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مقاله پژوهشي 

يهاروستاييان مدارس ابتداآموزدانشدر يارودهيانگليهايوع آلودگيشيبررس
۱۳۸۶ه در سال يشهرستان اروميمنطقه باراندوزچا

4رضا پوری، براتعل3، شهال خشاوه2ب محمد زادهی، دکتر حب1*تپهیدکتر خسرو حضرت

29/2/89، تاریخ پذیرش 1/12/88تاریخ دریافت 

چكيده
هـا مناسب جهت مبـارزه و کنتـرل آن  يزيبرنامه ريدر حال توسعه برايهادر کشوريارودهيانگليهايمنظم و مستمر آلودگيبررس:و هدفنه يش زميپ

.استيضرور

سـاده  يو تصـادف ياه به روش خوشـه ياروميرم مدارس منطقه باراندوز چاهاساله مدارس ابتدائي پايه اول تا چ۷-۱۴آموزدانشنفر ۴۰۵: کارمواد و روش

يهـا مـدفوع بـا روش  يهاه نمونهياروميدانشکده پزشکيشگاه انگل شناسيو در آزمايدر دو نوبت جمع آورهامدفوع و چسب اسکاج آنيهاانتخاب و نمونه

.قرار گرفتندش يکروسکوپ مورد آزماير ميم در زيصورت مستقهچسب اسکاچ بيهااتر و نمونه-ن يفرماليگسترش مرطوب و رسوب

نفـر  ۴۴وهـا اختـه يآلوده به تک ) درصد۳۵(نفر ۱۵۰بودند که يارودهيهاآلوده به انگل) درصد۵/۴۲(نفر۱۷۲مورد مطالعه، آموزدانشنفر ۴۰۵از :هاافتهي

مورد ۵۹در ي، آنتامبا کل)درصد۵/۲۰(مورد ۸۳ا در يلا المبيارديب، ژيبه ترت،يارودهيهااختهيوع تک ياز نظر ش.بودنديارودهيهاآلوده به کرم) درصد۹/۱۰(

آلوده به ) درصد۶/۱۰(نفر ۴۳. تشخيص داده شد) درصد۵/۲(مورد ۱۰در يدآمبا بوتچليو ) درصد۳/۱۳(مورد ۵۴س در ينيس هوميستي، بالستوس)درصد۶/۱۴(

.بودآلوده به كرم هيمنولپيس نانا) درصد۲/۰(ک نفر يكرم انتروبيوس ورميكوالريس و 

ان يـ ن و مربيان، والـد آموزدانشيهاي، ارتقاء سطح آگاهيدر منطقه مورد بررسيارودهيي انگلهاعفونتيباالوع نسبتاًيبا توجه به ش:يريجه گيبحث و نت

.رسديبه نظر ميست ضروريط زيمحيز بهسازيو نيت اصول بهداشت فرديخصوص نحوه رعادر

هي، اروميي، مدارس ابتدايارودهيهاوع، انگليش:هاکليد واژه

١٣٨٩پاييز،٢٣٧-٢٤٢صوم، سمجله پزشكي اروميه، دوره بيست و يکم، شماره

۰۹۱۴۳۴۳۳۱۳۴: ، تلفنيه، دانشکده پزشکياروميه، دانشگاه علوم پزشکياروم: آدرس مکاتبه

E-mail: Hazrati_tappe@yahoo.co.nz

)نويسنده مسئول(هياروميدانشگاه علوم پزشکيدانشکده پزشکيو قارچ شناسيسار گروه انگل شنايدانش١
هياروميدانشگاه علوم پزشکيدانشکده پزشکيو قارچ شناسيار گروه انگل شناسياستاد٢
هياروميدانشگاه علوم پزشکيدانشکده پزشکيو قارچ شناسيشگاه گروه انگل شناسيکاردان آزما٣
هياروميط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکيشت محگروه بهدايمرب٤

