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   کیده چ

هاي عفونی شایع و یکی از مشکالت عمده در سراسر جهان           اي جزء بیماري   هاي انگلی روده   آلودگی:  سابقه و هدف  
ستان  دورکودکاناي در اي انگلی رودهه تعیین میزان شیوع آلودگی  تحقیق حاضر،    هدف از . باشد می  ه کودکستان و دـب

  . باشد  تعیین برخی از عوامل مرتبط با آن میو  استان سمنانهاي مناطق شهري شهرستان
ی و یکودکـان مـدارس ابتـدا    نفـر از  764کـه در آن باشـد   یک مطالعه مقطعی مـی    پژوهش حاضر  :ها مواد و روش  

 بـه روش   آنـان نمونـه مـدفوع   د و   اي انتخـاب شـدن     هاي مناطق شهري استان سمنان به روش چندمرحله        کودکستان
و با  SPSSافزار نرمبا  آوري شده هاي جمع داده.  اتر مورد بررسی قرار گرفت     -فرمالین مشاهده مستقیم و روش تغلیظی    

  .  درصد تحلیل شدند5داري  استفاده از رگرسیون لجستیک در سطح معنی
 درصـد و در  2/10هـا    کودکـستان  در( درصـد    7/13اي در افـراد مـورد بررسـی          هـاي روده   شیوع انگل : ها تهف   یا
 انتاموبا  درصد و پس از آن4/8ها انگل ژیاردیا با شیوع  ترین آن  که شایع،بوده است)  درصد2/14ی یآموزان ابتدا دانش
شـانس  )  درصـد 9/11( دختـران   برابـر 65/1 ،) درصـد 9/15(پسران .  درصد بوده است2/3 با  (Entamoba-coli)کلی  

تـر،   هاي با فرزندان بـیش     داري از خانواده   طور معنی  فرزند به  هاي تک  دهاخانو شیوع آلودگی در  . داشتندآلودگی انگلی   
 47/8 فرزنـد  3 از تر بیشداراي هاي  دها برابر و خانو28/5 فرزند  2 -3  داراي هاي طوري که خانواده   به. تر بوده است   کم
داري دیده  چنین بین شغل پدر و آلودگی فرزندان ارتباط معنی هم. فرزند در معرض آلودگی بودند هاي تک خانواده برابر
ود، شـانس         19/4 ،طوري که کودکانی که شغل پدرشان کارگر بود         به ،شد  برابر کودکانی که شـغل پدرشـان کارمنـد ـب

جـات اسـتفاده     سـبزي  شستـشوي میـوه و     هایی که فقـط ازآب در      چنین کودکان خانواده   هم. آلودگی انگلی داشتند  
 شـویی یـا مـواد      قطـره مـایع ظـرف      راه چند  آب به هم   با جات را  سبزي هایی که میوه و     برابر خانواده  75/1 ند،کرد می

 شیوع آلودگی در شهرهاي     .شستند، شانس آلودگی انگلی داشتند     ضدعفونی کننده مثل پرکلرین یا نمک یا سرکه می        
 .  اري نداشتد چنین در مدارس واجد و فاقد مربی بهداشت تفاوت معنی استان، هم

 زا است، لذا آموزش مـادران و   ژیاردیا بوده که یک انگل بیماري،ترین انگل منطقه ی که شایعیجا از آن : گیري نتیجه
هاي بهداشت فردي توسط  زمینه  در،)تر و مادرانی که همسر کارگر دارند باالخص مادران با فرزندان بیش   (آموزان   انشد

  . ها و عوارض آن جلوگیري کند تواند از آلودگی به انگل ارس، میمراکز بهداشتی و مربی بهداشت مد
  

  کودکان دبستانی، با کلیو، آنتام، ژیاردیااي هاي روده انگل: هاي کلیدي واژه
    

  E-mail: eatashnafas@yahoo.com، ٠٢٣١ -٣٣٣٠٠١٤ :منابر، ٠٢٣١ -٣٣٣٢٠٨٠ :تلفن.   نويسنده مسئول*
  ٢٨/١٢/٨٥: رشتاريخ پذي؛ ٢٨/٨/٨٥: تاريخ دريافت
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  ١٣٨۵، پاييز ١، مشاره ٨                                                                   جلد               جمله علمي دانشگاه علوم پزشكي مسنان

 ٧٦

  قدمه م
  سالمت و داشت كودكان در سنني مدرسه، نقش مهمـي       

 يك واحـد  ،مدارس. منايد را در تعيني ميزان توسعه ملل ايفا مي      
آمـوزان   سـالمت دانـش   ثريگـذاري مثبـت بـر    أآل جهت ت   ايده
سـنني حـساسي بـراي        زيرا افراد در اين مرحله در      ؛باشند مي

در مهني رابطه سازمان    . باشند يهاي زندگي سامل م    كسب روش 
جهاين داشت، مشكالت خاصي نظري سوء تغذيه، استفاده از          

اي و غريه را در اولويت قـرار         هاي انگلي روده   تنباكو، آلودگي 
ريزي و اجـراي     داده و اين مشكالت را نيازمند بررسي، برنامه       

گريي از سـوي متخصـصني دانـسته         كارهاي كنترل و پيش    راه
  ]. ١[ است

هاي عفوين شـايع     اي جزء بيماري   هاي انگلي روده   آلودگي
و يكي از مشكالت داشيت عمده در سراسر جهان است و در            

پذيرترين افـراد    ها، كودكان آسيب   ميان مبتاليان به اين بيماري    
مـري ناشـي از    و جدا از موارد بروز بيمـاري و مـرگ    . باشند مي

د سبب كاهش يـا توقـف       توانن ها مي  ها، پارازيت  ابتالء به انگل  
هـا   بود ريزمغذي  منحين رشد، ضعف جسماين، سوء تغذيه و كم       

و درايـت افـت حتـصيلي در كودكـان     )  و آهن  ١٢Bويتامني  (
  ].٢[ ي گردندا مدرسه

اي از   هـاي روده   ميزان شيوع و توزيع انواع خمتلـف انگـل        
و از كشوري به كشور ديگـر متفـاوت    اي به منطقه ديگر   منطقه
زيست و فاكتورهاي  هاي حميط اين امر به دليل تفاوت  كه   ،است

