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هاي دانشگاه علوم پزشکی  اي در پرسنل آشپزخانه هاي انگلی روده بررسی فراوانی عفونت
  زاهدان

  سردبیر محترم
و است خصوص کشورهاي در حال توسعه  هاقتصادي اغلب کشورها ب و هاي انگلی یکی از مشکالت مهم بهداشتی بیماري

دهد. سوء تغذیه،  خود اختصاص می هوسعه ملی این کشورها را باي برنامه ته ترین بخش ها یکی از مهم مبارزه با این بیماري
یر در راستاي کنترل و گهاي چشم یابی به نتایج و موفقیت هاي موجود در این کشورها مانع از دست مشکالت و محدودیت

ه محسوب هاي مهم بهداشتی در هر جامع اي یکی از شاخص هاي روده شیوع انگل .)1(ها شده است کنی این بیماري ریشه
هاي انگلی ضروري  ریزي مناسب جهت مبارزه و کنترل آلودگی منظور برنامه ). بنابراین بررسی منظم و مستمر آن به2( شود می

هاي دانشگاه  اي در پرسنل آشپزخانه هاي روده ژوهش تعیین وضعیت بهداشتی و تعیین توزیع فراوانی انگل      هدف از این پ است.
  باشد. یعلوم پزشکی زاهدان م

گرفتند. هاي دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مورد مطالعه قرار  آشپزخانه در شاغلپرسنل  55 در این مطالعه مقطعی همه
هاي تغلیظی فرمالین اتر و فلوتاسیون توسط یک  م، روشیبه سه روش مستقرسنل در چند نوبت گیري از تمامی پ مونهن

  فت.کارشناس ثابت و مجرب در آزمایشگاه صورت گر
%) به 4/36( نفر 20 از این میان دچار آلودگی هستند. %)40( نفر 22هاي مورد مطالعه،  در بین نمونهنتایج نشان داد که 

بیشترین درصد  درصد 2/29دیا با که در این بین کیست ژیار بودنداي مبتال  هاي روده نفر به کرم 2اي و  هاي روده یاخته تک
  ).≤05/0P(داري مشاهده نشد ااي ارتباط معن هاي انگلی روده بین سن و ابتال به عفونتبه خود اختصاص داد. آلودگی را 

 تغذیه سوء شرایط در انگلی هاي بیماري کند زیرا شاخص بهداشتی هر مکان را درصد آلودگی به ژیاردیوز در آن مکان تعیین می
). این تحقیق نشان 3( گردند می تغذیه سوء باعث خود نهایت در اي روده انگلی هاي بیماري دیگر طرف از و یافته افزایش

شد قرار داشته و بر لزوم توجه بیشتر  چه تصور می تري نسبت به آن نها در سطح پایی دهد شاخص بهداشتی این مکان می
  کند. مسئولین بر چگونگی رعایت بهداشت فردي، بهداشت محیط و درمان موارد آلوده تأکید می
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