مقدمه
زا يکــي از هـاي بيمـاري  ميـزان شـيوع آلـودگي بـه انگـل     

هاي انگلي، آلودگي. هاي وضعيت بهداشتي جامعه استشاخص

دليل فـراهم بـودن شـرايط    هزا، بزا و غير بيمارييمارياعم از ب

هاي مناسـب انتقـال در   انتقال شامل وجود منابع آلودگي و راه

ــ  ــان ب ــاطق جه ــياري از من ــان  هبس ــان کودک ــوص در مي خص

). ۱،۲(از شـيوع بـااليي برخوردارنـد    کشورهاي درحال توسعه

دکـان  ها عالوه بر ايجاد بيماري بر رشد و سالمت کواين عفونت

که با سوء تغذيه نيـز همـراه گردنـد،    هم اثر گذارده، در صورتي

توانند موجب بيمـاري و  عوارض بيشتري خواهند داشت که مي

ــد    ــان گردن ــرگ آن ــي م ــا حت ــي ). ۲،۳(ي ــدميولوژي بررس اپي

کـه شـناختي از ميـزان آلـودگي     هاي انگلي عالوه بر اينعفونت

کند، نمايي ازرائه ميها را امحيط مورد مطالعه و فراواني انگل

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


دکتر خسرو حضرتی تپه و همكاران...ان مدارسآموزدانشدر يارودهيانگليهايوع آلودگيشيبررس

