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زمینه و اهداف:

انگل هاي روده اي يكي از مشكالت عمده پزشكي و بهداشتي در كشورهاي در

دریافت1332/12/11 :

حال توسعه است كه باعث سو تغذيه ،اسهال ،كاهش وزن و كم خوني در انسان بخصوص در كودكان

پذیرش1332/13/15 :

مي شود .اين مطالعه با هدف بررسي شيوع آلودگي هاي انگلي در كودكان افغاني مدارس ابتدايي و

انتشار آنالین1332/10/15:

راهنمائي كاشان انجام شد.

IJMM 1392; 7(X): P 46-52

مواد و روش کار:

اين مطالعه مقطعي بر روي  034دانش آموز افعاني مدارس ابتدايي و راهنمائي

كاشان در سال 3390 -04انجام گرفت 034 .دانش آموز بصورت تصادفي خوشهاي انتخاب شدند
نمونههاي مدفوع به روش مستقيم و فرمالين  -اتر مورد بررسي ميكروسكوپي قرار گرفتند 400.كودک با
روش چسب اسكاچ بررسي شدند .در اين مطالعه شيوع انگلهاي رودهاي وارتباط آنها با برخي عوامل مثل

نویسنده مسئول:
دکتر سیما راستی

دانشیار گروه انگل شناسی

سن و جنس بررسي گرديد .داده ها با استفاده از روش آماري كاي اسكوئر مورد تجزيه و تحليل قرار
گرفت.
یافتهها :از  034نفر دانش آموز مورد بررسي %00/7پسر و بقيه دختر بودند % 30 .آلوده به انواع

دانشگاه علوم پزشکی کاشان.

انگل هاي روده اي بودند .ميزان آلودگي به انگلهاي رودهاي بيماريزا  %31/0بود .ميزان آلودگي به

تلفن83292422540 :
پست الکترونیک:

انگلهاي رودهاي به ترتيب شيوع عبارت بودند از :انتاموبا كلي ( ،)%31/1ژيارديا المبليا (،)%9/9

rasti_s@yahoo.com

بالستوسيتيس هومنيس ( ،)%7اندوليماكس نانا (،)%3/0يدآمبا بوتچلي (،)%3/0انتامبا هيستوليتيكا ،انتامبا
ديسپار (،)%3/4كيلوماستيكس مسنلي ( )%3/14هيمنولپيس نانا ( ،)3/9آسكاريس ( .)%4/4ميزان آلودگي
كودكان به انتروبيوس ورميكوالريس (اكسيور) با روش چسب اسكاچ  %33/1بود .بين طول مدت زندگي
درافغانستان وميزان آلودگي به انگلهاي رودهاي تفاوت معني دار آماري وجود داشت (.)p=4/43
نتیجهگیری :بر اساس نتايج اين مطالعه ميزان آلودگي به انگلهاي رودهاي و به خصوص انگل هاي
بيماريزا در كودكان افغاني نسبتا باال است؛ لذا انجام آزمايشهاي دورهاي و درمان كودكان آلوده ،آموزش
بهداشت كودكان و والدين بخصوص مادران و مربيان در زمينه رعايت بهداشت فردي و بهسازي محيط
جهت كنترل و پيشگيري از بيماري ضروري است.

کلمات کلیدی

انگل رودهاي ،مدارس ابتدايي و راهنمايي ،كودكان افغاني

كپي رايت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمي از اين مقاله براي مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران محفوظ است.
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مقدمه
مهدکودکها ،خوابگاهها ،سربازخانهها و آسایشگاهها صورت
میگیرد .کیست معموالً از طریق دست و ابزار و وسایل آلوده
منتقل میشود ولی انتقال اغلب به صورت غیرمستقیم و از طریق

بیماری های انگلی یکی از مشکالت بهداشتی تمام جوامع
است و از موانع پیشرفت و توسعه اقتصادی -اجتماعی در اغلب
کشورهای جهان بویژه کشورهای در حال توسعه محسوب می
شود .بیماری های انگلی با انتشار گسترده خود به عللی از قبیل
فقر ،سوءتغذیه ،بیسوادی ،ازدیاد جمعیت ،فقدان تسهیالت

