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Abstract
Intestinal parasitic infections are among the most
important infectious diseases that are associated
with individual and public hygiene. Every year
millions of people are infected with some sort of
intestinal parasites worldwide. In Iran there are
different types of intestinal parasites that cause
economic, social, and health losses. The aim of
the cross-sectional study was to investigate the
extent of intestinal parasites present in stool
samples collected from health care centers in
Gonbad e Kavous in summer 2013. A total of
2139 samples were examined using direct (normal
saline or Lugol's solution) and formalin-ether
methods. The results were analyzed using SPSS
v.16 software. The results showed that out of
2139 individuals 31(1.45%) were infected with
parasites namely; Giardia lamblia, Entamoeba
coli , Entamoeba histolytica / Entamoeba dispar,
Hymenolepis
nana
and
Enterobious
vermicolaris.The study also showed that intestinal
parasite infection as a public health problem still
exists among a large number of people in Gonbad
e Kavous and a detailed and standard plan is
needed to control and eradicate these agents in
infected areas.
Keywords: Infection, Intestin, Parasite, Gonbad e
Kavous.

2931 شهرستان گنبد کاوس در سال

 دانشگاه آزاد،واحد ایذه، گروه زیست شناسی، مربی و عضو هیات علمی.1
 خوزستان، ایذه،اسالمی
 دانشیار گروه انگلشناسی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی.2
شهید بهشتی
 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی علوم پزشکی.3
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
، مرکز بهداشت گنبد کاوس، کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی.4
 ایران، گلستان،دانشگاه علوم پزشکی گلستان
 دانشجوی دکتری انگل شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه.5
علوم پزشکی شهید بهشتی
)1335/2/5 : تاریخ تصویب- 1333/7/23 :(تاریخ دریافت

چکیده
بیماریهای انگلی رودهای از جمله مهمترین بیماریهای عفونی
است که با بهداشت فردی و عمومی جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد و
ساالنه میلیونها نفر در دنیا به نوعی از انگلهای رودهای مبتال
میشوند در ایران نیز انواع مختلفی از انگلهای رودهای وجود
 بهداشتی و اجتماعی فراوانی،دارند که باعث زیانهای اقتصادی
 بررسی میزان آلودگیهای رودهای در،میشوند هدف از این مطالعه
نمونههای مدفوع مراجعهکنندگان به آزمایشگاه مرکزی بهداشت
 این مطالعه از نوع. میباشد1332 شهرستان گنبدکاوس در تابستان
 مقطعی میباشد و شامل نمونه مدفوع کلیه افرادی است- توصیفی
 به آزمایشگاه مرکزی بهداشت گنبد1332 که در فصل تابستان سال
 بوده و با روش2133 کاوس مراجعه نموده بودند تعداد نمونهها
 اتر مورد بررسی- مستقیم (سرم فیزیولوژی یا لوگل) و فرمالین
 نسخهSPSS قرار میگرفتند و نتایج حاصله با استفاده از نرمافزار
 در این بررسی مشخص. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت11
 از افراد مبتال به آلودگی%1/45  یعنی2133  نفر از31 گردید که
، انتا موبا کلی،انگلی هستند و این انگلها شامل ژیاردیا المبلیا
 هیمنولپیس نانا و انتروبیوس،انتاموبا دیسپار/انتاموبا هیستولیتیکا
 این مطالعه نشان داد که با توجه به.ورمیکوالریس میباشند
 هنوز عفونتهای انگلی،جداسازی و تشخیص انواع انگلها
رودهای یک معضل بهداشتی در شهرستان گنبد کاوس میباشد و
.اقدامات اساسی برای ریشهکنی این عفونتها ضروری است
. گنبدکاوس، روده، انگل، عفونت:واژههای کلیدی
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مقدمه
علیرغم ارتقاء سطح بهداشت و توسعه تکنولوژی در
عصر حاضر ،رشد بیرویه جمعیت ،وضیعت نامناسب
تغذیه از نظر کمی و کیفی ،تنوع در آب و هوا ،پایین
بودن نسبی آگاهیهای بهداشتی مردم در کشورهای
در حال توسعه از عوامل مؤثر در انتشار آلودگیهای
انگلی هستند ( .)Gabriel et al., 2005بیماریهای
انگلی رودهای از جمله مهمترین بیماریهای عفونی
هستند که با بهداشت فردی و عمومی جامعه ارتباط
مستقیمی دارند ( .)Quihua et al., 2005با وجود
تالشها و برنامهریزیهای گسترده سازمان بهداشت
جهانی ،انتشار باالی انگلهای رودهای همواره سبب
ایجاد زیانهای اقتصادی ،بهداشتی و اجتماعی شده
است ( .)Nematian et al., 2004بر اساس
آمارهای جهانی حدود سه میلیارد و پانصد هزار نفر از
جمعیت جهان ،مبتال به حداقل یک نوع از انگلهای
رودهای آلوده میباشند ( .)Saebi, 2011در ایران با
توجه به شرایط جغرافیایی و اقلیمی متفاوت،
انگلهای رودهای از شیوع متفاوتی برخوردار است.
انواع مختلفی از انگلهای رودهای انسان را آلوده
میکنند و میتواند طیف وسیعی از عالیم بالینی به
صورت اسهالهای آبکی ،تهوع و استفراغ،
دهیدراتاسیون ،دردهای شکمی و تب را ایجاد کند
( .)HazratiTappeh et al., 2011ژیاردیا المبلیا
شایعترین انگل مولد اسهال با پراکندگی جهانی است
که بیشتر کودکان  2تا  91ساله را آلوده میکند.
آلودگی با تعداد کم و با خوردن کیست انگل از طریق
آب و غذای آلوده اتفاق میافتد .عفونت ممکن است
به شکل بدون عالمت ،اسهال آبکی خفیف ،اسهال
شدید آبکی و بدبو و حجیم با نفخ و اتساع شکم ،یا
اسهال مزمن و سندرم سوء جذب تظاهر نماید
( .)Mosayebi et al., 2011انتاموبا هیستولیتیکا به
عنوان دومین عامل مرگ و میر در میان بیماریهای
انگلی شناخنه شده است .بنابراین یکی از مهمترین
علل تهدید سالمتی در انسان محسوب میشود

