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  ١٧شماره / سال پنجم / يافته 

 چكيده

بيماري هاي انگلي در پزشكان بوده است و در حال حاضر         در كشور ما از ديرباز مسئله انگل مورد توجه مردم و             : مقدمه  مقدمه  

هدف از انجام اين مطالعه بررسي ميزان شيوع انگل هاي روده اي در كارگران.جامعة ما هنوز از مسائل مهم بهداشتي است        

 .نانوايي شهر خرم آباد بود

 مورد و تمامي كارگران شاغل در نانوائي ها به٢٧٠نانوائي هاي شهر خرم آباد به تعداد         كليهدر اين مطالعه     : مواد و روشها    مواد و روشها    

 .  دترجنت مورد آزمايش قرار گرفت–دند و مدفوع آنها به روش فرمل شاري انتخاب مصورت سرشه ب نفر ٩٣٣تعداد 

ه دوب% ٨/٠به يك انگل و % ٤/١٢از اين تعداد .  درصد است٢/١٣ فراواني كلي انگل هاي روده اينشان داد كه نتايج : يافته ها  يافته ها  

كهيافته ها بيانگر اين بود      . دبو) % ٩/٧(بيشترين فراواني در عفونت با تك ياخته ها مربوط به ژيارديا           . نوع انگل آلوده بودند   

 راه انتقال بيماري باعث همچنين اگر چه آگاهي از     .افراد با سطح سواد باال داراي ميزان آلودگي انگلي روده اي كمتري هستند            

بين دو گروه داراي كارت ، از نظر ميزان آلودگي   .  اما اين تفاوت از نظر آماري معني دار نبود         گي مي شود  كمتر شدن شيوع آلود   

 . تفاوت معني داري مشاهده نشدنيز تندرستي و گروه فاقد كارت تندرستي 

 برتر تغليظي، آزمايش مدفوع هر سه ماه يكبار با روش هاي          مثل مواردي   ،جهت كاهش آلودگي در اين افراد     : نتيجه گيري   نتيجه گيري   

نظارت و اعمال ضوابط و مقررات دقيق بهداشتي از سوي كارشناسان بهداشت، آموزش هاي مستقيم در مورد بهداشت فردي و

 .دشواجتماعي و آموزش نحوة انتقال انگل ها پيشنهاد مي 

 خرم آباد،  كارگران نانوايي ها، آلودگي انگلي روده اي::واژه هاي كليديواژه هاي كليدي

 
 

 
 ))دانشكده بهداشتدانشكده بهداشت((يئت علمي دانشگاه علوم پزشكي لرستان يئت علمي دانشگاه علوم پزشكي لرستان  عضو ه عضو ه-  مربي  مربي

 ))دانشكده بهداشتدانشكده بهداشت(( عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي لرستان  عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي لرستان - مربي مربي
 )دانشكده بهداشت( عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي لرستان - مربي

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 y

af
te

.lu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                               1 / 5

http://yafte.lums.ac.ir/article-1-976-fa.html


٨٢ تابستان١٧شماره    /٤٦ شيوع انگل هاي روده اي در كارگران نانوايي

 

 

 مقدمه 

هستند كه  انگل ها دسته بزرگي از موجودات زنده                
جهت حفظ بقاء خود نياز به ميزبان دارند و از ميزبان خود                

انسان از زمانيكه خود را شناخت با        . تغذيه الزم را مي نمايند     
انگل هاي مختلف در تماس بوده و به نظر مي رسد خطرات               

 تقريبا  هيچ نقطه اي از دنيا را          . )١(آنرا مي شناخته است       

ند نوع از بيماري  هاي انگلي       نمي توان پيدا كرد كه گرفتار چ      
 آمريكايي و آسيايي بيشتر از ساير       ـكشورهاي آفريقايي   . نباشد
 گرفتار اين دسته بيماري هاي ناتوان كننده هستند        دنيا  نقاط  

 طبق جديدترين برآوردهاي سازمان بهداشت جهاني در           .)٢(
، يك ميليارد و چهارصد ميليون نفر از مردم جهان          ١٩٩٦سال  

