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  مقدمه
هاي انگلي است   يكي از بيماريسكريپتوسپوريديوزي
 نام هته اي از رده اسپوروزوا بخكه به وسيله تك يا

 1970در اوايل دهه . كريپتوسپوريديوم ايجاد مي شود
  دامپزشكان به اهميت اين ارگانيسم در ايجادميالدي 

  .]1[پي بردند اسهال حاد درگوساله

 ميالدي 1976ريپتوسپوريديوزيس انساني تا سال ك
بود اما در اين سال دو مورد  ناشناخته

اثر تماس با حيوانات  كريپتوسپوريديوزيس انساني بر
  .مزرعه اي گزارش گرديد

 ساله 39مردي يكي از موارد گزارش شده مربوط به 
 ،ه پمفيگوسي به تاول پوستي شبيبود كه به خاطر ابتال

يدها را مصرف مي كرد و يدوز بااليي از كورتيكواسترو

  چكيده
 .پروتوزوئرهاي كوكسيديال در زير شاخه اپيكمپلكسا و از انگل هاي فرصت طلب مي باشد وجز كريپتوسپوريديوم :زمينه و هدف
انگل  اكنون اين ،آن در همه نقاط دنيا تا چندين سال قبل ناشناخته مانده بود وجود گونه هاي م پراكندگي جهاني واين انگل عليرغ

 مبتال به ايدز در سطح دنيا  بيماران و به ويژه ضعف و اختالل سيستم ايمنيچاربه عنوان يك عامل بيماريزاي مهم در ميزبانان د
به اينكه با توجه ودن اين بيماري در مبتاليان به سرطان و بيماران دچار نقص سيستم ايمني و بكشنده  با توجه به .شناخته شده است

به منظور اين مطالعه  ،انتقال بيماري از دام به انسان وجود داردامكان شهرستان اروميه يكي از مناطق مهم پرورش دام بوده و 
  .شده استو اجرا طراحي به اين انگل تعيين ميزان آلودگي 

ني مراجعه كننده به درمانگاه انكولوژي بيمارستان امام ا كودك سرط72در  شاهدي - مورداين پژوهش به صورت  : كارروش 
 انجام 1380 كودك با سيستم ايمني سالم و كارآمد به عنوان گروه شاهد در سال 30و به عنوان گروه مورد خميني اروميه 

 و پس از استفاده از اخذ گرديد بيماران از نمونه مدفوع دونگل كريپتوسپوريديوم  براي تعيين ميزان فراواني آلودگي به ا.گرفت
 .ست اصالح شده مورد بررسي قرار گرفتندفنمونه ها به روش اسيد   اتر،- نروش تغليظي فرمالي

 نفر دوامل  موارد آلودگي ش. بود%) 16/4( مورد سه در كودكان سرطاني يديوزيس  فراواني عفونت كريپتوسپور:يافته ها 
  . ولي اين اختالف از نظر آماري معني دار نبودروستايي و يك نفر شهري بود

 مورد مطالعه كه بيماران تحت شيمي درماني بودند يافت معيتانگل كريپتوسپوريديوم هر چند در سه مورد از ج :نتيجه گيري
 به انگل ياز نظر وجود نقص ايمني و ابتالن بودن جمعيت مورد مطالعه رابطه آماري معني داري يولي به علت پاي، شد

   .كريپتوسپوريديوم يافت نشد
   نقص سيستم ايمني،سرطانيكودكان  ، كريپتوسپوريديوم:واژه هاي كليدي
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يدها ياسهال وي پس از قطع مصرف كورتيكواسترو
ساله سه گزارش بعدي مربوط به كودك . متوقف شد

اي بود كه به علت داشتن سيستم ايمني كارآمد اسهال 
  .]1[ود بهبود يابنده بود وي از نوع خ

در انسان كريپتوسپوريديوم اين انگل گونه شايع 
پاروم مي باشد كه به عنوان يك عامل بيماريزاي مهم 

 و ي افراد سرطان،در بيماران داراي نقص سيستم ايمني
افراد مبتال به ايدز در سراسر جهان شناخته شده 

كه در افراد با سيستم ايمني  در حالي .]1-4[است
. ]4[ آمد عفونت خود محدود شونده ايجاد مي كند كار

