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چکیده
مقدمه:آلودگ��ی هــای انگل��ی روده ای بــه عن��وان یک��ی از مهــم تری�نـ مش��کالت بهداشتــی و اقتص��ادی ب��ه شـ�مار رفت��ه و میلیــون هــا انســان را
در بســیاری از نقــاط دنیــا بخصــوص در کشــورهای در حــال توســعه درگیــر کــرده انــد .از مهــم تریــن راه هــای کنتــرل و پیشــگیری ایــن بیمــاری
هــا ،بررســی اپیدمیولوژیــک و شــناخت فاکتورهــای محیطــی و اجتماعــی مرتبــط بــا آن مــی باشــد .ایــن مطالعــه بــه بررســی فراوانــی آلودگــی
هــای انگلــی روده ای طــی  ۵ســال گذشــته در شهرســتان دشتی(اســتان بوشــهر) انجــام شــده اســت.
روش اجــرا :ایــن مطالعــه توصیفــی – تحلیلــی بــر روی 1661فــرد مبتــا بــه آلودگــی انگلــی روده ای شهرســتان دشــتی انجــام گرفــت .بــا
هماهنگــی انجــام شــده گــروه انــگل شناســی پزشــکی شــهید صدوقــی یــزد بــا مراکــز بهداشــت درمانــی شــهید الیــاس احمــدی و بیمارســتان
زینبیـ�ه شهرس��تان دش��تی اطالع��ات ذخی��ره ش��ده بیماــران از دفات��ر آزمای��ش مدف��وع اس��تخراج و سپــس بااس��تفاده از نــرم افــزار spss18
مــورد آنالیــز قرارگرفــت.
یافتــه هــا :یشــترین آلودگــی انگلی97/7درصــد در  ۱۶۶۱مـ�ورد مبتـلا ،بـ�ه ترتیـ�ب مربـ�وط بـ�ه آنتامباهیسـ�تولیتکا 44/1درصــد  ،ژیاردیــا
30/3درصــد ،آنتامبــا کلــی 16/5درصــد  ،کیلوماســتیکس مســنیلی 6/8درص��د م��ی باش��د .فراوانــی گونــه هــای مختلــف انگلــی در طــول دوره
مطالعــه بــا یکدیگــر تفــاوت معنــاداری( )p>0.001دارد.
نتیجــه گیــری :ب��ا توج��ه ب��ه گزــارش ه��ای ثب��ت ش��ده از عفون��ت هـ�ای انگلـ�ی روده ای در مراکــز آزمایشــگاهی بیمارســتان و مراکــز بهداشــتی
درمان��ی شهرس��تان دش��تی ،الزم��ه ی پیشــگیری از آلودگ��ی ه��ای انگل��ی روده ای  ،آم��وزش بهداش��ت بـ�ه ویـ�ژه ب��رای آنتامبــا هیس��تولیتکا بــا
فراوانــی  ۷۳۲نفـ�ر توصیـ�ه مـ�ی شـ�ود.
کلمات کلیدی :فراوانی  ،آلودگی انگل های روده ای ،شهرستان دشتی
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و در  80کیلومتــری اســتان بوشــهر قــرار دارد .موقعیــت جغرافیایــی
مقدمه
بیمارســتان و مرکــز بهداشــت درمانــی شهرســتان ســبب ارجــاع افــراد
آلودگــی بــه انــگل هــای روده ای بــا انتشــار جهانــی از مهــم تریــن
منطقــه بــه بیمارســتان و مرکــز درمانــی شهرســتان شــده اســت .ایــن
مشــکالت بهداشــتی و اقتصــادی ،میلیــون هــا انســان در اغلــب نقــاط
مطالعهــ ب��ا هــدف بررس��ی فراوان��ی آلودگــی ه�اـی انــگل روده ای طــی
دنیــا مــی باشــد .ایــن آلودگــی هــا امــروزه همچنــان از مشــکالت
 5س��ال گذش��ته شهرستــان دشـ�تی انجــام شــده اســت.
مهــم بهداشــتی کشــورهای در حــال توســعه بشــمار مــی رود( .)۱در
جهــان بیــش از  3/۵میلیــارد نفــر بــه آلودگــی هــای انگلــی روده ای روش کار