( .)Khedmat et al., 2011تکیاختهای بیماریزا و
غیر بیماریزای دیگری نیز هستند که به صورت
بیآزار 9در روده انسان زندگی کرده و از محتویات آن
تغذیه میکنند و به بافتهای میزبان حمله نمیکنند
( Edrisian et al., 2008; Sayyari et al.,
 .)2005; Kianian, 2007عفونتهای کرمی ممکن
است باعث بروز عوارض خطرناکی در بیمار گردد.
مواردی از انسداد رودهای ،فلج ایلئوم ،تورم کبدی،
کله سیستیت ،میوکاردیت ،عوارض ریوی و کلیوی
ناشی از استرونژیلوئیدیازیس و آبسه خارج رودهای
ناشی از اکسیور گزارش شده است ( Rasti et al.,
 .)2008در بسیاری از موارد ابتال به عفونتهای
انگلی رودهای ،به موقع تشخیص داده نشده و درمان
مناسب را در آنها با تأخیر همراه کرده است
( .)Moustafa et al., 1998گسترش مرطوب یکی
از سادهترین آزمایشهای انگلشناسی است ،گرچه
تفسیر صحیح آن نیازمند بررسی دقیق و تجربه کافی
در کار با میکروسکوپ است .این آزمایش در صورت
تازه بودن نمونه جهت یافتن تروفوزوئیت یا الرو
کرمها بسیار مفید است .روشهای تغلیظ که روی
نمونههای تازه یا حاوی نگهدارنده انجام میشود
حساستر از گسترش مرطوب برای شناسایی
کیستهای تکیاختهای و الرو و تخم کرمهاست
( .)Fritsche & Selvarangan, 2011روش تغلیظ
فرمالین اتر یک روش رسوبسازی دو مرحلهای است
که در شناسایی بیشتر کیستهای تکیاختهای و
تخمهای کرمها مؤثر میباشد ( John & Petri,
 .)2006هدف از این مطالعه ،بررسی میزان آلودگی
انگلی رودهای در نمونههای مدفوع مراجعه کنندگان
به آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان گنبد کاووس
در تابستان  9312میباشد.