 تعداد زيادي از موارد بروز 1986 تا 1976در سال هاي 
 كودك به كريپتوسپوريديوزيس در مراكز روزانه يابتال

گزارش شده نگهداري كودكان و اجتماعات كوچك 
 به اين عفونت ياز موارد ابتال زيادي اگر چه تعداد .است

 ،ا سيستم ايمني كار آمد ديده شده استدر ميان افراد ب
با اين حال ميزان موارد ابتال در بين كودكان سرطاني و 

 10مبتال به ايدز و افراد دچار نقص سيستم ايمني حداقل 
   .]5[برابر بيشتر بوده است 

كريپتوسپوريديوم يك پروتوزوئر مربوط به 
 گونه مختلف 170زئونوزها مي باشد كه در بيش از 

ان شامل پستانداران، پرندگان، خزندگان، ماهي ها ميزبان
  . ]2،6[و حتي دوزيستان شناسايي و گزارش شده است

انگل  اين  و با كشف بيماري ايدز1980در آغاز دهه 
اين ارگانيسم شد اهميت بيشتري پيدا كرد زيرا مشخص 

يكي از عوامل مهم مولد اسهال شديد، طوالني مدت و 
  .]7،3،2[ين بيماران است ادر تهديد كننده زندگي 

با توجه به چرخه انتقال انگل از دام به انسان، انسان 
 محيط آلوده شده به مدفوع انسان و از طريقبه انسان 

نظيرآب و غذاي آلوده و سير بيماري در افراد  حيوان
از . ]8،7[ز اهميت است يدچار نقص سيستم ايمني حا

از نظر شهرستان اروميه از مناطق مهم آنجايي كه 
دامداري و دامپروري بوده در نتيجه تماس انسان با 

منظور به حاضر مطالعه بنابراين  ،حيوانات زياد است
س در كودكان زيديوبررسي ميزان شيوع كريپتوسپوري

سرطاني مراجعه كننده به درمانگاه انكولوژي  مركز 

طراحي و اروميه ) ره(درماني امام خميني  - آموزشي
  .اجرا شد

  

  رروش كا
 شاهدي بود كه در سال -مورداز نوع اين مطالعه 

 كودك سرطاني مراجعه 72 به مدت پنج ماه در 1380
) ره(كننده به درمانگاه انكولوژي بيمارستان امام خميني 

 كودك با سيستم 30به عنوان گروه مورد و  اروميه
ايمني سالم و كارآمد به عنوان گروه شاهد انجام 

اي با والدين كودكان مورد ابتدا طي مصاحبه  .گرفت
مطالعه، اطالعات مربوط به هر كودك از قبيل نام و نام 
خانوادگي، سن، جنس، روستايي يا شهري بودن، ارتباط 
با حيوان، وضعيت باليني از قبيل داشتن اسهال و يا عدم 
آن و نوع بدخيمي از طريق پرسشنامه اخذ گرديد 

جهت . داخذ گردينمونه مدفوع دو هر فرد از سپس 
بررسي وجود يا عدم وجود آلودگي به انگل 
كريپتوسپوريديوم تمام نمونه هاي جمع آوري شده به 

سپس از رسوب  ،]9[ اتر تغليظ شدند - روش فرمالين
 - ته لوله يك فروتي تهيه و با روش رنگ آميزي ذيل
 ،نلسون اصالح شده تمام فروتي ها رنگ آميزي شدند

 قرمز م هايه شكل جردر اين نوع رنگ آميزي انگل ب
 ميكرون در زمينه اي آبي رنگ 5- 6رنگ به اندازه 

 شيوع آلودگي در در نهايت. ]10[د وشمي نمايان 
نمونه ها تعيين و موارد آلودگي بر حسب سن، جنس، 

 روستايي يا  و تماس با حيوان،وضعيت سيستم ايمني
  . تحليل آماري قرار گرفت وتجزيه شهري بودن مورد

  
  يافته ها

 تحت مطالعه بيمار 102در اين بررسي از مجموع 
) %41/29( نفر 30در گروه مورد و %) 58/70(نفر  72