آلــوده هســتند کــه از ایــن تعــداد 450میلیــون نفــر بــه شــکل بالینــی ایــن مطالعــه توصیفــی _تحلیلــی بــوده کــه بــا هماهنگــی گــروه انــگل
و عالمــت دار بــه بیمــاری مبتــا مــی شــوند( .)2حــدود  51میلیــون شناســی پزشــکی شــهید صدوقــی یــزد بــا مرکــز بهداشــت درمانــی
مــرگ هــای اتفــاق افتــاده در جهــان 39،میلیــون مــرگ مربــوط بــه شهرســتان دشــتی بــر روی  1661بیمــار مبتــا بــه آلودگــی انگلــی
کشــورهای در حــال توســعه مــی باشــد 16 .میلیــون مــرگ و میــر هایی روده ای طــی ســال هــای 1389تــا  1393کــه بــه بیمارســتان و مرکــز
کــه ســاالنه در کشــور هــای در حــال توســعه رخ مــی دهــد مربــوط بــه بهداشــت درمانــی شهرســتان دشــتی مراجعــه کــرده بودنــد و بــه روش
بیمــاری هــای عفونــی و انگلــی مــی باشــد( .)3انگـــل هـــای روده ای مس��تقیم تش��خیص داده شــدند ،انج��ام ش��د .پرونــده هــاي بیمــاران
معمـــوال از دو طريـــق مـــستقيم و غيـر مـستقيم از منبــــع آلودگي به بررسـ��ی و اطالعـ��ات الزم شاــمل تعــداد افــراد مثبــت بــه عفونــت هــای
ميزبــان منتقــل مي شــوند .انتقـــال مـــستقيم در اثــر تماس ميزبان بـــا انگلـ�ی ،جنـ�س ،سـ�ال ،فصـ�ل و نـ�وع انـ�گل از پرونـ�ده هـ�ا اسـ�تخراج شـ�د
منبـــع آلـــودگي صـــورت مـــي گيـــرد مانند آلودگي انســان به شــپش ،و ســپس اطالع��ات .توســط نــرم افــزار  spss18مــورد تجزیــه و تحلیــل
تريكومونـ��اس و كرمــ�ك ،در انتقــال غيــر مســتقيم نيــز عوامــل واســطه قــرار گرفــت .در ایــن مطالعــه بــرای داده هــای توصیفــی از فراوانــی
دخالـــت دارنـــد كــه مهــم تريــن آنهــا شــامل ميزبانــان واســط ،آب ،و میانگیــن و انحــراف معیــار و بــرای بیــان متغیــر هــای تحلیلــی از
خـ�اك ،هـ�وا ،مـ�واد غذايـ�ي و ناقليـ�ن مـ�ي باشـ�ند( .)4آلودگــی هــای آزمــون آمــاری  Test-Tو کای دو اســتفاده شــده اســت.
انگلــی روده ای بــا انتشــار گســترده خــود بــه عللــی از قبیــل ســوء
تغذیــه ،بــی ســوادی ،ازدیــاد بــی رویــه ی جمعیــت ،فقــدان تســهیالت
یافته ها
بهداشــتی ،فقــر اقتصــادی و ده هــا عامــل دیگــر ،بــار قابــل توجهــی بــه
میانگیــن ســنی افــراد آلــوده بــه بیمــاری هــای انگلــی در ایــن مطالعــه
جوامــع انســانی تحمیــل مــی کننــد و بــه شــدت ســامتی انســان هــا را
 22.4±5.32ســال بود.بــر اســاس نتایــج جاصــل از ایــن مطالعــه
تهدیــد مــی کننــد( .)5در بیــن آلودگــی هــای انگلــی روده ای آنتامبــا
بیشــترین افــراد آلــوده بــه انــگل هــای روده ای موجــود در شهرســتان
هیســتولیتکا و ژیاردیــا از مهــم تریــن تــک یاختــه هــای بیمــاری زا مــی
دشــتی اســتان بوشــهر ،در رده ی ســنی کمتــر از  15ســال قــرار