٢٣٨

غـذا و  آب،يز آلـودگ يو نيو خانوادگوضعيت بهداشت فردي 

شـناخت عوامـل   ). ۱،۲(کند يمز عرضه يت دفع فضوالت را نيوضع

ن عوامـل منجـر بـه    يـ در جامعـه و اصـالح ا  هاموثر در انتقال انگل

ن يـ اگـر ا . کودکـان خواهـد شـد   يو بهبود سـالمت يکاهش آلودگ

جـه  يرد، نتيـ انجـام گ ينـ يآلوده و به فواصل معيمطالعات در نواح

. )۴(آشکار خواهد شد يا درمانيکننده و يريشگياقدامات پ

ن هـا ارد نفـر از مـردم ج  يـ ليم۵/۳ن زده شده که حدود يتخم

ل ابتالء يدلهون نفر بيليم۴۵۰هستند و يارودهيهامبتال به انگل

را کودکـان  هـا شـتر آن يهسـتند کـه ب  يماريدچار بهان انگليبه ا

بـا  يون نفر آلودگيليم۵۰۰عنوان مثال حدود هب. دهنديمل يتشک

). ۴(ن سالم انگل هستنديحاملکا دارند که اکثراًيتيستوليآنتامبا ه

ييمنـاطق روسـتا  يساله مدارس ابتدائ۶-۱۲ان آموزدانشيبررس

را هاآندرصد۷۱/۵۱س، يازيورياز نظر اکس۲۰۰۲ونزوئال در سال 

). ۵(آلوده نشان داد 

ر مــا از معضــالت هنــوز در کشـو يارودهيانگلـ يهــايمـار يب

ش يدر آزمـا ). ۶(مکـرر دارد  يهـا يدگياز به رسيبوده و نيبهداشت

با ۱۳۸۰شهرستان همدان در سال يابتدائآموزدانش۵۸۰مدفوع 

س يبا آسکاريآلودگدرصد۵/۱۹اتر -نيم و فرماليمستقيهاروش

يمنطقــه نــازلو چــايابتـدائ آمــوزدانــش۲۷۱). ۷(مشـاهده شــد  

آنـان  درصـد ۵/۲۹شـده،  يبررس۱۳۸۴در سال هيشهرستان اروم

ن مورد يشتريرا نشان دادند که بيارودهيهااختهيبه تک يآلودگ

بـه  يبـود و آلـودگ  درصـد ۳/۱۰وع يا با شـ يا المبليارديمربوط به ژ

ن در نـي همچ). ۸(ص داده شد يکودکان تشخدرصد۲۸ور در ياکس

ه در سـال  يومشهرستان اريلوانايمنطقه سآموزدانش۳۵۰يبررس

يهايو آلودگدرصد۶/۵۲را يارودهيانگليهايکل آلودگ۱۳۸۴

ــک  ــد۵۷/۵۰را ياختــه ايت ــان داددرص ــدر ا. نش ــي ين بررس

).۹(ور بودندياز کودکان آلوده به اکسدرصد۹/۲۴

و اقدام جهت کنتـرل  هان عفونتيشتر از وضع ايبيآگاهيبرا

. ق و همـه جانبـه انجـام شـود    يع، دقيالزم است مطالعات وسهاآن

د تا يه تالش گرديدو منطقه شهرستان اروميقبليباتوجه به بررس

شهرستان يدر منطقه باراندوز چايارودهيهاوع انگليت شيوضع

. ز مشخص شوديه نياروم

کارمواد و روش 
ه بـه روش  يشهرستان اروميمنطقه باراندوزچايمدارس ابتدائ

مشـتمل بـر   يانامـه پرسـش انتخـاب و  سـاده يو تصـادف ياخوشه

حجـم  . ديـ م گرديان تنظـ آمـوز دانشيو خانوادگياطالعات شخص

نـان  يو سـطح اطم درصـد ۴۰ينمونه با احتساب متوسط پراکنـدگ 

.نفر محاسبه شد۴۰۰زان يبه مدرصد۹۵

يان نسـبت بـه نحـوه اجـرا    آموزدانشن و يه والديپس از توج

الزم جهت يهاع و نمونهيتوزن آنانيه شده بيتهنامهپرسشطرح، 

افـت شـده   يمـدفوع در يهانمونه. ديش از آنان اخذ گرديانجام آزما

ه يـ اروميدانشکده پزشـک يشگاه انگل شناسيپس از انتقال به آزما

يهـا شيمـورد آزمـا  ) ۱۰(ينهـا مطابق پروتکل سازمان بهداشت ج

ز با ينچسب اسکاچيهااتر قرار گرفتند و الم-ن يم و فرماليمستق

از نظـر  ۴۰و ۱۰يهـا يو با اسـتفاده از عدسـ  يکروسکوپ نوريم

نامهپرسشيهاسپس داده. شدنديا بررسيا تنيور يوجود تخم اکس

