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 كلينيك ويژه دانشگاه  آزمايشگاه كنندگان به آلودگي  انگلي در مراجعه  

 (4781-87علوم پز شكي كرمانشاه ) 
 *** نشمسياو ز؛ آر **؛ مهندس اكبر برزگرشنگل*دكتر مهدي وجداني

 : چكيده

داشتن  شاه با استان كرمانو در اي برخوردار است  هاي انگلي در كشورايران از اهميت ويژه عفونت سابقه وهدف:

هايي از  طور پراكنده گزارش هو بگرديده اي گزارش  هاي روده هاي حومه شهر همه ساله انگل روستاهاي متعدد و شهرك

ارائه شده است. با توجه به اينكه در كرمانشاه مطالعه جامعي در اين خصوص صورت هاي انگلي جلدي و خوني  آلودگي

كنندگان به آزمايشگاه كلينيك ويژه دانشگاه  ررسي فراواني آلودگي انگلي در مراجعهمنظور ب نگرفته است، مطالعه حاضر به

 انجام پذيرفت. 4781-87هاي  علوم پزشكي كرمانشاه طي سال

در  4787تا  4781هاي  موجود كليه افرادي كه طي سالهاي  توصيفي با استفاده از دادهمطالعه دراين ها: مواد وروش

ها آزمايش شده است، مورد بررسي قرارگرفتند.  هاي مدفوع آن كرمانشاه، نمونه وم پزشكيكلينيك ويژه دانشگاه عل

وش چسب اسكاج براي اوكسيور و ر اي هاي روده اتر براي انگل -نليروش تغليظ با فرمابا نمونه مدفوع  16454 اًمجموع

 مورد بررسي و آزمايش قرار گرفته است.

. از اين م بودندروك اي ياخته هاي مورد بررسي آلوده به انگل تك نمونه( از نمونه75846درصد ) 47/65در مجموع  ها: يافته

 71/77ها بالستوسيستيس هومونيس ) . در بين انگلزارش گرديددرصد كرم گ 45/5و كرم ياخته  تك درصد 51/57 ،تعداد

 و بعد از آن انتاموباكلي قرار داشت كهدرصد( باالتر ين فراواني را به خود اختصاص دادند  78درصد(  و ژياردياالمبليا )

كه همنوليپيس نانا و اسكاريس  طوري ها اندك بود، به ها را تشكيل مي داد. آلودگي به كرم درصد از آن 45/48 

 ها گزارش شده است. لومبريكوييديس بيشتر از ساير كرم

اي   هاي روده ياخته ياردياالمبليا از بين تكشده، بالستو سيستيس هومونيس و ژ در اين پژوهش بيشترين انگل مشاهده بحث:

علت تفاوت آب و هوايي، رژيم غذايي،  است به شود كه ممكن هايي با ساير مناطق ديده مي بود. از لحاظ فراواني تفاوت

 وضعيت بهداشتي و... باشد كه جاي تحقيقات بيشتري دارد.

 

 .كرمانشاه، كرم،تك ياخته، هاي جلدي وخوني اي، انگل هاي روده انگل ها: هكليدواژ 

 

 استاديار گروه ميكروبيولوژي و عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه.  *

 عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، دانشكده بهداشت.   **

   كارشناس انگل شناسي، دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه.  ***

  4384 - 1449144 -41؛ تلفن: باغ ابريشم،دانشكده پزشكي،گروه ميكروبيولوژي ،رمانشاهك عهده دار مكاتبات: *
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 مقدمه :
عنوان يك معضل جهاني  ههاي عفوني ب بيماري

يرات اكولوژيك با يتغ. بايستي موردتوجه باشد

يرات تكنولوژيك ، شرايط اقتصادي ، اجتماعي ، يتغ

ان است. نقل مك محيطي و دموگرافيك همراه بوده

ها  ي به جاي ديگر و تكامل انگليها از جا انسان

هاي  شده كه بيماري ثهاي مقاوم به دارو( باع )سويه

يافته تهديدي  توسعه وتوسعه انگلي در مناطق درحال

ها انسان در معرض خطر  جدي محسوب شود. ميليون

ياخته  هاي تك عفونت، بيماري و مرگ ناشي از انگل

هاي انگلي  بين بيماري(. از 8و پرياخته هستند )

