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Abstract 
 
Background&Objectives: High prevalence of parasitic infections can be  
the result of the subclinical infections. Some regular and ongoing 
epidemiological studies are needed to combat and control these infections. 
This study was conducted on elementary school students to achieve an 
overview of the spread of parasitic infections in Gorgan. 
Material & Methods: In this cross-sectional study, using random cluster 
sampling, 800 of 7-12 year-old students were selected from 18 primary 
schools in Gorgan. The  stool samples taken on  three consecutive days were 
examined by two methods including direct smear and formalin-ether 
concentration.  
Results: Overall, 230 (28.8%) are infected by intestinal parasites. The 
protozoa are Blastocystis hominis (122; 15/2%), Entamoeba coli (93; 
11/6%), Giardia intestinalis (79; 9.9%), and Entamoeba histolytic (8; 1%). 
The Helminthes are Hymenolepis nana (12; 1.5%), Entrobius vermicularis 
(10; 1.2%), Ascaris lumbricoides in 4 (0.5%) and hook worms (3; 0.4). 

Conclusion: Based on the results, the prevalence of intestinal parasites is 
quite high among primary school students especially in families with low 
education level, income and sanitary level. Hence, it is a necessity to 
promote the hygienic knowledge  of the students . 
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 چکیده
 هاي آلودگی ودــوج انگلی، ايــه عفونت گسترش لــعل از کیــی :هدف و زمینه        

 عاتـمطال به نیاز ت،ـعفون از واردـم نـای کنترل و بارزهـم هتـج. تـاس ناشی از آنها عالمت بی
 انتشار از روشن ویرـتص یک هــب دستیابی براي. باشد  می اپیدمیولوژیکی مستمر و ظمـمن

  .شد انجام ابتدایی مدارس آموزان دانش در مطالعه این  گرگان شهر در انگلی هاي عفونت
 18 از سال 7-12آموز دانش 800 ،مقطعی توصیفی مطالعه این در: روش بررسی        
. گرفتند قرار بررسی مورد ساده تصادفی و اي خوشه روش به گرگان شهر ابتدایی مدرسه

 و رطوبــم گسترش ي اــه روش اــب متوالی، نوبت سه در آمده دستــه ب ايــه نمونه
  .گرفتند قرار آزمایش مورد اتر – فرمالین رسوبی
 هاي گلــان هــب آلوده ،)%8/28(نفر 230 مطالعه، مورد آموز دانش 800 از: ها یافته        
 ستیسـوسیـبالست ب،ـترتی به اي، روده هاي هـیاخت تک شیوع نظر از. بودند اي روده
 79 در المبلیا ژیاردیا ،)%6/11( مورد 93 در کلی آنتامبا ،)%2/15(مورد 122 در یسـهومین
 هاي کرم شیوع نظر از. شد داده تشخیص ،)%1(مورد 8 در هیستولیتیکا آنتاموبا و )%9/9( مورد

 ،)%2/1(وردـــم 10 در اکسیور ،)%5/1(وردــم 12 در نانا هیمنولپیس ترتیب هـب اي، روده
  . شد داده تشخیص) %4/0( مورد 3 در قالبدار هاي رمـــک و ،)%5/0( وردــم 4 در آسکاریس

 سواد سطح که هایی خانواده در انگلی هاي عفونت که دهد می نشان  نتایج :گیري نتیجه      
 شیوع به توجه با. دارد بیشتري شیوع است، تر پایین فردي بهداشت سطح و درآمد سطح مادر،
 بهداشتی آگاهی سطح ارتقاء بررسی، مورد منطقه در اي روده انگلی هاي عفونت باالي نسبتاً

  .رسد می نظر به ضروري آموزان دانش
  گرگان ابتدایی، مدارس اي،  روده هاي انگل شیوع،: واژه هاي کلیدي      
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  مقدمه
  
