ضد انگلی جهت پیشگیری و درمان ،برای تمامی گربهها مخصوصاً گربههايی كه
در پانسیونها نگهداری میشوند ،ضروری به نظر میرسد.

مجله دامپزشكی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبريز ،8311 ،دوره  ،3شماره .298-291 ،4
كلمات كلیدی :گربه پرشین ،توكسوكارا كتی ،تبريز

مقدمه
گربههای پرشین به علت زيبايی و طبیعت بسیار آرام همواره

عوامل انگلی نقش بهسزايی در بهداشت و سالمتی دارند.

مورد توجه عالقهمندان حیوانات خانگی بوده و از اينرو

همچنین با توجه به شیوع فراوان بیماریهای انگلی خصوصاً

شناخت عوامل بیماریزا هم به جهت سالمت خود حیوان و

بیماریهای انگلی روده در ايران ،لزوم تشخیص صحیح و به

هم به جهت وجود خطرات ناشی از عوامل بیماریزای مشترک

موقع اينگونه بیماریها كامالً محسوس میباشد ( 4و .)0

بین انسان و حیوان بسیار مهم بهنظر میرسد و در اين بین

با مطالعه و بررسی منابع داخلی و خارجی در دسترس ،متأسفانه
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منبعی كه بیانگر مطالعه پژوهشگران در زمینه بررسی آلودگی

حاصل محلول شكر اشباع اضافه شد و سپس محتويات لوله به

انگلهای رودهای گربههای نژاد پرشین باشد ،يافت نگرديد و

آرامی تكان داده شد تا مخلوط يكنواختی بهدست آيد و با

در اين بین تنها چندين گزارش موردی از آلودگی گربههای

اضافه كردن چند قطره ديگر به لوله آزمايش و گذاشتن المل بر

پرشین به برخی از انگلها مشاهده گرديد ( 80و  .)22باتوجه

روی آن ،به مدت  2دقیقه با  8111دور در دقیقه سانتريفیوژ

به مطالب ذكر شده ،اين بررسی گامی است در جهت آگاهی از

گرديد.

میزان آلودگی انگلهای رودهای اين نژاد كه در ارتباط نزديک با

در نهايت با انتقال المل بر روی الم ،بررسی آن از نظر وجود

انسان میباشند .شايان ذكر است كه اين بررسی برای اولین بار

تخم انگلهای رودهای انجام گرفت .همچنین از رسوبات

در كشور انجام شده است.

حاصل نیز جهت بررسیهای بیشتر گسترش تهیه و توسط

مواد و روشكار

میكروسكوپ نوری مورد بررسی قرار گرفت .نتايج حاصل به

در اين بررسی به منظور اخذ نمونه از گربههای پرشین
شهرستان تبريز به درمانگاههای دامپزشكی دامهای كوچک

كمک مربع كای مورد بررسی و آنالیز آماری قرار گرفت.

نتايج

موجود در سطح شهر مراجعه و نمونههای مدفوع از گربههايی

نمونههای مدفوع به صورت تصادفی از  01گربه پرشینی كه

كه در پانسیون درمانگاهها نگهداری میشدند اخذ و نمونهها

از نظر ظاهری هیچ گونه عالئم خاصی نداشتند ،اخذ شد كه از

بالفاصله به آزمايشگاه انگلشناسی دانشكده دامپزشكی دانشگاه

اين تعداد 83 ،گربه ( )%22واجد آلودگی بودند (نمودار  )8كه

آزاد اسالمی تبريز انتقال میيافت .همچنین به مراجعین

 81مورد ( )%21آلوده به انگل توكسوكارا كتی تشخیص داده

درمانگاهها و نیز پرورشدهندگان اين گربهها ظروف مخصوص

شد و طبق نتايج مندرج در نمودار  ،2شايعترين انگل گربههای

جمعآوری نمونه تحويل و روش اخذ صحیح نمونه به آنها

مورد بررسی توكسوكارا كتی ( )%21میباشد و  3قالده ()%2

آموزش داده شد .نمونهها در داخل ظروف پالستیكی به حجم

آلوده به ساير انگلهای رودهای (ايزوسپورا فلیس و فیزالوپترا

 80میلیلیتر جمعآوری و پس از درج مشخصات كامل نمونه

پرهپوتیالیس) بودند .براساس نتايج آزمون مربع كای نسبت

توسط صاحبان گربه در فرمهای مخصوص به آزمايشگاه منتقل

آلودگی مابین گربههای پرشینی كه در منزل نگهداری میشد با

و مورد آزمايش قرار گرفت.