باالترين عفونت انگلي در جهان اسكاريازيس 

هاي  فلوك نآ نفر(وكمترين ميليون8811-511)

ولي ، باشد ميليون نفر( مي 1/8گوارش ) دستگاه

 1/3تا  3/3علت ماالريا  هومير ب ترين رقم مرگباال

 (.3يده است)ردميليون گزارش گ

ك كشور عنوان ي ههاي انگلي در ايران ب بيماري

 .اي برخوردار است توسعه از اهميت ويژه درحال

اي  محققين ايراني در مناطق مختلف تحقيقات گسترده

هاي كرمي و  درصد شيوع انگل. اند انجام داده

يران از مختلف ادر مناطق  اي ياخته تك

كه  طوري هب ،باشد اي برخورددارمي مالحظه قابل تفاوت

ي حومه شهر   روستاها در كرمان از بخش مركزي و

 3/81با شده ژيارديا  باالترين انگلي كه گزارش

در روستاهاي ، (1درصد)9/1با  نانا درصدوهمينولپيس

درصد و  9/35ودگي به  انتامو باكلي آلالهيجان 

درروستاهاي شهرستان  ،(4درصد) 1/31تريكوسفال

 و درصد13/85روستا ژياردياالمبليا  31ساري از 

 نانا درصد ،همينولپيس89/1هومونيس  بالستوسيستيس

 (1درصد)31/3هاي قالبدار  درصد وكرم 18/1

 .گزارش شده است

شرايط آب وهوايي ، رطوبت منطقه ، دما ، تراكم  

جمعيت ، بهداشت عمومي و حتي رژيم غذايي نقش 

هاي انگلي در هر منطقه دارد.  مؤثري در شيوع بيماري

 ن دراي در تمام سني هاي روده ياخته آلودگي به تك

ها نسبت به  ايران رو به گسترش است و شيوع آن

 (.4هاي كرمي افزايش يافته است) عفونت

هاي انگلي در كرمانشاه نسبت به  وفور بيماري 

كه تا  طوري هب ،هاي قبل تغيير چشمگيري يافته دهه

آلودگي به كرم اسكاريس  8118سال 

كه در  درحالي، (1)بودهدرصد  54المبريكوئيدس

درصد گزارش  3/8 ،8151ماه  ر طي ششبررسي ديگ

فراواني در خصوص بررسي (. مطالعه 5شده است)

بهداشتي  تواند دست اندركاران امور عوامل انگلي مي

عات ي كند تا بتوانند با اطاليراهنما و درماني را

خدمات بهداشتي و درماني بپردازند. ارائه به تري  تازه

راي تعيين بباتوجه به اين تغييرات مطالعه جامعي 

زمايشگاه كلنيك ويژه آلودگي انگلي آفراواني 

تا  8154 هاي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه طي سال

از شهر كرمانشاه تا وضعيت انجام پذيرفت  8151

اي  ياخته تك هاي انگلي كرمي و بيماريلحاظ 

 مشخص شود.

 

 ها: مواد وروش
اي ه از داده با استفادهو صورت توصيفي  هنوع مطالعه ب

تا  8154هاي  بود. كليه افرادي كه طي سال موجود

هاي  پزشكي نمونه ويژه دانشگاه علوم در كلينيك 8151

ها آزمايش شده بود، مورد بررسي قرار  مدفوع آن



 

 

                                  فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  -18سال ششم، شماره دوم، تابستان  -بهبود  

                        

