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Abstract 
 

BACKGROUND: Parasitic helminthic diseases are one of the most common diseases of humans and animals that 

threaten the health of human societies. Nowadays, different methods are used for recovery of eggs parasites from soil 

samples. Therefore, in order to reduce the amount of mistakes caused by the artifacts (waste and disposable materials 

for diagnostic purposes), it is necessary to design and use a special device to collect more accurately the eggs of 

helminthic parasites. 

OBJECTIVES: The purpose of this study was to design and use a rapid method for collecting different Toxocara spp. 

eggs in order to determine the prevalence of soil contamination. 

METHODS: In this study, for recovery of Toxocara parasite eggs from collected soil samples, a sieve screen was used 

with plastic body (polyvinyl chloride compressed plastics) in a cylindrical shape with a mesh of 150 µm (can be 

changed), as well as the cap and holder,for the use of modified sucrose flotation method to isolate and identify Toxocara 

species eggs. 

RESULTS: In the current study, single cell, multicellular, and infective Toxocara eggs were recovered from collected 

soil samples. The results of prevalence of Toxocara eggs in collected soil specimens showed that 38.5% (CI: 95%, 

32.03-45.40%) were recovered using vertical sieve screening and using the traditional technique and flotation method 

21.5% (CI: 95%, 16.37-27.70%) were recovered, which showed a significant difference between the two groups 

(P˂0.05). 

CONCLUSIONS: Compared to the conventional and standard sucrose flotation method, using the sieve screen in 

addition to recovery of Toxocara parasite, it can be used in epidemiological studies to investigate the presence of eggs 

of nematode parasites such as Ascaris lumbricoides and Trichocephalus, as well as other eggs of zoonotic helminths 

in soil samples, and the percentage of true egg parasites in the soil samples in epidemiological studies. 
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Figure Legends and Table Captions 

Figure 1. Vertical sieve screening; (A) body made of polyvinyl chloride, (B) sieve cap, (C) ring of the sieve. 

Figure 2. Collection of filtered soil using a vertical sieve screen. 
Figure 3. Addition of sucrose solution and putting a coverslip on test tube. 

Figure 4. Graph showing the number of recovered Toxocara spp eggs. There were statistically significant differences between the 

methods (P˂0.05). 
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 های خاکاز نمونه   توکسوکاراطراحی الک عمودی غربالگر به منظور جداسازی تخم گونه های انگل  
 

 1، حمید حسینی1، علی احسان حیدری3، سید محمود سجادی2، سعید بهادری1محمد زیبائی

 

 گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران 1

   علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران  گروه انگل شناسی، دانشکده 2

 گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران  3

 
 1398شهریورماه  1 تاریخ انتشار آنالین:  1398اردیبهشت  21 :تاریخ پذیرش  1397 اردیبهشت 31تاریخ دریافت: 

 چکیده 
 

نمایند. امروزه از های مشترک بین انسان و حیوان بوده که سالمت جوامع بشری را تهدید میترین بیماریمهمهای انگلی کرمی یکی از بیماری :زمینۀ مطالعه

ها نیاز به گردد. لذا به منظور کاهش میزان اشتباه ناشی از وجود آرتیفکتهای خاک استفاده میها از نمونههای گوناگون جهت بررسی و جداسازی تخم انگلروش

 باشد. های خاک میهای کرمی موجود در نمونهتر تخم انگلآوری تعداد بیشتر و بررسی دقیقاده از وسیله خاص به منظور جمعطراحی و استف

و مقایسه آن با روش مرسوم شناورسازی ساکاروز   توکسوکاراهای انگل  آوری تخم گونههدف از تحقیق حاضر طراحی و به کارگیری نوعی روش سریع جهت جمع:  هدف

 به عنوان یک روش استاندارد، به منظور بررسی شیوع آلودگی انگلی در خاک بوده است.

