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ABSTRACT

Background & objectives: Parasitic diseases are one of the health problems of all societies
and are considered as barriers to progress socioeconomic development, especially in most
developing countries. This study evaluated the frequency of intestinal parasites in patients
referred to hospitals affiliated with Ardabil University of Medical Sciences in 2018.
Methods: a total of 409 stool samples were collected from laboratories of Imam Khomeini
and Bouali hospitals and then transferred to the parasitology lab in the medical and
paramedical school. Samples were evaluated using direct, concentration and culture methods.
Data were analyzed using SPSS software version 21.
Results: Out of 409 samples, 22 cases (4.5%) were infected with intestinal parasites. Among
them, 5.3% and 5.4% of infected cases were men and women respectively. Also, the rate of
infection to the protozoans and helminths was 3.7% and 1.7% respectively. Among the
positive cases, the highest percentage of infection was related to Giardia and Blastocystis.
The infection rate of each parasite among all patients and positive cases was 1.2% and 22.7%
respectively.
Conclusion: The present study showed that intestinal protozoan infection, especially Giardia
lamblia and Blastocystis hominis are high in Ardabil city, and therefore special infection
control measures are urgently needed.
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همقدم
هاي انگلی تک یاخته اي و کرمی روده اي یکـی  بیماري

از مشــکالت بهداشــتی تمــام جوامــع اســت و موجــب  
اجتمـاعی، اخـتالالت جسـمی و    -ي اقتصاديهاخسارت

ذهنــی مختلــف و حتــی ســالیانه باعــث مــرگ و میــر 
تعدادي زیادي از بیماران بخصوص کودکان در اغلب 

امـا  ،]1[شـوند  کشورهاي در حال توسـعه جهـان مـی   
ي انگلی روده اي توسـط هاعلیرغم این موارد بیماري

چکیده
اجتمـاعی  -مشکالت بهداشتی تمام جوامـع و از موانـع پیشـرفت و توسـعه اقتصـادي     هاي انگلی یکی ازبیماري: زمینه و هدف

بخصوص در اغلب کشورهاي در حال توسعه جهان محسوب می شود. این مطالعه به فراوانی انگل هـاي روده اي در بیمـاران   
1397ه علوم پزشکی اردبیل در سال (دو بیمارستان) وابسته به دانشگاهايمراجعه کننده به آزمایشگاه انگل شناسی بیمارستان

می پردازد.
نمونه مدفوع از آزمایشگاه هاي بیمارستان هاي امام خمینی (ره) و بوعلی جمع آوري و جهت بررسـی  409تعداد روش کار: 

هـاي  به آزمایشگاه انگل شناسی دانشکده پزشکی و پیراپزشکی منتقـل گردیـد. در آزمایشـگاه نمونـه هـا بـا اسـتفاده از روش       
و تحلیـل  مـورد تجزیـه  SPSS-21افـزار  ها با استفاده از نـرم مستقیم، تغلیظ و کشت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج و داده

آماري قرار گرفت.
درصد و 3/5%) آلوده به انگل هاي روده اي بودند. آلودگی در مردان 4/5مورد (22نمونه مورد بررسی، 409از : یافته ها
درصد گزارش شد. در بین موارد مثبـت  7/1و 7/3و کرم به ترتیبدرصد گزارش شد. آلودگی به تک یاخته4/5در زنان 

درصد و از بین مـوارد  2/1بیشترین درصد آلودگی مربوط به ژیاردیا و بالستوسیس تیس بود که هر کدام در بین کل افراد 
درصد بود.7/22مثبت 

فراوانی آلودگی بـه انگـل هـاي روده اي تـک یاختـه اي بـه ویـژه ژیاردیـا المبلیـا و          : مطالعه حاضر نشان داد که نتیجه گیري
بالستوسیس تیس هومینیس در اردبیل باال است که نیاز به انجام اقدامات کنترلی خاص دارد.

