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ABSTRACT
Background & objectives: Parasitic diseases are one of the health problems of all societies
and are considered as barriers to progress socioeconomic development, especially in most
developing countries. This study evaluated the frequency of intestinal parasites in patients
referred to hospitals affiliated with Ardabil University of Medical Sciences in 2018.
Methods: a total of 409 stool samples were collected from laboratories of Imam Khomeini
and Bouali hospitals and then transferred to the parasitology lab in the medical and
paramedical school. Samples were evaluated using direct, concentration and culture methods.
Data were analyzed using SPSS software version 21.
Results: Out of 409 samples, 22 cases (5.4%) were infected with intestinal parasites. Among
them, 5.3% and 5.4% of infected cases were men and women respectively. Also, the rate of
infection to the protozoans and helminths was 3.7% and 1.7% respectively. Among the
positive cases, the highest percentage of infection was related to Giardia and Blastocystis.
The infection rate of each parasite among all patients and positive cases was 1.2% and 22.7%
respectively.
Conclusion: The present study showed that intestinal protozoan infection, especially Giardia
lamblia and Blastocystis hominis are high in Ardabil city, and therefore special infection
control measures are urgently needed.
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بررسي فراواني انگلهای روده ای در بیماران مراجعه کننده به
آزمایشگاههای دو بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اردبیل
در سال 1397
زهرا حیدری ،1رقیه سیدهاشمي ،2بهنام محمدی قلعه بین

* 3،1

 . 1گروه میکروب شناسی ،انگل شناسی و ایمنی شناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،اردبیل ،ایران
 .2پزشک عمومی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،اردبیل ،ایران
 .3مرکز تحقیقات بیماریهای انگلی و زئونوز ،دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،اردبیل ،ایران
* نویسنده مسئول .تلفن04533534684 :

فاکس04533534684 :

پست الکترونیکb.mohammadi@arums.ac.ir :

چکیده
زمینه و هدف :بیماریهای انگلی یکی از مشک ت بهداشتی تمام اوامیم و از موانیم پیشیرفت و توسیعه اقتصیادی -ااتمیاعی
بلصوص در اغل

کشورهای در سال توسعه اهان محسوب می شود .این مطالعه به فراوانی انگل هیای روده ای در بیمیاران

مرااعه کننده به آزمایشگاه انگل شناسی بیمارستانهای (دو بیمارستان) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1397
می پردازد.
روش کار :تعداد  409نمونه مدفوع از آزمایشگاه های بیمارستان های امام خمینی (ره) و بوعلی امم آوری و اهت بررسیی
مستقیم ،تغلیظ و کشت مورد بررسی قرار گرفت .نتایج و دادهها با اسیتفاده از نرمافیزار  SPSS-21میورد تجزییه و تحلییل
آماری قرار گرفت.
یافته ها :از  409نمونه مورد بررسی 22 ،مورد ( )%5/4آلوده به انگل های روده ای بودند .آلودگی در مردان  5/3درصد و
در زنان  5/4درصد گزار

شد .آلودگی به تک یاخته و کرم به ترتی

 3/7و  1/7درصد گزار

شد .در بین موارد مثبیت

بیشترین درصد آلودگی مربوط به ژیاردیا و ب ستوسیس تیس بود که هر کدام در بین کل افراد  1/2درصد و از بین میوارد
مثبت  22/7درصد بود.
نتیجه گیری :مطالعه ساضر نشان داد که فراوانی آلودگی بیه انگیل هیای روده ای تیک یاختیه ای بیه وییده ژیاردییا مبلییا و
ب ستوسیس تیس هومینیس در اردبیل با است که نیاز به انجام اقدامات کنترلی خاص دارد.
واژه های کلیدی :فراوانی ،انگل های روده ای ،آزمایشگاه انگل شناسی بیمارستان ،اردبیل
دریافت1397/07/30 :

پذیرش1397/09/30 :

مقدمه

ذهنییی ملتلییح و ستییی سییالیانه باعییر مییر

بیماریهای انگلی تک یاخته ای و کرمی روده ای یکیی

تعدادی زیادی از بیماران بلصوص کودکان در اغل

از مشییک ت بهداشییتی تمییام اوامییم اسییت و موا ی

کشورهای در سال توسیعه اهیان مییشیوند [ ،]1امیا

خسارتهای اقتصادی -ااتمیاعی ،اخیت ت اسیمی و

علیرغم این موارد بیماریهای انگلی روده ای توسی
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به آزمایشگاه انگل شناسی دانشکده پزشکی و پیراپزشکی منتقیل گردیید .در آزمایشیگاه نمونیه هیا بیا اسیتفاده از رو

هیای
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سییازمان بهداشییت اهییانی در گییروه بیمییاریهییا ی
گرمسیری فرامو

شده قرار گرفته اند [.]2

مدفوع بیمیاران مرااعیه کننیده بیه آزمایشیگاههیای
بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

کشور ایران به علت گستردگی اغرافییایی و شیرای

در سال  1397پرداخت.