باشد، لذا مطالعات اپيدميولوژيك در      ي و اجتماعي مي   يجغرافيا
اي در منـاطق و      هـاي انگلـي روده     زمينه ميزان شيوع آلودگي   

كشورهاي خمتلف يك هـدف اساسـي جهـت تعـيني جوامـع و           
 گريانه هاي در معرض خطر و فرموله كردن اقدامات پيش         گروه

  .]٣[باشد  مناسب مي
هـا و    بنابراين با توجه به عوارض ناشي از ابتال بـه انگـل           

ي نظري ژيارديا و بـدون  يها قابليت انتقال و سرايت باالي انگل   
ي كـه در  يها عالمت بودن بسياري از مبتاليان و اين كه بررسي  

آموزان در زمينه عدم ابـتال آنـان        مدارس از نظر سالمت دانش    
 فقط بر اسـاس  ،گريد اي صورت مي انگلي روده هاي   به بيماري 

وجـود يــا عـدم وجــود عالئـم بــاليين نظـري خــارش مقعــد،     

قروچه، كاهش وزن و اشتها، درد شكم و غـريه در آنـان       دندان
است نه به صورت معاينه توسط پزشك و يا اجنـام آزمايـشات      

عدم وجود  چنني به جهت     استاندارد نظري آزمايش مدفوع و هم     
وي اي بـر ر    روده هـاي انگلـي    ع در زمينه آلودگي   حتقيقي جام 

هاي آموزشـي اسـتان مسنـان،        حميط آموزي در  هاي دانش  منونه
هـاي انگلـي     گران برآن شدند تا ميزان شيوع آلـودگي        پژوهش

آمـوزان   دانـش  را درو برخـي عوامـل مـرتبط بـا آن     اي  روده
 مدارس شهري استان مسنـان  ي دريهاي كودكستان و ابتدا   دوره

 بررسـي ) گرمـسار  هاي مسنان، شـاهرود، دامغـان و       رستانشه(
  .منايند
   
  ها  واد و روشم

 بوده و جامعـه آمـاري       مطالعه مقطعي پژوهش حاضر يك    
ي در مدارس   يآموزان دوره كودكستان و ابتدا     شامل كليه دانش  
در دامغـان    و هاي مسنان، شـاهرود، گرمـسار      شهري شهرستان 

باشد که بـر اسـاس    نفر مي  ٧٦٤حجم منونه   . باشند مي ٨٤سال  
ــت   ــده اس ــرآورد ش ــشابه ب ــات م ــه. مطالع ــريي  روش منون گ

 ٢٨اي بوده اسـت بـه طـوري کـه در مرحلـه اول،           هرحلمچند
شهرهاي مسنان،  در) دو جنس به نسبت مساوي در   ( آموزشگاه

مرحله دوم بـه روش      در انتخاب و  گرمسار شاهرود، دامغان و  
بـا توجـه بـه    (موزان آ دانش تصاديف ساده، تعدادي مشخص از    

  . آموزشگاه انتخاب شدند هر در) آموزان شهر مجعيت دانش
  جهت ارزيايب مشکالت اجنام کـار، قبل از شروع پژوهش،  

يك مطالعه پايلوت در دو مدرسه دخترانه و پسرانه شهر مسنان           
قابل درك بـودن سـؤاالت       طي آن مناسب و    اجنام گرديد و در   

چگـونگي   آمـوزان،  دانـش  گـريي از  نامـه، حنـوه منونـه      پرسش
مـورد  هـا    برگزاري جلسات توجيهي والدين و اجنام آزمـايش       

 نياز نظـري   هاي مورد  آوري داده  جهت مجع . ارزيايب قرار گرفت  
وجـود   سن، جنس، پايه حتصيلي، شغل و حتـصيالت والـدين،         

ــل     ــه، عوام ــضور وي در مدرس ــوه ح ــت و حن ــريب داش م
شستـشوي   اي نظري  ههاي انگلي رود   مستعدکننده بروز آلودگي  

رفـنت بـه توالـت، ضـدعفوين کـردن ميـوه و              ها پس از   دست
مدرسه و عالئم باليين  ليوان شخصي در ، استفاده از جات سبزي
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 نفس و مهکاران اهله آتش...                                                                       و اي هاي انگلي روده بررسي ميزان شيوع آلودگي

 ٧٧

عالئمي که توسط خـود     (آموزان مورد مطالعه     موجود در دانش  
 از ،)گـردد  آموزان به والدين يا مريب داشـت بيـان مـي           دانش
گران بـر اسـاس      ه توسط پژوهش  نامه استفاده گرديد، ک    پرسش

نامـه   منابع علمي يه و تنظيم گرديده بود و در انتهاي پرسـش   
ها، مثبت يا منفي بودن آزمـايش        نيز بر اساس جواب آزمايش    

آمـوز در    انتخـاب دانـش    پـس از  . گرديد مدفوع آنان ثبت مي   
طريق اوليـاء مـدارس بـا     دبستان يا کودکستان با مهاهنگي از    

 جلسه تـوجيهي در   به  کودک    دعوت از مادر   والدين کودک، با  
گـريي بـه     نامه توسط وي تکميل و حنوه منونـه        مدرسه، پرسش 

شـهر بـا يـک       هـر  ي کـه در   يجا از آن . مادر آموزش داده شد   
اي داده شد تا  نامه  به مادر معريف ،آزمايشگاه مهاهنگي شده بود   

 بـه   ،يـه  منونه مـدفوع را حـداکثر تـا يـک سـاعت پـس از              
 حتويـل دهـد تـا آزمـايش مـدفوع بـا اسـتفاده از          آزمايشگاه

  . اجنام شود] ٥،٤[  اتر–هاي مستقيم و فرمالني  روش
در صـورت مثبـت   پژوهش،  رعايت اخالق در راستاي   رد

 شـد  رسانده ميبه اطالع والدين  بودن جواب آزمايش، اين امر    
تر جهت اجنام درمان نـزد       تا آنان فرزندان خود را هرچه سريع      

  . پزشك بربند
 اسـتفاده  SPSSافـزار   نـرم  ازها   دادهجهت جتزيه و حتليل     

 كـاي   بـا اسـتفاده از آزمـون      ضمن تنظيم جداول الزم      .گرديد
 % ٥داري  سـطح معـين     در ها داده  و رگرسيون جلستيك،   اسكوئر

