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  1383رستان قائمشهر در سال اي در شه هاي روده بررسي ميزان شيوع انگل
  3، دكتر بهزاد حيدري2، دكتر عليرضا دستوريان1دكتر شاهرخ رنجبر بهادري

 
   واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسالمي،دانشكده دامپزشكيبخش انگل شناسي، استاديار،  1
   ر واحد گرمسا، دانشگاه آزاد اسالمي،دانشكده دامپزشكي مربي، 2
   دانشگاه علوم پزشكي بابل، داخليگروه دانشيار، 3

 چكيده
گردند كه در اين   يكي از مشكالت عمده بهداشتي محسوب ميحال توسعه هاي انگلي به ويژه در كشورهاي در آلودگي :سابقه و هدف

بنابراين هدف از . باشد ميان كشور ما به علت موقعيت جغرافيايي و آب و هواي مناسب و شرايط زيستي و فرهنگي حائز اهميت مي
 .دوب ئمشهر اي در افراد شهري و روستايي ساكن در شهرستان قا هاي روده مطالعه حاضر، بررسي ميزان شيوع انگل

)  نفر1697( نفـر ساكن شهر و بقيه 4898كه از اين تعداد )  مرد3021 زن و 3574( نفر 6595روي تحقيق فوق : روش بررسي
 از افراد فوق بطور تصادفي تهيه و سپس 1383هاي مدفوع در سال  نمونه. ساكن روستاهاي اطراف قائم شهـر بودند، انجام پذيرفت

آناليز  دو نتايج حاصله با روش آماري كاي. روش مستقيم و فلوتاسيون مورد بررسي ميكروسكوپي قرار گرفتهاي اخذ شده به  نمونه
  . شد

 و  ياخته  به تك%8/2كه از اين تعداد ) %4/8(اي بودند  هاي انگلي روده  نفر دچار آلودگي557مطالعه،   فرد مورد6595از : : هايافته
شيوع آلودگي انگلي در ). %8/32(بيشترين ميزان شيوع آلودگي مربوط به ژيارديا المبليا بود .  بودنداي آلوده  نيز به كرمهاي روده7/5%

 از افراد روستايي به انواع %6/10. دار نبود گزارش گرديد كه از نظر آماري اختالف ميان آنها معني% 9و در زنـان % 9/7مـردان 
دار بود   بود كه با توجه به مطالعات آماري اين اختالف معني%7/7راد شهري اين ميزان هاي انگلي مبتال بودند، در حاليكه در اف آلودگي

)001/0p<.(  
 فيلتراسيون ،ياخته ژيارديا المبليا در بيشترين ميزان قرار داشت با توجه به اينكه در منطقه مورد بررسي آلودگي به تك: گيرينتيجه

هاي انگلي در  ضمن بررسي فوق نشان داد كه ميزان شيوع آلودگي در. گردد وصيه ميآب آشاميدني جهت جلوگيري از انتقال آلودگي ت
گردد كه به منظور كنترل و پيشگيري از آن   باشد بنابراين توصيه مي داري نسبت به جمعيت شهري باالتر مي افراد روستايي بطور معني

   .آموزش عمومي و ارتقا سطح بهداشت در منطقه انجام پذيرد
  .اي، شيوع، سن، جنس، شهرستان قائمشهر هاي روده انگل :كليديواژگان 

  

  1مقدمه
در حال حاضر در جهان به ويژه در كشورهاي در حـال توسـعه         
آلودگيهاي انگلي يكي از مشكالت عمـده بهداشـتي محـسوب           

و طبق گزارش سـازمان بهداشـت جهـاني قريـب بـه             ) 1(شده  
اشند كـه در ايـن      ب دوسوم جمعيت دنيا به نوعي انگل آلوده مي       

                                                 
  ، شناسي دانشگاه آزاد اسالمي، دانشكده دامپزشكي، بخش انگلگرمسار، : آدرس نويسنده مسئول

  )  email: bahadory_2000@yahoo.com( شاهرخ رنجبر بهادريدكتر 
  4/5/1384: تاريخ دريافت مقاله
  10/9/1384 :تاريخ پذيرش مقاله

اي و بخـصوص آسـكاريس و ژيارديـا داراي           ميان انگلهاي روده  
در ايران نيز به سبب موقعيـت       ). 2-5(بيشترين ميزان هستند    