 بيمار گروه مورد 72از  .در گروه شاهد قرار داشتند
 بيمار 30 نفر روستايي بودند و از 40 نفر شهري و 32

.  نفر روستايي بودند18 نفر شهري و 12گروه شاهد 
در مناطق ) %86/56(نه ها در هر دو گروه بيشتر نمو

 ميانگين .روستايي و در تماس با دام زندگي مي كردند
%) 16/4( مورد مثبت انگلي سه. سني بيماران نه سال بود
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در كدام از موارد مثبت  هيچ. در گروه مورد ديده شد
م باليني يمراجعه به درمانگاه اسهال و ساير عالزمان 

ود نشان مربوط به كريپتوسپوريديوزيس را از خ
در گروه شاهد هيچ گونه مورد مثبتي مشاهده  .ندادند
  .)1جدول  (نگرديد
 موارد مثبت سابقه تماس با دام داشته و 77/2%

 موارد مثبت هيچگونه تماسي با دام %38/1حدود 
  . )2جدول (نداشتند

  
  

هاي   بر حسب گروهيستوزيع بيماري كريپتوسپوريديوز. 1جدول 
  1380 ،اروميه) ره(امام خميني  ولوژيمطالعه در درمانگاه انك

  مطالعهگروه مورد شاهد

 درصد تعداد درصد تعداد آزمايش  نتيجه

 16/4 3 - - مثبت

 83/95 69 100 30 منفي

 100 72 100 30  كلجمع
  

 بر حسب سابقه تمـاس      يستوزيع بيماري كريپتوسپوريديوز  . 2جدول  
  1380  ،وميهار) ره(در درمانگاه انكولوژي امام خميني 

 تماس با دام عدم تماس با دام تماس با دام

 درصد تعداد درصد تعداد نتيجه آزمايش

 72/97 42 55/96 56 منفي

 28/2 1 45/3 2 مثبت

 100 43 100 58  كلجمع

  
  بحث

ته كوكسيديايي كوچك خكريپتوسپوريديوم يك تك يا
وده  و انگل اجباري داخل سلول هاي اپيتليال رنهيك ميزبا

و گاهي اوقات اعضاي تنفسي، مجاري صفراوي و 
مشترك بين انسان و دام مي باشد كه پانكراس است 

اين انگل بيشتر در حاشيه ميكرو ويلي هاي اپيتليوم . ]11[
 به دو شكل باليني  و]12[روده باريك ساكن شده 

در افراد با سيستم ايمني سالم و كار اول . مي كندظاهر ت
اصل از آن هر چند حاد مي باشد ولي  اسهال ح كه آمد

در افراد دچار نقص دوم . خود محدود شونده است
بيماران تحت سيستم ايمني مثل افراد مبتال به ايدز، 

كه طوالني مدت از داروهاي   و افراديشيمي درماني
كه سركوب كننده سيستم ايمني مصرف مي كنند 

ه  كشند ،موجب گاسترو آنتريت هاي مزمن يا حتي حاد
همراه با اسهال هاي شديد و مداوم شبه وبايي مي 

 كه مقدار مايعات از دست رفته روزانه طوريه گردد ب
  . ]13،4[  ليتر مي رسد17 ليتر و گاهي به 12تا يك 

بره هاي   ،گوسالهدر هاي اهلي به ويژه  انگل در دام
  اسهال حاد نيز موجب جوان و حيوانات خانگي 

ست كه در مناطق روستايي اين اعتقاد بر اين ا. مي شود
  حيوانات از منابع مهم سرايت انگل به انسان 

ه كه در شهرها انتقال بيماري ب  در حالي.مي باشند
باشد  ز اهميت مييصورت شخص به شخص حا

]15،14[.  
با توجه به اهميتي كه اين ارگانيسم در ميان انگل 

  مطالعات اپيدميولوژيك وسيعي،داردبيماري زا هاي 

كنون در ايران و دنيا صورت  ي دهه هاي  گذشته تا ط
 مورد 896 ميالدي، 1986 تا 1981از سال . گرفته است

از كريپتوسپوريديوزيس در افراد دچار نقص سيستم 
گزارش   1(CDC) ها ايمني به مركز كنترل بيماري

