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 ۲۲/۷/۸۳: ، پذيرش۲۰/۱۲/۸۲: دريافت
 
 
 

  در مناطق روستائيساكن دامداران روده اي در ي انگلعفونت هاي

  ۱۳۸۲ در سال  شهرستان بابل
 

 ، ۵رمز کيانيان، ه۴، هاجر ضيائي۳، مهدي شريف۲رضا علي محمدپور، ∗۱شيرزاد غالمي
 ۴، احمد عروجي۷، شعبان گوهردهي۶محمدرضا يوسفي

 استاديار گروه آمار و اپيدميولوژي دانشگاه علوم پزشکي مازندران -۲ عضو هيأت علمي گروه قارچ شناسي و انگل شناسي دانشگاه علوم پزشکي مازندران -۱
 عضو هيئت علمي گروه انگل شناسي و قارچ شناسي دانشگاه علوم پزشکي -۴مازندران  دانشيار گروه انگل شناسي و قارچ شناسي دانشگاه علوم پزشکي -۳

 عضو هيأت علمي گروه قارچ و انگل شناسي دانشگاه علوم -۶ کارشناس ارشد گروه قارچ شناسي و انگل شناسي دانشگاه علوم پزشکي مازندران -۵مازندران 
 گل شناسي دانشگاه علوم پزشکي مازندران کارشناس ارشد گروه قارچ شناسي و ان-۷پزشکي بابل 

 
 به دليل وجود    ايران شمال    روستايي  بخصوص در مناطق مختلف    روده اي    انگلي عفونتهاي مطالعه :سابقه و هدف  

ز لحاظ  از جمله در دامداران ا هاي شغليگروهشرايط جغرافيائي واكولوژيكي مناسب وخصوصيات جوامع انساني در     
ميزان آلودگي به    و    انواع عفونت هاي انگلي روده اي      مطالعه حاضر جهت تعيين   .  اهميت است  يداراو درماني   بهداشتي  

 . گرفتانجام مناطق روستائي در شهرستان بابل ساكندر دامداران آنها 
 روستائي  مناطق نفر از دامداران ساكن در       ۱۸۱ روش توصيفي با نمونه گيري خوشه اي از           به مطالعه :مواد و روشها  

جمع آوري و پس از     دامداران    هاي مدفوع  ونهنم.   گرفت انجام ۱۳۸۲  ماه سال   مهر لغايت فروردين   ازن بابل   شهرستا
 لحاظ  در پرسشنامه ثبت واز      اطالعات بدست آمده     . تندف گر قرار آزمايش انگل شناسي        مورد زمايشگاهانتقال به آ  

 .گرفت تجزيه وتحليل قرار ورد مT-Test  و آزمون كاي دوبا آماري
  تشكيل مي دهند     مرد را     افراد% ۴/۶۲و   سال   ۴۱-۶۰صد گروه سني را     در مي دهد كه بيشترين        نشان نتايج :يافته ها 

 )%۵/۳۱( نفر۵۷ گونه انگل روده اي تشخيص داده شد كه از كل افراد مورد بررسي۱۳در مطالعه انگل شناسي نمونه ها 
 آنتامبا كلي و ژيارديا المبليا      و ميزان آلودگي به بالستوسيستيس      بيشترين.  مي باشند  انگل ها  آلودگي به انواع     داراي
 متفاوتلوده در دو جنس       آ هاي روده اي بخصوص تك ياخته هاي روده اي در افراد             انگلميزان آلودگي به    .  باشد مي

 .ر  مي باشد در ديپلم وباالتكمترين و  هاي روده اي در گروه بي سوادان انگلبيشترين درصد آلودگي به . مي باشد
سكاريس و تريكوسفال و    آ كاهش عفونت هاي انگلي روده اي كرمي بخصوص           وجودخير  ادر سالهاي    :نتيجه گيري 

 ژيارديا  ،هيستوليتيكاابتالء به عفونتهاي تك ياخته اي آنتامبا         ،   در مناطق روستايي شهرستان بابل     داركرم هاي قالب    
 ،بايد مورد توجه مراكز بهداشتي درماني     افزايش يافته که    هاي روده اي     انگل بالستوسيستيس و آلودگي توام        ،المبليا