گربههای كه در پانسیون نگهداری میشدند ،اختالف معنیداری

در نهايت  01نمونه مدفوع ( 31نمونه از گربههای نگهداری

داشته ( )p>1/10و بر اين اساس از  81قالده گربه آلوده ،تمامی

شده در خانه و  21نمونه از گربههای پانسیون) جمعآوری

 81قالده در پانسیونها و يا پرورشگاهها نگهداری میشدند.

گرديد كه به منظور آزمايش نمونههای حاصل ،از روش كلیتون

از  01نمونه مدفوع جمعآوری شده  22نمونه مربوط به

لین استفاده گرديد .ابتدا  3گرم مدفوع وزن شده و با 42

گربههای نر و  21نمونه مربوط به گربههای ماده بودند كه از

میلیلیتر آب معمولی مخلوط شد و سپس مخلوط حاصله از

بین  81گربه آلوده 4 ،قالده ( 41درصد) در گربههای نر و 2

الک  811عبور داده شد .مخلوط صاف شده در لولههای

قالده ( )%21در گربههای ماده مشاهده گرديد (نمودار )3

آزمايش با حجم  80میلیلیتر ريخته شد .لوله محتوی مايع

براساس نتايج آزمون مربع كای مابین نسبت آلودگی در

مخلوط به مدت  2دقیقه و با  8011دور در دقیقه سانتريفیوژ

جنسهای مختلف نر و ماده اختالف معنیداری مشاهده گرديد

گرديد و پس از آن مايع رويی دور ريخته شد و رسوب بهدست

( .)p>1/10در اين مطالعه از كل  01گربه پرشین مورد

آمده با زدن تلنگر از ته لوله جداسازی میشد .روی رسوب

آزمايش 22 ،قالده سابقه مصرف داروهای ضدانگل را به
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صورت برنامهای منظم داشتند و  24قالده هیچ داروی ضدانگلی

ضدانگل دريافت نكرده بودند كه از بین اين  3قالده نیز هیچ

دريافت نكرده بودند و يا برنامه مصرف آنها منظم نبود .از بین

گونه آلودگی به توكسوكارا كتی مشاهده نگرديد (جدول .)8

 22گربهای كه سابقه مصرف داروی ضدانگل را داشتند حتی 8

براساس نتايج آزمون مربع كای ما بین نسبت آلودگی در بین

مورد آلودگی به انگلهای رودهای مشاهده نگرديد همچنین از

گربههايی كه دارو دريافت كرده و گربههايی كه دارو دريافت

 82گربهای كه در منزل نگهداری میشد ،تنها  3قالده داروی

نكرده بودند ،اختالف معنیداری مشاهده گرديد (.)p>1/10

گربههای غیرآلوده

گربههای آلوده

نمودار  -8درصد آلودگی گربههای پرشین شهرستان تبريز به انگلهای رودهای
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ساير انگلها

توكسوكارا كتی

نمودار  -2درصد آلودگی گربههای پرشین بر حسب نوع انگل

گربههای نر

گربههای ماده

نمودار  -3درصد آلودگی به توكسوكارا كتی بر حسب جنسیت در گربههای پرشین مورد بررسی
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جدول - 8تعداد و درصد آلودگی به انگل توكسوكارا كتی برحسب مصرف داروهای ضدانگل
گربههايی كه داروی ضد انگل