باشــند .آنتامبــا هیســتولیتکا و ژیاردیــا شــایع تریــن انــگل هــای روده
داشــتند .ایــن میــزان بــا افزایــش ســن رابطــه ی عکــس داشــته و
ای جــدا شــده از مدفــوع در ایــران مــی باشــد (6و7و .)8در ایــران نیــز
فراوانــی آن در ســنین باالتــر کاهــش مــی یابــد(.)0.032=p
آلودگــی هــای انگلــی روده ای از اهمیــت ویــژه ای برخوردارنــد و یکــی
از معضــات مهــم بهداشــتی بشــمار مــی رود .فراوانــی آلودگــی هــای در مطالعــه حاضــر از مجمــوع  1661مبتــا بــه آلودگــی هــای انگلــی
انگلــی روده ای بــه عواملــی از قبیــل بهرمنــدی از آب لولــه کشــی ،روده ای مختلــف بــه ترتیــب مربــوط بــه آنتامبــا هیســتولیتکا 732
زهکشــی چــاه هــا ،احــداث سیســتم تصفیــه فاضــاب ،برنامــه هــای نفر(44/1درصدــ) ،ژیاردیــا 502نفر(30/3درص�دـ) ،آنتامباکلــی274
گســترده آمــوزش و بهداشــت ،تاثیــر رســانه هــا در ارتقــاء ســطح نفر(16/5درصـ�د) و کیلوماســتیکس مســنیلی113نفر(6/8درصد) مــی
بهداشــت ،دسترســی بــه مراکــز بهداشــت درمانــی و غیــره بســتگی باشــد در حالیکــه فراوانــی مبتالیــان بــه آلودگــی هــای انگلــی روده
دارد .برخــی آلودگــی هــای انگلــی روده ای در کشــور طــی ســال هــای ای هیمنولپــس نانــا  18نفر(1/1درصــد) ،تریکومونــاس هومینیــس 14
اخیــر در مناطــق شــهری و روســتایی بــه دلیــل ارتقــا ء ســطح بهداشــت نفر(0/8درصدــ) و انتربیــوس ورمیکوالریــس  7نفر(0/4درصــد) ناچیــز
کاهــش چشــمگیری داشــته اســت .بــا توجــه بــه خصوصیــات متفــاوت بدســت آمــد .در واقــع نمــودار  1بیانگــر ایــن اســت کــه  97/7درصــد
اکولوزیــک  ،اجتماعــی  ،اقتصــادی  ،فرهنگــی  ،اجتماعــی ابتــا بــه تجمــع پراکندگــی بیــن گونــه هــای انگلــی آنتامبــا هیســتولیتیکا ،ژ
عفونــت هــای انگلــی روده ای در مناطــق مختلــف ایــران متفــاوت مــی یاردیــا ،آنتامبــا کلــی و کیلوماســتیکس مســنیلی بــوده اســت و بقیــه
باشــد(11و10و .)9از مهــم تریــن راه هــای کنتــرل و پیشــگیری ایــن آلودگــی هــای انگلــی ســهم کمتــری حــدود  0/023درصــد را شــامل
بیمــاری هــا ،بررســی اپیدمیولوژیــک و شــناخت فاکتورهــای محیطــی مــی شــوند ..بررســی هــای انجــام شــده نشــان مــی دهــد کــه شــایع
و اجتماعــی مرتبطــ ب��ا آن م��ی باشــد .شهرســتان دشــتی در جنــوب تریــن آلودگــی هــای انگلــی مربــوط بــه آنتامبــا هیســتولیتکا44/1درصد
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دوره  ،17شامره  ،59زمستان 15-21 1393
و ژیاردیا30/3درصـ�د بودنــد .در مجمــوع ،فراوانــی آلودگــی انگلــی
برحســب جنســیت در طــول ســال هــای  89تــا  93زنــان 640
نفر(39درصــد) و مــردان 1021نفــر (61درصــد) مبتــا بودنــد .کــه بیــن
جنســیت ،ســال و فصــول طبــق نمودارهــای  2تــا 4اختــاف معنــی
داری وجــود داشــت(.)p>0.001