آب و مواد غذایی صورت میگیرد (.)1-3
ابتال به عفونتهای انگلی رابطه مستقیمی با سطح بهداشتی
اجتماعات انسانی دارد که متأسفانه در جوامع در حال توسعه یا
توسعهنیافته به دلیل فقر سطح بهداشتی پایین تر است.
افغانستان یکی از کشورهایی است که سالهاست با جنگ و فقر و
مشکالت عظیم انسانی دست به گریبان است و شاید سوگنامه
افغانستان در تاریخ منازعات بشر بینظیر باشد .سالهای طوالنی
مبارزه خونبار باعث مرگ تقریباً میلیونها نفر و معلولیت دهها
هزار نفر و از هم گسیختگی بخش اعظم زیربنای کشور و هم
چنین بخش حیاتی کشاورزی این کشور شده است .تقریباً %65
جمعیت کشور در جستجوی پناهگاهی یا به کشورهای همسایه
مهاجرت میکنند یا به مناطقی امن و دور از جنگ در گوشه و
کنار کشور خود فرار کردهاند و در شرایط اسفباری زندگی

بهداشتی ،بار قابل توجهی به جوامع انسانی تحمیل می کند (.)1
آلودگی به انگلهای رودهای در تمام نقاط دنیا کم و بیش
وجود دارد و پیشرفتهای علمی وسیع در دهههای گذشته باعث
کاهش ابتال به بیماریهای انگلی و مرگومیر ناشی از آنها شده
است ،ولی هنوز بیماریهای انگلی یکی از علل مهم مرگومیر در
کشورهای در حال توسعه است .این بیماریها سالمت انسانها را
تحت تأثیر قرار داده و سبب سوءتغذیه ،اسهال ،کاهش وزن و کم
خونی در انسان به خصوص در کودکان و سالمندان میشوند (.)1
از کل مرگومیرهای که سالیانه در کشورهای در حال توسعه
اتفاق میافتد 24،میلیون مربوط به بیماریهای انگلی است (.)1
عفونتهای انگلی رودهای باعث عوارض خطرناکی نظیر انسداد
روده ،آپاندیست ،کله سیسیتیت ،میوکاردیت ،عفونت تناسلی و

میکنند (.)12

آبسه خارج رودهای میشود (.)1 -5

کشور ایران به دلیل مرز مشترک با این کشور پذیرای
مهاجرین افغانی بوده است .تغییر محیط زندگی ،مهاجرت ،فقر،
جنگ و زندگی دستهجمعی در تعداد زیادی از افراد ،سوءتغذیه
پیامدهای زیادی از جمله بیمارهای عفونی را به دنبال دارد که
این قشر از جامعه ،بیش از سایر افراد در معرض خطر ابتال به
بیماریهای عفونی ازجمله عفونتهای انگلی رودهای هستند .در
مطالعه اطهری که روی  384مهاجر کرد عراقی صورت گرفت
 500نفر ( )%46/3از افراد مورد بررسی به یک یا چند انگل
رودهای مبتال بودند .شیوع انگلهای بیماری زا در این عده

بر اساس نتایج مطالعات به عمل آمده در اتیوپی و ازمیر
ترکیه ،میزان آلودگی انگلی روده ای در دانشآموزان مدارس
ابتدایی به ترتیب %99/6و  %96/2و شایعترین انگل رودهای در
ترکیه بالستوسیستیس 26/4درصد گزارش شده است(.)6-7
همچنین در بررسیهای انجامشده در کشور ایران میزان
آلودگی انگلی روده ای در دانشآموزان مدارس ابتدایی ارومیه
 %62/5و شایع ترین انگل ژیاردیا  %28/5گزارش شده است(.)0
درحالیکه تحقیقات نشان میدهد در استان اردبیل و بابل میزان
آلودگی انگلی روده ای در میان دانشآموزان ابتدایی حدود %20

 %60/9بود ( .)13در مطالعه سیاری این میزان  %23/9گزارش
شده است ( .)14با توجه به اینکه تاکنون مطالعهای درزمینه