ری، ابتدا با آو نمونه از خاک مناطق مختلف جمع  200های مورد نظر، با استفاده از روش  توکسوکاراهای مختلف های گونه در این مطالعه جهت جداسازی تخم : کارروش

و سپس به کمک الک غربالگر طراحی شده از جنس بدنه پالستیکی )پالستیک   (Sheather's sugar flotation)استفاده از روش مرسوم شناور سازی ساکاروز یا شیتر  

( و نیز درپوش و نگهدارنده، و نیز بکارگیری روش )قابل تغییر میکرومتر 150ای شکل حاوی توری با مش فشرده از جنس پلی وینیل کلراید( به صورت ساختار استوانه 

 اصالح شده شناور سازی محلول ساکاروز اقدام به جداسازی و شناسایی گردید. 

های جمع آوری شده، مورد جداسازی قرار گرفت. بررسی نتایج  از نمونه خاک  توکسوکارا های تک سلولی، چند سلولی و حاوی الرو آلوده کننده در مطالعه حاضر تخم  :نتایج

،  درصد 95)فاصله اطمینان    درصد 38/ 5های جمع آوری شده نشان داد، با استفاده از الک عمودی غربالگر و روش اصالح شده ساکاروز،   در نمونه خاک   توکسوکارا شیوع تخم انگل  

  200( از 16/ 37- 27/ 70، درصد 95)فاصله اطمینان  درصد 21/ 5های استاندارد مرسوم شناور سازی با استفاده از محلول ساکاروز اشباع کارگیری روش (  و با به 32/ 45-03/ 40

 . P)<0/ 05(داری بین دو روش مورد مطالعه مشاهده گردید  آلوده بودند که اختالف معنی   توکسوکارا های انگل  های جمع آوری شده مورد مطالعه به تخم گونه نمونه خاک 

توان ، میتوکسوکارادر مقایسه با روش مرسوم و استاندارد شناورسازی ساکاروز، با استفاده از الک عمودی غربالگری عالوه بر جداسازی تخم انگل    :نهایی  گیرینتیجه

های خاک استفاده نموده های کرمی زئونوز موجود در نمونهانگل، و نیز سایر تخم  تریکوسفالو    آسکاریس لومبریکوئیدسهای نماتودی نظیر  در بررسی وجود تخم انگل

 ها در مطالعات اپیدمیولوژیک گزارش کرد.های کرمی را در نمونه خاکو درصد میزان واقعی شیوع تخم انگل

 ، انگل کرمی، خاک، روش شناور سازی ساکاروزتوکسوکاراالک عمودی غربالگر، تخم  :کلمات کلیدی
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transmitted -(Soilهای انگلی کرمی منتقله از خاک عفونت 

helminths)   یکی از معضالت مهم بهداشتی در کشورهای فقیر و در ،

حال توسعه بوده که نیاز به آلودگی مدفوع محیطی جهت انتقال دارند.  

مصرف سبزیجات خام بدون شستشوی مناسب یکی از راههای اصلی  

های عمومی نظیر  آلودگی خاک مکان  .های روده است جذب انگل 

های کرمی که توسط  انگل  ها و محل بازی کودکان بوسیله تخم پارک 

تواند جوامع بشری را از  حیوانات اهلی و وحشی صورت گرفته باشد، می 

نظر سالمت و بهداشت عمومی به مخاطره بیاندازد. مردم به خصوص  
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کودکان به علت عدم رعایت موازین بهداشتی نظیر تماس با خاک آلوده  

 (.  5،3و خاک خوری بیشتر در معرض آلودگی قرار دارند ) 

توکسوکاریازیس بیماری زئونوز منتقله از خاک است که با انتشار  

به محیط از طریق مدفوع میزبانان مخزن نظیر   توکسوکارا انگل  تخم 

دهد. توکسوکاریازیس انسانی در اثر ابتالء افراد به  ها رخ می سگ و گربه 

  توکسوکارا کنیس ، توکسوکارا های مرحله الروی انگل نماتودی گونه 

)Toxocara canis(  توکسوکارا کتی و )catiToxocara (  ایجاد می ،

های کرمی مشترک بین انسان و حیوان  ری گردد. این انگل از دسته بیما 

  (Neglected diseases)باشد  و جزء بیماری های انگلی فراموش شده می 

(. آلودگی از طریق خوردن تخم انگل همراه با آب یا مواد غذائی،  2) 