  . حتليل گرديد
  

  نتایج
 و  درصـد دختـر    ٨/٥٣بررسـي    آموز مورد   دانش ٧٦٤  از

اي در اسـتان     هاي انگلي روده   شيوع آلودگي . بودند مابقي پسر 
، ) درصـد ٣/١١ -١/١٦%: ٩٥با فاصله اطمينان   ( درصد   ٧/١٣

 درصد و پس از ٤/٨ها انگل ژيارديا با شيوع  ترين آن که شايع 
تنـها در  .  درصد بوده است٢/٣  با  (E. coli)انتاموبا كليآن 
شيوع آلـودگي در    .  درصد آلودگي چندگانه وجود داشت     ٧/٠

بوده اسـت  ) درصد ٩/١٥( در پسران  و) درصد ٩/١١(دختران  
ترين انگل در دختران و پـسران    شايع. نبود دار  معين ،که تفاوت 

 درصـد، در    ٣/١١مسنـان    ها در شـهر     شيوع انگل  .ژيارديا بود 

 درصد و در دامغـان      ٦/١٥ درصد، در گرمسار     ٥/١٣شاهرود  
 درصد بوده است که تفاوت ميزان شيوع در مناطق مورد  ٩/١٦

تــرين انگــل در دامغــان کــرم  شــايع. دار نبــود ي معــينبررســ
و در سـاير شـهرها      )  درصـد  ٢/٩(آنتروبيوس ورميکوالريس   

آموزان دوره کودکستان     درصد دانش  ٢/١٠. ژيارديا بوده است  
ي آلـودگي انگلـي     يآمـوزان دوره ابتـدا      درصد دانـش   ٢/١٤و  

درصـد   ٣/١٨  تا ها  يکالس پنجم  در  درصد ٤/١٢ از(  داشتند
  .نبود دار  معين،که تفاوت) ها س دوميدر کال

 ٤/٤ ،هـاي تـک فرزنـد    کودکان خانواده  شيوع آلودگي در  
 درصد بود   ٧/٢٠ ، فرزند ٣بيش از   با  هاي   در خانواده  درصد و 

 دار بـود  فرزنـد معـين   تعـداد  هـا و  انگـل آلودگي به  که ارتباط   
)٠٠٢/٠P= .(  

يده داري د  هاي انگلي و شغل پدر ارتباط معين       بني آلودگي 
کـارگر   طوري که آلودگي انگلي در کودکـاين کـه پـدر           شد، به 
 داري از کودکـان بـا پـدر        به طـورمعين  )  درصد ٣/٢٣( داشتند

شـيوع  ). P=٠٠٠/٠(تر بوده اسـت      بيش)  درصد ٣/٧(کارمند  
سواد يا بـا حتـصيالت       کودکان مادران يب   اي در  هاي روده  انگل

ــا حتــ در  درصــد و٣/١٨ابتــدايي  ــان مــادران ب صيالت کودک
 که ارتباط بني سـطح سـواد     ، درصد بوده است   ٧/٦دانشگاهي  

). =٠٠٧/٠P( بـود  دار اي معـين   هاي روده  و ابتال به انگل    مادر
 ١/١٤اي در مدارس بدون مريب داشت       هاي روده  شيوع انگل 

 ٣ تا   ١حضور  (وقت   درصد و در مدارس با مريب داشت نيمه       
 مـريب داشـت      درصد و در مـدارس بـا       ٣/١٣) هروز در هفت  

 کـه   ، درصد بـود   ٣/١٤)  روز در هفته   ٦ تا   ٤حضور  (وقت   متام
 انگلـي   چـنني بـني آلـودگي    هـم . داري ديده نـشد    ارتباط معين 

داري ديده  اي با سطح سواد پدر و شغل مادر ارتباط معين        روده
  ). ١جدول (نشد 
رفنت به دستشويي بـا آب       از كودكاين كه بعد    درصد ٧/١٢

هـايي   درصد آن٨/١٤شستند و  ها را مي   ستصابون مهيشه د   و
هـاي   كه گاهي اوقات چنني عـاديت داشـتند، آلـوده بـه انگـل         

درصـد   ٧/١١.  وجود نداشـت دار ارتباط معين  و اي بودند  روده
هـايي كـه گـاهي     درصـد آن  ٧/١٧اوقـات و   كودكاين كه اكثر  

 ٨/٣٠و   كردنـد  مدرسه استفاده مي   ليوان شخصي در   اوقات از 
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  ١٣٨۵، پاييز ١، مشاره ٨                                                                   جلد               جمله علمي دانشگاه علوم پزشكي مسنان

 ٧٨

).  =٠٣٢/٠P(دار بـود      که ارتباط معـين    ،آلودگي انگلي داشتند  كردند،  ليوان شخصي استفاده مني وقت از ي كه هيچهاي درصد آن
  ١٣٨٤اي در کودکان کودکستاين و ابتدائي شهرهاي استان مسنان در سال  هاي روده انگل) درصد( شيوع .١جدول 

    نوع انگل
  مشخصه

تعداد 
آنتروبيوس   با کليآنتام  ژيارديا  منونه

  ورميکوالريس
بالستوسيستيس 

  هومينيس
اندوليماکس 

  نانا
کيلوماستيکس 

  مسنيلي

  ها کل انگل

  ٩/١١  ٢/٠  ٢/٠  ٢/٠  ١  ٢/٢  ٨  ٤١١  دختر

س
جن

  ٩/١٥  ٠/٠  ٠/٠  ٨/٠  ٥/٢  ٤  ٥/٨  ٣٥٣  پسر  
  ٣/١١  ٠/٠  ٤/٠  ٦/١  ٠/٠  ٢  ٤/٧  ٢٥٦  مسنان

  ٥/١٣  ٤/٠  ٠/٠  ٠/٠  ٠/٠  ٣/٣  ٨/٩  ٢٤٤  شاهرود 
  شهر  ٦/١٥  ٠/٠  ٠/٠  ٠/٠  ٠/٠  ٦/٦  ٩  ١٢٢  گرمسار 

  ٩/١٦  ٠/٠  ٠/٠  ٠/٠  ٢/٩  ٤/١  ٣/٦  ١٤٢  دامغان 
  ٢/١٠  ٠/٠  ٠/٠  ٠/٠  ٠/٠  ٤/٣  ٨/٦  ٨٨  کودکستان 