يكي از سه نوع كرم هاي روده اي گرد، شالقي،              حداقل به    
 ميليون نفر   ٢٠٠قالبدار مبتال مي باشند و از ميان آنها حدود           

 .) ٣(از بيماريهاي ديگر همراه با اين آلودگي ها رنج مي برند             
 تخمين  ١٩٩٧طبق مطالعات سازمان بهداشت جهاني در سال        

س  درصد از جمعيت جهان به آميبيازي        ١زده شده است كه      
 . هزار مرگ ساالنه است    ١١٠ تا   ٤٠مبتال بوده و عامل حدود       

 ميليون نفر از جمعيت جهان به ژيارديازيس مبتال          ٢٠٠حدود  
با اين اوصاف انگل شناسي بايد در جايگاه ويژه اي در            . هستند

علوم پزشكي قرار گيرد و مبارزه با انگل به صورت يك مبارزه              
 .)٤(جهاني و فراگير درآيد

ما از ديرباز مسئله انگل ها مورد توجه مردم و             در كشور   
پزشكان بوده است ودر حال حاضر بيماريهاي انگلي در جامعه           

با توجه به   . محسوب مي شوند  ما هنوز از مسائل مهم بهداشتي       
 فرهنگي و جغرافيايي      ، اقتصادي ،اوضاع و شرايط اجتماعي     
 محل مساعدي جهت رشد و        ،نآايران و تحوالت جمعيتي       

  .)٥( انواع انگل ها به شمار مي رود تكثير

علت شيوع زياد انگل ها در برخي نقاط كشور آب و هواي             
خاص منطقه، آداب و رسوم محلي و استفاده از كودهاي                 

  .)٦(انساني و حيواني در كشاورزي و سبزيكاري مي باشد 

با توجه به آمار مبتاليان و مرگ و مير و عوارض ناشي از                 
 اهميت ريشه كني يا كنترل آنها مشخص          بيماري هاي انگلي،  

اين امر با شناسايي و مطالعه دقيق وضعيت انتشار             . مي شود 
جغرافيايي و نيز نسبت آلودگي و تأثير فاكتورهاي مختلف                

 . فرهنگي و اجتماعي و جغرافيايي امكانپذير است

اين بررسي، كوشش ابتدايي در يك مطالعة اپيدميولوژيك به         
اي قابل استفاده و مفيد براي مبارزه بر عليه          منظور يافتن راهنم  

آلودگي به انگل هاي روده اي مي باشد كه ضمن بررسي وضع              
موجود در نانوايي ها، توصيه هاي الزم جهت پيشگيري،                  

    . تشخيص و آموزش بهداشت به كارگران ارائه گردد

 مواد و روشها

  با هدف بررسي ميزان شيوع             مطالعه توصيفي    اين   

خرم آباد در سال    شهرهاي روده اي كارگران  نانوايي هاي          انگل  
 ، تمامي كارگران      جامعه مورد مطالعه    . انجام شد   ١٣٨٠

 براي انتخاب نمونه از روش          .خرم آباد بود   شهرنانوايي هاي    
 به اين صورت كه از تمامي كارگران            ؛ سرشماري استفاده شد  

 .  گرفته شدنمونه مدفوع)  نفر ٩٣٣(خرم آباد شهرنانوايي هاي 

پرسشنامة مورد استفاده در اين طرح براساس متغيرهاي            
ميزان سواد، استفاده از روپوش به رنگ روشن، نوع كار در                  

وجود صابون در نانوايي و آگاهي      ، نانوايي، وجود كارت تندرستي     
از راه انتقال بيماري هاي انگلي روده اي، وجود صابون و حوله               

كميل پرسشنامه و جمع آوري      ت. طراحي و تهيه شد    ، شخصي  
نمونه توسط افرادي كه آموزش هاي الزم را در اين زمينه ديده              

بدين ترتيب كه پس از مراجعه به نانوايي          .  انجام گرفت  ،بودند
پرسشنامه تكميل مي شد و ظروف تحويل كارگران مي گرديد و           