متعاقب تماس دست با خاک آلوده به انگل، و یا مصرف گوشت یا جگر  

کند.  ا خام به انسان انتقال پیدا می آلوده به الرو انگل به صورت نیم پز ی 

توانایی آن را دارند به مدت چند ماه و    توکسوکارا های آلوده کننده  تخم 

های  (. تخم 1یا حتی چند سال حیات خود را در خاک حفظ نمایند ) 

آلوده کننده )حاوی الرو( پس از ورود به بدن میزبان تحت تاثیر  

های  ها و بافت د شده به اندام ای باز و الروهای آزا روده - ترشحات معدی 

گوناگون بدن مهاجرت و عوارضی نظیر الروهای مهاجر احشایی  

(Visceral larva migrans) الروهای مهاجر چشمی ،(Ocular larva 

migrans) توکسوکاریازیس عصبی ،(Neurotoxocariasis)  و ،

 (. 12کنند ) را ایجاد می   (Covert toxocariasis)توکسوکاریازیس نهفته  

های  به منظور بررسی شیوع آلودگی خاک مناطق مختلف به گونه 

های  و شناسایی تخم   (Recovery)، نیاز به جداسازی  توکسوکارا مختلف  

باشد. امروزه  های سهل و آسان می موجود انگل در خاک بوسیله روش 

های مرسوم و استاندارد  و روش   (Mesh)های معمولی  با استفاده از توری 

های جمع آوری شده، اقدام  حلول ساکاروز در نمونه خاک شناورسازی م 

گردد که مشاهده تخم  می   توکسوکارا به جداسازی و شناسایی تخم انگل  

ارزش از نظر  ها )ضایعات و مواد بی انگل به دلیل وجود آرتیفکت 

باشد. لذا هدف از انجام این  تشخیصی( به میزان کم امکان پذیر می 

له مناسب و ارایه یک روش ساده و ارزان  مطالعه استفاده از یک وسی 

موجود در نمونه   توکسوکارا جهت جداسازی حداکثری تخم انگل 

های  های مورد آزمون و اثبات یک روش جایگزین مناسب با روش خاک 

   باشد. مرسوم و استاندارد و موجود می 

 کارروشمواد و  

بررسی حاضر به منظور بکارگیری و ارزیابی الک عمودی غربالگری  

طراحی شده و استفاده از روش اصالح شده شناور سازی ساکاروز و  

مقایسه آن با روش مرسوم و متداول شناورسازی ساکاروز یا شیتر  

Sheather's sugar flotation)(   توکسوکارا  های  جهت شناسایی تخم گونه

ع آوری شده در چندین مرحله و به شرح زیر انجام  ها جم در نمونه خاک 

 گرفته است. 

در مطالعه حاضر با در نظر گرفتن خطای   جمع آوری خاک: 

  95 (Confidence Interval; CI)درصد و فاصله اطمینان  10نسبی 

از    مترمربع 2درصد، با استفاده از لوله پلی وینیل کلراید مدرج، به ازای هر  

خاک به تعداد   گرم  10مناطق مورد نظر میزان متر سانتی  3- 5عمق  

های جمع آوری شده به داخل کیسه  عدد نمونه برداری گردید. نمونه   200

منتقل و به آزمایشگاه انگل شناسی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم  

ها به خوبی مخلوط و  پزشکی البرز انتقال داده شدند. در آزمایشگاه، نمونه 

  درجه 37به مدت یک شب در شرایط آزمایشگاه ) جهت خشک شدن 

 (. 10( بر روی سطح کاغذی پخش گردیدند ) گراد سانتی 

 جهت انجام استفاده از روش استاندارد شناورسازی ساکاروز:  