 . مراكز تشخيصي وتحقيقاتي قرارگيردو متخصصين عفوني ،پزشكان
 .عفونت هاي انگلي روده اي، آلودگي تک ياخته اي و کرمي، دامداران : كليديه هاي واژ

۸۳-۸۷، صفحه ۱۳۸۴ز ، پايي۴مجلة دانشگاه علوم پزشكي بابل، دوره هفتم، شمارة   

 مقدمه 
اي از لحاظ   ه  هاي رود  عفونتهاي انگلي به خصوص انگل      

بهداشتي، در كشور ما و بسياري مناطق جهان از اهميت خاصي                
 اين بيماري ها به داليل متعدد فني واجرائي نه تنها در             . ندبرخوردار

 كشور ما بلكه در اغلب كشورهاي جهان سوم از مشكالت بهداشتي            

 

شود از عوامل موثر در شيوع بيماريهاي انگلي شرايط           محسوب مي 
 پايين بودن سطح بهداشت و       ،  هوايي مناسب جغرافيايي و آب و      

 از  ۸۰-۲۰ هزينه انجام اين پژوهش در قالب طرح تحقيقاتي شماره              
 .اعتبارات معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي مازندران تامين شده است

 پي
 در

پي
۲۸ 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

56
14

10
7.

13
84

.7
.4

.1
4.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jb

um
s.

or
g 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                               1 / 5

https://dorl.net/dor/20.1001.1.15614107.1384.7.4.14.7
https://jbums.org/article-1-2609-en.html


 ۱۳۸۴پاييز  / ۴ره شما/ دوره هفتم                                               مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل                                               / 84

تراكم و  ،  سوءتغذيه،  فقر،  ها و رفتارهاي اجتماعي    عادات ،گاهيآميزان  
، عدم رعايت بهداشت محيط    ،  كمبود آب آشاميدني  ،  ازدياد جمعيت 

لودگي آب آشاميدني در كشور ما      ، آ دفع نامناسب فاضالب و زباله ها     
 .)۱و۲و۳(دباش و ساير مناطق جهان مي

  ،شيوع عفونت هاي انگلي روده اي بخصوص ژيارديازيس           
، هاي قالبدار     كرم   ، تريكوريازيس   ،سكاريازيس آ   آمبيازيس،

در سالهاي اخير       تريكواسترونژيلوئيدس و    ،استرونژيلوئيديازيس
بالستوسيستوزيس بر حسب مناطق جغرافيايي، در گروههاي مختلف        

در مناطق   .شغلي و سني در كشور ما متفاوت گزارش شده است             
مل طبيعي بويژه  روستايي با توجه به ارتباط ساكنين اين مناطق با عوا         

كوهستاني  جنگلي و  ،دام ها شرايط مناسبي در مناطق جلگه اي          
فراهم آمده است كه امكان ابتالء ساكنين اين مناطق به انواع                 

يشتر از   را ب بيماريهاي عفوني بويژه بيماريهاي مشترك انسان وحيوان        
 .)۱-۴( استبوجود آوردهساير مناطق 

شرايط بهداشتي   و   عيتيجم،  با توجه به خصوصيات اكولوژيكي    
 مطالعه عفونت هاي انگلي        ،در نواحي روستايي استان مازندران       

شغلي بر حسب مناطق جغرافيايي از       بخصوص در گروههاي مختلف   
لحاظ بهداشتي و همچنين تحقيقات پايه اي پزشكي در زمينه هاي            

  .انگل شناسي حائز اهميت است

يماريهاي طبق مطالعات انجام شده توسط محققين شيوع ب          
در % ۸/۶۰تا حداكثر   % ۶/۱اي  از حداقل    روده اي تك ياخته    انگلي

مناطق شمالي ايران گزارش شده كه ميانگين شيوع اين عفونت ها             
درصد در گروههاي مختلف سني، جنسي و بر حسب منطقه           ۲۰-۱۲