آب و هوایی ملتلیح تنیوع انگلیی زییادی در منیاق
ملتلح دارد [ .]3استان اردبیل نیز به لحاظ اغرافیایی

روش کار

و اقلیمی زیسیتگاه مناسیبی بیرای بسییاری از عوامیل

مطالعه ساضیر بیه صییورت توصیییفی -مقطعییی در

آب و

سال  1397انجیام شید .تعداد  409نمونه مدفوع تازه

بسیییاری از مییردم اییین اسییتان بییه

از افیییراد مرااعیییه کننیییده بیییه آزمایشیییگاههیییای

انگلی محسوب میگردد .بیا توایه بیه شیرای
هییوایی مناسیی

مستقیم آنها با خاک ،دام و فضو ت دامیی مییتوانید

خمینی (ره) و بیمارستان بوعلی) امیم آوری و اهیت

عفونییتهییای انگلییی و بییه ویییده

بررسی به آزمایشگاه انگل شناسی دانشکده پزشکی و

عفونتهای انگلی مشترک بین انسیان و سییوان قیرار

پیراپزشکی منتقیل گردیید .از هیر بیمیار ییک نمونیه

دهد .از قرفی استان اردبیل با استانهای شمالی مثل

مدفوع گرفته شید .همننیین اق عیات دموگرافییک

گی ن و مازندران که کانون بسیاری از انگلهای روده

بیماران از قبیل سن ،انس ،مییزان تحصیی ت و شیغل

ای کرمی و تک یاخته ای هستند همجوار است و رفت

در پرس

نامه مربوط به هر بیمیار بیه همیراه کید

و آمد مردم این استانها به لحاظ شیغلی و تفریحیی

ثبت شد .در آزمایشگاه ابتدا هر نمونه مدفوع از نظر

بسیار زیاد و استمال انتقال بیماریهای انگلی بین آنهیا

ویدگیهای ظاهری شامل رنگ ،قوام ،واود ییا عیدم

فراوان است.

واود خون ،عوامل کرمی مثل بند تنیا یا کرمهای بالغ

در ایران مطالعیات زییادی روی مییزان آلیودگی بیه

مثل اکسیور و غیره مورد بررسی قرار گرفت .بیرای

انگلهیای روده ای در مرااعیه کننیدگان بیه مراکیز

کشت مدفوع همانطور که قب شیر داده شیده بیه

آزمایشگاهی و بیمارستانها انجام شیده اسیت [.]7-4

قور خ صه مقدار  3-4گرم از هر نمونه مدفوع تازه

مطالعییات معییدودی در زمینییه میییزان آلییودگی بییه

در مرکز پلیت ( 10سانتی متیر قطیر) محیی

کشیت

انگلهای روده ای در اردبیل انجام شده است .دریانی

نوترینت آگار کشت داده شد [ .]10تمام نمونههیا بیا

آمییوزان

مسییتقیم و در مییوارد

آنهییا را در معییر

و همکییاران در سییال  1384در بییین دان ی

اسییتفاده از رو

گسییتر

شیهر اردبییل 27/7

مشکوک به واود تک یاخته با رنیگ آمییزی لوگیل و

درصد [ ]8و محمدی قلعه بیین و همکیاران در سیال

تری کروم بررسی شیدند .سیپس روی بیاقی مانیده

 1393در بین  100نفر از بیماران مبت به بدخیمی در

نمونه مدفوع فرمیالین  %10ریلتیه شید و بیه رو

استان اردبیل  10درصد آلودگی بیه انگیلهیای روده

تغلیظ فرمالین-اتر مورد بررسی قرار گرفت .نتایج و

ابتدایی کودکان مدار

مدار

ای گزار

کردند [.]9

دادهها بعد از امم آوری در نرم افزار  SPSS-21بیا

مطالعیهای در زمینییه میییزان آلیودگی بییه انگییلهییای

آزمون آماری کای دو تجزیه و تحلیل شدند .مقیدار

به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام نشده بود ،لیاا
این مطالعه به بررسی عفونتهای انگلیی روده ای بیا
رو