انگل هاي روده اي، آزمایشگاه انگل شناسی بیمارستان، اردبیل، فراوانیواژه هاي کلیدي: 
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ــازمان ــتس ــانیبهداش ــاريدرجه ــروه بیم ــاگ يه
.]2[قرار گرفته اند شدهگرمسیري فراموش

شـرایط  وجغرافیـایی گستردگیعلتبهایرانکشور
در منـاطق  انگلـی زیـادي  تنـوع مختلـف هواییوآب

جغرافیاییلحاظنیز بهلاردبی. استان]3[مختلف دارد 
عوامـل ازبسـیاري بـراي مناسـبی زیسـتگاه اقلیمیو

وآبشـرایط بـه توجـه بـا . گرددمیمحسوبانگلی
ــوایی ــبه ــیاريمناس ــردمازبس ــنم ــتانای ــهاس ب

ــاورزي ــروريوکش ــغولدامپ ــتندمش ــاسوهس تم
توانـد مـی دامـی فضوالتودامخاك،باآنهامستقیم

ویــژهبــهوانگلــیيهــانــتعفومعــرضدرراآنهــا
قـرار حیـوان وانسـان بینمشتركانگلیيهاعفونت

شمالی مثل هاياستانبااردبیلاستانطرفیاز. دهد
رودهيهاانگلازبسیاريکانونکهمازندرانوگیالن

رفتواستهمجوارهستندايیاختهتکوکرمیاي
یتفریحـ وشـغلی لحاظبههااستاناینمردمآمدو

بین آنهـا انگلیهاييبیمارانتقالاحتمالوزیادبسیار
. استفراوان

در ایران مطالعـات زیـادي روي میـزان آلـودگی بـه      
ي روده اي در مراجعـه کننـدگان بـه مراکـز     هـا انگل

. ]7-4[ها انجام شـده اسـت   آزمایشگاهی و بیمارستان
ــودگدر زمینــهمطالعــات معــدودي  ــزان آل ــه می ی ب

انجام شده است. دریانی ي روده اي در اردبیلهاانگل
ــین1384و همکــاران در ســال  آمــوزاندانــشدر ب

7/27ابتدایی کودکان مدارس شـهر اردبیـل   مدارس
سـال درهمکـاران وبـین قلعهو محمدي]8[درصد
دربدخیمیبهمبتالبیمارانازنفر100در بین1393
ي روده هـا گی بـه انگـل  آلوددرصد 10اردبیلاستان

. ]9[کردند اي گزارش
هــیچزمــان انجــام مطالعــه حاضــرتــااز آنجــایی کــه 

يهــاآلـودگی بــه انگــل در زمینــه میــزانايمطالعـه 
وابستهيهابیمارستانبهکنندگانمراجعهدرايروده

لـذا بود،نشدهانجاماردبیلپزشکیعلومدانشگاهبه
ي انگلـی روده اي بـا   هافونتاین مطالعه به بررسی ع

ي هــاي مســتقیم، تغلــیظ و کشــت در نمونــههــاروش

ي هـا مدفوع بیمـاران مراجعـه کننـده بـه آزمایشـگاه     
ي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل هابیمارستان

.پرداخت1397در سال 

روش کار
در مقطعــی -توصــیفی صــورت بـهحاضـرمطالعه

نمونه مدفوع تازه 409تعداد . شـدانجـام1397سال 
ــگاه  ــه آزمایشـ ــده بـ ــه کننـ ــراد مراجعـ ــااز افـ ي هـ

ي وابسته بـه دانشـگاه (بیمارسـتان امـام     هابیمارستان
خمینی (ره) و بیمارستان بوعلی) جمـع آوري و جهـت   
بررسی به آزمایشگاه انگل شناسی دانشکده پزشکی و 

نمونـه  پیراپزشکی منتقـل گردیـد. از هـر بیمـار یـک      
دموگرافیـک مدفوع گرفته شـد. همچنـین اطالعـات   

میـزان تحصـیالت و شـغل    جنس،بیماران از قبیل سن،
در پرسش نامه مربوط به هر بیمـار بـه همـراه کـد     
ثبت شد. در آزمایشگاه ابتدا هر نمونه مدفوع از نظر 

عـدم یـا وجودقوام،هاي ظاهري شامل رنگ،ویژگی
ي بالغ هاتنیا یا کرمبندعوامل کرمی مثلخون،وجود

مثل اکسیور و غیره مورد بررسی قرار گرفت. بـراي  
کشت مدفوع همانطور که قبال شـرح داده شـده بـه    

گرم از هر نمونه مدفوع تازه 3-4طور خالصه مقدار 
سانتی متـر قطـر) محـیط کشـت     10در مرکز پلیت (