ه روحاني و كيانيان در         ع در مطال    .)۲و۵و۶(باشد جغرافيايي مي  
و جنگلي شهرستان ساري در سال         روستاهاي منطقه جلگه اي       

 نمونه مدفوع به روش گسترش مستقيم و           ۱۲۴۶ بر روي     ۱۳۷۸
 . بودند مبتال %۹/۴۳ در مجموع ،اتر -تغليظ فرمالين

 ميزان آلودگي به انواع انگلهاي روده اي در سنين باالي              

و  در مطالعه مهدوي      .)۳و۵و۶(گزارش شده است  % ۶/۵۴ سال   ۵۰
 از جمعيت منطقه كوهستاني و جلگه اي         نفر ۱۷۶۰همکاران بر روي    
 نمونه مدفوع افراد مورد مطالعه جمع آوري و به             ،شهرستان ساري 

اتر از لحاظ انگلهاي روده  اي مورد            -روش فلوتاسيون و فرمل    
ميزان آلودگي به انگلهاي روده اي در ناحيه         که  ه قرار گرفت    عمطال

بيشترين ميزان   ، بوده %۲/۴۷ و در ناحيه كوهستاني      %۵/۳۳جلگه اي   
و  %)۴/۱۲( و انتامباكلي   %)۲/۱۴(آلودگي مربوط به ژيارديا المبليا        

در ). ۷و۸( گزارش شده است   %۰۵/۰ كمترين در كرم هاي قالبدار با     
ساير تحقيقات در زمينه بيماري هاي انگلي روده اي در مناطق ديگر            
دنيا شيوع متفاوت در گروه هاي سني، جنسي و شغلي گزارش شده             

 . است

در مطالعه شيوع انگل هاي روده اي در لون نيكاراگوا توسط             
 نفر،  ۱۲۶۷در  % ۲/۴۷تلز و همكاران شيوع  انگل هاي روده اي             

، %۹/۱۵، ژيارديا     %۶/۱۸ميزان آلودگي به انتامبا هيستوليتيكا           
). ۹(گزارش شده است% ۸۱و در مناطق فقيرنشين     % ۴/۱۳آسكاريس  

 چين  Anhui هوائن در استان     در مطالعه وانگ و همكاران در شهر       
و افراد  % ۹۶/۵بالستوسيستيس هومينيس در بيماران بدون اسهال        

گزارش شده است كه درمناطق روستايي          % ۳۱/۱۲داراي اسهال 
 ).۱۰(ميزان آلودگي  بيشتر از مناطق شهري گزارش شد

ميزان  انواع عفونت هاي انگلي و        مطالعه حاضر جهت تعيين   
تك ياخته اي و كرمي در افرادي كه با دام           انگلهاي روده اي      شيوع

خانواده هاي دامدار به عنوان گروه شغلي در معرض           ارتباط دارند در  
 . خطر ساكن در مناطق روستايي شهرستان بابل انجام گرفت

 

 مواد و روشها
با  جمع آوري      و تحليلي    -به روش توصيفي     اين مطالعه    

روستايي شهرستان بابل   ساکن در مناطق     دامدار   ۱۸۱نمونه مدفوع از    
  انجام   ۸۲ماه   فروردين تا مهر   در تماس بودند از      كه مستقيما با دام   

 ۵شهرستان  بابل بر حسب مراكز بهداشتي و درماني به               . گرفت
در هر خوشه از افراد در دسترس دو بار نمونه            شد و   خوشه تقسيم   

 مدفوع تهيه و پس از پر كردن  پرسشنامه نمونه ها به آزمايشگاه                
نمونه هاي مدفوع به      .مركز بهداشت شهرستان بابل ارسال گرديد      

اتر در بخش انگل شناسي دانشكده          -روش مستقيم و فرمالين     
ورد بررسي قرار   مبهداشت بابل     زمايشگاه مركز  آ بهداشت ساري و  