1. Commensal
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مواد و روشها
این مطالعه از نوع توصیفی و به روش مقطعی و
شامل نمونه مدفوع کلیه افرادی است که در فصل
تابستان سال  9312به آزمایشگاه مرکز بهداشت گنبد
کاووس مراجعه نموده بودند .اکثر نمونههای مدفوع
بهصورت سه نوبتی با روش مستقیم (سرم فیزیولوژی
و لوگل) و فرمالین -اتر تهیه شده و توسط
میکروسکوپ نوری بررسی گردیدند .در روش
گسترش مستقیم ،مقدار کمی از نمونه مدفوع با یک
قطره سرم فیزیولوژی و لوگل بر روی الم مخلوط
شده و پس از قرار دادن یک المل بروی آن تحت
مطالعه میکروسکوپی قرار میگرفت .در روش
فرمالین -اتر نیز مقداری از مدفوع را در  91میلیلیتر
فرمالین  %91حل کرده و  7میلیلیتر از سوسپانسیون
صاف شده را پس از افزودن اتر به آن به شدت تکان
داده و به مدت  2دقیقه در  2111دور سانتریفوژ شده
و سپس به رسوب تحتانی ،لوگل افزوده و با
میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار میگرفت .نتایج
حاصله با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  97مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت ،بهطوری که در تجزیه و
تحلیل دادهها  P< 1/15معنیدار درنظر گرفته شد.
نتایج
از مجموع  2931نفر مراجعه کننده به آزمایشگاه
مرکز بهداشت شهرستان گنبد کاووس در تابستان
سال  9718 ،9312نفر مذکر ( )%71/85و  139نفر
مؤنث ( )%21/95بودند .از بین این افراد  39نفر به
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آلودگی انگلی (تکیاخته و تخم کرمها) مبتال بودند.
بیشترین میزان شیوع آلودگی مربوط به ژیاردیا المبلیا
بود ( .)%59/7پس از آن به ترتیب فراوانی نسبی
آلودگی به انتاموباکلی ( ،)%32/2انتاموبا هیستولیتیکا /
انتاموبا دیسپار ( )%1/7حائز بیشترین میزان وقوع
بودند .در بین عفونتهای کرمی ،ابتال به تخم
هیمنولپیس نانا و انتروبیوس ورمیکوالریس به میزان
 %3/2در بین نمونهها دیده شد (جدول.)9
جدول  .1جدول توزیع فراوانی آلودگی انگلی در مراجعین به
به آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان گنبد کاووس در سال
9312
نوع انگل
ژیاردیا المبلیا
انتاموبا کلی
انتاموبا هیستولیتیکا /انتاموبا دیسپار
هیمنولپیس نانا
انتروبیوس ورمیکوالریس
مجموع

درصد
59/7
32/2
1/7
3/2
3/2
911

تعداد
97
91
3
9
9
39

ابتال به عفونتهای انگلی در تیرماه  ،%25/8در
مردادماه  %35/1و در شهریورماه  %38/7دیده شد که
از نظر آماری اختالف میان آنها معنیدار نبود
(جدول 2و نمودار.)9
شیوع آلودگی انگلی در مردان  %81و در زنان
 %97گزارش گردید که از نظر آماری اختالف میان
آنها معنیدار نبود ،اما بهطور کلی ابتال به عفونتهای
انگلی بهطور چشمگیری در مردان به میزان  5برابر
بیشتر از زنان بود (جدول  3و نمودار .)2

جدول  .2توزیع نمونههای مثبت انگلی بر حسب نوع انگل به تفکیک ماه در مراجعین به به آزمایشگاه مرکز بهداشت
شهرستان گنبد کاووس در سال 9312
انگل
ماه
تیر
مرداد
شهریور

ژیاردیا المبلیا

انتاموبا کلی

انتاموبا هیستولیتیکا /دیسپار

هیمنولپیس نانا

انتروبیوس ورمیکوالریس

مجموع

درصد

5
7
5

2
2
7

-

9

-

3

-

-

-

-

9

8
99
92

25/8
35/1
38/7
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نمودار  .1درصد آلودگی انگلی بر حسب ماه در در مراجعین به به آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان گنبد کاووس در سال 9312

جدول  .3توزیع فراوانی آلودگی انگلی بر حسب جنسیت در مراجعین به به آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان گنبد کاووس در سال 9312
ماه
تیر
مرداد
شهریور
مجموع
درصد

مراجعین مذکر
551
792
517
9718
%71/87

بیماران مذکر
7
91
1
27
%83/87

مراجعین مونث
927
992
913
139
%21/91

بیماران مونث
9
9
3
5
%97/93

کل مراجعین
777
721
731
2931
%911

کل بیماران
8
99
92
39
%911

نمودار .2توزیع فراوانی آلودگی انگلی بر حسب جنسیت در در مراجعین به به آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان گنبد کاووس در سال 9312

بحث و نتیجهگیری
با توجه به شرایط اکولوژیکی و آب و هوایی استان
گلستان و وجود شرایط مناسب برای انتشار و انتقال
انواع انگلها به ویژه انگلهای رودهای ،بررسی میزان
ابتالء به بیماریهای انگلی تکیاختهای و کرمی در
ساکنین مناطق مختلف استان مثل شهرستان گنبد
کاووس ،از لحاظ پزشکی و بهداشتی به خصوص در
اجرای برنامههای پیشگیری و کنترل در سطح استان
دارای اهمیت است .نتایج بررسی حاضر نشان میدهد
که میزان آلودگی به انواع انگلهای رودهای
تکیاختهای و کرمی در  2931نفر از مراجعین به
آزمایشگاه مرکز بهداشت گنبد کاووس  39نفر در طی
سه ماه میباشد که این میزان در طی یک سال روند