تعداد آلودهها

درصد آلودگی

تعداد غیر آلودهها

مجموع

دريافت كرده بودند

1

-

22

22

دريافت نكرده بودند

81

%48/8

84

24

بررسی از كل  01نمونه مدفوع جمعآوری شده از گربههای

بحث و نتیجهگیری

پرشین شهرستان تبريز 83 ،مورد ( )%22آلوده به انگلهای

انگلهای رودهای جزوء بیماریهای رايج گربهسانان بوده و

مختلف رودهای و  38مورد ( )%84فاقد آلودگی تشخیص داده

دارای پراكندگی جهانی میباشند .آلودگیهای كرمی عامل

شد .با توجه به آلودگی باالی مشاهده شده در اين گربهها ،خطر

بسیاری از بیماریهای عفونی خطرناک در بین گربهها میباشند

گسترش آلودگی در بین میزبانهای واسط خصوصاً انسان

و حتی در مواردی باعث مرگ آنها نیز میگردند (88 ،2 ،3 ،2

محتمل به نظر میرسد .در بررسی كه توسط رنجبر بهادری و

و  .)23گربه آلوده به برخی كرمها از قبیل ديپلیديوم كنینوم

همكاران وی در سال  8312بر روی گربههای ولگرد شهر

میتواند به عنوان يک میزبان مخزن باعث آلودگی طبیعت و

تهران انجام گرفت میزان آلودگی به انگلهای كرمی دستگاه

محیط پیرامون انسان شده و با آلوده شدن میزبان واسط ،موجب

گوارش  %29گزارش گرديد (.)2

ابتال انسان نیز گردد ،كماآنكه آلودگی انسان به اين انگل در

بررسی آلودگی گربه به انگلهای رودهای در كشورهای ديگر

ايران نیز گزارش شده است ( 2 ،4و  )8همچنین آسكاريسهای

نیز انجام گرفته است ( 20 ،21 ،81 ،82و  .)28طبق يک بررسی

گربه نیز میتوانند عامل ايجاد سندروم مهاجرت احشايی در

كه توسط  Nicholو همكاران در سال  8918در گربههای شهر

انسان گردند ( 83 ،4و  .)84حضور گربه آلوده میتواند برای

لندن انجام گرفت میزان آلودگی به انگلهای رودهای %03/3

انسان مخاطرهآمیز باشد و اين موضوع برای گربههای پرشین كه

گزارش شد ( )89و در بررسی ديگری كه توسط  Tzannesو

در خانه و در تماس نزديک با اعضای خانواده و علیالخصوص

همكاران در سال  2111در شهر لیورپول انگلیس انجام گرفت،

كودكان میباشند ،دارای اهمیت بیشتری است.

 %89گربههای خانگی آلوده بودند ( .)24همچنین در استرالیا

با توجه به بررسیهای انجام شده بر میزان آلودگیهای

میزان آلودگی در گربههای خانگی  %23/9تشخیص داده شد

گربههای ولگرد شهری ،میزان آلودگی اين گربهها بسیار باال

( )22و میزان آلودگی گربههای تايوانی نیز %24/21 ،گزارش

میباشد و از طرف ديگر به دلیل تردد اين گربهها در اماكن

شده است ( .)82در بررسی حاضر نیز از  01گربه پرشین مورد

مسكونی و تماس مستقیم يا غیرمستقیم گربههای پرشین با

بررسی 81 ،مورد ( )%21آلوده به انگل توكسوكارا كتی بود كه

گربههای آلوده ،مطالعهای جهت تعیین میزان آلودگی گربههای

در مطالعات قبلی كه روی گربههای ولگرد انجام گرفته بود ،از

اين نژاد به اين انگلها انجام گرديد ( 4و .)9

 %32گربههای تبريز ( %82 ،)8گربههای تهران (%22/0 ،)2

بررسی حاضر با هدف تعیین وضعیت آلودگی گربههای پرشین

گربههای شهسوار ( )2و  %83گربههای اصفهان ( )2گزارش

شهرستان تبريز به انگل توكسوكارا كتی و برآورد اولیهای از

شده است و همچنین در گربههای خانگی انگلستان %34/1

میزان آلودگی گربههای پرشین كه به عنوان حیوان خانگی رايج

( )89و در استرالیا  )22( %3/2و در گربههای تايوانی %0/8

در ارتباط نزديک با انسان میباشند ،انجام گرفته است .در اين

( )82گزارش شده است و در بررسی كه در آفريقای جنوبی
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انجام شد میزان آلودگی در گربههای خانگی  )81( %88و در

تمامی موارد آلودگی مربوط به گربههايی بودند كه در

اسپانیا اين رقم  )88( %00/2و در برزيل  )82( %20/2گزارش

پانسیونها و يا در محلهای نامناسب توسط پرورشدهندگان

شده است.

نگهداری میشدند.

همانطور كه قبالً نیز اشاره گرديد میزان آلودگی به اين انگل در

نكته قابل توجه ديگر در اين بررسی لزوم استفاده از داروهای

گربههای نر و ماده دارای اختالف معنیداری بود ( )p>1/10به

ضد انگل به منظور جلوگیری از آلودگی گربههای پرشینی كه

طوری كه آلودگی در گربههای ماده بیشتر از گربههای نر می-

در پانسیونها و يا محلهای غیربهداشتی جهت پرورش

باشد در حالی كه در بررسیهای متعددی كه توسط ساير

نگهداری میگردند ،میباشد و نتايج اين مطالعه به وضوح نشان

محقیقین بر روی گربههای ولگرد انجام گرفته است ،آلودگی

داد كه در گربههايی كه برنامه منظم استفاده از داروهای ضد

گربههای نر بیشتر از ماده گزارش شده است ( 8و  .)81محققین

انگل وجود داشت حتی يک مورد آلودگی نیز مشاهده نشد اما

يكی از داليل باال بودن آلودگی گربههای نر ولگرد نسبت به

تمامی  81گربه آلوده در اين بررسی مربوط به گربههايی بود كه

ماده را توانايی بیشتر گربه نر نسبت به گربه ماده از نظر شكار

يا سابقه استفاده از داروهای ضد انگل را نداشتند و يا از

میزبانهای واسط آلوده میدانند و در ضمن گفته میشود كه

داروهای ضد انگل به صورت منظم استفاده نكرده بودند.