وتر داده شده و با اسـتفاده از نـرم افـزار    يشات به کامپيج آزمايو نتا

spssه و يج مورد تجزيمده و نتاآو مطلق بدست ينسبيهايفراوان

.قرار گرفتنديمارآل يتحل

هايافته
) درصـد ۷/۶۰(نفـر  ۲۴۶مـورد مطالعـه   آموزدانشنفر ۴۰۵از 

از آب درصـد ۷/۸۷. مونـث بودنـد  ) درصـد ۳/۳۹(نفر ۱۵۹مذکر و 

بـه  ) درصـد ۵/۴۲(نفـر  ۱۷۲. کردنديمدر منزل استفاده يکشلوله

يآلـودگ زايمـار يبر يـ و غزايمـار يباعـم از  يارودهيهاانواع انگل

ــا ــدنش ــل. ن دادن ــاانگ ــامل ژزايمــاريبيه ــارديش ــا المبلي ا، ي

ــتيبالستوس ــوميس ــاس،ينيس ه ــا و انتروبيمنولپيه ــس نان وس ي

. ده شـد يـ از کودکـان د ) درصـد ۸/۳۵(نفـر  ۱۴۵س در يکوالريورم

نفـر ۸۳ا در يـ ا المبليـ ارديشـامل ژ هـا به کل انگـل يوع آلودگيش

يدآمبا بوچلي، )درصد۶/۱۴(نفر ۵۹در ي، آنتامبا کل)درصد۵/۲۰(

نفـر  ۵۴س در ينيس هـوم يسـت ي، بالستوس)درصد۵/۲(نفر ۱۰در 

ور يو اکسـ ) درصـد ۲/۰(ک نفر يس نانا در يمنولپيها،)درصد۳/۱۳(

.ده شدنديد) درصد۶/۱۰(نفر۴۳در 

ــداد  ــر ۱۰۹تع ــد۹/۲۶(نف ــبــه ) درص ــل، ي نفــر ۵۴ک انگ

به سه انگل و سه نفـر  ) درصد۷/۱(نفر ۷به دو انگل، ) درصد۳/۱۳(

بـه  ين درصد آلودگيشتريب. ر انگل آلوده بودندهابه چ) درصد۷/۰(

ن درصـد  يشتريو بدرصد۵/۱۶وع يساله با ش۹ور در کودکان ياکس

وع يساله هر دو با شـ ۱۰و ۹ا در کودکان يا المبليارديبه ژيآلودگ

بـه  يان و آلـودگ آمـوز دانـش رابطـه سـن   . بدست آمددرصد۱/۲۳

يان با آلودگآموزدانشو رابطه سن ۱ره در نمودار شماهااختهيتک

آمـده  ۲اختـه در نمـودار شـماره    ياعم از کرم و تک يارودهيانگل

.است

اسـتفاده  يکه در منزل از آب لولـه کشـ  يانآموزدانشان ياز م

يآلـودگ . آلوده بودندزايماريبيهادرصد به انگل۲/۳۵کردند، يم

ا يـ ا المبليارديبه ژيودگآل. درصد بدست آمد۴۰ان آموزدانشر يسا

ان فاقد آن بود آموزدانشاز ترکمار ي، بسيدر دارندگان آب لوله کش

نبود که از نظـر  ياختالف در حديول) درصد۳۰در مقابل ۲/۱۹(

يهـا ين آلـودگ يبـ يآمـار ن ارتبـاط  يهمچن. دار باشديمعنيآمار
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ن بـه اثبـات  يالت والـد يزان تحصـ يـ ت و ميبا جنسـ يارودهيانگل

ش سـطح  يبا افـزا يارودهيهاان به انگلآموزدانشيآلودگ. دينرس

وس يــن کــاهش نشــان داد کــه فقــط در مــورد انتروبيســواد والــد

ارتباط . )P=۰۴۷/۰(د يز به اثبات رسينيآمارس از نظر يکوالريورم

ان آموزدانشن يالت والديزان تحصيبا بعد خانوار و ميانگليآلودگ

الت پدر و مادر و ين تحصيب. ده استيه گردارائ۱در جدول شماره 

ج در يده نتـا يـ بدسـت آمـد کـه چک   يآماريبعد خانوار ارتباط قو

.نشان داده شده است۳و ۲جداول شماره 

هياروميمنطقه باراندوز چايان مدارس ابتدائآموزدانشيسنيهابراساس گروهيهااختيتک يدرصد آلودگ):۱(نمودار شماره 

هياروميمنطقه باراندوز چايان مدارس ابتدائآموزدانشيسنيهابر اساس گروهيارودهيهاانگليآلودگدرصد):۲(دار شماره نمو
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ان با بعد خانوار و ميزان تحصيالت والدينآموزدانشارتباط آلودگي انگلي ):۱(جدول شماره 