بحث
مطالعــه حاضــر نشــان مــی دهــد کــه  1661مبتــا بــه آلودگــی هــای
انگل��ی روده ای مختل��ف کــه بــه آزمایش��گاه ه��ای مرکـ�ز بهداشــت
درمانــی شــهید الیــاس احمــدی وبیمارســتان زینیبــه دشــتی مراجعــه
نمودند،کــه  97/7درصـ�د از کل آلودگــی هــا مربــوط بــه آلودگــی
هــای انگلــی ،آنتامبــا هیســتولیتکا بــا 44/1درصــد  ،ژیاردیــا بــا /3
30درصـ�د ،آنتامباکلــی بــا 16/5درصــد و کیلوماســتیکس مســنیلی بــا
6/8درص��د آلودگــی بــود ،کــه مهمتریــن عوامــل بیمــاری زای انگلــی در
ایــن منطقــه مــی باشــند 2/3 .درصــد از ســایر آلودگــی هــای انگلــی
روده ای دیگــر مربــوط بــه هیمنولپــس نانا(1/1درصـ�د) ،تریکومونــاس

هومینیــس (0/8درص��د) و انتربیــوس ورمیکوالریس(0/4درصــد) بــود
ک��ه فراوان��ی آنهـ�ا بسیــار ناچیــز بــود .همچنیــن فراوانــی آلودگــی انگلــی
برحســب جنســیت  ،ســال ،فصــول  ،زنان39درصــد و مــردان 61درصــد
 ،در ســال 1392بیشــترین و ســال 1393کمتریــن مــوارد ابتــا بــه
بیمــاری را داشــتند مــوارد ابتــا بیشــتر در فصــل پاییــز بــود درحالــی
کــه کمتریــن مــوارد ابتــا در فصــل زمســتان بــود .مطالعاتــی کــه
در کشــور چیــن و برزیــل انجــام شــد بیشــترین فراوانــی آلودگــی
آنگلــی روده ای در چیــن مربــوط بــه آســکاریس  47درصــد و برزیــل
 70درصــد جمعیــت مبتــا بــه ژیاردیــا بودنــد(13و .)12در کشــور
ایــران بیشــترین و شــایع تریــن آلودگــی هــای انگلــی جــدا شــده از
مدفــوع بیمــاران بــه ترتیــب آســکاریس(نماتود) ،ژیاردیــا و آنتامبــا
هیســتولیتیکا مــی باشــد فراوانــی آلودگــی آنگلــی روده ای در قســمت
هــاي مختلــف كشــور متغيــر مــی باشــد .بــه طــوري كــه در شــهركرد
 22/4درصــد ،مازنــدران  21/9درصــد ،آمــل  65/5درصــد ،اردبیــل
7/27درصــد و در طبــس  32/2درصــد گــزارش شــده اســت(15و.)14
طبــق مطالعاتــی کــه توســط ترانــه و جعفــر در شهرســتان فریــدون
کنار(مازنــدران) صــورت گرفــت فراوانــی آلودگــی هــای آنگلــی روده
ای بــه طــور کلــی در روســتا هــا  28/39درصــد و در شــهرها 23/8
بــود ( .)16در مطالعــات اربابــی و طــاالری کــه بیــن دانشــجویان علــوم
پزشــکی کاشــان صــورت گرفــت  59/4درصــد پســران و  40/6درصــد
دختــران کــه ابتــا جنــس مذکــر بــه مونــث زیادتــر بــود و همچنیــن
بیشــترین آلودگــی هــای انگــی مربــوط بــه ژیاردیــا  14/6درصــد،
آنتامبــا هیســتولیتیکا  3/5درصــد بــود ( .)1مطالعاتــی درشــهر تهــران
توســط اخالقــی و همــکاران بــر روی فراوانــی آلودگــی آنگلــی روده
ای انجــام گرفــت کــه بشــترین الودگــی انگلــی بــه ترتیــب مربــوط
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بــه بالستوسیســتیس هومینیــس  12/8درصــد ،یــدا مبابوچلــی 9
درصــد ،آنتامبــا کلــی 4/8درصــد ،کیلوماســتیکس مســنیلی 4درصــد،
اندولیماکــس نانــا  3/2درصــدو ژیاردیــا  2/5درصــد بــود ( .)17مطالعاتی
کــه در ســال 1389توســط رســتمی و همــکاران بــر روی مدفــوع 800
دان�شـ آم��وز در اسـ�تان گرــگان انج��ام گرف��ت آلودگــی بــــه انــــگل
هــاي روده از نظــر فراوانــی تــک یاختـــه هــاي روده اي ،بیشــترین
مربــوط بــه ترتیـــب بالستـوسیـــستیس هومینـــیس  15/2درصــد،