 اشباع(  شکر  روش مرسوم و متداول از روش شناور سازی شیتر )آب 

خاک صاف  گرم    2لوله حاوی   هر  داخل  ابتدا  که  ترتیب  بدین   .شد  استفاده 

  لیتر میلی   1تا    2 ، حدود  میکرومتر 200شده با توری معمولی با قطر منافذ  

کریستال   gr 1آب مقطر،  ml 350ساکاروز،  gr 500اشباع )  شکر  آب 

 رسوب  با  خوبی  به  لوله  (Shaker)کمک همزن  به  و  شد  فنل( افزوده 

 اشباع  شکر  آب  با  الب لب  ها، هر یک از لوله  داخل  شدند. در ادامه  مخلوط 

 نگهداشته  ثابت  حالت  دقیقه به  20مدت  به  پوشانده  المل  با  روی آن  پر، 

تخم   نظر  از  و  گردید  منتقل  الم  روی  به  ها  مدت، المل  این  از  پس  و  شدند 

   .( 8گرفت )  قرار  مورد بررسی  میکروسکوپی  روش  به  توکسوکارا  انگل 

های خشک شده جهت  نمونه خاک  الک عمودی غربالگر: 

های پالستیکی  جداسازی بوسیله الک غربالگری طراحی شده در کیسه 

  توکسوکارا های گونه های  جمع آوری گردیدند. الک عمودی غربالگر تخم 

 از اجزاء زیر تشکیل شده بود: 

  50×  150الف( لوله )بدنه( از جنس پلی وینیل کلراید به ابعاد  

  150هایی به ابعاد  های آن توری صافی به قطر سوراخ که یک انت لیتر  میلی 

 ، الف(. 1تعبیه شده بود )تصویر  میکرومتر  

ب( درب الک غربالگر که در انتهای دیگر لوله قرار گرفته و مانع از  

 ، ب(. 1خروج و انتشار ذرات در حین صاف کردن خاک می شد )تصویر  

اشتن کیسه  ج( حلقه محاط کننده الک غربالگر که در ثابت نگه د 

 ، ج(.   1محتوی خاک صاف شده نقش داشتند )تصویر  

استفاده از الک و روش اصالح شده محلول اشباع شده  

های خشک شده بداخل الک عمودی غربالگر مدرج  نمونه خاک   ساکاروز: 

دقیقه الک به صورت   1انتقال داده شدند. پس از صاف کردن )به مدت 
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از  گرم    2(، حدود  2ده شد( )تصویر  عمودی در جهت باال و پایین تکان دا 