  .گرفتند

  و آزمون    SPSSاطالعات بدست آمده با برنامه آماري            

تحليل قرار  و   مورد تجزيه    T-Testو  ) Chi-square(آماري كاي دو    
 .   گرفت
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 يافته ها
 ه سال ۴۱-۵۰افرادرا  گروه سني    بررسي بيشترين    در اين    

زير را   و كم ترين گروه سني       )%۳/۴۳( سال   ۵۰باالتر از    و   )۵/۲۱%(
افراد % ۴/۶۲از لحاظ جنسي    . تشکيل مي دهند   )%۹/۹ ( سال با  ۲۰

در % ۶/۲۷هند كه   را زن تشكيل مي د    % ۴/۳۷مورد بررسي را  مرد و       
 مرتعي ساكن   در منطقه جنگلي و     % ۴/۷۲منطقه جلگه اي و        

 )%۸/۵۰( ازنظر ميزان سواد بيشترين ميزان را افراد بيسواد         .مي باشند 
در . تشکيل مي دادند    )%۱۲(باالتر   و كمترين ميزان را ديپلم و        
 گونه انگل روده اي تشخيص داده    ۱۳ ،مطالعه انگل شناسي نمونه ها    

 داراي آلودگي به    )%۵/۳۱( نفر   ۵۷ز كل افراد مورد بررسي       شد كه ا  
 انواع تك ياخته هاي روده اي وكرمي بيماري زا و غير بيماري زا                 

 .مي باشند

 با ساير    در مقايسه   ميزان آلودگي دامداران در شهرستان بابل     
 ميزان آلودگي به انواع انگل       كه شهرستان هاي استان نشان مي دهد     

 بيشترين  . است% ۵/۳۱ ودربابل   %۹/۳۲ل استان   هاي روده اي در ك    
ژيارديا  و   %۵/۷آنتامبا كلي   ،  %۹/۶ميزان آلودگي به بالستوسيستيس     

  انگل انتامبا هارتماني،   ۷و كمترين ميزان آلودگي به      % ۲/۱۴المبليا  
آسكاريس، كرم هاي قالب دار، هيمنوليپيس نانا، استرانژيلوئيدس           

ساير انگل ها  در كل افراد مورد         و ، تريكوسترونژيلوس استركوراليس
 .مطالعه مي باشد

  انگل هاي روده اي        Co.infection) (ميزان آلودگي توام   
است كه ژيارديا   درافراد آلوده   % ۸/۱۵بيماري زا با ساير انگل ها         

 بيشترين   و آندوليماكس نانا     المبليا و بالستوسيستيس هومينيس     
اي  لودگي به انگل هاي روده    ميزان آ  .لودگي را دارا مي باشند    آميزان  

بخصوص تك ياخته هاي روده اي در افراد آلوده در دو جنس                  
% ۵/۴۳در مردان ميزان آلودگي به ژيارديا المبليا         . متفاوت مي باشد  

بيشتر از ساير انگلها    %  ۹/۴۰و در زنان ميزان آلودگي به آنتامبا كلي         
دو تك ياخته   در مجموع در افراد آلوده ميزان آلودگي به اين           . است

 گياز لحاظ آماري بين ميزان آلود      . بيشتر از ساير انگل ها مي باشد       
هاي جنسي اختالف معني دار      به انواع انگل هاي روده اي و گروه        

   ).>۰۵/۰p(مي باشد

ميزان آلودگي به انواع  انگل هاي روده اي برحسب ميزان              
وده سواد نشان مي دهد كه بيشترين درصد آلودگي به انگل هاي ر             

 )%۱۲(باالتر   كمترين در ديپلم و     و )%۸/۵۰(اي در گروه بي سوادان      
 افراد آلوده در     مي باشد ميزان آلودگي به انگل هاي بيماري زا در            

 از  .گروه بي سواد و خواندن و نوشتن بيشتر از ساير گروه ها است               
به انواع انگل هاي روده اي و ميزان        گي  لحاظ آماري بين ميزان آلود    

  ).>۰۵/۰p(ختالف معني دار مي باشدسواد  ا

 