بـا  هـا . تمام نمونه]10[نوترینت آگار کشت داده شد 
روش گســترش مســتقیم و در مــوارد   اســتفاده از 

مشکوك به وجود تک یاخته با رنـگ آمیـزي لوگـل و    
تري کروم بررسی شـدند. سـپس روي بـاقی مانـده     

% ریختـه شـد و بـه روش    10نمونه مدفوع فرمـالین  
اتر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج و -تغلیظ فرمالین

بـا SPSS-21افزارنرمدرآوريجمعازبعدهاداده
وجدولقالبدرتوصیفیآماريهاروشازاستفاده
مقـدار . شدندتحلیلوتجزیهدوکايآماريآزمون

05/0<pشدگرفتهنظردردارمعنیآمارينظراز.
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هایافته
%) آلـوده  4/5مورد (22بررسی،موردنمونه409از

بــهآلــودگیي روده اي بودنــد. میــزانهــابــه انگــل
باالتروسال30سنیگروهبیندرايرودهيهاانگل

9/46سـال 30زیرسنیگروهبیندرودرصد 1/53
ــد  ــزارشدرص ــل گ ــد. در ک ــورد 10ش از %) 3/5(م

ي هازنان آلوده به انگلاز%)4/5(مورد12ومردان
ي هـا روده اي بودند. در بین موارد آلـوده بـه انگـل   

زنـان درصـد 3/56و مـردان درصد 8/43روده اي 
ي هـا به انگـل %)7/3(مورد15در این مطالعهبودند. 

ي کرمـی  هـا بـه انگـل  %)7/1(مورد7ویاخته ايتک
مـدفوع يهـا نمونـه کـل بررسینتایجآلوده بودند.

بیمارسـتان يهـا آزمایشـگاه بهکنندهمراجعهبیماران
جدولدرحاضربررسیدربوعلیو) ره(خمینیامام

.استشدهآورده1

امام خمینی (ره) بیمارستانهايآزمایشگاهبهکنندهمراجعهبیمارانمدفوعنمونههاي انگلی کرمی و تک یاخته اي درمیزان آلودگی به عفونت.1جدول
(n=409)و بوعلی 

در موارد مثبتآلودگیدرصد درصد آلودگی کلی فراوانی افراد آلوده نوع انگل گینوع آلود
7/22 2/1 5 ژیاردیا المبلیا

هاي روده ايتک یاخته
7/22 2/1 5 بالستوسیستیس هومینیس
6/13 7/0 3 آنتاموبا کلی

1/9 5/0 2 آنتاموبا هیستولیتیکا
2/68 7/3 15 هاجمع تک یاخته
2/18 97/0 4 دیکروسلیوم دندریتیکوم

کرمهاي روده اي
5/4 24/0 1 والریسانتروبیوس ورمیک
5/4 24/0 1 تریکوسترونژیلوس
5/4 24/0 1 الرو نماتودهاي آزادزي
8/31 7/1 7 هاجمع کرم

100 4/5 22 هاي روده ايجمع کل انگل

امامبیمارستانازشدهآوريجمعي مدفوعهانمونه
ــی ــوعلیو) ره(خمین ــتفاده از ب ــا اس ــل ب ــهر اردبی ش

بررسی شد و نتایج کشتوتلغیظمستقیم،يهاروش
آورده 2جـدول به تفکیـک روش مـورد اسـتفاده در   

است.شده

امام خمینی (ره) و بیمارستانمدفوعيهانمونهبررسینتایج.2جدول
ي مختلفهابا استفاده از روشبوعلی

تعداد موارد روش تشخیص
مثبت

درصد کل 
(n=409)

درصد بین 
موارد مثبت 

(n=22)
497/02/18مستقیم
209/49/90تلغیظ
12/05/4کشت

آلـودگی میـزان داري بیناز نظر آماري تفاوت معنی
وجنسـیت سـنی، يهـا گـروه وايرودهيهـا انگلبا

مشاهده نشـد. امـا بـین میـزان آلـودگی و      تحصیالت
داري مشاهده شد. شغل ارتباط معنی

بحث
کشورهايمشکالتازیکیايرودهانگلیيهاعفونت

بـا اخیـر يهـا سـال درامـا ،باشـند میتوسعهحالدر
سـالمت، اسـتاندارهاي وپیشـگیري وکنتـرل افزایش