  التــضـعـم نـریـمتـهـم از یــوارشـگ هاي تــونـفـع

 و باشد می توسعه حال در کشورهاي در درمانی – بهداشتی
  ).1(برند یــم رنج آن از ناشی وارضــع از کودك ها میلیون
 ايـه گلـان به مبتال جهان مردم از نفر میلیارد 5/3 بر بالغ

 کیلــشــت کودکان را اــه آن ثرــاک هــک ندــهست اي روده
 بر بیماري، ایجاد بر عالوه انگلی هاي عفونت ).2(دهند می
 یــنفـم اثیرــت یزـن انــودکــک تــالمـس و دـرش روي
  ). 3(رددـگ آنان مرگ باعث تواند یــم یــحت و هــذاشتــگ

 تعیین جامعه، بهداشتی وضعیت سنجش هاي شاخص از یکی
 موارد از یکی .باشد می انگلی  هاي آلودگی شیوع میزان

 شناخت اي، جامعه هر سالمت جهت در ضروري
 و محیطی عوامل با ها عفونت گونه این ارتباط و اپیدمیولوژي
 یک ارائه بر عالوه اطالعات، این کسب. باشد می اجتماعی
 عفونت شیوع محیطی، آلودگی میزان از صحیح شناخت

 کــی وانــعن هـب دارســم انوزــآم شــدان در گلیــان
 بهداشت عیتـوض همچنین و سالم جامعه یک از هــنمون
  .)4(کشد می رــصویــت هــب نیز را یــوادگــانــخ و رديــف

 شیوع از کشور مختلف نقاط در گرفته صورت مطالعات
 هـدرسـم ینـسن انـودکـک در لیـانگ هاي ودگیـآل باالي
 ارومیه، آموزان دانش یــودگــآل .دــده یــم رــخب

 ترتیب به اي روده هاي انگل به جهرم یاسوج، لواسانات،
). 4(است شده گزارش درصد 6/13و 59 ،5/50 ،6/52

 عهــامــج در اــه گلــان انتقال در وثرــم لــوامــع شناخت

 اهشــک ثــاعــب دــوانــت یــم لــعوام نــای اصالح و
  .رددــــگ انـــودکــک تــالمــس ظــفـــح و یــودگــآل
 شیوع میزان از مشخص آماري وجود عدم به وجهـت اــب

 تالش گرگان، شهرستان مدارس سطح در انگلی هاي عفونت
 اي روده هاي انگل شیوع وضعیت مطالعه این انجام با گردید
  .شود مشخص شهرستان این در

  روش بررسی
 تحلیلی – توصیفی نوع از مقطعی تحقیق یک مطالعه این    
 شهر در ساله 7 – 12 آموز دانش 800 روي بر که باشد می

   شهر مختلف مناطق از ابتدائی مدرسه 18. شد انجام گرگان
  

  
  

  

  
. شد انتخاب ساده تصادفی و اي خوشه روش به گرگان
 نحوه به نسبت آموزان دانش و والدین توجیه از پس

 اطالعات شامل که ایی نامه پرسش طرح، اجراي
 و خانوار بعد ، والدین تحصیالت میزان و شغل دموگرافیک،

 ظروف همراه به بود ها آن زندگی جغرافیایی منطقه
 مشخصات حاوي برچسب داراي گیري نمونه مخصوص
 آموزان دانش بین صحیح، گیري نمونه دستورالعمل و فردي
 نوبت 3 طی آزمایش انجام جهت الزم هاي نمونه و توزیع
 دریافت هاي مدفوع نمونه .گردید اخذ آنان از متوالی
 دانشکده شناسی انگل آزمایشگاه به انتقال از پس شده،
 جهانی بهداشت سازمان پروتکل مطابق گرگان پزشکی
 قرار اتر - فرمالین رسوبی و مستقیم ي ها آزمایش مورد
 توزیع جداول طریق از آمده بدست اطالعات .گرفتند
 استفاده اــب دو، کاي مجذور آزمون روش و نسبی فراوانی
 وردـــم)   (16P≤0.05 هــخــســنspss  زارــاف رمــن از
  ).5( دــتنــرفــگ رارــق اريــآم لــلیــحــت و هــــزیــجــت