جغرافيايي، آب و هـوا، وسـعت زيـاد و خـصوصيات زيـستي و               
وجـود  هاي مختلف    فرهنگي، محيط مناسبي براي فعاليت انگل     

كنتـرل عوامـل فـوق      با توجـه بـه اينكـه شـناخت و           ). 4(دارد  
هـاي انگلـي در نـواحي        مستلزم بررسي اپيدميولوژيك آلـودگي    

باشد بنابراين ضرورت تحقيق فـوق احـساس         مختلف كشور مي  
با توجه به نوع مواد غذايي مورد استفادة مـردم منطقـه       . گرديد
و همچنين رواج صنعت كـشاورزي      ) اغلب سبزيجات خام  (فوق  
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سـب جهـت سـير تكـاملي        و دامپـروري و نيز آب و هـواي منا        
رسـيد   انگلها، وجود آلودگي در منطقه مذكور محتمل بنظر مي        

در اين تحقيق عـالوه بـر بررسـي ميـزان شـيوع انگلهـاي               ). 6(
اي، ارتباط عوامل گوناگون از قبيل سن، جنس و برخي از            روده

عوامل جغرافيايي نيز تا حد امكان مـورد بررسـي قـرار گرفتـه              
  .است

  

  مواد و روشها
آوري اطالعـات موردنيـاز بـا       از بررسيهاي مقدماتي و جمع    پس  

 زن و   3574( نفـر    6595 موردنياز     حجم نمونه  ،روشهاي آماري 
تعيين گرديد كه با توجـه بـه نـسبت جمعيـت، از     )  مرد 3021

،  نفـر  1697(ساكن شهر و بقيه     %) 74( نفـر   4898اين تعداد     
هـاي   نـه ساكن روستاهاي اطراف قائم شهـر بودنـد و نمو        ) 26%

 بصورت تصادفي از مناطق مختلف      1383مدفوع در طول سال     
توزيع نـسبي سـن     . جغرافيايي شهرستان قائمشهر تهيه گرديد    
ــود  ــدين ترتيــب ب ــراد مــورد مطالعــه ب   ،%5/32 ســال 0-9: اف

، %7/11 سال 30-39، %9/15 سال 20-29، %16 سال 19-10
  %. 9/13 سال 50و باالتر از % 8/9 سال 49-40

گيري مدفوع كه بـرروي آن شـماره         ي مخصوص نمونه  ها قوطي
مخصوص فرد چسبانيده شده بـود در جمعيـت مـورد مطالعـه             
توزيع شده و پس از آموزش الزم جهت تهيه نمونـه بـه افـراد،               

ســپس . آوري و بـه آزمايـشگاه ارسـال گرديـد     هـا جمـع   نمونـه 
ــه ــوبي    نمون ــستقيم  و روش رس ــسترش م ــه دو روش گ ــا ب ه
در روش گـسترش  . د بررسـي قـرار گرفتنـد      اتـر مـور    -فرمالين

مستقيم، مقـدار كمـي از نمونـه مـدفوع بـا يـك قطـره سـرم                  
فيزيولوژي بر روي الم مخلوط شده و پـس از قـرار دادن يـك               

در . گرفت المل بر روي آن تحت مطالعه ميكروسكوپي قرار مي         
ليتـر    ميلـي  10 اتر نيز مقداري از مـدفوع را در          -روش فرمالين 

ليتـر از سوسپانـسيون صـاف      ميلي7حل كرده و   % 10فرمالين  
شده را پس از افزودن  اتر به آن به شدت تكان داده و به مدت                

 دور سـانتريفوژ شـده و  سـپس بـه رسـوب              2000 دقيقه در  2
تحتاني، لوگل افـزوده و بـا ميكروسـكوپ مـورد بررسـي قـرار                

درمورد انتروبيوس ورميكـوالريس نيـز از روش نـوار          . گرفت مي
افـزار   نتـايج حاصـله بـا اسـتفاده از نـرم          . تفاده گرديد چسب اس 

SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت دو آماره كاي و.  
  