 صبح ظروف حاوي نمونه مدفوع جمع آوري مي شد و در               افرد
 بر .زمايشگاه تحقيقاتي دانشگاه تحويل داده شد      اسرع وقت به آ   
 كه  ٢ دترجنت ـ فرمل   ١ آزمايش پارازيتولوژيكي  يروي نمونه ها  

 در نهايت  . انجام مي گرفت   يكي از روش هاي تغليظي است          

 . داده ها با آزمون آماري كاي دو تحليل شد 

                                                 
1. Parasitological 2. Ferme - Detejent  
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 يافته ها

 كارگر  ٩٣٣ از     ،نتايج محاسبات آماري نشان ميدهد        
% ٦/١٩پيش كار،   % ٦/٢٦شاطر،  % ٧/٢٥ مورد مطالعه     نانوائي

 از نظر    .خمير گير بودند   %٦/٣فروشنده،  % ٤/٢٤چونه گير، 
% ٩/٣٧مقطع ابتدائي،    % ٩/٣٤بي سواد ،   % ١٥ميزان  سواد     

 .ديپلم و باالتر بودند%  ٧/١٥راهنمائي و متوسطه ، 

فاقد كارت  % ٥/١٦كارگران داراي كارت تندرستي و    % ٥/٨٣
راه انتقال بيماري انگلي را مي دانستند       % ١/١١.ودندتندرستي ب 

از كارگران داراي صابون و     % ٥/٩٩. اطالعي نداشتند % ٩/٨٨ و
كارگران % ١٠٠.فاقد اين امكانات بودند   % ٥/٠حوله شخصي و    

نانوايي ها  % ١٠٠داراي روپوش به رنگ روشن بودند و در             
 .صابون و يا مايع شوينده وجود داشت

 گزارش  ١هاي روده اي در جدول شماره         انگل   فراواني  
 .شده است

ي فراواني انگل هاي روده اي در كارگران نانوايي ها:  ١جدول شماره 
١٣٨٠شهر خرم آباد در سال   

                                   شاخص فراواني درصد
 نتايج آزمايش

٨/٨٦  فاقد آلودگي فاقد آلودگي  ٨١٠ 
٢/٧  كيست ژيارديا المبلياكيست ژيارديا المبليا ٦٦ 
٧/١  كيست يدآمبابوتشليكيست يدآمبابوتشلي ١٦ 
٣/٠  بالستوسيستيس هومينيسبالستوسيستيس هومينيس ٣ 
٢٩/٠  كيست آنتامباكولي كيست آنتامباكولي  ٢٧ 
٢/٠  تخم همينولپيس ناناتخم همينولپيس نانا ٢ 
١/٠  بندتنياساژيناتابندتنياساژيناتا ١ 
٤/٠  كيست ژيارديا المبليا و كيست آنتامباكوليكيست ژيارديا المبليا و كيست آنتامباكولي ٤ 
١/٠  كيست ژيارديا المبليا و بندتنياساژيناتاكيست ژيارديا المبليا و بندتنياساژيناتا ١ 
٢/٠  بابوتشليبابوتشلييدآميدآمهاهاكيست ژيارديا المبليا و كيست كيست ژيارديا المبليا و كيست  ٢ 
١/٠  بند تنياساژيناتا و كيست آنتامباكوليبند تنياساژيناتا و كيست آنتامباكولي ١ 

 جمع كل ٩٣٣ ١٠٠

 
نتايج همچنين نشان داد كه در بين افرادي كه داراي كارت            

به انواع انگل هاي     % ١٣فاقد آلودگي و     % ٩/٨٦، تندرستي بودند 
فاقد % ٤/٨٦روده اي آلوده شد؛ اما در گروه فاقد كارت تندرستي           

 .به انواع انگل هاي روده اي آلوده بودند% ٦/١٣آلودگي و 

از كارگراني كه از راههاي انتقال بيماريهاي انگلي          % ٣/٩٠ 
 به انواع انگل هاي     % ٧/٩اطالع داشتند؛ فاقد آلودگي بودندو         