  ٥/١٢  ٦/٠  ٠/٠  ٠/٠  ٣  ٢/٤  ٨/٤  ١٦٨  اول 
  ٣/١٨  ٠/٠  ٠/٠  ٧/١  ٣/٣  ٨/٠  ٥/١٢  ١٢٠  دوم 
  ٩/١٤  ٠/٠  ٧/٠  ٥/١  ٠/٠  ٣  ٧/٩  ١٣٤  سوم 

  ٥/١٣  ٠/٠  ٠/٠  ٠/٠  ٣/٢  ٣/٢  ٩  ١٣٣  چهارم 

يلي
حتص

ايه 
پ

  

  ٤/١٢  ٠/٠  ٠/٠  ٠/٠  ٨/٠  ١/٤  ٤/٧  ١٢١  پنجم 
  ٤/٤  ٠/٠  ٠/٠  ٠/٠  ١/١  ٢/٢  ١/١  ٩٠  فرزند  تک
  ٩/١٢  ٢/٠  ٢/٠  ٦/٠  ٨/١  ٣  ١/٧  ٥٠٥   فرزند ٢ – ٣

زند
د فر

تعدا
* ٧/٢٠  ٠/٠  ٠/٠  ٧/٠  ٧/٠  ٦/٣  ٧/١٥  ١٤٠   < ٣  

  ٧/١٧  ٤/٠  ٠/٠  ٠/٠  ٨/٠  ١/٥  ٤/١١  ٢٣٧  سواد و ابتدائي  يب
  ١/١٢  ٠/٠  ٣/٠  ٨/٠  ١/٢  ١/٢  ٩/٦  ٣٩٠  راهنمائي و دبريستان 

پدر
واد 

س
  ٨/٩  ٠/٠  ٠/٠  ١  ٢  ١  ٩/٥  ١٠٢  دانشگاهي   *

  ٣/١٨  ٣/٠  ٠/٠  ٣/٠  ١  ٥/٤  ١/١٢  ٢٨٩  سواد و ابتدائي  يب
  ٩/١٠  ٠/٠  ٢/٠  ٧/٠  ٢  ٢  ٦  ٤٠٣  راهنمائي و دبريستان 

ادر
اد م

سو
  ٧/٦  ٠/٠  ٠/٠  ٠/٠  ٢/٢  ٢/٢  ٢/٢  ٤٥  دانشگاهي   *

  ١/١٤  ٠/٠  ٠/٠  ٠/٠  ٨/٣  ٣  ٥/٧  ١٣٣  عدم حضور 
  ٣/١٣  ٣/٠  ٠/٠  ٣/٠  ٢/٢  ٣/٣  ٢/٧  ٣٦١   روز در هفته ١ – ٣

شت
دا

يب 
مر

  ٣/١٤  ٠/٠  ٤/٠  ١/١  ٠  ٦/٢  ١٠  ٢٧٠   روز در هفته ٤ – ٦  
  ٨/١١  ٠/٠  ٩/٥  ٠/٠  ٠/٠  ٠/٠  ٩/٥  ١٧  کار  يب

  ٣/٢٣  ٠/٠  ٠/٠  ٥/٠  ١  ٨/٧  ١٤  ١٩٣  کارگر 
  ٣/٧  ٠/٠  ٠/٠  ٥/٠  ٣/٢  ٩/٠  ٧/٣  ٢١٩  کارمند 

  ٤/١١  ٤/٠  ٠/٠  ٧/٠  ٨/١  ٥/١  ٧  ٢٧١  آزاد 

پدر
غل 

ش
*  

  ٤/١٧  ٠/٠  ٠/٠  ٠/٠  ٠/٠  ٠/٠  ٤/١٧  ٢٣  غريه 
  ٧/١٣  ١/٠  ٠/٠  ٦/٠  ٥/١  ٩/٢  ٦/٨  ٦٧٨  خانه دار 

ادر
ل م

شغ
*  

  ٩/١١  ٠/٠  ٧/١  ٠/٠  ٤/٣  ٤/٣  ٤/٣  ٥٩  شاغل 
  ٧/١٣  ١/٠  ١/٠  ٥/٠  ٧/١  ٢/٣  ٤/٨  ٧٦٤  کل

  .باشد  مي٧٦٤تر از  ها در اين موارد کم ها در دسترس نبود، لذا مجع منونه چنني تعداد فرزندان تعدادي از خانواده  سطح سواد و شغل پدر و مادر تعدادي از کودکان و هم* 
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 نفس و مهکاران اهله آتش...                                                                       و اي هاي انگلي روده بررسي ميزان شيوع آلودگي

 ٧٩

  
  ١٣٨٤ي شهرهاي استان مسنان در سال يودکستان و ابتداآموزان ک اي در دانش هاي انگلي روده  نتايج حتليل رگرسيون جلستيک عوامل مرتبط با آلودگي.٢جدول 

   ) OR( براي  % ٩٥فاصله اطمينان   )Odds Ratio(نسبت شانس    β P – valueخطاي معيار  βضريب    نام متغري
  -  -  ٠٠٠/٠  ٧٩/٠  - ٧٢/٤  ضریب ثابت 
  -  -  ٠١٢/٠  -  -  تعداد فرزند 

١    -  -  -  -  -  
   )٢٥/١ و٣٦/٢٢(   ٢٨/٥  ٠٢٤/٠  ٧٤/٠  ٦٦/١   ٢ – ٣

   )٩١/١ و ٥٦/٣٧(   ٤٧/٨  ٠٠٥/٠  ٧٦/٠  ١٤/٢  ≤ ٤
   )٠٢/١ و ٦٨/٢(   ٦٥/١  ٠٤١/٠  ٢٥/٠  ٥٠/٠  جنس 

  -  -  ٠٠٠/٠  -  -  شغل پدر 
  -  -  -  -  -  کارمند
   )٣٥/٠ و ٥٩/٨(   ٧٤/١  ٤٩٦/٠  ٨١/٠  ٥٥/٠  کار يب

   )١٣/٢ و ٢٥/٨(   ١٩/٤  ٠٠٠/٠  ٣٥/٠  ٤٣/١  کارگر
   )٧٦/٠ و ١٣/٣(   ٥٥/١  ٢٢٧/٠  ٣٦/٠  ٤٤/٠  آزاد
   )٦٤/٠ و ٨٧/٧(   ٢٥/٢  ٢٠٤/٠  ٦٤/٠  ٨١/٠  غريه