شيوع  در هائيتياي  مطالعهدر . ]5[شده است
% 35بتال به ايدز س در ميان افراد مكريپتوسپوريديوزي
در مطالعات اپيدميولوژيك انجام . ]4[گزارش شده است
 به  يهاي گذشته شيوع ابتال شده طي دهه

 در مبتاليان به اسهال در كريپتوسپوريديوزيس
در كشورهاي و  درصد 6/0-20كشورهاي توسعه يافته 

در كشور  .]14[ذكر شده است  درصد4- 32جهان سوم 
 %2/5ر كودكان تهران دانگل ن ايايران شيوع آلودگي به 

در كرمانشاه و  ]18[ %6/2 زنجان ،]17[% 3 مشهد ،]16[
  .گزارش شده است ]19[  3/3%

در مطالعه طاالري و همكاران شيوع آلودگي به 
م در كودكان مبتال به اسهال مراجعه كريپتوسپوريديو

كننده به آزمايشگاه مركزي شهر كاشان مورد بررسي 
 كودك مورد مطالعه 240در انگل قرار گرفت و شيوع

  .]20[د شگزارش % 75/3
 در كريپتوسپوريديوزيسبه بررسي فراواني ملكي 

دانش آموزان مدارس ابتدايي منطقه غرب تهران 
 دانش آموز دبستاني 500در اين بررسي از . پرداخت

                                                 
1 Center for Disease Control 
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. عمل آمده آزمايش نمونه مدفوع جهت بررسي انگل ب
 %1ع دست آمده حاكي از شيوه نتايج ب

 در كودكان دبستاني غرب تهران كريپتوسپوريديوزيس
  .]21[بود 

 كودك مراجعه 405 از اندر مطالعه مسيبي و همكار
كننده به آزمايشگاه و يا بستري در بيمارستان امير كبير 

م كريپتوسپوريديوبه انگل %) 7/7( كودك 31اراك 
 بيشترين موارد مثبت آلودگي مربوط به .آلوده بودند

دام و طيور نگهداري مي از ني بود كه در منزل كودكا
و يا از آب غير لوله كشي مصرف مي كردند كردند 

]22[.  
م در كريپتوسپوريديودر مطالعه حضرتي تپه شيوع 

 و بخش )ره (بيماران پيوند كليه بيمارستان امام
همودياليز بيمارستان طالقاني اروميه مورد بررسي قرار 

 بيمار 103بيمار پيوند كليه و  87 در اين مطالعه .گرفت
 نفر كه هيچگونه 60همودياليزي در گروه مورد و 

بيماري شناخته شده نداشتند در گروه شاهد قرار 
  عمل آمده از نمونه مدفوعه  آزمايشات ب.گرفتند

 %5/11افراد شركت كننده در مطالعه حاكي از شيوع 
 انگل در %88/3انگل در بيماران پيوند كليه و شيوع 

گونه  روه شاهد هيچ گبيماران همودياليزي بود و در
  .]23[مورد مثبتي گزارش نگرديد 

در مطالعه شهابي و همكاران شيوع 
 سال مبتال به 10 در كودكان زير كريپتوسپوريديوزيس

نمونه فوق مطالعه  در .اسهال مورد بررسي قرار گرفت
قرار  كودك دچار اسهال مورد بررسي 431مدفوع 
  .]24[مثبت گزارش گرديد %) 25/3( مورد 14 وگرفت 

 979در مطالعه ناصري فر و همكاران بر روي 
ها از نظر  نمونه% 3 سال در استان ايالم 12كودك زير 
م مثبت بودند كه از اين كريپتوسپوريديووجود انگل 

 )م اسهاليبيماران فاقد عال( از گروه شاهد  %8/0تعداد 
) م اسهالي داراي عالبيماران( از گروه مورد %6/3و 

  .]25[گزارش گرديد 
 و كريپتوسپوريديوزيسشيوع ديگري در مطالعه 

بالستوسيستوزيس در بيماران پيوند كليه مورد بررسي 
 بيمار 69 در اين بررسي نمونه مدفوع .قرار گرفت

 فرد سالم از گروه كنترل 42پيوند كليه از گروه مورد 
 پوريديوزيسكريپتوس شيوع .مورد بررسي قرار گرفت