  ها يافته
 نفر مورد بررسي    6595 ، فوق در شهرستان قائمشهر    مطالعه در

هـاي انگلـي      نفر دچار آلودگي   557قرار گرفتند كه از بين آنها       

نيـز بـه    % 7/5 و    ياخته ك به ت  %8/2 از اين تعداد     .)%4/8(بودند  
بيشترين ميـزان شـيوع آلـودگي       . اي آلوده بودند   هاي روده كرم

 پـس از آن بـه ترتيـب         .)%8/32(مربوط به ژيارديا المبليا بـود       
، )%3/30(فراواني نسبي آلودگي به انتروبيـوس ورميكـوالريس         

حـائز  ) %7/11(و هيمنولپيس نانا    ) %3/20(تريكواسترونژيلوس  
حـداكثر فراوانـي نـسبي ژيارديـا        . وقوع بودنـد  بيشترين ميزان   

 50المبليا در دهة دوم زندگي و حداقل آلودگي پس از سنين            
سالگي مـشاهده گرديـد امـا درمـورد آلـودگي بـه انتروبيـوس               

الزم بـذكر  . ورميكوالريس عمدتاً در سه دهـة اول زنـدگي بـود     
اي در    افـراد مبـتال بـه انـواع آلودگيهـاي روده           %6/48است كه   

 سـال گـزارش     20 سال و بقيه باالتر از       20ههاي سني زير    گرو
و حـداقل آن در     %) 5/11(حداكثر آلودگي در دهة دوم      . گرديد

  ). 1جدول (بود %) 1/6(دهة پنجم زندگي 
گـزارش  % 9و در زنــان     % 9/7شيوع آلودگي انگلي در مـردان      

البتـه  . دار نبود  گرديد كه از نظر آماري اختالف ميان آنها معني        
داري ميـزان آلـودگي در        مورد ژيارديا المبليا به طور معنـي       در

  ). >0001/0p(مردان بيشتر از زنان بود 
فراواني آلودگي انگلي در شهر و روستاهاي اطـراف شهرسـتان            

هاي احتمالي بهداشتي در    ائمشهر نيز به عنوان يكي از شاخص      ق
گـردد   همـانطور كـه مـشاهده مـي       . آورده شده اسـت    2جدول  

 افــراد روســتايي بــه انــواع آلودگيهــاي انگلــي مبــتال  از6/10%
باشد و    مي %7/7هستند، در حاليكه در افراد شهري اين ميزان         

دار اســت  بــا توجــه بــه مطالعــات آمــاري ايــن اخــتالف معنــي
)001/0p< .(داري نيــز بــين شــيوع  درضــمن اخــتالف معنــي

نژيلوس و روآلــودگي بــه انتروبيــوس ورميكــوالريس، تريكواســت
  .پيس نانا در افراد شهري و روستايي وجود داردهيمنول

  

 فراواني مطلق و نسبي آلودگي انگلي برحسب -2جدول 
  #در شهرستان قائم شهرو محل سكونت جنسيت 

  انگل  محل سكونت  جنسيت
  شهر  روستا  زن  مرد

  جمع

)9/32(183  )4/8(47)4/24(136*)2/14(79)7/18(104 ژيارديا المبليا
انتروبيوس 

كوالريسورمي  
85)3/15( 84)1/15( 113)3/20(56)1/10(* 169)3/30(

)3/20(113  *)4/7(41 )9/12(72 )6/12(70  )7/7(43ريكواسترونژيلوست
 )7/11(65  *)7/4(26  )7(39  )9/5(33  )7/5(32 هيمنولپيس نانا
  )1/4(23  )8/1(10  )3/2(13  )1/3(17  )1/1(6 استرونژيلوئيدس
  )4/0(2  0  )4/0(2  0  )4/0(2 ديكروسليوم
  )2/0(1  )2/0(1  0  )2/0(1  0 تريكو سفال

  )2/0(1  0  )2/0(1  0  )2/0(1 تنيا
)100(557*)5/32(181)5/67(376 )51(284 )49(273  جمع

  )>05/0p(گروه تفاوت آماري معني داري وجود داشت دو بين  *
  دهستن اعداد داخل پرانتز معرف درصد #
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  بحث

 از افــراد مــورد مطالعــه در شهرســتان %4/8بررســي فــوق  در
اي بودند كه البتـه      مشهر دچار آلودگي به انواع انگلهاي روده      قائ

ميزان شيوع آلودگي در جمعيت مردان و زنان يكسان بـود امـا       
داري بيــشتر از  ميــزان فــوق در افــراد روســتايي بطــور معنــي 