قابـل طـور بـه ايرودهيهـا انگـل باآلودگیمیزان
بـا ایـن حـال در    .]11-13[اسـت  یافتهکاهشتوجهی

کشورهاي در حال توسعه عواملی مانند سـوء تغذیـه،   
دن امکانات بهداشتی مناسب و سایر بالیاي طبیعی، نبو

ي انگلـی  هـا تواند زمینه ساز ایجاد عفونـت میعوامل
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. این مطالعه بـا هـدف تعیـین آلـودگی بـه      ]14[باشد
ــهکننــدهمراجعــهبیمــاراندرايرودهيهــاانگــل ب

بـه وابسـته يهابیمارستانشناسیانگليهاآزمایشگاه
نجـام  ا1397سـال دراردبیـل پزشـکی علومدانشگاه

شد. 
ازمــدفوعنمونــه409مجمــوعدرمطالعــهایــندر

بـه وابسـته يهـا بیمارستانبهکنندهمراجعهبیماران
سـه ازاسـتفاده با) بوعلیو) ره(خمینیامام(دانشگاه

درصدوشدندبررسیکشتوتغلیظمستقیم،روش
. بـود درصـد 4/5ايرودهيهـا انگلبهکلیآلودگی

در بررسی آیت اللهی و همکاران میزان آلـودگی در  
2آزمایشگاه مرکزي و بیمارستان شهید صدوقی یزد 

رويبــر همکــارانواخالقــیمطالعــه، در]7[درصــد 
مـیالد، (تهـران بیمارسـتان سـه بـه کننـدگان مراجعه
و ]5[درصـد  2/21) فهمیـده شـهید ورسولحضرت

ــی ــاران در مر  در بررس ــه و همک ــرتی تپ ــهحض اجع
علـوم دانشـگاه ویـژه کلینیـک آزمایشگاهبهکنندگان
و  در ] 4درصــد [2/10آلــودگی ارومیــهپزشــکی

بـه مراجعـه کننـدگان  بررسی رحیمی و همکـاران در 
درصـد  7/3) عـج (اهللا بیمارستان بقیـه هايآزمایشگاه

. ]6[گزارش شد 
گـزارش مثبـت مـوارد کـل بیندر مطالعه حاضر، از

7وايیاختـه تـک آلـودگی ) %2/68(وردم15شده
ــودگی) %8/31(مــورد در .شــدگــزارشکرمــیآل

ــ  ــه رحیم ــودگی   مطالع ــزان آل ــز می ــاران نی ی و همک
بیشتر از آلودگی کرمـی  درصد و 57/99اي یاختهتک
. الزم ]6[گردید تعیینآلودهجمعیتدردرصد 42/0

بــه ذکــر اســت کــه در مطالعــه حاضــر آلــودگی بــه 
م دندریتیکوم وجود داشت که ممکن است دیکروسلیو

آلودگی گذرا یا ترانزیت باشد.
بــهمربــوطآلــودگیبیشــترین1مطــابق بــا جــدول 

کدام در هرمی باشد که تیسبالستوسیسوژیاردیا
7/22مثبتمواردبینازودرصد 2/1بین کل افراد

میزانباالترینزیاديمشابهمطالعاتدر. بوددرصد 
و ژیاردیـا المبلیـا  بـه مربوطايرودهيهاگلانشیوع

در مطالعـه اي  . باشـد میبالستوسیس تیس هومینیس
بالستوسیس آلودگی رادرصددر تایلند نیز بیشترین
ژیاردیــا آنپــس ازودرصــد4تــیس هــومینیس بــا 

مطالعـه در. همچنین]15[داشت درصد6/0المبلیا با 
ــا ــارانوکی ــیناندرهمک ــتانروستانش ــدراناس مازن

2/10المبلیـا ژیاردیابهمربوطشیوع،میزانباالترین
ــد  ــد از آنودرص ــتیسبع ــد 8/9بالستوسیس درص
بـر  همکـاران واخالقـی مطالعهدر. ]16[شدگزارش

3بـه کننـده مراجعـه نفـر 1000مدفوعنمونهروي
تهران نیز باالترین میزان آلودگی مربـوط  بیمارستان

، و همچنــین در ]5[یس تــیس بــه ژیاردیــا و بالستوســ
مطالعه آیت اللهی و همکـاران در یـزد نیـز بـاالترین     
میزان آلودگی مربوط به بالستوسیس تیس و ژیاردیا 