هییای مسییتقیم ،تغلیییظ و کشییت در نمونییههییای

ادول و

 p>0/05از نظر آماری معنیدار در نظر گرفته شد.
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از آنجییایی کییه تییا زمییان انجییام مطالعییه ساضییر هییی

استفاده از رو

رودهای در مرااعه کنندگان به بیمارستانهای وابسته

های آمار توصیفی در قال
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کشییاورزی و دامپییروری مشییغول هسییتند و تمییا

بیمارستانهای وابسته بیه دانشیگاه (بیمارسیتان امیام
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یافتهها

روده ای  43/8درصد میردان و  56/3درصید زنیان

از  409نمونه مورد بررسی 22 ،مورد ( )%5/4آلیوده

بودند .در این مطالعه  15مورد ( )%3/7به انگیلهیای

بییه انگییلهییای روده ای بودنیید .میییزان آلییودگی بییه

تک یاخته ای و  7مورد ( )%1/7بیه انگیلهیای کرمیی

انگلهای روده ای در بین گروه سنی  30سال و با تر

آلوده بودند .نتایج بررسی کیل نمونیههیای میدفوع

 53/1درصد و در بین گروه سنی زیر  30سیال 46/9

بیماران مرااعهکننده به آزمایشیگاههیای بیمارسیتان

شیید .در کییل  10مییورد ( )%5/3از

امام خمینی (ره) و بوعلی در بررسی ساضر در ادول

درصیید گییزار

 1آورده شده است.

مردان و  12مورد ( )%5/4از زنان آلوده به انگلهای
روده ای بودند .در بین موارد آلیوده بیه انگیلهیای

جدول  .1میزان آلودگي به عفونتهای انگلي کرمي و تک یاخته ای در نمونه مدفوع بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاههای بیمارستان امام خمیني (ره)
و بوعلي )(n=409

نوع انگل

نوع آلودگی

ژیاردیا مبلیا

5

1/2

22/7

ب ستوسیستیس هومینیس

5

1/2

22/7

آنتاموبا کلی

3

0/7

13/6

آنتاموبا هیستولیتیکا

2

0/5

9/1

امم تک یاختهها

15

3/7

68/2

دیکروسلیوم دندریتیکوم

4

0/97

18/2

ورمیکو ریس

1

0/24

4/5

1

0/24

4/5

رو نماتودهای آزادزی

1

0/24

4/5

امم کرمها

7

1/7

31/8

22

5/4

100

تک یاختههای روده ای

انتروبیو

تریکوستروندیلو

کرمهای روده ای

امم کل انگلهای روده ای

نمونههای مدفوع امم آوری شده از بیمارستان امام

از نظر آماری تفاوت معنیداری بین مییزان آلیودگی

خمینییی (ره) و بییوعلی شییهر اردبیییل بییا اسییتفاده از

با انگلهیای روده ای و گیروههیای سینی ،انسییت و

های مستقیم ،تلغیظ و کشت بررسی شد و نتایج

تحصی ت مشاهده نشید .امیا بیین مییزان آلیودگی و

رو

به تفکییک رو

میورد اسیتفاده در ایدول  2آورده

شغل ارتباط معنیداری مشاهده شد.

شده است.
بحث
جدول  .2نتایج بررسي نمونههای مدفوع بیمارستان امام خمیني (ره) و

عفونتهای انگلی روده ای یکی از مشک ت کشورهای

بوعلي با استفاده از روشهای مختلف

در سال توسعه میباشیند ،امیا در سیالهیای اخییر بیا

رو

درصد بین

مثبت

)(n=409

مستقیم

4

0/97

تلغیظ

20

4/9

90/9

کشت

1

0/2

4/5

تشلیص

)(n=22
18/2

کنتیرل و پیشیگیری و اسیتاندارهای سی مت،

میزان آلودگی با انگیلهیای روده ای بیه قیور قابیل
تواهی کاه

یافته اسیت [ .]11-13بیا ایین سیال در

کشورهای در سال توسعه عواملی مانند سیو تغاییه،
ب یای قبیعی ،نبودن امکانات بهداشتی مناس

و سایر

عوامل میتواند زمینه ساز ایجاد عفونیتهیای انگلیی

] [ DOI: 10.29252/jarums.18.4.463

تعداد موارد

درصد کل

موارد مثبت

افزای
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فراوانی افراد آلوده

درصد آلودگی کلی

درصد آلودگی در موارد مثبت

زهرا سیدری و همکاران 467

فراوانی انگل های روده ای...