ساير مطالعات انجـام گرفتـه در شـهرهاي         . جمعيت شهري بود  
گي در كودكـان    مجاور مانند بابل نيز نشان داد كه ميزان آلـود         

و ) 4 (%5/28 در مــدارس ابـتـدايــي       ،)7 (%22مهـدكـودك  
بنـابراين  . ده اسـت  شـ گـزارش   ) 8 (%9/26دختران دبيرستاني   

اي در   شود ميزان شيوع انگلهـاي روده      همانطور كه مشاهده مي   
باشـد كـه    مطالعات فوق در مقايسه با تحقيق حاضر بيشتر مـي       

وه سني افراد مورد بررسـي      تواند مربوط به گر    علت امر فوق مي   
 در  .باشد كه عمدتا در گروه سني زير بيست سـال قـرار دارنـد             

بررسيهاي انجام گرفته در سـاير منـاطق كـشور نيـز در گـروه               
بطورمثال در كودكان   . باشد سني فوق ميزان آلودگي بيشتر مي     

اي   سالة شهرستان اراك ميزان آلودگي به انگلهاي روده        1 -13
در تحقيـق ديگـري كـه در        ). 3(يده اسـت     گزارش گرد  3/42%

آموزان دورة ابتدايي منطقه آبسرد دماوند صورت گرفـت،          دانش
در تحقيق حاضر   ). 9(اي بودند     آنها آلوده به انگلهاي روده     69%
 از افراد مبتال در گروه سني زير بيـست سـال قـرار              %6/48نيز  

داشتند كه در سنين فوق با توجـه بـه رعايـت كمتـر مـوازين                
هـايي   بازي كودكان و تجمع آنها در محيط داشتي و نيز خاك   به

خواهـد  هاي انگلي بيـشتر      چون مدارس، احتمال وقوع آلودگي    
كننـده بـه     روي مـادران مراجعـه     در بررسي ديگري كه بـر     . بود

مراكز بهداشتي شهرستان اراك صورت گرفت ميزان آلودگي به         
ان آلودگي  كه ميز ) 10( گزارش گرديد    %7/13اي   انگلهاي روده 

  الزم به ذكر . با نتايج حاصله از تحقيق حاضر مطابقت دارد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

است كه در بررسي انجام شده بيشترين ميزان شـيوع آلـودگي            
كه نتيجه حاصله با آمـار     ) %8/32(مربوط به ژيارديا المبليا بود      

و همچنين نتايج   ) 11(شده از سازمان بهداشت جهاني       منتشر
 و  2،3،4،8،9(ر مطالعـات انجـام شـده در ايـران           حاصله از ساي  

هـاي ژيارديـا     بـا توجـه بـه اينكـه كيـست         . همخواني دارد ) 12
توانند حتـي ماههـا در خـارج از بـدن            مي) مرحله مقاوم انگل  (

انسان زنده بمانند و انتقال آلودگي عمدتا از طريق آب صـورت            
ب بنابراين رعايـت بهداشـت و اسـتفاده از آ         ) 13،16(گيرد   مي

ــيه    ــودگي توص ــشگيري از آل ــت پي ــتي جه ــاميدني بهداش آش
   .گردد مي

ــودگي ــه انتروبيــوس   در ميــان آل ــودگي ب هــاي كرمــي نيــز آل
ورميكوالريس شايعترين بود كه اين ميزان شيوع بـا توجـه بـه             

در بررسـي انجـام     . باشـد  سهولت انتقال انگل فوق، محتمل مي     
ناحيـه از   اي در سـه      شده در تركيـه نيـز شـيوع انگلهـاي روده          

بود و يازده گونه انگل جدا گرديـد كـه          % 2/37منطقه سيواس   
ورميكوالريس بيشترين درصـد     در اين بين ژيارديا و انتروبيوس     

داري در گـروه     را داشتند و بيشترين ميزان آلودگي بطور معني       
البته در مطالعه انجام شده در      ). 5( سال باالتر بود     7-15سني  

گزارش شد كه البتـه هيچكـدام از         %9/6مالزي ميزان آلودگي    
مبتاليان عاليم بـاليني نداشـتند و بيـشترين ميـزان آلـودگي             

بيشترين ميزان آلـودگي نيـز      . ورا بود كتري وريسكمربوط به تري  
در بررسـي انجـام   ). 15( سال ديده شـد  16-30در گروه سني  