)11( 
 

 
در قسمت مركزي شهر مذكور زمايشگاه گرفتند. آ

از تمامي نقاط شهر ارجاع  تقريباً ها نمونه قرار دارد و

نوبتي يا  صورت سه هدفوع بم هاي شود.  نمونه مي

عنوان يك مورد درنظرگرفته شده است(   ه)ب دونوبتي

  لوگل به رسوب و با افزودن شدند اتر تهيه -با فرمالين

 . درگرديدند نوري بررسي ميكروسكوپبامانده  باقي

 ها ، نمونهنمودند ميكه جهت اوكسيور مراجعه  افرادي

بت ثم نمونه .گرديد مي تهيه با روش چسب اسكاچ

رايانه   دربا مشخصات فردي همراه )عوامل انگلي( 

ها زيرنظر مستقيم متخصص  كليه الم گرديد. بت ميث

يد گرديد. تمامي نتايج أييا ت شناسي بررسي و انگل

آمده درگزارش كارروزانه ثبت وبراساس  دست هب

 اي ياخته فصل ، نوع انگل كرمي و تك ،جنس ،سن

 خالصه گرديدند.در جداول فراواني تفكيك  هب

 ها: يافته
 41811تعداد  8151تا  8154هاي  سال درمجموع طي

 نمونه مدفوع در آزمايشگاه كلينيك ويژه دانشگاه 

علوم پزشكي كرمانشاه مورد بررسي قرار گرفت كه 

لوده به آ درصد(81/19)مورد  31511از اين تعداد 

 31111و از بين موارد آلوده به انگل تعداد انگل 

آلوده به كرم  نمونه  8131 ياخته و تكآلوده به  نمونه

 هاي آلوده به انگل (. توزيع نمونه3و8د)جداول بودن

آمده است.  3بر حسب نوع انگل در جدول شماره  

گردد بالستوسيستيس  همانگونه كه مالحظه مي

درصد( 35درصد( و ژياردياالمبليا)14/31همومونيس)

ي را به خود ها بيشترين فراوان در بين ساير انگل

 اند. اختصاص داده

سال  3-81بيشترين افراد آلوده به انگل در سنين

 سال كمترين3%( بودند و در سنين كمتر از 41/44)

ويژه  كلينيك كننده به آزمايشگاه هاي مراجعه توزيع نمونه –8جدول 

 دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه برحسب آلودگي به انگل

 (.8154-51)سال  

 فراواني

 انگل

 درصد تعداد

 11/11 31111 تك ياخته دارد

 19/1 8131 كرم )+(

 81/19 31511 جمع 

 15/41 81411 ( -ندارد)

 811 41811 جمع كل

كنندگان  انگلي در مراجعه هاي مثبت نمونه فراواني توزيع –4جدول 

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه ه به آزمايشگاه كلينيك ويژ

 .8154  -51درسال 

 فراواني

 انگل

 درصد عدادت

   
   

   
   

   
   

 
ك

تـ
 

ـته
اخ

ي
 

ـا
ه

 

 بالستوسيستيس هومونيس

 ژيارديا المبليا

 انتاموبا كلي

 يداموبا بوچلي

 انتاموبا هيستولتيكا

 اندوليماكس نانا

 انتاموبا هارتماني

 كيلوماستيكس مسنيلي

5151 

5311 

4111 

3191 

8811 

8541 

811 

811 

14/31 

35 

81/85 

58/9 

31/4 

18/1 

11/1 

15/1 

 94/91 31111 جمع 

رم
ــ

كـ
 

ـا
هـ

 

 همنوليپيس نانا

 اسكاريس لومبريكوييدس

 انتروبيوس ورميكوالريس

 تريكوريس تريكيورا

 تنيا ساجيناتا

 دندريتيكوم ديكروسليوم

 كاذب( )مثبت

111 

111 

311 

51 

31 

11 

49/3 

19/3 

95/1 

31/1 

15/1 

81/1 

 11/1 8131 جمع 

 811 31511 جمع كل
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درصد  1/41(. 1%( وجود داشت)جدول 1/4داد )تع

 افراد مبتال به عفونت انگلي مذكر و بقيه مؤنث بودند.