  0/ 5های آزمایش حاوی محلول های صاف شده بداخل لوله نمونه خاک 

دور در   1500اضافه، مخلوط و در دور  (Tween 20) 20درصد توئین 

دقیقه سانتریفیوژ شدند. مایع رویی   10به مدت  (rpm)دقیقه 

(Supernatant)   شده در انتهای  جدا و دور ریخته شد. رسوب تشکیل    لوله

آب مقطر محلول و همانند شرایط قبل سانتریفیوژ  لیتر  میلی   8لوله مجدداً با  

شد. همانند مرحله قبل مایع رویی دور ریخته شده و رسوب با محلول  

رسانده شد.  لیتر میلی  10به حجم   200:1ساکاروز با چگالی مخصوص 

به خوبی   (Vortex)سوسپانسیون فوق با استفاده از همزن لوله ورتکس 

دور در دقیقه سانتریفیوژ گردید. پس    1500دقیقه در    10مخلوط به مدت  

از این مدت لوله با استفاده از محلول ساکاروز اشباع به صورت لبالب پر و  

وژ نهایی لوله  (. پس از سانتریفی 3المل بر روی آن قرار گرفت )تصویر 

دقیقه، المل   5دور در دقیقه به مدت   600آزمایش همراه با المل در دور 

 گرفت.  قرار  بالفاصله بر روی یک الم منتقل و زیر میکروسکوپ مورد بررسی 

  10تا  5 های مورد بررسی، از هر یک از نمونه  ها: شمارش تخم 

نمایی  زیر میکروسکوپ با بزرگ  ها سطوح الم  گسترش تهیه و تمامی 

 توکسوکارا  تخم انگل  به  مشکوک  که  هایی شدند. نمونه  مشاهده  × 100

 حاصله  نتایج  قرار گرفتند. سرانجام،   تآیید مورد   × 400نمایی  بودند با بزرگ 

و   پردازش  مورد  ،  )2χ(دو  کای  آماری  استفاده از آزمون  با  ها آزمایش  از 

 .گرفت  قرار  تحلیل  و  تجزیه 

 یجانت

در مطالعه حاضر به منظور ارزیابی الک عمودی غربالگر طراحی  

های  نمونه خاک از مکان  200شده و مقایسه آن با روش استاندارد، 

آوری و با استفاده از روش استفاده الک عمودی  ها جمع عمومی و پارک 

غربالگر و بکارگیری روش اصالح شده محلول ساکاروز و نیز روش  

سازی محلول ساکاروز اشباع، اقدام به جمع  مرسوم و متداول شناور 

به اشکال    توکسوکارا های مختلف  آوری، جداسازی و شناسایی تخم گونه 

و    Pre)-(embryonated، چند سلولی  Mono)-(cellمختلف تک سلولی  

 گردید.     (Embryonated)حاوی الرو  

ها، پس از انجام آزمون با  در خصوص نتایج کمی شمارش تخم 

الک عمودی غربالگر و روش تغییر یافته شناورسازی ساکاروز  استفاده از  

  200( از 32/ 03- 45/ 40درصد،  95درصد )فاصله اطمینان  38/ 5در 

مشاهده    توکسوکارا های مختلف  جمع آوری شده تخم گونه   نمونه خاک 

  26/ 1عدد )  12درصد( تک سلولی،  52/ 2عدد )  24گردید که شامل 

درصد( حاوی الرو آلوده کننده   21/ 7عدد )  10درصد( چند سلولی، و 

ها با استفاده از روش استاندارد  چنین پس از انجام آزمون خاک بودند. هم 

درصد )فاصله   21/ 5متداول و مرسوم شناورسازی محلول ساکاروز، در 

نمونه خاک جمع آوری   200( از 16/ 37- 27/ 70درصد،  95اطمینان 

های  اهده شد. تخم مش  توکسوکارا های مختلف انگل شده، تخم گونه 

  13/ 6عدد )   3درصد( تک سلولی،    50/ 0عدد )   11شمارش شده شامل  

درصد( به صورت حاوی الرو بودند.    36/ 4عدد )   8درصد( چند سلولی، و  

های جداسازی و   که تعداد تخم  داد  نشان  )2χ( مجذورکای  آزمون 

های آزمون به کار رفته ارتباط معناداری داشت  شناسایی شده با روش 

)05 /0>P(    (. 4)تصویر 

 

    
( درب B( بدنه از جنس پلی وینیل کلراید، )Aالک عمودی غربالگر؛ ). 1تصویر  

 ( حلقه احاطه کننده الک.Cالک، )

 

 جمع آوری خاک صاف شده با استفاده از الک عمودی غربالگر. . 2تصویر 
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 بحث  

و   توکسوکارا  به منظور تشخیص دقیق مقدار کمی و کیفی تخم 

های خاک، جهت تعیین میزان  های کرمی در نمونه نیز سایر انگل 

ها  ها بایستی میزان عددی تخم انگل آلودگی خاک به تخم این نوع انگل 

ها و مواد زائد را مشخص  با پایین ترین میزان خطای ناشی از آرتیفکت 

های  ها از نمونه های گوناگونی جهت جدا سازی تخم انگل نمود. از روش 

کار رفته بایستی دارای خصوصیاتی  توان بهره جست. روش به می خاک 

نظیر قابلیت اجرا در آزمایشگاه و شرایط صحرایی، سهولت در انجام  

گیر نبودن، مقرون به صرفه بودن، قابلیت استفاده برای  آزمایش، وقت 

ها باشد. لذا به منظور کاهش میزان  تشخیص انواع بیشتری از تخم انگل 

از وجود ضایعات و مواد بی ارزش از نظر تشخیصی و به  اشتباه ناشی 

توان از  های کرمی می تر تخم انگل دست آوردن هرچه بیشتر و دقیق 

غربالگری توسط الک استفاده کرد. الک عمودی غربالگر طراحی شده  

متشکل از بدنه پالستیکی و دارای توری با منافذی مناسب به منظور  

های  رتبط با خاک )جدا سازی تخم کرم های م بیشترین دقت در فعالیت 

های روزمره که  انگلی(، کمترین بار آلودگی در آزمایشگاه نسبت به الک 

 باشد. گردد، می در آزمایشگاههای انگل شناسی استفاده می 

آوری حداکثر تعداد  در بررسی پیش رو به منظور مقایسه جمع 

عمودی غربالگر  از دو روش استفاده از الک   توکسوکارا کرمی   تخم انگل 

کارگیری توری  و روش تغییریافته محلول اشباع ساکاروز و نیز به 

معمولی و استفاده از روش استاندارد مرسوم محلول اشباع شده ساکاروز  

  38/ 5استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان داد در روش اصالح شده،  