باشد [ .]14این مطالعه بیا هیدت تعییین آلیودگی بیه

ب ستوسیس تیس هومینیس میباشید .در مطالعیه ای

انگییلهییای روده ای در بیمییاران مرااعییه کننییده بییه

در تایلند نیز بیشترین درصد آلودگی را ب ستوسیس

آزمایشگاههای انگلشناسی بیمارستانهای وابسیته بیه

تیییس هییومینیس بییا  4درصیید و پییس از آن ژیاردیییا

دانشگاه علوم پزشیکی اردبییل در سیال  1397انجیام

مبلیا با  0/6درصد داشت [ .]15همننین در مطالعیه

شد.

کیییا و همکییاران در روستانشییینان اسییتان مازنییدران

در اییین مطالعییه در مجمییوع  409نمونییه مییدفوع از

با ترین میزان شیوع ،مربوط به ژیاردیا مبلییا 10/2

بیماران مرااعه کننده به بیمارستانهیای وابسیته بیه

درصیید و بعیید از آن ب ستوسیسییتیس  9/8درصیید

دانشگاه (امام خمینی (ره) و بوعلی) با اسیتفاده از سیه

شد [ .]16در مطالعه اخ قیی و همکیاران بیر

رو

گزار

مستقیم ،تغلیظ و کشت بررسی شدند و درصد

روی نمونه مدفوع  1000نفیر مرااعیه کننیده بیه 3

آلودگی کلی به انگلهیای روده ای  5/4درصید بیود.

بیمارستان تهران نیز با ترین میزان آلودگی مربیوط

در بررسی آیت اللهی و همکاران میزان آلیودگی در

بییه ژیاردیییا و ب ستوسییس تیییس [ ،]5و همننییین در

آزمایشگاه مرکزی و بیمارستان شهید صدوقی یزد 2

مطالعه آیت اللهی و همکیاران در ییزد نییز بیا ترین

درصیید [ ،]7در مطالعییه اخ قییی و همکییاران بییر روی

میزان آلودگی مربوط به ب ستوسیس تیس و ژیاردیا

مرااعه کننیدگان بیه سیه بیمارسیتان تهیران (میی د،

بییود [ .]7در مطالعییه سضییرتی تپییه و همکییاران روی

در بررسییی سضییرتی تپییه و همکییاران در مرااعییه

ابتدایی باران دوزچیای ارومییه نییز بیا ترین درصید

کنندگان به آزمایشگاه کلینییک وییده دانشیگاه علیوم

آلودگی  20/5درصد مربوط به ژیاردیا بود [.]17

پزشییکی ارومیییه آلییودگی  10/2درصیید [ ]4و در

در مطالعه ساضر بین مییزان آلیودگی بیه انگیلهیای

بررسی رسیمی و همکیاران در مرااعیه کننیدگان بیه

رودهای و گروههای سنی و انسییت تفیاوت آمیاری

آزمایشگاههای بیمارستان بقییهاهلل (عیج)  3/7درصید

معنیداری واود نداشت .در مطالعه کییا و همکیاران

گزار

[ ]16و همننین در بررسی اخ قی و همکیاران نییز از

در مطالعه ساضر ،از بین کیل میوارد مثبیت گیزار

نظر آماری تفاوت معنیداری بین گروههیای سینی و

شده  15مورد ( )% 68/2آلیودگی تیک یاختیه ای و 7

انسیت و میزان آلودگی به انگلهای روده ای وایود

مییورد ( )% 31/8آلییودگی کرمییی گییزار

شیید .در

نداشت [.]5

تکیاختهای  99/57درصد و بیشتر از آلودگی کرمیی

بیسواد میزان آلودگی به عفونتهیای انگلیی بیشیتر

 0/42درصد در امعیت آلوده تعیین گردید [ .]6زم

بود ،اما بین میزان تحصی ت و آلودگی به انگیلهیای

بییه ذکییر اسییت کییه در مطالعییه ساضییر آلییودگی بییه

روده ای از نظر آماری تفیاوت معنییداری مشیاهده

دیکروسلیوم دندریتیکوم واود داشت که ممکن است

نشد که میتوان آن را به تعداد محدود نمونه میورد

آلودگی گارا یا ترانزیت باشد.