فصل  كنندگان در مراجعهتعداد بيشترين 

باالترين بودندو  (8نمودار و4بهار)جدول

شده در فصل پائيز  گزارش انگل

                  38/11 با هومونيس بالستوسيستيس

تنياساجيناتا در گزارش شده، گل كمترين  ان رصد ود

بت دو ثهاي م بين نمونه از .گرديدمشاهده  فصل بهار

ژياردياالمبليا    نيس ووياخته بالستوسيستيس هوم تك

كه با همديگر گزارش بودند  هايي ياخته باالترين تك

باالترين  نيزژياردياالمبليا  و و همينولپيس نانا گرديدند

برحسب سن اي مثبت انگلي در مراجعه كنندگان به آزمايشگاه كلينيك ويژه دانشگاه علوم پزشكي  كرمانشاه نمونه هتوزيع  – 8جدول  

  .8154-51در سال و به تفكيك جنس 

 جنس مرد زن جمع

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد سن

1 /4 % 

4/44% 

3/81% 

3/11% 

9/4% 

8841 

88111 

1131 

1151 

8111 

3% 

8/33% 

9/1% 

8/31% 

4/3% 

111 

1911 

8141 

1151 

141 

1/3% 

1/33% 

1/1% 

8/81% 

1/3% 

181 

1911 

8111 

1111 

111 

 سال  3كمتر از 

81-3 

31-88 

  31باالتر از 

 نامعلوم 

 جمع  83481 1/41% 84391 1/11% 31511 811%

 لينيك ويژه دانشگاه علوم پزشكينمونه آلوده به انگل بر حسب نوع انگل به تفكيك فصل در آزمايشگاه ك 31511توزيع  – 1جدول 

 8154-51كرمانشاه از  سا ل 

 فصل

 نوع انگل

 جمع زمستان پاييز  تابستان بهار

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 ژيارديا المبليا

 هومونيس بالستوسيستيس

 انتاموبا كلي

 يداموبا بوچلي

 انتاموبا هيستولتيكا

 اندوليماكس نانا

 كيلوماستيكس مسنيلي

 انتاموبا هارتماني

 اسكاريس لومبريكوييدس

 همنوليپيس نانا

 انتروبيوس ورميكوالريس

 تريكوريس تريكيورا

 تنيا ساجيناتا

 دندريتيكوم يومديكروسل

3111 

8551 

8411 

151 

411 

811 

11 

81 

181 

391 

811 

11 

-- 

81 

41/18 

59/38 

85/81 

51/81 

19/1 

35/3 

43/1      

89/1 

1/1 

11/1 

1/8 

18/1 

-- 

83/1 

3141 

3181 

8111 

111 

411 

191 

81 

11 

91 

851 

11 

81 

1 

81 

11/31   

15/18 

19/84 

19/9 

18/1 

15/1 

11/1 

51/1 

18/8 

8 4/3 

41/1 

81/1 

15/1 

81  /1 

8181 

8111 

911 

451 

331 

411 

31 

41 

11 

91 

11 

1 

81 

31 

1/31 

38/11 

31/85 

41/1 

11 /4 

1/5 

41/1 

1/1 

19/8 

5/8 

8 

19/1 

81/1 

41/1 

8311 

8111 

8111 

141 

111 

511 

31 

41 

91 

811 

11 

1 

1 

1 

81/38 

3/31 

43/81 

43/9 

13/1 

51/83 

41/1 

5/1 

11/8 

11/8 

81/8 

115/1 

115/1 

115/1 

5811 

5441 

4111 

3141 

8111 

8541 

811 

811 

111 

111 

311 

51 

31 

11 

18/31  

11/35  

11/85  

15/9  

81/1  

18/1  

15/1  

11/1  

19/3  

  11/3  

95/1 

35/1 

15/1 

81/1 

 811 31511 811 1531 811 1151 811 5311 811 1841 جمع 
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سال  فصول انگل برحسب به نمونه آلوده 31511توزيع   -8نمودار 

 ويژه دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  در آزمايشگاه كلينيك

 .8154-51درسال 

 

كه با همديگر بودند  اي ياخته هاي كرمي و تك انگل

 گرديدند. شگزار

 بحث :
هاي مورد  درصد از نمونه 81/19ها نشان دادكه  يافته

نوع انگل ترين   بررسي آلوده به انگل بودند و فراوان

 شده بالستوسيستيس هومونيس اي گزارش ياخته تك

 35و دومين انگل ژياردياالمبليا ) درصد(14/31)