  های های تحت بررسی حاوی تخم نمونه( از خاک  200از  77درصد ) 

درصد   21/ 5بوده در حالیکه تنها در   توکسوکارا های مختلف  انگل گونه 

های جمع آوری شده و تحت آزمون با  نمونه( از خاک  200از  43) 

 بودند.    توکسوکارا   های استفاده از روش استاندارد مربوط به گونه 

  150الک طراحی شده از جنس پلی وینیل کلراید با طول 

متری مجهز به درب، حلقه و توری  لی می  50متر و سطح مقطع میلی 

د استفاده دارای مزایای زیر  های معمولی مور بوده که در مقایسه با توری 

مجهز  میکرومتر  150( یک انتهای آن توری به قطر منافذ 1باشد: می 

- 58)ابعاد  توکسوکارا  شده که قادر به فیلتراسیون تخم انگل 

که مانع از انتشار آلودگی  ( دارا بودن درپوش 2باشد،  ( می میکرومتر 27

( مدرج بودن بدنه به نحوی  3گردد، و در نهایت  در زمان انجام آزمون می 

 باشد.   که قادر به تخمین فیلتراسیون میزان مشخصی از نمونه می 

مطالعات گوناگونی به منظور ارزیابی الک عمودی غربالگر طراحی  

های مناطق  از نمونه خاک  توکسوکارا شده جهت ریکاوری تخم انگل 

مختلف انجام شده است. در مطالعات صورت گرفته در ایران، در تحقیقی  

که با استفاده الک عمودی    2010و همکاران در سال    Zibaeiکه توسط  

غربالگر و روش اصالح شده محلول ساکاروز و نیز استفاده از توری  

معمولی و روش شربت شیتر جهت ارزیابی انجام شد، میزان شیوع  

های  های خاک پارک در نمونه  توکسوکارا های انگل های گونه تخم 

ر مقایسه با روش استاندارد  درصد د  63/ 3عمومی خرم آباد به میزان 

 افزودن محلول ساکاروز و قرار دادن المل بر روی لوله آزمایش.. 3تصویر 

 

 با استفاده از روش توکسوکاراهای مختلف های شمارش شده گونهتعداد تخم . 4تصویر 

 95الک عمودی غربالگر و روش اصالح شده شناور سازی ساکاروز )فاصله اطمینان 

(  و نیز روش استاندارد مرسوم محلول ساکاروز )فاصله اطمینان 32/ 03-45/ 40درصد، 

( . تفاوت معناداری داری از نظر آماری در مقایسه دو روش  37/16-27/ 70درصد،  95

 .P)<0/ 05(مشاهده گردید 
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(. در تحقیق مشابه دیگر که  11درصد( گزارش شده است )  38/ 07) 

و به منظور ارزیابی روش های    2017و همکاران در سال    Zibaeiتوسط  

انجام گرفت، میزان شیوع   توکسوکارا جمع آوری و شناسایی تخم 

  های عمومی شهر در خاک پارک  توکسوکارا  های های انگل گونه تخم 

درصد و توری های معمولی    36/ 4کرج با استفاده از الک عمودی غربالگر  

 (.   13درصد گزارش گردید )   24/ 17به میزان    میکرومتر 200با قطر منفذ  

و همکاران در   Mohammadiدر یک پژوهش انجام شده توسط 

، که در استان مرکزی و با استفاده از روش استاندارد و  1394سال 

ساکاروز انجام شد، میزان آلودگی خاک با تخم   مرسوم محلول اشباع 

درصد گزارش   26/ 6های عمومی شهر اراک در پارک  توکسوکارا  انگل 

های عمومی  خاک پارک   2012و همکاران در سال    Saraei(.  7گردید ) 