فزایندهای خواهد داشت .میزان آلودگی به  3گونه
تکیاختهای رودهای  21نفر که بیشترین میزان
آلودگی مربوط به ژیاردیا المبلیا  ،97انتاموبا کلی 91
و انتاموبا هیستولیتیکا /انتاموبا دیسپار  3نفر است.
میزان آلودگی به  2گونه انگلهای کرمی رودهای،
هیمنولپیس نانا و انتروبیوس ورمیکوالریس هر کدام
یک میباشد .در این مطالعه میزان شیوع آلودگی به
تکیاختههای رودهای بیشتر از آلودگی کرمی است.
با توجه به تفاوت میزان شیوع انگل انواع انگلهای
رودهای در مطالعات محققین بر حسب منطقه و
جمعیت مورد مطالعه در کشور ما در استانهای
شمالی مثل استان گلستان با نتایج مطالعه حاضر،
میزان آلودگی به انواع تکیاختههای رودهای
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کرمی گزارش کردند (2013) Maleki et al. .در
سالهای  2117-2111بر روی بیماران مراجعهکننده
به مراکز درمانی قم بهمنظور بررسیهای انگلی
رودهای مطالعهای انجام دادند که رابطه معنیداری
بین ابتال به عفونتهای انگلی رودهای با سن ،فصل
و محل سکونت به دست آمد ولی با جنسیت رابطه
معنیدار دیده نشد ،از نظر نوع آلودگی ،ژیاردیا المبلیا
بیشترین انگل رودهای و فصل تابستان آلودهترین
فصل در این شهر بود .به نظر میرسد میزان تماس
با عامل آلودگی انگلی در ابتالء به بیماریهای انگلی
مؤثر باشد و جنس به تنهایی حداقل در همه جا تاثیر
ندارد و ضرورت بررسیهای جامعتر را میرساند.
این مطالعه نشان داد که با توجه به جداسازی و
تشخیص انواع انگلها ،هنوز عفونتهای انگلی
رودهای یک معضل بهداشتی در شهرستان گنبد
کاوس میباشد و تعیین گونههای انگلهای رودهای
با روشهای جدید مولکولی ،تشخیص ،درمان دارویی
مبتالیان و ارتقاء سطح بهداشت عمومی میتواند در
پیشگیری و کنترل این عفونتها مؤثر باشد.

بخصوص ژیاردیا بیانگر اهمیت این عوامل عفونی در
انگلشناسی پزشکی ،پزشکی بالینی و تشخیص
آزمایشگاهی به عنوان عوامل شایع عفونتهای
رودهای شایع در استان استKargar et al. .
) (2011شیوع انتاموبا هیستولیتیکا را به عنوان عامل
انگلی اصلی در نمونههای مدفوعی  %9/81تعیین
کرد (2013) Rahimi-Esboei et al. .فراوانی
انگلهای رودهای را در سالهای  81-88در مناطق
مرکزی استان مازندران را به ترتیب بالستوسیستیس
هومینیس  ،%8/9ژیاردیا المبلیا  %7/1و
استرنژیلوئیدس استرکورالیس  %9/1اعالم کردند.
 (2007) Nikmanesh et al.در تهران در سال
 9385شیوع ژیاردیا را  %2/1گزارش کردند.
 (2006) HazratiTappeh et al.در ارومیه در
سال  9381میزان آلودگی به انگلهای رودهای با دو
روش گسترش مرطوب و فرمالین اتر را %21/5
گزارش کرده است (2011) Alver .در ترکیه شیوع
انگلهای رودهای را به روشهای گسترش مرطوب و
فرمالین اتر  %37/5گزارش کرد .ژیاردیا المبلیا
 ،%38/7انتاموبا هیستولیتیکا  %2/27و انتاموبا کلی
 %5/78و هیمنولپیس نانا  %1/57بیشترین آلودگی را
داشتند (Mowlavi et al. .)Alver et al., 2011
) (2008میزان شیوع آلودگیهای انگلی رودهای در
روستائیان استان خوزستان  %25/1با یک نوع آلودگی
انگلی رودهای (پاتوژن و غیر پاتوژن) و %29/7
آلودگی تکیاختهای رودهای و  %3/8به آلودگی

سپاسگزاری
این مقاله از طرح پژوهشی مصوب دانشگاه آزاد
اسالمی واحد ایذه استخراج شده است از آقای آزادپور
مدیر پژوهشی واحد ایذه و همچنین از کارمندان
بخش انگلشناسی بیمارستان طالقانی شهرستان گنبد
کاوس ،صمیمانه تشکر و قدردانی میشود.
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