 بحث و نتيجه گيري
ن مناطق  نينتايج حاصل از مطا لعه انگلهاي روده اي در  ساك           

 مي دهد كه ميزان آلودگي به انواع           نشان بابلروستائي شهرستان   
 نفر از افراد دامدار     ۱۸۱انگلهاي روده اي تك ياخته اي و كرمي در           

% ۲/۲۸گونه تك ياخته روده اي    ۸ه  ميزان آلودگي ب  . مي باشد % ۵/۳۱
% ۵/۷آنتامبا كلي% ۲/۱۴كه بيشترين ميزان آلودگي به ژيارديا المبليا       

 گونه  ۵است و ميزان آلودگي به       % ۹/۶بالستوسيستيس هومينيس   
، استرنژيلوئيدس استركوراليس،   آسكاريس ،انگل هاي كرمي روده اي    

% ۳/۳هر كدام  سكوسترونژيلويتر  و كرم قالب دار  هيمنوليپيس نانا،     
و كرمي  % ۲/۲۲ميزان شيوع آلودگي تك ياخته هاي بيماري زا       . است

 افراد آلوده داراي يك انگل و      % ۴/۲۵ ومي باشد   % ۳/۳بيماري زا   

 كه  .مي باشند  داراي بيش ازسه انگل   % ۸/۱داراي دو انگل و     % ۴/۴
لودگي به تك ياخته هاي روده اي         آنشان دهنده باال بودن ميزان       

لودگي آكاهش   وبالستوسيستيس  و آنتامبا كلي و      ارديابخصوص ژي 
 . كرمي است

 در بررسي روحاني و كيانيان در ساكنين بخش مياندرود              
و شيوع انگلهاي   % ۹/۴۳ساري ميزان آلودگي به انگل هاي روده اي         

از افراد به بيش از يك       % ۱۳/۲۴بوده است و     % ۳۵/۲۸بيماري زا   
% ۸۲/۱۸گل روده اي ژيارديا المبليا      شايع ترين ان  . انگل مبتال بودند  

و كرم هاي    % ۶۱/۳ ، هيمنوليپيس نانا   %۱۹/۸و بالستوسيستيس    
 ژيارديا المبليا   مطالعه مهدوي  در وگزارش شده است    % ۲۵/۲قالبدار  

 ، ژيارديا %۶/۱۸ و مطالعه تلز آنتامبا        %۴/۱۲و انتامباكلي    % ۲/۱۴

   ).۳و۵و۸و۹(گزارش شده است% ۴/۱۳و آسكاريس % ۹/۱۵

در مطالعات محققين  لودگي به انواع  انگلهاي روده اي  آميزان  
  دركشور ما و ساير مناطق دنيا      جمعيت مورد مطالعه   برحسب منطقه و  

ميزان .  است نتايج مطالعه انگلهاي روده اي در دامداران        بامتفاوت  
آلودگي انگلهاي روده اي در دامداران به انواع انگلهاي بيماري زا و              
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 زا تك ياخته اي وكرمي بخصوص آلودگي يك فرد به             غير بيماري 
 بيش از يك نوع انگل و باال بودن ميزان آلودگي به انواع تك                    

ياخته هاي روده اي بخصوص در آلودگي انگلهاي ژيارديا و                  
  در كل افراد مورد مطالعه و       %۲۱بالستوسيستيس  با ميزان الودگي       

 تشخيص  وكي  انگل شناسي پزش   در افرادآلوده از لحاظ       % ۵/۴۸
مورد به عنوان مسائل جديد عفونت هاي انگلي بايد            آزمايشگاهي  
 .)۱-۳(توجه قرارگيرد

 گروه هاي سني به انواع انگلهاي روده اي در            آلودگيميزان  
دامداران با توجه به ارتباط آنان با عوامل طبيعي و دام ها در                     

ر ميزان آلودگي به انواع انگل ها د        . گروههاي سني متفاوت است    
بيش از   سال   ۵۱-۶۰بخصوص گروه سني  سال  ۳۰ باالي   گروه سني 