نفر به باال۶نفر۵نفر۴نفر۳بعد خانوار

۶/۳۹۰/۴۳۲/۳۸۰/۵۰انآموزدانشيانگليدرصد آلودگ

رستان به بااليدبيراهنمائيابتدائسواديبسطح سواد پدر

۰/۴۹۷/۴۴۷/۴۱۱/۳۲انآموزدانشيانگليدرصد آلودگ

رستان به بااليدبيراهنمائيابتدائسواديبسطح سواد مادر

۳/۴۴۳/۴۳۷/۴۲۰/۳۰انآموزدانشيانگليدرصد آلودگ

انآموزدانشارتباط بعد خانوار با سطح سواد مادر ):۲(جدول شماره

بعد خانوار

سواد مادر

جمعنفر به باال۶نفر۵نفر۴نفر۳

سواديب
۵۱۷۱۷۲۰۵۹تعداد

۵/۸۸/۲۸۸/۲۸۹/۳۳درصد

يابتدائ
۲۱۱۰۲۵۲۴۲۲۱۷تعداد

۷/۹۰/۴۷۰/۲۴۴/۱۹درصد

يراهنمائ
۱۲۶۳۱۹۲۹۶تعداد

۵/۱۲۶/۶۵۸/۱۹۱/۲درصد

رستان به بااليدب
۱۰۱۷۱۲۳۰تعداد

۳/۳۳۷/۵۶۳/۳۷/۶درصد

انآموزدانشارتباط بعد خانوار با سطح سواد پدر ):۳(جدول شماره 

بعد خانوار

سواد پدر

جمعنفر به باال۶نفر۵نفر۴نفر۳

سواديب
۶۱۶۹۱۸۴۹تعداد

۲/۱۲۷/۳۲۴/۱۸۷/۳۶درصد

يابتدائ
۱۷۸۵۴۵۴۱۱۸۸تعداد

۰/۹۲/۴۵۹/۲۳۸/۲۱درصد

يراهنمائ
۱۴۶۳۲۷۴۱۰۸تعداد

۰/۱۳۳/۵۸۰/۲۵۷/۳درصد

رستان به بااليدب
۱۱۳۶۸۱۵۶تعداد

۶/۱۹۳/۶۴۳/۱۴۸/۱درصد

بحث 
در ياهرودي هـا مطالعه حاضر به منظور بررسي فراوانـي انگـل  

مدارس ابتدائي منطقه بارانـدوز چـاي شهرسـتان اروميـه در سـال      

ي در ميـان  يميزان آلـودگي نسـبتا بـاال   . صورت گرفته است۱۳۸۶

در هادر مورد اکثر انگل. ان آزمايش شده مشاهده گرديدآموزدانش

شود که با يمي اول دبستان افزايشي در سطح آلودگي ديده هاسال

ايـن افـزايش اوليـه و سـپس     . يابديمباال رفتن سن مجددا کاهش 

توان به بيشتر شدن ارتباط مابين کودکان پـس  يمکاهش ثانويه را 

دهـد، و  يمـ را افزايش هااز شروع به تحصيل که امکان انتقال انگل

در اثـر آلـودگي و   هـا سپس باال رفتن مقاومت بدن در مقابل انگـل 
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ارتباط بين آب آشاميدني ). ۱،۴(ايمني نسبت داد فعاليت سيستم