 اخالق کمیته هاي دستورالعمل رعایت با تحقیق این   
 و نام. است گرفته انجام ایران بهداشت وزارت پژوهش
 و مانده محرمانه تحقیق در کننده شرکت افراد مشخصات

 جــالــعــم کـــزشــپ تیارــاخ در یاز،ــن ورتــص در هاــتن
  .دـــش  هـــذاشتــگ انــدرم رايــب ردـــف

  ها یافته

 ابتدایی مقاطع آموز دانش 800 مشارکت با مطالعه این       
 مدفوع نمونه سه آموز دانش هر از. شد انجام گرگان شهر
%) 60.25(نفر 482مطالعه این در. گرفت قرار آزمایش مورد
 آلودگی میزان. بودند نثمو%) 39.75(نفر 318 و مذکر
 میزان که بود درصد 8/28 مطالعه، مورد کودکان انگلی
 درصد 27 دختران در و درصد 9/29 پسران در آلودگی
 شامل ها انگل کل به آلودگی شیوع .شد داده نشان
 8 در هیستولیتیکا آنتامبا ،)9/9(نفر 79 در المبلیا ژیاردیا
 الستوسیستیســب ،)2.5(نفر 20 در آنتاموبا دي ،)1(نفر

 12 در نانا همینولیپس ،)15.2(نفر 122 در هومینیس
   3 در قالبدار هاي کرم ،)0.5(نفر 4 در ، آسکاریس)1.5(نفر

 1391زمستان پاییز و ) 2شماره (مجله علوم آزمایشگاهی ، دوره ششم 

   43/رستمی و همکاران

 



  

  

  فرـن 111دادـتع. دـش%) 1.2(فرـن 10 در اکسیور و) 0.4(نفر
 انگلی عفونت دو همزمان طور به آموزان دانش از%) 13.9(
 از را انگلی عفونت 3 به آلودگی نیز%) 3.9(نفر 31 تعداد و

 آلودگی و آموزان دانش سن رابطه. دادند نشان خود
   اطــبارت. تــاس دهـــــآم 1 ارهــشم ودارــمــن در یــگلــان

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 و جنسیت با اي روده انگلی ي ها آلودگی بین آماري
 بین میزان طرفی از .نرسید اثبات به والدین تحصیالت میزان
 خانگی حیوانات با ارتباط و خانوار بعد با آلودگی شیوع
 جداول در آن نتایج که آمد بدست داري معنی ارتباط
  .است شده داده نشان 1 شماره

  

   

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و نگهداري از حیوانات اهلی در محل  والدین تحصیالت میزان و خانوار بعد با آموزان دانش انگلی آلودگی ارتباط  - 1جدول

 شهر گرگان ابتدائی مدارس دانش آموزان سنی گروههاي براساس انگلی آلودگی درصد -1 شماره نمودار
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 1391پاییز و زمستان ) 2شماره (آزمایشگاهی ، دوره ششم مجله علوم 

  نفر  3بیشتر از   نفر  3کمتر از   خانوار بعد
  درصد2/43  درصد 7/38  آموزان دانش انگلی آلودگی درصد

  

  باالتر از دیپلم  زیر دیپلم  بی سواد  پدر سواد سطح
  درصد 5/22  درصد6/28  درصد39  آموزان دانش انگلی آلودگی درصد

  

  باالتر از دیپلم  زیر دیپلم  بی سواد  مادر سواد سطح
  درصد 2/32  درصد 4/41  درصد3/44  آموزان دانش انگلی آلودگی درصد

  

  خیر  بلی  از حیوان اهلی نگهداري
  درصد 2/45  درصد 38  آموزان دانش انگلی آلودگی درصد

 

 ...اي روده انگلی هاي عفونت شیوع /44



 

  
  
  
  

  
  