بوده است (.)3-11

همهگیری بیماریهای عفونی از جمله انگلهای رودهای در
مهاجرین افغانی در ایران انجام نشده است تا بر اساس نتایج این
مطالعات بتوان به این سؤال پاسخ داد که آیا پس از سالها
زندگی در ایران فرهنگ حاکم بر زندگی آنان موجب شده
رفتارهای بهداشتی آنان به گونهای تغییر نماید که از نظر ابتال به
بیماریهای عفونی مشابه یک ایرانی باشند یا خیر .لذا این مطالعه
به منظور بررسی فراوانی انگلهای رودهای در مهاجرین افغانی
مقیم کاشان طراحی گردید تا با به دست آوردن اطالعات در

در مطالعه طاهرخانی از مجموع  2245نفر کودکی که مورد
آزمایش قرار گرفتند %72/9 ،مبتال به انگلهای رودهای بودند،
آلودگی به تک یاختهها و کرمهای رودهای به ترتیب %78/3
 %52/4گزارش گردید (.)11
بیماریهای انگلی به دو طریق مستقیم و غیرمستقیم منتقل
میشوند .انتقال مستقیم بیشتر در اجتماعات متراکم مثل
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انگلهای رودهای  %23/5آلوده به انگلهای رودهای بیماریزا،
 %56/0آلوده به انگلهای رودهای غیر بیماریزا و  %25/0آلودگی
توأم داشتند.

زمینه میزان و نوع آلودگی به انگلهای رودهای هم بتوان در
جهت درمان و پیشگیری از این عفونتها و عواقب آنها چاره
اندیشید و با برنامهریزی بهداشتی در سطح کشور برای رفع
معضالت بهداشتی درمانی این قشر از مردم تالش کرد.

جدول  :2توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب مشخصات دموگرافیک

مواد و روشها:
تحقیق حاضر به روش مقطعی ) )Cross-Sectionalبا روش
نمونهگیری تصادفی خوشهای از میان کودکان افغانی در مدارس
ابتدایی و راهنمایی شهرستان کاشان در سال 2903-38انجام
گرفت.حجم نمونه ( 608با توجه به شیوع  %23/9در مطالعه )26
و اطمینان  %35و خطای  979 ،%6نفر تعیین شد که با توجه به
احتمال ریزش  608نفر نمونهگیری شدند 266 .نفر با روش
چسب اسکاچ از نظر اکسیور آزمایش شدند.
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209

65/01

راهنمایی

267

جمع

698

111

بیسواد

225
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زیر دیپلم

287

40/13

دیپلم و باالتر

0

1/06

جمع

698

111

بیسواد

232

67/67

تحصیالت

زیر دیپلم

290

32/13

مادر

دیپلم و باالتر

2

1/46

جمع

698

111

کارگر

232

67/3

بیکار

43

7/09

غیره

403

42/61

تحصیالت پدر

شغل پدر

در آزمایشگاه هر نمونه با روشهای مستقیم (گسترش
مرطوب با سرم فیزیولوژی و رنگآمیزی لوگل) و روش رسوبی
فرمالین – اتر مورد بررسی قرار میگرفت .تشخیص آلودگی به
انگلهای رودهای با مشاهده تخم کرمها و ترفوزوئیت و یا کیست
تک یاختهها توسط متخصص انگلشناسی صورت میگرفت نتایج
در فرم اطالعاتی ثبت گردید .مالک تعیین آلودگی مشاهده
حداقل یک انگل بود .پس از ورود اطالعات پرسشنامه در نرمافزار
 ،SPSSدادهها با استفاده از روش آماری کای اسکوئر مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفت .شیوع انگلها به تفکیک تعیین و جداول
فراوانی بر اساس اهداف پژوهش ترسیم و نتایج به صورت آمار
توصیفی ارائه گردید.

