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   توكسوكاريازيس چيست؟توكسوكاريازيس چيست؟توكسوكاريازيس چيست؟توكسوكاريازيس چيست؟

هاي حلقوي  بيماري عفوني مشترك و قابل انتقال از حيوانات به انسان است. عامل اين بيماري كرم

ي سگ)  به نام توكسوكارا كنيس( انگل روده ؛شوند ها پيدا مي ها و گربه ي سگ هستند كه عموماً در روده

  ي گربه). و توكسوكارا كتي( انگل روده

  

        چه كساني در معرض ابتال به اين بيماري قرار دارند؟چه كساني در معرض ابتال به اين بيماري قرار دارند؟چه كساني در معرض ابتال به اين بيماري قرار دارند؟چه كساني در معرض ابتال به اين بيماري قرار دارند؟

و كربه  ها و صاحبان سگ  ه شود؛ احتمال آلودگي در بچهتوكسوكارا آلودانگل هر كسي ممكن است به 

دهد كه  رصد جمعيت آمريكا وجود دارد و اين نشان ميد 9/13تر است. آنتي بادي توكسوكارا در  بيش

   اند. ها ميليون آمريكايي در معرض اين انگل بوده ده
  

        
        

        

        



  از چه راهي ممكن است مبتال شويم؟از چه راهي ممكن است مبتال شويم؟از چه راهي ممكن است مبتال شويم؟از چه راهي ممكن است مبتال شويم؟

طور اتفاقي در  هاي شما به كنند؛ شما و بچه با مدفوع دفع مي را همراه اها انگل توكسوكار ها و گربه سگ

ندرت ممكن  شويد. به ها كه حاوي تخم انگل است آلوده مي اثر دست زدن به خاك آلوده به مدفوع آن

  ي حاوي الرو انگل آلوه شوند. است مردم با خوردن گوشت نپخته

        دهد؟دهد؟دهد؟دهد؟    توكسوكاريازيس چگونه خود را نشان ميتوكسوكاريازيس چگونه خود را نشان ميتوكسوكاريازيس چگونه خود را نشان ميتوكسوكاريازيس چگونه خود را نشان مي

شوند.  اي از بيماري ندارند و هرگز بيمار نمي شوند هيچ نشانه ادي كه به توكسوكارا آلوده ميخيلي از افر

  به دو شكل ظاهر شود: يبعضي ممكن است بيماردر 

اين حالت زماني اتفاق  توكسوكاريازيس چشمي:توكسوكاريازيس چشمي:توكسوكاريازيس چشمي:توكسوكاريازيس چشمي: •

 هاي افتد كه الرو انگل وارد چشم شود؛ نشانه مي

است آن شامل كاهش بينايي و التهاب و آسيبي 

 شود. كه در شبكيه ايجاد مي

 

هاي مختلف بدن  دهد كه الرو به اندام اين شكل از بيماري زماني رخ مي توكسوكاريازيس احشايي:توكسوكاريازيس احشايي:توكسوكاريازيس احشايي:توكسوكاريازيس احشايي: •

هاي اين نوع توكسوكاريازيس شامل تب،    مانند كبد يا سيستم اعصاب مركزي مهاجرت كند؛ نشانه

 حالت خستگي، سرفه، خس خس كردن يا دل درد است.

        چه خطري دارد؟چه خطري دارد؟چه خطري دارد؟چه خطري دارد؟اري اري اري اري اين بيماين بيماين بيماين بيم

اغلب مبتاليان خطري ندارد  دردردردر

ويژه كساني  و خيلي از مردم، به

كه با تعداد كمي الرو انگل يا 

اند، ممكن  كرم نابالغ آلوده شده

اي  است متوجه هيچ نشانه

نشوند. شكل خيلي سخت 

بيماري كم است و به احتمال 

خورند،  گ و گربه را ميكنند يا چيزهاي آلوده به مدفوع س هايي كه اغلب با خاك بازي مي زياد در بچه