 تعلقـم یوعـش میزان ترین بیش قربانی و توحیدي مطالعه در
 هم الهیجان تانـهرسـش در. )8(بود% 5/18 ژیاردیا گلـان به
 است شده گزارش 2/17% ژیاردیا از انگلی شیوع ترین بیش

 یاخته تک ترین ایعـــش انــــکرم انــــشهرست در). 12(
   سـپیـنولیـهمی رمــک نــریــت عــایــش و) 2/16(اــاردیــژی
 مدارس آموزان دانش در). 13(گردید مشاهده) 9/3(نانا

) 7/14(نانا همینولیپیس و) 2/23(ژیاردیا نیز زاهدان شهر
 ررسیــب). 14(شدند گزارش کرم و یاخته تک ترین شایع
 یزد، شهر دبستانی پیش کودکان روي بر گرفته صورت
 عنوان به )2/3(نانا همینولیپیس آلودگی میزان از حکایت
 مورد در نیز مطالعه این نتایج). 15( داشت کرم ترین شایع
 نتایج اي یاخته تک و کرمی هاي آلودگی انواع شیوع

 همانند مطالعات این در .کند می تأیید را فوق مطالعات

 ها آلودگی ترین بیش که شد داده نشان مطالعه، این
  .باشد یـم اکسیور و نانا همینولیپیس ا،ـژیاردی هــب ربوطــم

 اي یاخته تک آلودگی میزان آمده، بدست نتایج طبق   
 تکثیر تواند می آن علت. باشد می کرمی آلودگی از تر بیش
 باشد اي روده هاي کرم به نسبت ها یاخته تک این تر آسان
 هم. شود می خارج محیط در ها آن انتشار افزایش سبب که
 غیر و مستقیم طریق به ها یاخته تک این انتقال راه چنین
 کمک ها آن شیوع افزایش به خود که اشدــب می یمــمستق
 سطح با مستقیم رابطه یک ها آن شیوع بنابراین. کند می

 با تر بیش تماس دلیل به کودکان. دارد جامعه بهداشت
 هداشتـن بــوازیــم از افیــک اهیــآگ دمــع یکدیگر،

 ســشان از یــمنــای مــستــسی عفــض و رديــف
  ).16(دــهستن وردارـــرخــب زــیــن ريـــت یشــب ودگیـــآل
 انگلی آلودگی میزان بین دار معنی ارتباطی آماري نظر از   
 محل در اهلی حیوانات نگهداري و )=٠.٠٣p(خانوار بعد با

 داري معنی رابطه چه گر .شد مشاهده ،)=٠.٠٢p(زندگی
 نیامد انگلی بدست عفونت میزان و والدین سواد سطح بین
 کودکان آلودگی میزان کاهش در که سزائی به تاثیر از اما
. کرد پوشی توان چشم نمی داشت، اي روده هاي انگل به
  در )درصد 2/43(آلودگی شیوع ترین بیش مطالعه این در

   
  
  
  

  بحث
 8/28 مطالعه مورد آموزان دانش  در آمده دست به آلودگی
 در افزایشی دبستان اول هاي سال در. آمد بدست درصد
 باال با که شود می دیده ها انگل اکثر  در آلودگی سطح
 این. دــابــی می کاهش "مجددا عفونت میزان سن رفتن

 به توان می را آن از بعد کاهش سپس و اولیه افزایش
 که تحصیل حین در یکدیگر با کودکان ارتباط افزایش
 االـب آن دنبال به و دهد می افزایش را ها انگل انتقال امکان

 و آلودگی اثر در ها انگل مقابل در بدن مقاومت رفتن
 230 همچنین). 7-6(داد نسبت ایمنی سیستم فعالیت
 زا بیماري  اي روده ي ها انگل انواع به) درصد  8/28(نفر
) درصد 9/13(نفر 111 و بودند آلوده زا بیماري غیر و