ــود  رويهمکــارانوتپــهحضــرتیمطالعــه. در]7[ب
مدارسآموزاندانشازنفر405ايرودههايانگل

درصـد بـاالترین نیـز ارومیـه دوزچـاي بارانابتدایی
.]17[بودژیاردیابهمربوطدرصد 5/20گیآلود

يهـا انگـل بـه آلـودگی در مطالعه حاضر بین میـزان 
سنی و جنسـیت تفـاوت آمـاري    يهاگروهوايروده
همکـاران وکیـا مطالعه. درنداشتي وجود دارمعنی

نیـز از  همکـاران واخالقیو همچنین در بررسی]16[
ي سـنی و  هـا گروهبینيدارمعنیتفاوت آمارينظر

وجـود ايرودهيهاانگلبهآلودگیمیزانوجنسیت
.]5[نداشت 

افـراد بـین وتحصـیلی پـایین مقاطعدراینکهوجودبا
ي انگلـی بیشـتر  هـا به عفونتآلودگیمیزانسوادبی

يهـا انگـل بهآلودگیوتحصیالتمیزانبیناما،بود
مشـاهده يدارعنـی متفـاوت آمارينظرازايروده

توان آن را به تعداد محدود نمونه مـورد  مینشد که
بـین نیزهمکارانوکیابررسیبررسی ارتباط داد. در

تفـاوت ايرودهيهـا انگلفراوانیوتحصیالتمیزان
.]16[نشددیدهيدارمعنیآماري

وايرودههـاي انگـل فراوانـی بـین در بررسی حاضر
ــغل ــاش ــاريوتتف ــیآم ــودداريمعن ــتوج داش
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)008/0p=(،ردهمیـزان آلـودگی در  کـه طـوري به
بود.بیشترآزادشغلوکارگر

هايعفونتدر این مطالعه از بین کل موارد آلوده به
روشازاسـتفاده بادرصد2/18شناسایی شده، انگلی

5/4وتغلیظروشبا استفاده ازدرصد 9/90مستقیم،
ــد  ــتفاددرص ــا اس ــتروشه ازب ــخیصکش دادهتش
انتروبیــوس بــه آلــوده مــدفوع نمونــه .شــدند

روشبـا هـم ومسـتقیم روشبـا هـم ورمیکوالریس
همچنــین. شــددادهتشــخیصاتــر-فرمــالینتغلــیظ
هـم آزادزينماتودهايالوربهآلودهمدفوعنمونه

دادهتشـخیص کشـت روشبـا هـم وتغلیظروشبا
.شد

مستقیم، بـه دلیـل اینکـه    در بررسی مدفوع به روش
حجم خیلی کمی از مدفوع (حـدود یـک میلـی گـرم)     

امکان مشاهده خیلی از ،گیردمیمورد آزمایش قرار
. ]18[عوامل انگلـی در نمونـه مـدفوع وجـود نـدارد      

انجـام شـده در بررسـی    مطابق با مطالعاتی کـه قـبالً  
مستقیم، موارد آلودگی کرمی به اسـتثناء زمـانی کـه    

زیاد است قابـل مشـاهده نیسـتند و بـراي     بار کرمی 
ي تکمیلـی  هـا تشخیص دقیق نیاز به اسـتفاده از روش 

.]19, 10[مثل تغلیظ و کشت دارند

هاي پژوهشمحدودیت
عدم دسترسی به نمونه مدفوع در بیمارستان فاطمی 
و علوي از مشکالت این تحقیق بود. همچنین دسترسی 

بـار  ثر موارد تنهـا یـک  به نمونه مدفوع بیماران در اک

بود، در صورتی که براي بررسی دقیق حتـی االمکـان   
گیري الزم است.سه بار نمونه

نتیجه گیري
ــهدادنشــانحاضــرمطالعــه ــودگیک ــزان آل ــهمی ب

يهـا نسـبت بـه انگـل   ايرودهي تک یاخته ايهاانگل
باالتر است. مطابق با بسیاري از تحقیقات انجام کرمی

ین میزان آلودگی مربوط به ژیاردیا المبلیا شده باالتر
باشـد کـه نیـاز بـه     میو بالستوسیس تیس هومینیس

باشد.میاقدامات کنترلی خاص
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