%) ۲/۸۰(ساير گروه ها است كه بيشترين درصد افراد مورد مطالعه             
در مطالعه وجداني در كرمانشاه ميزان        . در اين گروه ها قراردارند      

% ۵/۵۳و در زنان     % ۵/۴۶آلودگي به انگلهاي روده اي در مردان          
 ميزان   در فاوتي در دو جنس      ت لعهاين مطا  در. گزارش شده است  

 ).۷و۱۱و۱۲(داردوجود ن آلودگي به انگل هاي روده اي گزارش شده          

مطالعه نشان دهنده نقش سواد در كاهش ميزان آلودگي           اين  نتايج  
با افزايش سواد ميزان آلودگي       . به انگل هاي روده اي مي باشد         

هاي روده   به انگل    لودگيآ  ميزان  در مطالعه روحاني   .كاهش مي يابد  
%  ۳۳/۲۹و در افراد ديپلم و باالتر         % ۲۳/۴۶اي در افراد بي سواد        

 به انگل هاي روده اي      لودگيآ ميزاندر ساير مطالعات     .گزارش شد 
 در افراد بي سواد و كم سواد با ميزان هاي متفاوت در كل بيشتر                  

ميزان سواد از عوامل مهم     ). ۳و۵و۱۲و۱۳(از ساير گروه ها بوده است     
اري هاي عفوني انگلي است كه با عوامل مختلف فردي،              در بيم 

 اجتماعي و اقتصادي، فرهنگي در مناطق روستايي مرتبط است              

 ).۵و۶و۷و۱۱(

 تك  به  دامداران آلودگي كه نتايج اين بررسي نشان مي دهد     
ژيارديا ،  بالستوسيستيس هومينيس  بخصوص    ياخته هاي روده اي   

  آسكاريس، كرم    كرمي اي روده گونه انگلهاي         ۵و    المبليا

 هيمنوليپيس نانا و        قالب دار، استرنژيلوئيدس استركوراليس،       
 به لحاظ ايجاد اختالل و عوارض ناشي از اين              تربكوسترونژيلوس

عفونت ها از لحاظ بهداشتي و پزشكي و مطالعات علمي در اين                 
با وجود كاهش عفونت هاي انگلي روده        .زمينه داراي  اهميت است    

 كرم هاي قالب دار     ص آسكاريس و تريكوسفال و    اي كرمي بخصو  
ابتالء به عفونتهاي تك ياخته اي      اين شهرستان   ر مناطق روستايي    د

 آلودگي توام     و  هيستوليتيكا، ژيارديا المبليا، بالستوسيستيس     آنتامبا
بايد مورد توجه مراكز بهداشتي درماني، پزشكان،        هاي روده اي     انگل

الزم . ي و تحقيقاتي قرارگيرد    متخصصين عفوني و مراكز تشخيص     
است با مطالعات جامع تر با استفاده از روش هاي جديد علمي                  

 در  در استان  تر كاملصحيح و  اطالعات    )مولكولي وسرولوژي (
 مناطق مختلف    خصوص وضعيت عفونت هاي انگلي روده اي از          

با توجه به عدم مشاهده آلودگي انگل هاي خوني از اين           . بدست آورد 
 . در دامداران مشاهده نمي شودجهت مشكلي

 

 تقدير و تشکر
 از كليه عزيزان و همكاراني كه دراين مطالعه ما را ياري                

 علوم پزشكي   نمودند، معاون محترم پژوهشي و بهداشتي دانشگاه        
 معاونت  بهداشتي بابل       محترم معاون و همكارانشان،    بابل مازندران و 

 اسنكارشوعودي و    م دكتر    بيماري ها خانم   مبارزه با    مسئول   و
بيماري ها مهندس كرمي و مسئول      مبارزه با   معاونت بهداشتي واحد    

كارشناسان و  همكارانشان بخصوص آقاي پناهي      محترم آزمايشگاه و  
 .نمائيمقدراني مي   و تشكربهورزان مناطق مختلف شهرستان بابل و
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