  )٠٧/١و ٢/ ٨٥(  ٧٥/١  ٠٢٥/٠  ٢٥/٠  ٥٦/٠  جات نحوه شستشوي سبزي و میوه
  
 جــات و خــانوار، ســبزي درصــد كودكــاين كــه در ٧/١٩
 درصد كودكاين كه   ٦/١٠شستند و    جات را فقط با آب مي      ميوه
 راه چنـد  را با آب بـه هـم   جات   ميوه جات و  خانوار، سبزي  در

 ،كننده مثـل پركلـرين     ضدعفوين شويي يا مواد   قطره مايع ظرف  
ارتباط بني حنوه . شستند، آلودگي انگلي داشتند منك يا سركه مي

 دار جات با آلودگي انگلـي معـين   ميوه جات و  شستشوي سبزي 
  ).  =٠١٨/٠P(بود 

ــه   ــد ك ــشخص گردي ــه م ــن مطالع  درصــد از ٧/٣٤در اي
 ،انـد  فاقد عالئم بـاليين بـوده     )  نفر ٢٦٥(مورد مطالعه   هاي   منونه

تـرين   ، شايع ) نفر ٤٩٩(ويل در افرادي كه داراي عالمت بودند        
 ٣/٢٦(، درد شـکم     ) درصد ٥/٣٣(ي  ياشتها  يب ،عالئم به ترتيب  

، ) درصد٨/٢١(قروچه  ، دندان ) درصد ٧/٢٥(قراري   ، يب )درصد
خارش و )  درصد٨/١٤( خستگي  ،) درصد ٢/١٨(کاهش وزن   

  . بودند )درصد ٤/١١( مقعد
 اقـدام  ،زمان متغريهاي ذكرشده هم براي مشخص منودن اثر 

) Stepwise(گـام بـه گـام     جلستيک  رگرسيون به اجنام آناليز  
م أتـو  ثريأبررسي ت در.  آمده است٢جدول   در،منودمي كه نتايج 

مدرسـه حـذف    ليوان شخـصي در  اين متغريها، حنوه استفاه از   

ايــت  لــذا در. نس کــودک وارد مــدل شــد ويل جــ،گرديــد
و فرزنـدان خـانواده      جنس کودک، تعداد  ،  متغريهاي شغل پدر  

 ،مـدل  درمـرتل   جـات در  ميـوه  جات و  حنوه شستشوي سبزي  
، =٠٤١/٠P(  دختران ٦٥/١پسران  كه  طوري   به. شدند دار معين
٠٢/١-٦٨/٢ :95%CI ،٦٥/١ =OR(   ــدر ــه پ ــاين ک ، کودک

، =P ٠٠٠/٠(کودکان با پدر کارمند      برابر   ١٩/٤کارگر داشتند   
١٣/٢-٢٥/٨ :95%CI  ،١٩/٤ =OR(تـا  ٢هاي بـا   ، خانواده 
، 95%CI: ٢٥/١-٣٦/٢٢،  =P ٠٢٤/٠(  برابـر  ٢٨/٥ فرزند   ٣
٢٨/٥ =OR ( برابـر  ٤٧/٨تـر    فرزند و بـيش ٤هاي  و خانواده 

)٠٠٥/٠P=، ٩١/١-٥٦/٣٧ :95%CI، ٤٧/٨ =OR( 
آب  هايي كه فقـط از     دهفرزند و كودكان خانوا    تک هاي خانواده

 برابر ٧٥/١، كردند جات استفاده مي سبزي شستشوي ميوه و در
 راه  چنـد    آب به هـم    با جات را  سبزي هايي كه ميوه و    خانواده

 ،ضدعفوين كننده مثل پركلـرين     شويي يا مواد   قطره مايع ظرف  
ــي    ــركه م ــا س ــك ي ــستند من : ٠٧/١-٨٥/٢، =P ٠٠٥/٠( ش

95%CI ،٧٥/١ =OR(گي انگلي داشتند، شانس آلود .  
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  ١٣٨۵، پاييز ١، مشاره ٨                                                                   جلد               جمله علمي دانشگاه علوم پزشكي مسنان

 ٨٠

هـاي   آموزان مورد بررسي آلودگي به كرم      يك از دانش   هيچ
ــرم  ــكاريس، ك ــالب  آس ــاي ق ــالقي، تن  ه ــرم ش ا، يــدار، ك

  .نداشتند... س وئيدژيلو استران
  

  گیري  بحث و نتیجه
هاي  هاي مطالعه حاضر نشان داد که ميزان شيوع انگل يافته

 منـاطق شـهري     يياي در مدارس دوره کودکستان و ابتدا       روده
 -١/١٦ %: ٩٥با فاصـله اطمينـان      ( درصد   ٧/١٣استان مسنان   

هـاي انگلـي     ميزان شـيوع آلـودگي    . بوده است )  درصد ٣/١١
ــوزان  اي در دانــش روده ــونيس   ســاله خــان٦-١١آم  ٢/٣٤ي

 باالح در- درصد، در شهر ال   ٦/٦٦نپال   کامتاندو در  درصد، در 
 در  درصد  و   ٤/١٥پانزده استان هلستان      درصد، در  ٣/٣٦غزه  

 درصــد گــزارش شــده اســت ٨/٣١غــرب تركيــه  آيــدين در
گزارشـــات ميـــزان شـــيوع نيـــز در ايـــران . ]١٠،٧،٨،٩،٦[

اي حاكي از ميزان باالي ابتال به ايـن          هاي انگلي روده   آلودگي
 ميـزان شـيوع ايـن     مجلـه  از. باشد آموزان مي  ها در دانش   انگل

 اصـفهان در   در  درصـد،  ٥٩ ،٧٩ سال ياسوج در ها در    آلودگي
،  درصـد ٣/٤٤ ،٨١سـال    ران در  در درصد،   ٥/٢٦ ،٧٢سال  
 ٥/٢٨، ١٣٧٨سـال   بندپي بابل در  درصد، در  ٧/٢٦کاشان   در