آنتامبــا کلــی  11/6درصــد ،ژیاردیــا المبلیــا  9/9درصــد و آنتامبــا
هیســتولیتیکا  1درصدب��ود ( .)18در مطالعــات شــریفی و همکارانــش
در ســاری بیشــترین الودگــی انگلــی روده ای مربــوط بــه ژیاردیــا 8
درصــد و ســپس بالستوسیســتیس 3/3درصــد بــود( .)19درمطالعــات
توحیــدی و قربانــی کــه درســطح مــدارس کشــور انجــام شــد بیشــترین
الودگــی انگلــی روده ای متعلــق بــه ژیاردیا18/5درصــد بــود( .)20در
شهرســتان الهیجــان در مطالعــات ســارایی نیــز هــم آلودگــی انگلــی
روده ای مربــوط بــه ژیاردیــا  17/2درصــد گــزارش شــده بــود (.)21در
شهرســتان کرمــان مطالعــات ضیــاء نیــز هــم بیشــترین الودگــی انگلــی
روده ای مربــوط بــه ژیاردیــا  17/2درصــد و ســپس هیمنولپیــس نانــا
 14/7درصــد بــود( .)22در بررســی دیگــر بــر روی کــودکان پیــش
دبســتانی شــهر یــزد توســط فتاحــی هیمنولپیــس نانــا 3/2درصــد
بیشــترین الودگــی انگلــی روده ای را داشــته اســت ( .)23مطالعــات
برنجــی و فتحــی در بخــش بیمــاران انگلــی بیمارســتان امــام رضــا(ع)
شــهر مشــهد در ســال هــای 1388-1390باالتریــن الودگــی انگلــی
روده ای بمربــوط بــه بالستوسیســتیس هومینیــس  40/9درصــد و بعــد
از آن مربــوط بــه ژیاردیــا المبلیــا بــا  46نفــر 36/2درصــد بــود(.)24
ســرعت تکثیــر تــک یاختــه هــای رود ه ای نســبت بــه کــرم هــای روده
ای بیشــتر بــوده کــه ســبب انتشــار آن در محیــط خــارج مــی شــود.
همچنیــن راه انتقــال ایــن تــک یاختــه هــا از طریــق مســتقیم و غیــر
مســتقیم مــی باشــد کــه خــود بــه افزایــش فراوانــی آنهــا کمــک مــی
کنــد .بنابرایــن فراوانــی آنهــا یــک رابطــه مســتقیم بــا ســطح بهداشــت
جامعــه دارد( .)28عــدم آگاهــی از موازیــن بهداشــتی ســبب افزایــش
آلودگیــ ه��ای انگلــی م��ی شوــد .با توجــه بــه اینکــه میــزان آلودگــی
بــه انــواع انــگل هــاي روده اي در مطالعــات محققیــن برحســب منطقــه
وجمعی��ت م��ورد مطالعـ�ه متفـ�اوت بــا نتایجــ مطالعـ�ه حاض��ر اسـ�ت .ولــی
درمناطــق جنــوب ایــران بخصــوص ناحیــه دشتی(بوشــهر) بیشــترین
میــزان فراوانــی آلودگــی هــای انگلــی مربــوط بــه آنتامبــا هیســتولیتکا
بــا آلودگــی  44درصــد مــی باشــد.
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نتیجه گیری
 میــزان آلودگــی بــه انــواع انــگل،بــا توجــه بــه نتایــج ایــن مطالعــه
هــاي روده اي در ایــن مطالعــه بــا ســایر مطالعــات دیگــر برحســب
 بــر اســاس.منطقهــ و جمعی�تـ م��ورد مطالع��ه تف��اوت فراوان��ی دارد
 درمناطــق جنــوب ایــران بخصــوص ناحیــه،ای��ن نتای��ج ایــن مطالعــه
دشتی(بوشــهر) بیشــترین میــزان فراوانــی آلودگــی هــای انگلــی
. درصــد مــی باشــد44 مربــوط بــه آنتامبــا هیســتولیتکا بــا آلودگــی
فراوانــی انــگل هــای روده ای منطقــه ی دشــتی احتمــاال بــه دلیــل
آب و هــوای گــرم و مرطــوب ایــن ناحیــه و کاهــش ســطح بهداشــت
 عــدم آگاهــی از، ب��ا توج�هـ ب��ه اینک��ه.ف�رـدی و اجتماعیــ م��ی باشدــ
.موازیــن بهداشــتی ســبب افزایــش آلودگــی هــای انگلــی مــی شــود
لــذا بایــد اقدامــات الزم جهــت آمــوزش و افزایــش ســطح آگاهــی مــردم
.همچنیــن اقدامــات پیشــگیرانه در ســطح جامعــه صــورت گیــرد