پسر

236

34/10

مقطع تحصیلی

پس از هماهنگی با مدیران مدارس و کسب اجازه ،به مدارس
مراجعه و پس از کسب رضایت و توجیه افراد ،اطالعات
مردمنگاشتی از قبیل سن ،جنس ،تعداد افراد خانوار و سابقه
اقامت در افغانستان و عالئم بالینی در فرم اطالعاتی ثبت گردید.
پس از ارائه آموزش الزم در زمینه تهیه نمونه ،هر فرد نمونه
مدفوع صبحگاهی را جمعآوری و همراه با نمونه چسب اسکاچ به
آزمایشگاه تحویل نمودند.

تعداد

درصد
45/11

شغل مادر

اقامت در افغانستان

تعداد افراد خانوار

جمع

698

111

خانهدار

628

35/34

کارگر

27

3/35

غیره

2

1/46

جمع

698

111

اصال اقامت نداشته

258

50/14

کمتر یک سال

25

5/01

 4-40سال
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بیش از  40سال

79

16/37

جمع

698

111

کمتر از5

294

31/62

4-28

273

64/00

22-24

25

3/40

جمع

431

111

 %39/9آلودگی به تک یاختهای رودهای و %2/7کرمهای رودهای
و%6/22آلودگی توأم داشتند .از  698آزمایش مدفوع انجامشده
شایعترین انگل رودهای مشاهدهشده با روش فرمالین–اتر انتاموبا
کلی و سپس ژیاردیا المبلیا بود.

یافتهها:
از  698دانشآموز مورد مطالعه  %96آلوده به انگلهای
رودهای و%44فاقد آلودگی انگلی بودند .بیشترین میزان آلودگی
مربوط به انگلهای غیر بیماریزا بود .از  264دانشآموز آلوده به
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مقایسه

جدول : 2توزیع فراوانی آلودگی به انگلهای رودهای در دانشآموزان افغان
بر حسب جنس و سن

از  266دانشآموزان مورد مطالعه با روش چسب اسکاچ
 %29/5آنها آلوده به انتربیوس ورمیکوالریس (اکسیور) بودند .در
اکثریت افراد آلوده به اکسیور تعداد افراد خانواده بین  22-24نفر
بود .اکثریت کودکان آلوده به اکسیور عادت شستن دست قبل
غذا خوردن نداشتند ولی سابقه مصرف سبزی و میوه نشسته
داشتند %23/2.از دانشآموزان آلوده به اکسیور کمتر از یک سال
و  %22/3بیشتر از  28سال سابقه اقامت در افغانستان داشتند و
 %22/0از افراد آلوده اقامتی در افغانستان نداشتند و تفاوت
آلودگی از نظر آماری معنیدار نبود .اکثر کودکان آلوده به اکسیور
فاقد عالئم بالینی بودند و رابطه معنیدار آماری وجود داشت.
شغل مادر کلیه دانشآموزان آلوده به اکسیور ،خانهداری بود ولی
تفاوت آن از نظر آماری معنیدار نبود .اکثریت والدین کودکان
اعم از آلوده به اکسیور و غیر آلوده بیسواد بودند در صورت
تقسیم به سه گروه بیسواد ،ابتدایی ،سیکل و باالتر بین میزان
تحصیالت پدر و آلودگی فرزند ارتباط معنیدار آماری وجود
نداشت ( )p=8/74و همچنین ارتباط بین تحصیالت مادر و
آلودگی فرزند معنیدار نبود (.)p=8/6