 در درصـد و   ٢/٤١،  ١٣٨١سـال    کتول در  آباد علي درصد، در 
ــد ٧/٦٣ک اار ــت   درصـــ ــده اســـ ــزارش گرديـــ  گـــ
موجـود   با توجه به اعداد و ارقام   .]١٧،١٦،١٥،١٤،١٣،١٢،١١[

در مجعيـت   اي   هاي انگلـي روده    زمينه ميزان شيوع آلودگي   در  
 ،کـشورها  و سـاير نقاط خمتلف ايران     درآموزان دبستاين    دانش

اي  هاي انگلـي روده    گردد كه ميزان شيوع آلودگي     مشخص مي 
آموزان دختر و پسر دوره كودكستان و دبستان استان          در دانش 

 ،باشد مي تر پائني حتقيقات نسبت به ساير  ) درصد ٧/١٣( مسنان
 ، رفتـار  زيـست  هاي حمـيط   تفاوتبه علت   تواند   كه اين امر مي   

داشيت كودك و خانواده وي، روستايي بـودن برخـي منـاطق       
اين حتقيقات  زيرا بسياري از. چنني زمان حتقيق باشد فوق و هم

  . اند اجنام شده حتقيق حاضر شش سال قبل از تا
يت شهرهاي استان   ي و داش  يبا توجه به شرايط آب و هوا      

 در  مهکاران ودر مطالعه حاضر نيز مهانند حتقيق اكربي        مسنان  

هــاي  يـك از كـرم    هـيچ ،)١٣٨٣(مسنــان افاغنـه  شـهر   مهمـان 
ــرم  ــكاريس، ك ــالب  آس ــاي ق ــا،    ه ــالقي، تني دار، كــرم ش

آموزان مـورد    هاي مدفوع دانش    منونه   در ...س و   ئيداسترانژيلو
گر اين مطلب باشد كه   نشانتواند اين امر مي  . بررسي ديده نشد  

هـاي منتقلـه از طريـق خـاك،       براي انتقـال كـرم    شرايط الزم 
 بنابراين شايد .باشد هاي ميزبان واسط و گوشت مهيا مني حلزون

هاي داشيت كه از طريق مركز  بتوان گفت كه اقدامات و كنترل     
نظري جلوگريي از ، داشت و مقامات مسئول اعمال شده است

هاي داشيت در منازل، دفـع       وين دام، وجود توالت   غريقان ذبح
داري دام در منـاطق   ا، عـدم نگـه  ه  صحيح و داشيت فاضالب   

هاي منتقله توسط خاك و گوشت مؤثر        مسكوين در مورد انگل   
   .]١٨[بوده است 
ايـن   هـاي تـشخيص داده شـده در    ياختـه  ترين تـک   شايع

و پس از آن  درصد  ٤/٨مطالعه، انگل پاتوژن ژيارديا با شيوع       
 درصـد بـوده   ٢/٣با کلي با شـيوع  وزاي آنتام انگل غريبيماري 

چنـان کـه ميـزان شـيوع انگـل ژيارديـا بـه عنـوان           هم. است
ترين انگل تشخيص داده شده در حتقيقات متعـدد داخـل           شايع
هاي كرمـي    بر خالف عفونت  . ]١٩،١٨،١١،٧ [بوده است  کشور

گوشت يا حلزون    ها نياز به خاك،    تر آن  كه چرخه زندگي بيش   
ها به سادگي به صورت فرد بـه         ياخته واسط مناسب دارند، تك   

.  شـوند  ي آلـوده منتقـل مـي      يفرد يا از طريق آب و مواد غـذا        
آمـوزان   خبتانه ميزان شيوع به دست آمده در مورد دانش         خوش

تـر از ارقـام      پـائني )  درصد ٤/٨(حتت بررسي در طرح حاضر      
داخـل وخـارج كـشور       گزارش شده در مطالعـات مـشابه در       

تري  ويل به هر صورت بايسيت اقدامات داشيت جامع . باشد مي
كين اين انگـل در      ي و ريشه  يزا در زمينه كاهش انتقال، بيماري    

خصوص با توجه به اين كه بسياري  استان مسنان اجنام گردد، به 
 . باشند مي)  درصد٧/٣٤(از مبتاليان فاقد عالمت باليين 

دار بـني حنـوه      مطالعـه، ارتبـاط معـين      رهاي ديگـ   يافته از
. جات با آلودگي انگلي بوده است ميوه جات و شستشوي سبزي

جات  ميوه جات و خانوار، سبزي كودكاين كه در طوري كه در به
 شـويي يـا مـواد    قطـره مـايع ظـرف    راه چنـد  را با آب به هـم     

شستند، نـسبت    منك يا سركه مي    ،ضدعفوين كننده مثل پركلرين   
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 نفس و مهکاران اهله آتش...                                                                       و اي هاي انگلي روده بررسي ميزان شيوع آلودگي

 ٨١

جات را تنها با آب  ميوه جات و خانوار سبزي ين كه دربه كودكا
در حتقيق غـروي و     . بود تر شستند، شيوع آلودگي انگلي كم     مي

نيز مشخص شده است كـه روش شستـشوي         ) ١٣٨١(اسالمي  
هـا ارتبـاط    جات در مرتل با ميزان ابتالء به اين آلودگي        سبزي
ـ    به طوري كه بيش،داري داشته است   معين ودگي ترين ميـزان آل

 جــات را در افـرادي بـوده اسـت كــه بـا آب معمـويل سـبزي      
اند و حداقل آلودگي مربوط به افرادي بوده است كـه            شسته مي

جـات   با آب و مواد ضدعفوين كننده اقدام به شستشوي سبزي         
   .]١٣ [منودند مي

 تعداد فرزندان ،آموز دانش  جنس،نشان داد هاي ديگر يافته
هاي  داري بر ميزان شيوع آلودگي      شغل پدر اثر معين     و خانواده

 برابـر دختـران   ٦٥/١ كه پسران حنويبه  . اي دارند  انگلي روده 
بودن شـيوع    مطالعات زيادي باالتر  . در معرض آلودگي هستند   

چند  ، هر ]٧،١٢،١٦ [كنند ييد مي أپسران ت  در آلودگي انگلي را  
آلودگي انگلـي نـشان      بني جنس و   مطالعات ديگر ارتباطي را   

يكي از داليل احتمايل اين تفـاوت، توجـه         . ]١٥،١٤،١١ [نداد
. تر دختران اين سن نسبت به اصول داشت فردي اسـت        بيش