تشکر و قدردانی
نگارنــدگان برخــود الزم مــی داننــد از گــروه انــگل شناســی دانشــکده
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.(بوشــهر) کمــال تشــکر بجــا آورنــد

فصلنامه علمی پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

18

صفح ـ ـ ـ ـ ـ ــه

21-15

15-21 1393  زمستان،59  شامره،17 دوره

nett’s Principles and Practice of Infectious Diseases5 . thed .NewYork :Churchill livingstone .2000 ;P.2937-94 .
11- Bundy D ,Hall A ,Medley G ,Savioli L .Evaluating measures to control intestinal parasitic infections .World
health statistics quarterly Rapport trimestriel de statistiques sanitaires mondiales168-79:)2-3(45;1991 .
12 -De Assis EM ,De Olivieria RC ,Moreira LE ,et al .Prevalence of intestinal parasites in the Maxakali
indigenous community in Minas Gerais ,Brazil .2009 ,Cad Saude Publica.681-90:)4(29 ;2013
13-Bailey C ,Lopez S ,Camero A ,et al .Factors associated with parasitic infection among street children in orphanages across Lima ,Peru .Pathog Glob Health.52-7 :)2(107 ;2013
14-Sayyari AA ,Imanzadeh F ,Bagheri Yazdi SA ,et al .Prevalence of intestinal parasitic infections in the Islamic
Republic of Iran .Eastern Mediterranean Health J 2005; 11(3): 377-383. [Persian]
15-Daryani A ,Ettehad GH .Prevalence of Intestinal infestation among primary school students
in Ardabil .2003 ,Journal of Ardabil University of Medical Sciences[.229-34:)3(5;2005 .Persian.]
-19Razavyoon T ,Massoud J .Intestinal parasitic infection in Feraydoon Kenar ,Mazandaran .Journal of School
of Public Health and Institute of Public Health Research. 2003;1(1):39-49. [Persian].
16-Akhlaghi L ,Shamseddin J ,Meamar A ,Razmjou E ,Oormazdi H .Frequency of intestinal parasites in Tehran.
Iranian journal of parasitology. 2009;4(2):44-7. [Persian].
17 -Nematian J ,Nematian E ,Gholamrezanezhad A ,Asgari AA .Prevalence ofintestinal parasitic infections and their relation with socio economic factors and hygienic habits in Tehran primary school students .Acta Tropica. 2004; 92(3): 179 – 86 . [Persian].
18-Sharif M ,Daryani A ,Asgarian F ,Nasrolahei M .Intestinal parasitic infections among intellectual disability children in rehabilitation centers ofnorthern Iran .Res Dev Disabil. 2010; 31: 924– 928 . [Persian].
19- Tohidi F ,Qorbani M .The Effect ofIndividual Health Education on Preventing School Students
from Intestinal Parasitic Infection in Gorgan .Knowledge & Health. 2008; 4(2):14-17 . [persian].
20-.Saraei M ,Rezaian M .The study of prevalence intestinal parasites in Lahijan .Proceeding of the
Second National Iranian Congrees of Parasitology & Parasite Diseases ;1997 .Tehran ,Iran.[Persian].
21-Ziya Ali N ,Masuod J .The study of prevalence intestinal parasites in Kerman .Proceeding of the
Second National Iranian Congrees of Parasitology & Parasite Diseases ;1997 .Tehran ,Iran. [Persian].
22-Fatahi
Bafghi
A
.The
study
of
epidemic
intestinal
parasites
and
effectiveness on the growth-body of infant schools in Yazd .Proceeding of the Second National Iranian Congrees of Parasitology & Parasite Diseases ;1997 .Tehran ,Iran.[Persian].
23- An W ,Zhang D ,Xiao S ,et al .Risk assessment of Giardia in rivers of southern China based on continuous
monitoring .J Environ Sci (China) 2012; 24(2): 309- 13[Persian].
24 -Hazrati Tappeh KH ,Mohammadzadeh H ,Khashaveh SH ,Rezapour B .Prevalence of intestinal parasitic
infections among primary school students in barandooz-chay rural region of urmia .2007 ,Urmia Medical
Journal. 2010; 21(3): 237-242 .[Persian].