بررسی ارتباط داد .در بررسی کیا و همکاران نیز بیین

مطییاب بییا اییدول  1بیشییترین آلییودگی مربییوط بییه

میزان تحصی ت و فراوانی انگلهیای روده ای تفیاوت

ژیاردیا و ب ستوسیس تیس می باشد که هر کدام در

آماری معنیداری دیده نشد [.]16

بین کل افراد  1/2درصد و از بین موارد مثبت 22/7

در بررسی ساضیر بیین فراوانیی انگلهیای رودهای و

درصد بود .در مطالعات مشابه زیادی با ترین میزان

شییغل تفییاوت آمییاری معنیییداری واییود داشییت

شیوع انگلهای روده ای مربوط بیه ژیاردییا مبلییا و

] [ DOI: 10.29252/jarums.18.4.463

مطالعییه رسیمییی و همکییاران نیییز میییزان آلییودگی

با واود اینکه در مقاقم پیایین تحصییلی و بیین افیراد
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سضرت رسول و شیهید فهمییده)  21/2درصید [ ]5و

انگلهای روده ای  405نفر از دان

شد [.]6

آموزان مدار
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( ،)p=0/008به قیوری کیه مییزان آلیودگی در رده

بود ،در صورتی که برای بررسی دقی ستیی ا مکیان

کارگر و شغل آزاد بیشتر بود.

سه بار نمونهگیری زم است.

در این مطالعه از بین کل موارد آلوده به عفونتهای
انگلی شناسایی شده18/2 ،درصد با اسیتفاده از رو
تغلیظ و 4/5

مطالعییه ساضییر نشییان داد کییه میییزان آلییودگی بییه

کشییت تشییلیص داده

انگلهای تک یاخته ای روده ای نسیبت بیه انگیلهیای

مستقیم 90/9 ،درصد با استفاده از رو
درصیید بییا اسییتفاده از رو

نتیجه گیری

شییدند .نمونییه مییدفوع آلییوده بییه انتروبیییو

کرمی با تر است .مطاب با بسیاری از تحقیقات انجام

مسیتقیم و هیم بیا رو

شده با ترین میزان آلودگی مربوط به ژیاردیا مبلیا

ورمیکو ریس هیم بیا رو

تغلیییظ فرمییالین -اتییر تشییلیص داده شیید .همننییین

و ب ستوسیس تیس هومینیس میباشید کیه نییاز بیه

نمونه مدفوع آلوده به ور نماتودهای آزادزی هیم

اقدامات کنترلی خاص میباشد.

با رو

تغلیظ و هیم بیا رو

کشیت تشیلیص داده

شد.
در بررسی مدفوع به رو

مستقیم ،بیه دلییل اینکیه

سجم خیلی کمی از مدفوع (سیدود ییک میلیی گیرم)
مورد آزمای

قرار میگیرد ،امکان مشاهده خیلی از

عوامل انگلیی در نمونیه میدفوع وایود نیدارد [.]18

تشکر و قدرداني
این مقالیه ساصییل پایییان نامییه دانشیجوی پزشیکی
عمییومی دانشیییگاه علیییوم پزشیییکی اردبیییل (رقیییه
سیدهاشیییمی) میییی باشییید کییییه بیییا کییید اخییی ق

 IR.AUMS.REC.1397.025و شماره پاییان نامیه

مستقیم ،موارد آلودگی کرمی به اسیتثنا زمیانی کیه

همکاری همه افرادی که در این مطالعه سیهم داشیته

بار کرمی زیاد است قابیل مشیاهده نیسیتند و بیرای

اند ،ملصوصاً از مسئولین و پرسینل آزمایشیگاههیای

هیای تکمیلیی

بیمارستان امام خمینی (ره) و بیمارستان بوعلی بیرای

تشلیص دقی نیاز به اسیتفاده از رو
مثل تغلیظ و کشت دارند [.]19 ,10

اممآوری نمونهها قدردانی و تشکر مینمایند.
تعارض منافع

محدودیتهای پژوهش

نویسندگان اع م میدارند که هینگونه تضاد منیافعی

عدم دسترسی به نمونه مدفوع در بیمارستان فاقمی

ندارند.

و علوی از مشک ت این تحقی بود .همننین دسترسی
به نمونه مدفوع بیماران در اکثر موارد تنهیا ییکبیار
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