معـرض   در تـر  كه پـسران بـيش    است  دليل احتمايل ديگر اين     
اين سـن بـا توجـه بـه      عوامل حميطي هستند، زيرا دختران در    

دامنه فعاليت حمدودتر، متـاس      مذهيب جامعه با   بافت اجتماعي، 
  .عوامل حميطي دارند تري با خاك و ديگر كم

هـاي    انگلـي در خـانواده  چنني شانس ابتال به آلـودگي     هم
 ٤هـاي داراي    هدر خـانواد  و  برابـر ٢٨/٥ فرزند   ٣ تا   ٢داراي  

.  بـوده اسـت    فرزند هاي تك  خانواده  برابر ٤٧/٨تر فرزند و بيش  
باشـد   آموزاين كه شـغل پدرشـان كـارگري مـي        دانش چنني هم
باشـند در   آموزاين كه پدرشـان كارمنـد مـي      برابر دانش   ١٩/٤

از . بودنـد اي   هـاي انگلـي روده     معرض خطر ابتال به آلـودگي     
اي  هاي روده  ي ديگر مشخص گرديد که ميزان شيوع انگل       يسو

با فـاکتور حنـوه حـضور مـريب داشـت در مدرسـه ارتبـاط              
  .  داري ندارد معين

ظري مطالعـه مـشفع و     در حتقيقات متعددي ن   مهني راستا    در
  كيتـا –، كوگـا  )٢٠٠٤(، نعمتيـان و مهكـاران       )١٣٧٩(شريفي  

  مشاري و مهكـاران  -و آل ) ٢٠٠٤( اكياي و مهكاران     ،)٢٠٠٤(

  -ثري قوي و قابل توجه موقعيـت اقتـصادي          أنيز به ت  ) ٢٠٠١(
ي حمـل  ياجتماعي و فاكتورهاي حميطي نظـري منطقـه جغرافيـا         

اي  هاي انگلي روده   يوع آلودگي سكونت افراد مبتال بر ميزان ش     
ــت  أت ــده اس ــد ش ــصادي . ]٢٢،٢٠،١١،١٠[كي ــت اقت  -موقعي

. باشـد  مـي  شـغل فـرد    اجتماعي منعکس کننده سطح درآمد و     
 تـر  چنني خانوارهايي هم سطح درآمد باالتر و هم آگاهي بيش     

تـر بـه    لـذا کـم   ؛حميطي را دارند براي رعايت داشت فردي و   
  . شوند ها آلوده مي انگل
هـا و حنـوه      گـذاري   ديگر بـا توجـه بـه سياسـت         طرف زا
، در اسـتان مسنـان  كارگريي مربيان داشـت     ه  ريزي و ب   برنامه

 اجتمـاعي   -با سطح باالتر اقتصادي   (اكثر مدارس غريانتفاعي    
آموزان  تر از نظر تعداد دانش     مجعيت و مدارس كم  ) آموزان دانش

ط يـك روز    مشغول به حتصيل، فاقد مريب داشت بوده و يا فق         
لـذا عـدم اخـتالف      . باشـند  در هفته داراي مريب داشت مـي      

ها در مدارس واجد و فاقد  دار در ميزان شيوع اين آلودگي معين
است کـه مربيـان داشـت      نشان دهنده اين امر   مريب داشت   

وظـايف خـود، آمـوزش      اجنـام يکـي از     استان در  مدارس در 
هـا، موفقيـت     ماريبي گريي از  پيش زمينه کنترل و   داشت در 

مـدارس بـا سـطح      ( مجعـييت پرخطرتـر    زيرا در . نسيب داشتند 
دار  تفاوت معين  کنند و  مي کار) تراکم باالتر  و تر اقتصادي پايني 
  .آلودگي انگلي نداشتند نظر خطرتر از با مدارس کم

مدارسـي كـه سـطح        در ،گردد پيشنهاد مي  مهني راستا  در 
 بـوده و تـراكم     تـر  نيآمـوزان پـائ     اجتماعي دانـش   -اقتصادي

چنني در مدارسي  باشد و هم آموزان در هر كالس زياد مي دانش
انـد كـه پرمجعيـت بـوده،         كه در مناطقي از شـهر قـرار گرفتـه         

مهاجرين در آن مناطق زيادتر اسكان يافته و سـطح داشـت          
چنني  آموزان و هم  نام دانش  باشد، در زمان ثبت    حميطي پائني مي  
 تـشخيص   هـاي   طـول سـال، آزمـايش      اي در  به صورت دوره  

به روش مشاهده   آزمايش مدفوع   ( اي هاي انگلي روده   آلودگي
آمـوزان   بـراي دانـش   )  اتـر  -مستقيم و روش تغليظي فرمالني      

گريي جهت درمان كامل مبتاليان  درخواست و اجنام شود و پي
  .صورت پذيرد
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  ١٣٨۵، پاييز ١، مشاره ٨                                                                   جلد               جمله علمي دانشگاه علوم پزشكي مسنان

 ٨٢

آمـوزان   آموزش مـادران دانـش    گردد   چنني پيشنهاد مي   هم
تـر و مـادراين کـه مهـسر         مادران با فرزندان بيش   ص  خصو  هب(

 توسط مراکز داشيت و مريب داشـت مـدارس         ،)کارگر دارند 
هـاي انگلـي      تا از بروز آلودگي    ،تر مورد توجه قرار گريد     بيش
جهت اثرخبشي . اي و عوارض ناشي از آن جلوگريي شود روده
 در  آموزان و والدين آنان    انشد هاي داشت به   تر آموزش  بيش

گـريي از    مدرسه در زمينه داشـت فـردي و كنتـرل و پـيش            
آموزشي مناسب   هاي كمك  اي از روش   هاي انگلي روده   آلودگي

  سطحءاستفاده شود تا حمتواي آموزش داده شده عالوه بر ارتقا
كردهاي داشـيت آنـان در ايـن         دانش اين افراد به بود عمل     

 و حميطـي  فردياشت تر به د    بيش توجهلذا  . زمينه منجر شود  
 داشت فـردي و     زمينه آموزش داشت در     ارائهمدارس،   در

طـرف   ازهاي انگلـي بـه افـراد جامعـه           گريي از بيماري   پيش
 اصولتر به رعايت      بيش توجهداشيت و    كاركنان حمترم مراكز  