 هاي كرمي باالترين ميزان بين انگل درصد( و از

و  رصد(د49/3) نانا ربوط همينولپيسآلودگي م

  طبق بود. درصد(19/1) يدسئالمبريكو اسكاريس

آمده در شهرستان كرمان باالترين  عمل همطالعات ب

 ژياردياالمبليا اي ياخته ميزان آلودگي انگلي تك

 نانا انگل كرمي همينولپيس درصد( و 3/81)

 همچنين دراست.  گرديده گزارشدرصد(  9/1)

در روستاهاي شهرستان الهيجان ،  بررسي ديگري

 درصد( ژياردياالمبليا9/35ياخته انتاموباكلي ) تك

تريكيورا  تريكوريسهاي  درصد( و كرم3/85(

يدس ئاسكاريس المبريكو درصد(،1/31)

 زارشگ آلودگي باالترين عنوان به درصد(1/85)

اي ديگر در  مطالعهدر ديگر  ازسوي .(1است) گرديده

 13/85)ساري ژياردياالمبلياروستاهاي شهرستان 

 هومونيس  بالستوسيستيس ،(رصدد

و  (درصد 18/1)نانا  ،همينولپيس(درصد89/1)

(. 1)ندزارش گرديدگ (درصد31/3)هاي قالبدار  كرم

زمايشگاه بيمارستان آاي بين دو  در اهواز مطالعه

مده آ دست بهلودگي آگرفته كه  گلستان و سينا صورت

درصد 9/15ژياردياالمبليا را زمايشگاه گلستان آ در

 5/89درصد ، انتا موباهيستولتيكا  5/18،انتا موباكلي 

درصد  ذكر كردند،  1/4 نانا درصد و همينولپيس

 ، درصد 49زمايشگاه سينا ژياردياالمبليا آكه  درحالي

درصد  1انتاموبا هيستو لتيكا  درصد، 89 انتاموباكلي

تحقيق ر د (.1شد) زارشگدرصد  3/1نانا  وهمينولپيس

كرمانشاه و در آزمايشگاه كلينيك ويژه  اي كه در اوليه

باالترين آلودگي مربوط  ،گرفته ماه صورت 1مدت  هب

 1/11ياخته    بالستوسيستيس هومونيس ) به تك

ها   كرماز درصد( و  31درصد(  وژيارديا المبليا )

اسكاريس   درصد(،4/8نانا ) همينولپيس

ازبين . (5گرديد) ارشدرصد( گز 3/8يدس )ئالمبريكو

شده بيماريزا ژياردياالمبليا نقش  هاي گزارش انگل

ها در مناطق  در بيشتر پژوهشگرچه  .اي دارد برجسته

اما دومين  ،باالترين درصد شيوع را نداردمختلف 

اي بيماريزاست كه در  ياخته انگل تك

انگلي دستگاه گوارش دخالت دارد.  هاي عفونت

دركرمانشاه كه توسط درطرح سالمت و بيماري 

شيوع  گرديد، درمان انجام وزارت بهداشت و

باالترين عنوان  به درصد1/11با  ليابژياردياالم
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 درصد5/34 مبريكوئيدسااسكاريس و  ياخته تك