میزان آلودگی به انگلهای رودهای در پسرها و دخترها به
ترتیب  99/2 ،96/0و تفاوت آن از نظر آماری معنیدار نبود.
میزان آلودگی در گروههای سنی مختلف از نظر آماری معنیدار
نبود .در اکثریت کودکان آلوده ،تعداد افراد خانواده  22 -24نفر
بود %64.از دانشآموزان آلوده کمتر از  28سال و  %90بیشتر از
 28سال سابقه اقامت در افغانستان داشتند و  %23/4از افراد آلوده
در افغانستان اقامت نداشتند .تفاوت آلودگی از نظر آماری
معنیدار بود ()p=8/89
منبع آب آشامیدنی در کودکان آلوده آب لولهکشی بود ،ولی
اکثریت آنها سابقه مصرف آب چاه و چشمه نیز داشتند .اکثریت
کودکان آلوده سابقه مصرف سبزی و میوه نشسته را نداشتند.
اکثریت افراد آلوده ( )%95عادت شستن دست قبل غذا خوردن و
بعد توالت رفتن داشتند .میزان عالئم گوارشی در کودکان آلوده
به انگلهای رودهای بیشتر بود ،ولی ارتباط این دو معنیدار نبود
( .(p=8/07شایعترین شغل پدران و مادران کودکان آلوده
کارگری بود .اکثریت والدین کودکان اعم از آلوده و غیر آلوده
بیسواد بودند در صورت تقسیم به سه گروه بیسواد ،ابتدایی،
سیکل و باالتر بین میزان تحصیالت پدر و آلودگی فرزند ارتباط
معنیدار آماری وجود دارد) p=8/885ولی ارتباط بین تحصیالت
مادر و آلودگی فرزند معنیدار نبود ()p=8/3

نمودار  :2توزیع فراوانی انگلهای رودهای دردانش آموزان افغانها مقیم
کاشان سال 2903-38
بحث:

بر اساس نتایج این پژوهش شیوع آلودگی به انگلهای
رودهای دردانش آموزان افغانها مقیم کاشان  %96تعیین گردید.
که نسبت به نتایج برخی مطالعات مربوط به دانشآموزان ایرانی
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کمتر ( ،)0،11،15،16ولی نسبت به نتایج برخی مطالعات بیشتر

خصوص مراکز شبانهروزی ،خوابگاهها و محلهایی که افراد شب و

بود ( )17 -10 ،3 - 11و با نتایج بررسیهای انجامشده در اتیوپی

روز باهم زندگی میکنند بیشتر مشاهده میشود)3،4-26( .

و ترکیه مشابه بود (.)6-7

نتایج این پژوهش نشان داد که ارتباط معنیداری بین میزان
آلودگی انگلی با جنس وجود ندارد که با نتایج اغلب پژوهشهای

اختالف شیوع آلودگی در شهرهای مختلف یک کشور و حتی
یک منطقه ناشی از تنوع آب و هوایی ،تغییر الگوهای زندگی،
تغییرات شرایط محیطی مانند بهسازی محیط،تراکم جمعیت و
عادات بهداشتی میباشد که میتواند دالیل متناقض بودن این
گزارشها محسوب شود.

دیگر مطابقت دارد ( .)27-20 ،21-21 ،16برخی محققان
ارتباط معنیداری بین جنس و آلودگی انگلی گزارش نمودهاند
(.)15،26 ،23
با توجه به اینکه در بیشتر مطالعات جنسیت با آلودگی ارتباط
معنیداری نداشته به نظر میرسد موقعیت اجتماعی و شغلی
است که افراد را در معرض بیشتر آلودگی قرار میدهد .بر اساس
نتایج این پژوهش آلودگی انگلی ارتباط معنیداری با سن ندارد

نتایج این تحقیق نشان داد در بین کل دانشآموزان آلوده
بیشترین آلودگی مربوط به تک یاختههای رودهای اعم از بیماریزا
و غیر بیماریزا میباشند .شایعترین انگل بیماریزای تک یاخته
رودهای ژیاردیا المبلیا و پس از آن انتامبا هیستولیتیکا /انتامبا
دیسپار بود در بررسیهای مشابه انجامشده ژیاردیا المبلیا
شایعترین انگل بیماریزای رودهای در کودکان ایران و جهان

که مشابه با مطالعهی سعیدی ( )16و اسالمی ( )24بوده ،ولی بر
خالف مطالعهی دوامی ( )15میباشد.
بر اساس نتایج این مطالعه آلودگی انگلی با تعداد افراد خانوار