 ازگري كودكان در اين مراكـز   ها و غربال  ودككداشيت در مهد  
ارتقاي سـالميت جامعـه    واند درت  ميها  اين آلودگي به ابتالنظر  

   .كارگشا باشد
 

  تشکر و قدردانی
اين پژوهش با استفاده از اعتبارات مايل شوراي حتقيقـات       

 لــذا ،آمـوزش و پــرورش اسـتان مسنــان اجنـام گرفتــه اسـت    
دانند از اعضاي حمترم كميسيون ختصصي       گران الزم مي   پژوهش

رس استان مسنـان،  و شوراي حتقيقات، كارشناسان داشت مدا 
 چنني از سـركار     هم ،مديران مدارس منتخب  و  مربيان داشت   

، خامن دكتر اشرفيان )آزمايشگاه دانش مسنان(خامن دكتر علمي 
آزمايـشگاه  (جـوادي    ، خامن دكتـر   )گرمسار آزمايشگاه كوير (

آزمايـشگاه سـجاد    (ييو خامن دكتـر غالمرضـا  ) رازي دامغان 
هـا را     خـود اجنـام آزمـايش      دريـغ  كه با زمحـات يب    ) شاهرود

  . مهاهنگ و تسهيل منودند، صميمانه تشكر و قدرداين منايند
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اي در  هـاي انگلـي روده   يوع آلـودگي  ش . مشفع عبدالعلي، شريفي اصغر    ]١١[
، ٥ جمله دانشگاه علوم پزشـكي ياسـوج، سـال       .آموزان دبستاين شهر ياسوج    دانش
 .١ – ٦ صفحات :١٣٧٩، ار و تابستان ١٨ و ١٧مشاره 

 بررسـي ميـزان شـيوع    .اهللا، رضائيان مصطفي، نيكيان يد   ادران مهران  ]١٢[
  .)١٣٧٢( دائي و راهنمائي شهر اصفهاناي در مدارس ابت  هاي روده  آلودگي به انگل  

 .٧٣ – ٧٩ صفحات :١٣٧٥، ٢جمله دانشگاه علوم پزشكي كرمان، دوره سوم، مشاره 

هـاي انگلـي      بررسـي شـيوع آلـودگي      . غروي حممدجواد، اسالمي نغمه    ]١٣[
، )٦پزشـكي   (مني اجتماعي   أ نشريه ت  .آموزان مدارس شهر ران    اي در دانش   روده

  .٤ – ١٠ صفحات :١٣٨١داد سال اول، تري و مر
 بررسـي شـيوع   .راد زهرا، مـسييب مهـدي، خزايـي حممودرضـا         اسالمي ]١٤[
ــل ــاي روده انگ ــش اي در ه ــهر اراک   دان ــدايي ش ــدارس ابت ــوزان م  آورد  ره.آم
 :١٣٧٨، پـاييز    ٨، مشـاره    ٢، دوره   )نامه دانشگاه علـوم پزشـکي اراک       فصل(دانش

 .١-٤صفحات 

پور  رضا، نام ا، قائمي عزت اهللا، امحدي علي   کوهسار فرامرز، ابري رض    ]١٥[
 آبـاد  کودکان دبستاين شهرستان علي اي در هاي روده   شيوع انگل  . و مهکاران  ناصر

 ١، مشـاره    ٩ جمله دانشگاه علـوم پزشـکي کردسـتان، دوره           .١٣٨١سال   کتول در 
  . ٤٨-٥٤ صفحات :١٣٨٣، پاييز )٣٣درپي  پي(

 .امحـدي حممـود   شـن حممدرضـا، حـاجي    رو جاين لو حمسن، حسن   قهرمان ]١٦[
اي در مدارس ابتدايي منطقـه بنـدپي شـرقي بابـل           هاي روده  بررسي آلودگي انگل  

  صـفحات :١٣٨٠، ار١٠، مشاره  ٣ جمله دانشگاه علوم پزشکي بابل، دوره        .١٣٧٨
٤٧– ٥١. 

 رابطه آن با   اي و   شيوع عفونت انگل روده    . پرتويي فاطمه، خليلي قادر    ]١٧[
، مشاره ٥، دوره )فيض(  جمله دانشگاه علوم پزشکي کاشان.آموز ين دانشکرد ذه عمل
  .٣٤– ٤١  صفحات:١٣٨٠، ٢٠

 بررسـي   .قربـاين  امريحـسني، قـامسي حمـسن          اكربي حممدرضا، حاجي   ]١٨[
 . سال در مهمان شهر افاغنه مسنـان   ١٢اي در كودكان زير      هاي انگلي روده   عفونت
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 نفس و مهکاران اهله آتش...                                                                       و اي هاي انگلي روده بررسي ميزان شيوع آلودگي

 ٨٣

، ١٣٨٣ وژي دانشگاه علوم پزشـكي مسنـان،    طرح حتقيقايت مركز حتقيقات بيوتكنول    
  .٥٦-٦١صفحات 

اي در   هاي شـايع انگلـي روده      يگ تعيني ميزان آلود   .حممدزاده محيدرضا  ]١٩[
هاي حتقيق در مراکز  نامه چکيده تازه  فصل.)١٣٦٩( آموزان ابتدائي شهر ران دانش

  .١٨٢ صفحه :١٣٨٠، ار ١، مشاره ٩حتقيقايت ايران، دوره 
 [20] Nematian J, Nematian E, Gholamrezanezhad A, Asgari 

AA. Prevalence of intestinal parasitic infections and their relation 

with socio-economic factors and hygienic habits in Tehran primary 
school students. Acta Trop, 2004; 92(3):179-86.      

 [21] Kago-Kita K. Intestinal parasitic infections and 
socioeconomic status in Perk Russey Commune, Cambodia. 
Nippon Koshu Eisei Zasshi, 2004; 51(11):986-92.    

 [22] AL-Shammari  S, Khoja T, El-Khwasky F, Gad A. 
Intestinal parasitic diseases in Riyadh, Saudi Arabia: prevalence, 
sociodemographic and environmental associates. Trop Med Int 
Health, 2001; 6(3):184-9.  
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  ١٣٨۵، پاييز ١، مشاره ٨                                                                   جلد               جمله علمي دانشگاه علوم پزشكي مسنان

 ٨٤
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