قزوین را با استفاده از روش متداول و استاندارد محلول ساکاروز اشباع  

ها  ه های مورد بررسی و آلودگی خاک مورد آزمون و میزان آلودگی نمون 

(. در تحقیق  8درصد گزارش کردند )   5/ 8را    توکسوکارا های  به تخم گونه 

و همکاران در   Maraghiتوسط  2014مشابه دیگر که در سال 

(  میکرومتر 200کارگیری صافی معمولی )منافذ شهرستان آبادان و با به 

نمونه    291وز بر روی  و استفاده از روش شناورسازی محلول اشباع ساکار 

های عمومی آبادان انجام گرفت، میزان آلودگی به تخم انگل  خاک پارک 

 (.  6درصد گزارش گردید )   29/ 2  توکسوکارا 

در مطالعات انجام شده در سایر کشورها، در یک بررسی توسط  

Zibaei   وUga   های  در شهر کوبه ژاپن، میزان تخم  2008در سال

نمونه   375جداسازی شده از نمونه خاک )  توکسوکارا های مختلف گونه 

های عمومی( با استفاده از الک عمودی  مکان بازی کودکان در پارک   42از  

درصد   67غربالگر و روش تغییر یافته شناورسازی ساکاروز به میزان 

  Uga(. در حالیکه در مطالعه مشابه انجام شده توسط  10گزارش گردید ) 

در همان منطقه و استفاده از روش مرسوم   9198و همکاران در سال 

جداسازی شده در  توکسوکارا های های گونه محلول ساکاروز میزان تخم 

 (.    9درصد گزارش گردیده است )   18محل سکونت افراد  

و   Horiuchiتوسط  2013در مطالعات تکمیلی که در سال 

با  در کشور فیلیپین و  Laguna، استان Los Bañosهمکاران در شهر 

 Sucrose centrifugalاستفاده از وسیله الک عمودی غربالگر و روش 

flotation  120های انگل کرمی از انجام گرفت، میزان جداسازی تخم  

های  درصد مربوط به تخم گونه  70نمونه خاک مورد آزمون، به میزان 

(. نتایج حاصل در مطالعات انجام شده  4بوده است )   توکسوکارا مختلف  

دهد با استفاده از الک عمودی غربالگر و اصالح نمودن روش  نشان می 

استاندارد مرسوم و متداول محلول اشباع ساکاروز، تعداد زیادی تخم  

 قابل جمع آوری و شناسایی می باشد.    توکسوکارا های  گونه 

سازد با مقایسه مطالعات انجام شده  در پایان خاطر نشان می 

های عمومی یک منطقه  خاک مکان گردد، در ارزیابی آلودگی  مشخص می 

که هر اندازه ابزار تشخیص و تفکیک آلودگی دقیق تر باشد میزان گزارش  

شیوع با درصد اطمینان باالتر و بالطبع برنامه ریزی و هدفمند سازی  

های بهداشتی در این راستا نیز با دقت بیشتر و مفیدتری  جهت فعالیت 

بررسی حاضر سریع، مقرون    اگرچه روش پیشنهادی در   انجام خواهد شد. 

به صرفه، و قابل انجام در شرایط آزمایشگاهی و غیر آزمایشگاهی  

های بیشتر و در  باشد الزم است این روش با تعداد نمونه )صحرایی( می 

 های جغرافیایی مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد.  مکان 

 سپاسگزاری

با حمایت مالی  ین مطالعه قسمتی از طرح تحقیقاتی بوده که  ا

انجام گردیده است )شناسه اخالق:  دانشگاه علوم پزشکی البرز

IR.ABZUMS.REC.1397.068 لذا از معاونت پژوهشی و ،)

کارکنان آزمایشگاه گروه  انگل شناسی و قارچ شناسی به ویژه سرکار 

این تحقیق تشکر و خانم لیال مشکی جهت همکاری در انجام 

 .گرددقدردانی می

 تعارض منافع

 .ن تعارض در منافع گزارش نشده استبین نویسندگا
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