  افتد. اتفاق مي

 شود؟شود؟شود؟شود؟    توكسوكاريازيس چگونه منتشر ميتوكسوكاريازيس چگونه منتشر ميتوكسوكاريازيس چگونه منتشر ميتوكسوكاريازيس چگونه منتشر مي

هاي  معموالٌ توله ترين موارد آلودگي مربوط به توكسوكاراي سگ است. در حيوان در مورد انسان، بيش

الغ ها ب ي آن سرعت در روده گيرند. الرو انگل به  لد يا در زمان خوردن شير، از مادرشان ميسگ قبل از تو



شود و به اين ترتيب محيط آلوده  ها، تخم انگل همراه با مدفوع دفع مي هفتگي توله 4تا  3شود. در  مي

  گيرند. زا در تخم شكل مي اي، الروهاي بيماري هفته 4تا  2ي  شود؛ در يك دوره مي

  شود. توكسوكاريازيس مانند سرماخوردگي يا آنفلوانزا از انسان به انسان منتقل نمي

        ام، چه كاري بايد انجام دهم؟ام، چه كاري بايد انجام دهم؟ام، چه كاري بايد انجام دهم؟ام، چه كاري بايد انجام دهم؟    حتمال بدهم كه به توكسوكارا آلوده شدهحتمال بدهم كه به توكسوكارا آلوده شدهحتمال بدهم كه به توكسوكارا آلوده شدهحتمال بدهم كه به توكسوكارا آلوده شدهاگر ااگر ااگر ااگر ا

ي احتمال عفونت به پزشك مراجعه كنيد تا در صورت نياز، معاينه شويد. براي  گو در باره و براي گفت

  ي خون گرفته شود. بررسي ممكن است نياز به آزمايش باشد و نمونه

        چيست؟چيست؟چيست؟چيست؟    اين بيمارياين بيمارياين بيمارياين بيماريراه درمان راه درمان راه درمان راه درمان 

شود. درمان نوع چشمي بسيار دشوار است و معموالً  يماري با داروهاي ضدانگل درمان مينوع احشايي ب

  گيرد. به منظور سنجش ميزان آسيب وارد شده به چشم و جلوگيري از پيشرفت آن صورت مي

        توانيم از توكسوكاريازيس پيشگيري كنيم؟توانيم از توكسوكاريازيس پيشگيري كنيم؟توانيم از توكسوكاريازيس پيشگيري كنيم؟توانيم از توكسوكاريازيس پيشگيري كنيم؟    چگونه ميچگونه ميچگونه ميچگونه مي

تواند آزمايش  نزد دامپزشك ببريد؛ او ميونت توكسوكارا تان را براي پيشگيري از عف حيوان خانگي •

 كند و براي درمان و حذف انگل راهنمايي الزم را ارائه دهد.

هاي خارج از خانه، و قبل از  و انجام فعاليت تان يا هر حيوان ديگري با حيوانات خانگي پس از بازي •

 ها را با آب و صابون بشوييد. ها)، دست دست زدن به غذا( خوراكي

 ياد بدهيد.را ها براي پيشگيري از آلودگي  اهميت شستن دستها  به بچه •

اند بازي  آلوده شده ،هايي كه با مدفوع حيوانات خانگي يا ساير حيوانات ها در محيط اجازه ندهيد آن •

 كنند.

ها يا بايد دفن شود و  محيط زندگي حيوان خانگي را حداقل يك بار در هفته تميز كنيد؛ مدفوع آن •

تان را پس از تماس با  هاي دست ي قرار گيرد و در سطل زباله انداخته شود.ا يا داخل كيسه

 فضوالت بشوييد.

 خطرناك است. يآلوده و كثيفچيز ها ياد بدهيد كه خوردن خاك و هر  به بچه •

        ترين تأكيد براي پيشگيري از بيماري، شستن دست هاست.ترين تأكيد براي پيشگيري از بيماري، شستن دست هاست.ترين تأكيد براي پيشگيري از بيماري، شستن دست هاست.ترين تأكيد براي پيشگيري از بيماري، شستن دست هاست.    بيشبيشبيشبيش
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