، در)۲(و آلودگي با ژيارديا که در مراجع مختلف مطرح شده است 

ي آمـار ي هـا چند توسـط تسـت  اين بررسي نيز مشاهده گرديد، هر

انتخـاب  آموزدانشنفر ۴۰۵در اين مطالعه از . )P=۰۶/۰(تائيد نشد

اعـم از  يارودهي هـا لبـه انـواع انگـ   ) درصـد ۵/۴۲(نفر ۱۷۲شده، 

مسـتقيم و همکـاران   . آلودگي نشـان داد زايماريبو غير زايماريب

را در مدارس ابتـدائي منطقـه   يارودهي هاشيوع کلي آلودگي انگل

نشان دادنـد  درصد۶/۵۲به ميزان ۱۳۸۴سيلواناي اروميه در سال 

در . بيشـتر اسـت  درصـد ۱۰که در مقايسه با مطالعـه حاضـر   )۹(

آزمـايش  آمـوز دانـش ۴۵۶لعه اوکياي در شهر آيدين ترکيه از مطا

) درصـد ۴/۶(نفر ۲۹حداقل به يک و ) درصد۸/۳۱(نفر ۱۴۵شده، 

سـطح سـواد والـدين تـاثير     . )۱۱(به بيش از دو انگل آلوده بودنـد  

داشت کـه در مـورد   هاسزائي در کاهش آلودگي کودکان به انگلبه

ارتبـاط قـوي   . ي تائيـد شـد  مـار آانتروبيوس ورميکوالريس از نظر 

عنوان هب. ي مابين سطح سواد والدين و بعد خانوار مشاهده شدآمار

ي پـر  هاسواد داراي خانوادهدرصد پدران بي۷/۳۶که مثال در حالي

جمعيت شش نفر به باال بودند، چنين بعد خانواري در مورد پدراني 

درصد ۸/۱فقط که از سطح سواد دبيرستان به باال برخوردار بودند،

ــودگي  . بــود ــه بيشــترين شــيوع آل ــن مطالع در ) درصــد۵۰(در اي

ين ميـزان  تـر کـم نفـر بـه بـاال و    ششي با تعداد اعضاي هاخانواده

). درصد۶/۳۹(ي سه نفره مشاهده گرديد هاآلودگي در خانواده

ساله با شيوع ۹بيشترين درصد آلودگي به اکسيور در کودکان 

رصد آلودگي به ژيارديا المبليا در کودکان و بيشترين ددرصد۵/۱۶

در مطالعـه  . بدسـت آمـد  درصد۱/۲۳ساله هر دو با شيوع ۱۰و ۹

کـودک آلـوده بـه    ۱۶۳رفيعي و همکاران در کودکان شـهر ري از  

و درصـد ۱۷سـالگي  ۸-۹ژيارديا المبليا از ميـان پسـران در سـن    

. )۱۳(گزارش شده استدرصد۷/۲۰همچنين در بين دختران هم 

فقط در هر دو جنس ميزان آلودگي به ژيارديـا المبليـا نسـبت بـه     

باال بودن نسبي شيوع اکسيور و ژيارديا . مطالعه ما پايين بوده است

آنـان شـيوع ايـن دو    . شوديمدر مطالعه حيدري و رکني نيز ديده 

درصد اعـالم  ۲/۲۶و ۸/۳۳ترتيب انگل را در کودکان دامغاني را به

).۱۲(کردند 

در سـال  ) ۱۴(طالعه اي که توسط احمد واني و همکـاران  در م

انجام گرفت، آموزدانش۵۱۴در کشمير هندوستان در مورد ۲۰۰۷

ان به يـک يـا چنـد انگـل مبـتال بودنـد و       آموزدانشاز درصد۷/۴۶

). درصد۴/۲۸(بيشترين ميزان آلودگي با کرم آسکاريس بدست آمد 

بـه ايـن ترتيـب مشخصـاً    بـود و  درصـد ۲/۷ابتال به ژيارديا در حد 

از مطالعـه حاضـر   تـر کمهابيشتر و به تک ياختههاآلودگي به کرم

گر باالتر بودن سطح بهداشـت در ايـران اسـت کـه از     بود که نشان

دليـل  هکاهـد ولـي بـ   يمـ ي منتقلـه از طريـق خـاک    هاشيوع کرم

صـورت مسـتقيم ماننـد    هي منتقله بـ هاارتباطات بيشتر افراد، انگل

در مطالعه اخالقي و همکاران نيـز  . يابنديما انتشار بيشتري ژياردي

در مقابـل  يمـ ي کرهـا به همين ترتيب کم بـودن شـيوع آلـودگي   

).۱۵(ي تک ياخته اي نشان داده شد هاآلودگي

ي انگلي در منطقـه مـورد   هاباتوجه به باال بودن نسبي آلودگي

ــتي    ــرورش و بهداش ــوزش و پ ــئولين آم ــت مس ــق، الزم اس تحقي

ي کنترل و پيشگيري از انتقال هاشهرستان توجه بيشتري به روش

گونه که در ايـن بررسـي نيـز    همان. داشته باشنديارودهي هاانگل

مشــخص گرديــد، عــالوه بــر اقــدامات بهداشــتي ماننــد تهيــه آب  

کشي، باال بردن سطح سواد جامعه نيز با کاهش سـرعت رشـد   لوله

ي انگلـي و بـه تبـع آن    هـا دگيجمعيت و بعد خانوار بر شيوع آلـو 

ي حاصله اثر گذارده و سطح بهداشـت جامعـه را افـزايش    هابيماري

بنابراين تالش مسئوالن آموزشي کشـور از ايـن نظـر نيـز     . دهديم

.حائز اهميت خواهد بود
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