19

صفح ـ ـ ـ ـ ـ ــه

فصلنامه علمی پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

nnj.mums.ac.ir

دوره  ،17شامره  ،59زمستان 15-21 1393
نمودار )1فراوانی آلودگی های انگلی روده ای در شهرستان دشتی برحسب گونه های انگلی در طی سال های  1388تا 1393

آنتامبا هیستولیتکا  732نفر(44/1درصد) ،ژیاردیا 502نفر(30/3درصد) ،آنتامباکلی 274نفر(16/5درصد) و کیلوماستیکس
مسنیلی113نفر(6/8درصد) می باشد در حالیکه فراوانی مبتالیان به آلودگی های انگلی روده ای هیمنولپس نانا  18نفر(1/1درصد) ،تریکوموناس
هومینیس  14نفر(0/8درصد) و انتربیوس ورمیکوالریس  7نفر(0/4درصد)
نمودار )2فراوانی آلودگی های انگلی روده ای در شهرستان دشتی برحسب فصول سال در طی سال های  1388تا 1393

بیشترین افراد مبتال در سال  1392با 491نفر(30درصد) و کمترین درسال 1393با 247نفر(15درصد) بودند .بیشترین آلودگی فصلی مربوط به
فصل پاییز30درصد بود و سایر فصول به ترتیب بهار29درصد،تابستان26درصد و زمستان 15درصد دارای آلودگی بودند.
نمودار )3فراوانی آلودگی های
انگلی روده ای در شهرستان دشتی
برحسب جنس مذکر در طی سال
های  1388تا 1393
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Abstract
Introduction: Intestinal parasitic infections as one of the most important health and economic problems, millions of
people in many parts of the world, especially in developing countries has been involved. The most important ways
to control and prevent these diseases, Epidemiology and recognition of environmental and social factors associated
with it. This study aimed to investigate the Frequency of intestinal parasitic infections during the past 5 years in the
Dashti county (Bushehr province) is done.
Materials and Methods: This cross - sectional study on 1661 patients with intestinal parasitic infection was Dashti
county. coordination with the Shahid Sadoughi University of Medical at health centers Ilyas Ahmad Dashti and hospitals Zainabiyya stored data of patients offices exam stool were extracted and then analyzed Software spss18.
Results :The highest rates of parasite infection 97/7% in 1661 cases related to were Entameba histolytica %44.1,Giardia lamblia %30.3, Entamoeba coli %16.5 .The frequency of different parasite species during the study period was
significantly different (0.001> p-value).
Conclusion :According to the recorded from Intestinal parasitic infections in laboratory centers hospitals and health
centers Dashti county Requisite for the prevention of Intestinal parasitic infections ,health education ,especially for
Entamoeba histolytica the recommended frequency of 732 Person.
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