% 1/7 و در گروه كنترل %8/18در بيماران پيوند كليه 
معني داري بين آماري در اين مطالعه ارتباط . بود

) ضعف سيستم ايمني(آلودگي به انگل و پيوند كليه 
  .]26[د شمشاهده 

 داراي نوعي ) بيمار72(  حاضرمطالعهبيماران 
ا كه از ميان آنه، بدخيمي و تحت شيمي درماني بودند

، كريپتوسپوريديوزيس بالينيفاقد عاليم  نفر سهتنها 
داراي نمونه مدفوع مثبت از نظر وجود انگل 

عمل آمده ه آزمايشات بدر  .م بودندكريپتوسپوريديو
موردي از شاهد از نمونه هاي مدفوع گروه 

 با توجه به زئونوز  كهگزارش نشدم كريپتوسپوريديو
زارش شده  مورد از موارد مثبت گدوبودن انگل 

دام  مربوط به كودكان روستايي در تماس نزديك با
  . ندبود

  
  نتيجه گيري

عنوان يك ه م بكريپتوسپوريديوبا توجه به اينكه انگل 
عامل بيماريزاي مهم مي تواند سالمت فرد و جامعه را 

عوامل ايجاد كننده بيندازد و نيز از جمله به مخاطره 
نده حيات در اسهال كودكان و عوامل مهم تهديد كن

در است و چون بيماران دچار نقص سيستم ايمني 
هاي تشخيص طبي روش هاي اختصاصي  آزمايشگاه

م به طور ريپتوسپوريديوكآزمايشگاهي جهت تشخيص 
به موارد فوق توجه با بنابراين معمول انجام نمي شود 

  .پيشنهاد مي گردد
خصوص پزشكان و كادر ه  درماني ب،كادر بهداشتي -

هاي انتقال و عوارض  گاهي با اين انگل و راهآزمايش
  . به آن آشنا شونديابتال

بيماران دچار نقص ايمني پزشكان در آزمايش مدفوع  -
  .خواستار شناسايي انگل باشند

در آزمايشگاه تشخيص طبي براي شناسايي اين انگل از  -
نلسون  - روش هاي رنگ آميزي  اختصاصي از جمله ذيل

  . گردداصالح شده استفاده 
   

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

ru
m

s.
ar

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               4 / 7

https://jarums.arums.ac.ir/article-1-570-fa.html


 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

ru
m

s.
ar

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               5 / 7

https://jarums.arums.ac.ir/article-1-570-fa.html


 331 حضرتي تپه و همكاران  ودكتر خسر                                                                                           ...  فراواني كريپتوسپوريديوم 

  منابع
 ،1372 سـال  اداره انتشارات دانـشگاه تبريـز،        :هاي انگلي در مبتاليان به ايدز، چاپ اول، تبريز         بيماري. كاظمي عبدالحسن  -1

  .126 تا 95صفحات 
2- O’Donoghue PJ. Cryptosporidium and cryptosporidiosis in man and animals. Int J Parasitol. 1995 
Feb; 25 (2): 139-95. 
3- Alonso-Sanz M, Chaves F, Dronda F, Catalan S, Gonzalez-Lopez. Intestinal parasitoses in the 
prison population in the Madrid area. Inferm Infecc Microbiol Clin. 1995Feb; 13(2): 90-5. 
4- Markell E, John DT, Krotoski WA. Markell and Voge's  Medical Parasitology, 8th ed. Philadelphia: 
W B Saunders, 1999: 78-82. 
5- Ma P. Cryptosporidiosis and immune enteropathy: a review current clinical topics in infectious 
diseases. New York: Mc-Graw Hill, 1987: 99-153. 
6- Fayer R, Ungar BL. Cryptosporidum SPP and  cryptosporidiosis. Microbiol Rev. 1986Dec; 50(4): 
458-83. 
7- Garcia Rodriguez GA. The prevalence of  cryptosporidium species in children in day care centers 
and primary school in Salamance (Spain) an epidemiological study. Eur Epidemiol. 1990 Dec; 6(4): 
432-5. 
8- Nouri M, Troghi R. Asymtomatic cryptosporidiosis in nomadic shepherds and their sheep. J Infect. 
1991Nov; 23(3): 331- 2. 
9- Ritchie LS. An either sedimentation technique for routine stool examination. Bull US Army Med 
Dept. 1948; 8: 326. 
10- Garica LS. Techniques for the recovery and identification of cryptosporidium oocyst from stool 
specimens. J Clin Microbiol. 1983; 18: 185-90. 
11- Kenneth S. Tropical and geographical medicine, 2nd ed, New York: Mc-Graw Hill, 1990: 352-75. 
12- Plorde JI, Cryptosporidiosis. In: Wilson JD, editor. Harrisons’ Principles of Internal Medicine, 12th 
ed. New York: McGrow-Hill, 1991: 803-5.  