روده اي آلوده بودند ؛ اما در گروهي كه عدم آگاهي از راههاي                
 ي و  فاقد آلودگ  % ٤/٨٦، انتقال بيماريهاي انگلي داشتند       

بين ميزان شيوع   . به انواع بيماريهاي انگلي مبتال بودند     %  ٦/١٣ 
انگل هاي روده اي و ميزان سواد ، نوع كار در نانوائي ، آگاهي از                
راه انتقال بيماريهاي انگلي روده اي ، استفاده از روپوش به رنگ             

بر ، روشن، وجود صابون در نانوائي ، وجود صابون و حوله شخصي      
 آماري كاي دو ارتباط معني داري بدست نيامد         طبق محاسبه   

)٠٥/٠ p>  . (   

 بحث 

 بررسي هائيكه تا كنون در نقاط مختلف دنيا در مورد                 

با وجود  كه   نشان داده است     ، انگل هاي روده اي به عمل آمده       
بهبود نسبي در ارائه خدمات بهداشتي، آلودگي به انگل هاي              

 به ويژه   ؛ثر كشورهاست روده اي هنوز يكي از مسائل بهداشتي اك       
در اين بررسي ميزان    . جوامعي كه از امكانات كمتري برخوردارند     

درصد و آلودگي به تك ياخته       ٥/٠آلودگي به كرم هاي روده اي      
 مي باشد كه مبين افزايش برخي تك ياخته         ٧/١٢هاي روده اي    

علت اين  . هاي روده اي نسبت به كرم هاي روده اي است               
انتقال و انتشار تك     : يل زير مي باشد    البه د مي تواند   افزايش  

ياخته ها به طريق كيست و به طور مستقيم و بسيار ساده تر از               
الرو كرمها كه هر يك احتياج به شرايط خاص دارند               تخم يا 

 .)٧(صورت مي گيرد 

 مقاوم تر بودن      . تكثير تك ياخته بسيار ساده مي باشد          
 ها در برابر     كيست تك ياخته ها نسبت به تخم و ياالرو كرم             

  عدم كاربرد     ،شرايط نامساعد محيطي و ضدعفوني كننده ها         
راههاي تشخيصي مناسب زيرا اكثر آزمايشگاهها با روش مستقيم 
آزمايش نموده كه با اين روش ممكن است تك ياخته پيدا نشده            
و منفي كاذب گزارش شود و فرد آلوده درمان نشده در نهايت               

 .باشدخطر جدي براي بهداشت جامعه 
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٨٢ تابستان١٧شماره    /٤٨ شيوع انگل هاي روده اي در كارگران نانوايي

 

 

در اين مطالعه ميزان آلودگي به انگل هاي بيماري زاي              
 ٦/٥ درصد و انگل هاي غيربيماري زاي روده اي      ٣١/٨روده اي   

درصد گزارش شده است كه وجود آلودگي هاي انگلي در اين            
 آلودگي با انگل هاي     -١: كارگران از دو نظر حائز اهميت است      

 تماس افراد با منابع     زا كه دليل بر فقر بهداشتي و       غير بيماري 
آلودگي مي باشد و اين آلودگي به عنوان يكي از شاخص                 

 زيرا با وجود اين آلودگي در افراد، خطر          ؛بهداشتي مطرح است  
از جمله اين   .ابتالء به انگل هاي بيماري زا هم مطرح مي باشد          

 ٣بالستوسيستيس، ٢آنتامباكولي ،١هايدآمبابوتشلي انگل
 . برد را مي توان نام٤هومينيس

 آلودگي به انگل هاي بيماريزا كه خطر سرايت مستقيم          -٢
 يعني اين انگل ها هنگام       ؛به افراد ديگر هر لحظه وجود دارد       

دفع از فرد بيمار عفونت زا بوده و احتياج به ماندن در محيط               
 از جمله اين انگل ها         ؛خارج جهت عفونت زا شدن ندارد        

 مقايسه  .توان نام برد   ژياردياالمبليا، همينولپيس نانا را مي         
ميزان آلودگي بين دو گروه داراي كارت تندرستي و گروه فاقد             