كرمانشاه وشهرهاي . (9بود) شده گزارش باالترين آمار

علت مناطق كوهستاني وآب وهواي  هبآن تابعه 

 حاضر درحال ،ود انسانيك معتدل واستفاده كمتراز

هاي منتقله توسط  براي انگل اي نامساعد زمينه تقريباً

دراين تحقيق هيچگونه مواردي  باشد. خاك مي

 نگرديد، سال مشاهده1طي هاي قالبدار ازكرم

بيماري  سالمت و  طرح  در گزارش كه درحالي

 در درصد8/1  قالبدار  هاي كرم آلودگي به شيوع

هاي كرمي  (. اگرچه انگل9) بود شده گزارش كرمانشاه

از نظر  ميزان درصد شيوع توسط اي  ياخته تك و

اما  اند، شده گزارش محققين مختلف متفاوت

ويژه ژياردياالمبليا و  هب اي هاي روده ياخته تك

بيشتر هاي كرمي  بالستوسيستيس هومونيس از انگل

 ،ييهوا ب وآتفاوت بسا  چه .اند مشاهده گرديده

ازدحام جمعيت در  وضعيت بهداشت و ،ييرژيم غذا

توان در  خصوص مؤثر باشد كه مي در اينهر منطقه 

 همين ارتباط تحقيقاتي را انجام داد.

داد كه بيشترين افراد آلوده به انگل  ها نشان يافته

تواند  سال قرار داشتند كه دليل آن مي 3-81در سنين

 د. ابتال به آلودگي باش مستعدبودن اين گروه سني براي

درصد 1/41در ارتباط با جنس مشخص شد كه 

درصد  1/11از افراد مبتال به عفونت انگلي مذكر و 

 در نقش جنس را محققين ديگرمؤنث بودند. 

در . (1كردند) هاي انگلي يكسان گزارش بيماري

 از مردها بيشترديگر آلودگي انگلي در پژوهشي  

محمدكاظم و  (و در مطالعه4)گزارش شده ها زن

 ثو مؤن مذكر جنس بين آلودگي انگلياران همك

ها  تفاوت اين (.9است) نداشته يداراتفاوت معن

كنندگان  مراجعه جنسي توزيع از تفاوت ناشي است ممكن

 باشد.

 و فصل بهار كنندگان در باالبودن تعدادمراجعه

جات  سبزيجات و ميوه علت مصرف هب تابستان احتماالً

اوايل  و بهار اخرطور كلي او هباشد و ب آلوده مي

خصوص  هآزمايشگاه ب به كنندگان مراجعه تابستان  ميزان

 است.      بيشترديگرسال  فصول از انگلي بيماريبا ارتباطدر

ها  ياخته داد كه در بين تك مطالعه ما نشان

صورت توأم  بالستوسيستيس و ژياردياالمبليا به

ها  ياخته ها و تك باالترين مقدار و در بين كرم

صورت توأم بيشترين  نانا و ژياردياالمبليا به نوليپسهمي

 دهند. موارد را تشكيل مي

 هاي منتقله از خاك كاهش كلي آلودگي كرم

اي  نشانه تواند اخير مي هاي درسال (81ايران) دركشور

عدم استفاده  رشدبهداشت درجوامع انساني، يارتقا از

باشد، از كود انساني، رعايت بهداشت غذايي وفردي 

 رسد مي نظر هياخته  ب هاي تك رشد روزافزون انگل ماا

 افزايش  بندپايان و و شايد علت سرعت انتقال انگل هب

؛ عنوان ناقلين مكانيكي نيز باشد هها ب آننقش 

ي ممكن يوهوا بآتغييرات  زمين  و كره ترشدن گرم البته

زا را توسط ناقلين بندپا ياست انتشار عوامل بيمار

 88) تري دارد( تحقيقات وسيع ز به)نيا گسترش دهد

از بنابراين با اين اوصاف جهت پيشگيري   ؛(83 و

رد وهاي مؤثر كنترل م انگلي  بايد روش هاي بيماري

 تحقيق قرار گيرد .

هاي اكولوژيك در  نظر از  تفاوت صرف حالهر هب

مطالعات از مده آ دست ههر منطقه يكي از اختالفات ب

يط يكسان از لحاظ كادر اعلت نبودن شر همحققين ب

 ؛است هاي انگلي تشخيص بيماريبراي مجرب 
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شود از  شنهاد مييبنابراين براي رفع اين مشكل پ

شناسان تمامي اشخاص  طرف انجمن انگل

موزشي آهاي  و يا طي دورهشوند يد أيكننده ت بررسي

به  تا برد ترها را باال نآكيفيت فراگيري  ،مدت كوتاه

 افت.ي دست نتايج موردنظر
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