 ،1382 ، سـال   انتشارات حيـان   :تهران، چاپ هفتم،    هاي تك ياخته اي    هاي انگلي در ايران بيماري     بيماري.  صائبي اسماعيل  -13
   .   204 تا 197صفحات 

14- Casemore DP. Epidemiological aspects of human cryptosporidiosis. Epidemiol Infect. 1990 Feb; 
104(1): 1-28. 
15- Casemore DP. Sheep as a source of human cryptosporidiosis. J Infection. 1989 Sep; 19(2): 101-4. 

مجلـه پزشـكي    . توسپوريديوزيس در كودكان مبتال به گاسترو آنتريت      بررسي كريپ . ي جهان محمد  ي مافي  محرم، رضا    -16
  .117تا115 صفحات ، 1376شماره دوم، سال كوثر، 

مجلـه دانـشكده    . بررسي شيوع كريپتوسپوريديوزيس در كودكان مبتال به گاستروانتريت در مـشهد          .  فتي عبدالمجيد  -17
  . 111 تا 106صفحات ، 1376ل ، سا55 شماره ،40سال ، پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 مجلـه دانـشگاه علـوم پزشـكي         ،بررسي اپيدميولوژيكي و عوامل موثر در الگوي انتقال كريپتوسـپوريديوم         .  هانيلو علي  -18
  . 21 تا 14 صفحات ،1373زمستان ، نهم ، شمارهزنجان

ه كننـده بـه بيمارسـتان شـهيد          سال مراجع  12بررسي آلودگي به كريپتوسپوريديوم در كودكان زير        .  حمزوي يزدان  -19
صفحات ، 1379سال ،  سوم شماره   ال چهارم،   س  مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه،     ،1373-74فهميده كرمانشاه در سال     

  .19  تا15
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، اولسـال چهـارم، شـماره        مجلـه ره آورد دانـش،     . مراجعه كننده به آزمايشگاه و بستري در بيمارسـتان اميـر كبيـر اراك             
  .36 تا 30صفحات 

بررسـي شـيوع كريپتوسـپوريديوم در       .  مخدومي خديجه، رهبر محمـد، تقـي زاده افـشاري علـي             حضرتي تپه خسرو،   -23
 مجله پزشـكي اروميـه،      ،1378-79بيماران پيوند كليه بيمارستان امام خميني و بخش همودياليز بيمارستان طالقاني اروميه             

 .12 تا 8 صفحات، 1382 سال ،اول، شماره 14 دوره

 مجله دانشكده پزشكي    ،بررسي كريپتوسپوريديوز در كودكان زير ده سال مبتال به اسهال         .  شهابي ساعد، بشيري حسن    -24
  .56 تا51 صفحات ، 1383 سال ،چهارم، شماره 18 دورهدانشگاه علوم پزشكي و خدماتي بهداشتي درماني شهيد بهشتي،

 سـال اسـتان     12 در كودكان زير     بررسي كريپتوسپوريديوزيس .  ناصري فر راضي، خسروي افرا، عزيزي جليليان فريد        -25
  .10تا 7صفحات ، 1380سال ، 33نهم، شماره دوره  مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايالم،  ،ايالم
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transplant recipients. Nephron. 1997; 75(2): 171-4.  

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

ru
m

s.
ar

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               7 / 7

https://jarums.arums.ac.ir/article-1-570-fa.html
http://www.tcpdf.org