 انگل دو از بیش به نیز) درصد 9/3(نفر 31 و یک به حداقل
 یــلــک شیوع قربانی و توحیدي.  دادند نشان آلودگی
 شهر دخترانه مدارس در را اي روده هاي انگل آلودگی
 با هـقایسـم در که )8(کردند گزارش درصد 5/33 گرگان
 و ارـکوهس نـچنی مـه. است ترـبیش 7/4 حاضر مطالعه
 در اي روده هاي گلــان یــودگــآل یــکل شیوع همکاران

 انــاست ولــکت ادــآب لیــع رستانــهــش یــابتدائ دارســم
 و شریف). 9(کردند گزارش درصد 2/41 را گلستان
 انگلی هاي آلودگی براي را درصدي 2/26 شیوع همکاران
 درصد ترین بیش حاضر مطالعه در ).10(آوردند بدست
 با بالستوسیستیس هاي یاخته تک به متعلق انگلی آلودگی

 درصد 9/9 شیوع با المبلیا ژیاردیا و درصد 2/15 یوعــش
 شیوع میزان ترین بیش کرمی هاي عفونت میان در .باشد می

 2/1 اکسیور و درصد 5/1 میزان به نانا همینولیپیس به مربوط
 نقاط دیگر در شده انجام مطالعات براساس .بود درصد
 اــه لــگــان نـــریـــت عــایـــش زوـــج اردیاــژی کشور،

 رـــهـــش در تهـرفــگ صورت هــطالعــم در. دــاشــب یــم
   اــاردیــژی لــگـــان از وعـــشی نــریـــت شـــیــب رانـهــــت
 گزارش درصد 1.7 شیوع با بالستوسیستیس و) درصد 5/11(
 به قـعلـمت وعـشی درصد رینـت بیش ساري شهر در). 11(شد

درصد  3.3و سپس بالستوسیستیس با شیوع %) 8(ژیاردیا 
  .)10(بود
 مسئولین است الزم تحقیق، مورده ـقـنطـم در لیـگـان

   به تري بیش توجه شهرستان بهداشتی و پرورش و آموزش
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 با .نماید مطرح مخزن عنوان به را حیوانات این مستقیم غیر
  ايـــه یـــودگـــآل یــبـســـن ودنـــب االـــب هــب هــوجــت

 هاي انگل انتقال از گیري پیش و کنترل ايـــه روش
 نیز بررسی این در که گونه همان. باشند داشته اي روده

 با نیز جامعه سواد سطح بردن باال گردید، مشخص
 شیوع بر خانوار بعد و جمعیت رشد سرعت اهشــک

 اثر حاصله هاي بیماري آن دنبال به و انگلی هاي آلودگی
 .دهد می افزایش را جامعه بهداشت سطح و گذارده
 نیز نظر این از کشور آموزشی مسئوالن تالش بنابراین
  .ودــب خواهد اهمیت داراي

  تشکر و قدردانی 
 پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی معاونت از وسیله بدین    

 و تشکر نمودند فراهم را طرح این اجراي شرایط که گلستان
  .آید می عمل به قدردانی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

 و بـاال به نـفر اعـضاي شـش تـعـداد بـا خـانـواده هـاي
 هاي خانواده در آلودگی )درصد 7/38( ین میزان  تـر کـم
 همکاران و حضرتی مطالعه طبق. گردید مشاهده نفره سه
 به ابتال میزان و خانوار بعد بین داري معنی ارتباط زـنی

 کشور در که اي مطالعه در. آمد بدست انگلی هاي عفونت
 هاي خانواده در انگلی آلودگی فراوانی شد انجام سودان
% 4/14 جمعیت پر هاي خانواده در و% 2/13 جمعیت مـک
 در تر بیش روابط به را آن علت توان می که باشد می

 سطح بودن تر پایین چنین هم و تر پرجمعیت هاي خانواده
). 17(  داد اطـــارتب اـــه وادهــانـــخ نـــای تصاديــــاق
 در تــعفون وعــشی یزانــم ودنـــب االــب نینــچ مـه

 و شامــاح هـملــازج یــاهل یواناتــح اــب هــک کودکانی
  اي هــگون هــب تواند یـم ودـــخ دــدارن ارــک و رــس یورــط
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