گربه نر فعالتر بوده و همچنین تماس نزديک و درگیری در بین

با مروری بر مطالب ذكر شده روشن میگردد كه آلودگی

گربههای نر شايعتر است ( .)8احتماالً اين مسائل میتواند منجر

گربههای پرشین شهرستان تبريز به انگلهای رودهای نسبتاً

به افزايش میزان شیوع آلودگی در گربههای نر گردد ،اين در

شايع بوده و به علت اينكه گربه پرشین يک حیوان خانگی رايج

حالی است كه گربههای پرشین در محیطهای محصور و معین

در جهان میباشد و برخی از اين انگل گزارش شده در اين

نگهداری میشوند و گربههای نر ،ديگر قادر نیستند اين گونه

بررسی زئونوز بوده و در انسان نیز میتواند موجب بیماریهايی

رفتارها را بروز دهند و همین موضوع میتواند يكی از داليل

میگردد ،لذا خطرات ناشی از اين آلودگی بسیار جدی میباشد

توجیه كننده عدم همخوانی نتايج بهدست آمده از اين تحقیق با

و بنابراين آگاهی صاحبان اين حیوانات در پیشگیری از آلودگی

نتايج ساير محققین باشد .دلیل ديگر اين امر شايد نگهداری بر

امری الزم و ضروری است ( 2 ،8و .)83

حسب جنسیت در پانسیونها و محیطهای پرورشی باشد

الزم به يادآوری است كه براساس مطالعات انجام شده در نقاط

(جهت نسل كشی ،بیشتر گربههای ماده در اين مكانها

مختلف جهان اكثر موارد انسانی آسكاريسهای گربه مربوط به

نگهداری میشوند).

كودكان و خردساالن میباشد ( 4 ،8و )2كه علت آن نیز تماس

گربههای پرشین از غذاهای سالم تغذيه كرده و در محل

كودكان با خاکهای آلوده به تخم اين انگلها و نیز تماس با

مشخصی زندگی میكنند به طوری كه از  82گربهای كه در

گربههای آلوده هنگام بازی و يا فعالیت میباشد بهطوریكه طی

منزل نگهداری میگرديد هیچ مورد آلودگی مشاهده نگرديد در

يک بررسی در  %28خاک پارکهای اسپانیا آلودگی به تخم

صورتی كه ساير گربههايی كه در پانسیونها و يا توسط

توكسوكاراها گزارش گرديد ( 83 ،8و  )28كه احتماالً توسط

پرورشدهندگان اين نژاد نگهداری میشد به دلیل نگهداری

مدفوع گربههای ولگرد آلوده شدهاند و از آنجا كه يكی از

گروهی ،داشتن محلهای نگهداری غیربهداشتی ،احتماالً ارتباط

محلهای رايج برای گربههايی كه در خانه نگهداری میشود

با مدفوع گربههای ولگرد و عدم استفاده از داروهای ضدانگل

گردش در پارکها میباشد و همچنین با توجه به میزان آلودگی

میزان شیوع آلودگی در اين گربهها بسیار باال بود بهطوریكه

گربههای ولگرد شهرستان تبريز و نیز احتمال آلودگی خاک
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Abstract
Toxocara cati is among the most common feline parasites which can infect human especially children
and cause various symptoms. Due to close connection of this species with humans as pets and with
other stray cats either directly or indirectly; this study was conducted specially for the first time to
determine the infection status of Persian cats of Tabriz area to this parasite. In this study, from a total
of 50 Persian cats studied, 13 (26%) were infected by a variety of enteric parasites and 37 (74%) were
without infection and 10 (20%) of the cats were infected by Toxocara cati. According to the results,
significant difference in infection rate was observed between Persian cats kept indoors and those that
were kept in cattery and also there was significant differences in infection rate between males and
females (p<0.05). The current study indicated significant difference in infestation rate between the
cats which had received anti-parasitic drugs and those that had not received such medications
(p<0.05). According to the results and high infection rate of Persian cats by Toxocara cati and
considering that this parasite is zoonotic, the use of a regular anti-parasitic medical program for
prevention and treatment of all cats especially those kept in the cattery seems necessary.
Keywords: Persian cat, Toxocara cati, Tabriz
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