گزارش شده است (.)10-24 ،11،14-0

رابطهی معنیداری دارد که با نتایج مطالعهی دوامی ( )17و

علت شیوع باالی این تک یاخته بیماریزا مربوط به سیر
تکاملی ساده،تکثیر زیاد و قابلیت تولید کیست و انتقال راحت و
تعداد کم ارگانیسم مورد نیاز برای انتقال بیماری است از طرف
دیگر ناقلین بدون عالمت از جمله متصدیان تهیه و تولید و توزیع
مواد غذایی که کیست تکاملیافته یعنی شکل عفونتزای انگل را
از طریق مدفوع دفع میکنند عامل موثری در شیوع و انتشار این

 )6( Askovyمطابقت دارد .با افزایش بعد خانوار و افزایش تراکم
جمعیت خانواده امکان انتقال انگلهای رودهای فراهم میشود.
همچنین نتایج نشان داد مدت اقامت در افغانستان ارتباط
معنیداری با آلودگی انگلی دارد .با توجه به وضعیت اقتصادی
افغانستان و پایین بودن امکانات بهداشتی ،طبیعی است که هر
چه مدت اقامت در افغانستان بیشتر باشد شانس ابتال به انگلهای
رودهای افزایش یابد .متغیر دیگر در این مطالعه شغل والدین بود
که ارتباط معنیداری با آلودگی انگلی نداشت و با مطالعهی

تک یاخته در جامعه میباشند()4-5 ،2
در این تحقیق با آزمایش مدفوع به روش فرمالین -اتر سه
نوع کرم رودهای آسکاریس لومبریکوئیدس ،هیمنولپیس نانا،
انتروبیوس ورمیکوالریس (اکسیور) مشاهده شد؛ و شایعترین

اسالمی ( )24مطابقت دارد .بین تحصیالت پدر و آلودگی کودکان
ارتباط معنیدار مشاهده شد همانند مطالعات دوامی (.)15،17
این ارتباط در مورد تحصیالت مادر معنیدار نبود که مشابه با

آنها هیمنولپیس نانا بود که با مطالعه ثباتی مطابقت دارد ()25

نتایج مطالعهی اسالمی بود (.)24

ولی در مطالعه سعیدی جم شایعترین کرم آسکاریس
لومبرکوئیدس گزارش شده بود (.)16

بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه و سایر مطالعات ،میزان
ابتال به انگلهای رودهای در کودکان افغانی ساکن ایران مشابه و
یا حتی کمتر از کودکان برخی مناطق ایران میباشد که این
میتواند نتیجه دوری از فقر فرهنگی و اقتصادی کشور جنگزده
افغانستان و استفاده از تسهیالت بهداشتی و امکانات آموزش و
پرورش کشور ایران باشد که منجر به رشد فرهنگی و تغییر
نگرش و رفتارهای بهداشتی این افراد گردیده است .از آنجایی که

میزان آلودگی به اکسیور با روش اختصاصی چسب اسکاچ
 %29/5بود .در واقع در میان کرمها باالترین شیوع را داشت.
اکسیور در سایر مطالعات در ایران و جهان ()24،22،23
شایعترین کرم رودهای بوده است .این کرم دارای سیر تکاملی
مستقیم است و به سهولت از فردی به فرد دیگر منتقل میشود و
از همین روست که معموالً در خانوادههای پر جمعیت و به
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بسیاری از عفونتهای انگلی رودهای ریشه در شرایط نامناسب
 فقر و سطح پایین بهداشت دارند پیشنهاد میشود که،محیط
درمان کودکان آلوده به انگلهای رودهای به خصوص درمان
خانوادگی اکسیوریازیس و آموزش بهداشت در مورد پیشگیری از
به.انگلهای رودهای به کودکان و خانواده آنها داده شود
برنامههای کنترل و پیشگیری از آلودگیهای انگلی رودهای در
 برنامه.کلیه سطوح مدیریت بهداشتی اولویت خاص داده شود
 آموزش،نهایی کنترل بیماریهای انگلی از طریق درمان با دارو
بهداشت و بهسازی محیط به صورت توأم اجرا و به طور دقیق و
.عملی انجام شود

تشکر و قدردانی
نویسندگان از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
 و00865 کاشان به جهت حمایت مالی از طرح تحقیقاتی شماره
مدیران مدارس به جهت همکاری در نمونهگیری تشکر و قدردانی
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