ــه انتروبيــوس   شــده در دانــش ــودگي ب آمــوزان تايلنــد نيــز آل
در بـاالترين ميـزان قـرار داشـت و در           %) 5/15(ورميكوالريس  

ــسران   ــودگي پ ــران % 8/46مجمــوع آل ــزارش % 8/38و دخت گ
در بررسي حاضر ميزان آلودگي تقريبا در مـردان         ). 16(گرديد  

روي  و زنان يكسان بود درصورتيكه در مطالعات انجام شده بـر          

  توزيع فراواني مطلق و نسبي آلودگي به انگلهاي روده اي بر حسب سن در افراد در شهرستان قائم شهر -1جدول 

  سن
  )سال(

موارد 
آزمايش 
 شده

  ژيارديا
 المبليا

انتروبيوس 
 ورميكوالريس

استرونژيلوئيدس ناناهيمنولپيس تريكواسترونژيلوس
 استركوراليس

 ديكروسليوم
 

 تريكوسفال
 

 تنيا
 

 كل موارد

0–  9  2145  52)4/2(* 84)9/3(  10)5/0(  8)4/0(  15)7/0(  1)04/0(  0  0  170)8(  
19-10  1059  71)7/6(  39)6/3(  10)9/0(  0  0  1)09/0(  0  1)09/0(  122)5/11(  
29-20  1050  20)9/1( 23)2/2(  10)9/0(  33)1/3(  0  0  0  0  86)2/8(  
39-30  772  13)7/1( 15)9/1(  22)8/2(  8)1(  4)5/0(  0  0  0  62)8(  
49-40  650  24)7/3( 4)6/0(  0  8)2/1(  4)6/0(  0  0  0  40)1/6(  

50 > 919  3)3/0(  4)4/0(  61)6/6(  8)9/0(  0  0  1)1/0(  0  77)4/8(  
  )4/8(557  )01/0(1  )01/0(1  )03/0(2  )3/0(24  )1(65  )7/1(113  )6/2(169 )8/2(183  6595 جمع

 اعداد داخل پرانتز معرف درصد هستند*
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) 4(و نيز مـدارس ابتـدائي   ) 7(ها  كودكان حاضر در مهدكودك   
داري در پـسران     داد كه ميزان آلودگي بطـور معنـي       بابل نشان   

تحقيـق انجـام گرفتـه در هـائيتي         . باشـد  بيشتر از دختران مي   
بيـشتر  %) 4/38(ايي  نشان داد كه شيوع آلودگي در افراد روست       

داري بـين آلـودگي بـا     بود و ارتباط معني   %) 30(از افراد شهري  
  ). 17(سن و جنسيت مبتاليان وجود نداشت 

اي  اري نشان داد كه ميزان آلودگي به انگلهاي روده        مطالعات آم 
در بررسي حاضر در افراد روستايي بيـشتر از جمعيـت شـهري             

در بررسي ضياعلي و مـسعود نيـز در كرمـان نـسبت             . باشد مي
و در ساكنين شهر كرمـان  % 3/53آلودگي در ساكنين روستاها  

ر كـه د  ) 1(داد   داري را نشان مـي     بود كه اختالف معني   % 8/48
مجموع نامناسب بودن آب آشاميدني برخي از روستاها، كمبود         

ــاك و     ــا خ ــشتر ب ــاس بي ــتي، تم ــاهي و بهداش ــسهيالت رف ت
محيطهاي آلوده مرتبط با مشاغل روستائي، پايين بودن سـطح          
آگـاهي و خانوارهــاي پرجمعيــت از عوامــل مــوثر احتمــالي در  

  . هاي انگلي هستند افزايش ميزان آلودگي
اي در شهرسـتان قائمـشهر       آلودگي انگلـي روده   بهرحال ميزان   

نسبت به نتايج از تحقيقات انجام شده در شـهرهاي اطـراف در      
توانـد   دهد كه علت آن مي     ساليان گذشته سير نزولي نشان مي     

ناشي از افـزايش سـطح فرهنگـي و بهداشـتي جوامـع اعـم از                
شهري و روستايي در ساليان اخير و همچنين افـزايش ميـزان            

 ضدانگلي به خصوص در     ردم و نيز استفاده از داروهاي     آگاهي م 
  . باشدسطح روستاها
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