 .كارت تندرستي تفاوت معني داري مشاهده نشد  

زا، ژياردياالمبليا شايعترين    از بين تك ياخته هاي بيماري     
 و خودآلودگي به اين انگل      بود درصد   ٩/٧تك ياخته با ميزان     

ت و بسته به شرايط آب و هوايي و          در كشور ايران نسبتا  باالس    
وضعيت تغذيه اي و همچنين رعايت اصول بهداشت فردي و            

 طبق مطالعه اي كه     .) ٨ ، ٩(اجتماعي ميزان آن متغير است      
، در شهر اصفهان روي فروشندگان مواد غذايي انجام شد              

نتايجي تقربيا مشابه با اين مطالعه بدست آمد به اين صورت             
ك ياخته اي روده اي از انگل هاي كرمي         كه شيوع انگل هاي ت    

روده اي بيشتر بود و تك ياخته ها ژياردياالمبليا داراي                  
نسبت آلودگي به ژياردياالمبليا      ).  ٥(بيشترين شيوع بود      

احتماال  بيشتر از ميزاني است كه در اين بررسي تعيين                  
 زيرا ژيارديا هميشه در مدفوع تمامي افراد آلوده ظاهر          ؛گرديده

 .) ٤(گردد نمي 

با توجه به نتايج  حاصل از اين مطالعه به نظر مي رسد كه                   
كارگران نانوايي هاي مورد بررسي مي توانند در انتشار برخي از انگل 

هر چند داشتن كارت    . هاي روده اي در جامعه نقش داشته باشند        
بهداشتي و مراجعه منظم به مراكز بهداشتي درماني جهت تشخيص   

 ولي  ؛هاي انگلي و كاهش آنها نقش مؤثري دارند        و درمان آلودگي    
اعمال ضوابط و مقررات دقيق بهداشتي از سوي كارشناسان                 
بهداشت و آموزش هاي مستقيم در مورد بهداشت فردي و اجتماعي 
و اصول بهداشت و سالمت مواد غذايي و آموزش نحوة انتقال انگل             

انند در اين   ها و ايجاد دوره هاي باز آموزي به نحو مؤثري مي تو              
بايد اضافه نمود كه مراجعه منظم به مراكز            .مورد كمك نمايند   

 درماني جهت تشخيص موارد بيماري و درمان آنها در           –بهداشتي  
 زيرا آزمايشات قبل از      ؛كاهش اين بيماري ها بسيار سودمند است       

لذا انجام آزمايشات   . استخدام تنها براي همان زمان ارزشمند است       
الزم به توضيح   .  ماه يكبار پيشنهاد مي گردد     ٣ هر   روده اي مدفوع  

است كه اين آزمايشات نبايد فقط به روش مستقيم انجام گيرند و              
 از  ،بايد با استفاده از روش هاي تغليظي به عنوان روش هاي برتر              

 . صحت نتايج مطمئن شد

در پايان الزم به ذكر است كه اسامي افراد آلوده با آدرس نانوايي 
بهداشت محيط معاونت محترم بهداشتي دانشگاه علوم          به واحد    

 .پزشكي لرستان جهت درمان و اقدامات الزم تقديم گرديد

 . تشكر و قدرداني 

بدينوسيله از معاونت محترم آموزشي، پژوهشي دانشگاه علوم          
 بهداشتي درماني لرستان به دليل تأمين هزينه           خدمات كي و شپز

 معاونت محترم    ،ژوهشي  هاي مورد نياز طرح و از مديريت پ            
بهداشتي و واحدهاي ذيربط به جهت همكاري بي شائبه، صميمانه           

خانم نسرين گله دار و پروانه        از سركار . قدرداني و تشكر مي شود     
احمدي و آقايان مهندس صفرزاده، دكتر مريدي، غالمرضا زرين            
جويي و مراد نوروزي و افراد مورد مطالعه و تمامي افرادي كه در                

 .م اين طرح ياري رساندند كمال تشكر و سپاس به عمل مي آيدانجا

                                                 
1. Hyd ambabotechly 2-Antamlacoly 
3. Blastosystice 4-Hommenice 
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