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 (3/4/31 مقاله: پذيرش -13/1/31 مقاله: دريافت)

 چكيده
 تعيين متغيرهای ترين مهم از نوع شغل افراد باشند. يم توسعه حال در یکشورها يبهداشت مشكالت نيتر مهم از روده يانگل های عفونت :زمينه

 منابع با نزديك تماس دليل هب دارند، سروکار بازيافتي و دفعي زايد مواد با حوین به که افرادی باشد. مي روده يانگل یها آلودگي ميزان در کننده

 و و عسلويه در جمعيت تراکمحضور افراد مهاجر،  ،بودن صنعتي به توجه با دارند. قرار افراد ساير به نسبت بيشتری آلودگي معرض در عفوني

 شاغل افراد در روده يانگل یها يآلودگ وعيش ميزان با هدف بررسي مطالعه، اين طقه،من اين در روده انگلي های بيماری مطالعه از ای سابقهنبود 

 .انجام گرفت پارس یانرژ یاقتصاد منطقه در ديزا مواد افتيباز و نقل و حمل ،یآور جمع در

 ظروف و تكميلشناختي جمعيت  اطالعات حاوی پرسشنامه فرد هر برایباشد و در آن  بررسي کنوني مقطعي توصيفي مي :ها روش و مواد

 يك نمونه هر برای ،شد منتقل دانشگاه شناسي انگل تحقيقاتي آزمايشگاه به آوری جمع از پس نمونه ها. گرديد آنان ليتحو مدفوع گيری نمونه

 نتايج گرفت. قرار ميكروسكوپيك بررسي مورد و تهيه اتر – فرمالين تغليظ روش از حاصل رسوب از الم يك همچنين و مرطوب گسترش

 گرفت. قرار آناليز مورد دو، کای آماری آزمون و 15يرايش و SPSS افزار نرم از استفاده با حاصله

 اختهي تك شامل ها، انگل نيتر عيشا بودند. آلوده یا روده یها انگل انواع از يكي به حداقل مطالعه، مورد افراد درصد 9/93 :ها يافته

 یها اختهي تك وعيش .بودند درصد 3/11 وعيش با طلب فرصت سينيهوم سيستيبالستوس و درصد 4/19 وعيش با يآنتامباکل یزا یماريربيغ

 کل از .بود درصد 5/1 و درصد 3/0 درصد، 6 ترتيب به نانا، سينولپيهم یسستود عفونت و كايتيستوليه آنتامبا و ايالمبل ايارديژ مثل زا یماريب

  بودند. مبتال زا یماريب ريغ اي زا یماريب انگل ونهگ كي از شيب به درصد 3/10 مطالعه، مورد افراد

 در افراد ريسا از بيشتر يآلودگ منابع با تماس تداوم دليل هب زايد، مواد بازيافت و نقل و حمل آوری، جمع امر در شاغل کارگران :گيری نتيجه

 یا دوره شاتيآزما نيهمچن و گروه اين در بهداشت موزشآ، حفاظتي وسايل تهيه رند.يگ يم قرار روده انگلي های آلودگي به ابتال خطر معرض

 د.ينما فاءيا جامعه و افراد اين سالمت سطح ارتقای در مهمي نقش تواند مي ها آن درمان و آلوده افراد افتني یبرا

 پارس ژهيو منطقه کارگران، ،یا روده یها انگل وع،يش :کليدی واژگان

ISMJ 2014; 16(6): 508-518 
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 مقدمه

 كه هستند زنده موجودات از بزرگی دسته ها انگل

 نیاز مناسب میزبان به خود تغذيه و بقاء حفظ جهت

 هاي انگل با شناخته را خود كه زمانی از انسان دارند.

 آن خطرات رسد می نظر به و بوده تماس در مختلف

 (.1) است شناخته می را

 كه افتي توان نمی را دنیا از اي نقطه هیچ تقريباً

 .نباشد نگلیا هاي بیماري از نوع چند گرفتار

 دنیا نقاط ساير از بیش آسیايی و آفريقايی كشورهاي

 هستند كننده ناتوان هاي بیماري از دسته اين گرفتار

 در جهانی بهداشت سازمان برآوردهاي بنا بر (.2)

 از نفر میلیون چهارصد و میلیارد يك ،1٩٩١ سال

 و اند بوده مبتال انگل يك به حداقل جهان مردم

 جهان جمعیت از درصد 1 كه است شده زده تخمین

 11٤ تا ٠٤ حدود عامل و بوده مبتال سيازیبیآم به

 است شده برآورد نیهمچن .باشد ساالنه مرگ هزار

 به جهان جمعیت از نفر میلیون 2٤٤ حدود كه

 (.3) باشند مبتال ژيارديازيس يماریب

 مردم توجه مورد ها انگل مسئله ديرباز از ما كشور در

 زین هم اكنون و است بوده یاشتبهد نیمسئول و

 مهم مسائل از ما جامعه در انگلی هاي بیماري

 (.3) به شمار می روند بهداشتی

 انگلی هاي آلودگی ،یانسان يها انگل انواع انیم در

 درمانی-بهداشتی مشکالت ترين مهم از یکي روده

 اي مطالعه در (.٠) باشند می توسعه حال در كشورهاي

 تركیه (Aydinآيدين ) شهر در 2٤٤٠ سال در كه

 فرهنگی، محیطی، زيست عوامل شناسايی جهت

 هاي بیماري در دخیل عادتی رفتارهاي و اجتماعی

 وضعیت كه شد داده نشان گرفت صورت انگلی

 يفاكتورها عنوان به اشخاص اقتصادي اجتماعی

 حساب به اي روده هاي انگل فراوانی در اساسی

 درصد 8/31 ،بررسی ينا هاي  بنا بر يافته آيند، می

 آلوده اي روده انگل چند يا يك به مطالعه مورد افراد

 .(5) اند بوده

 بسته روده انگلی هاي آلودگی شیوع میزان ايران در

 عادات و فرهنگی جغرافیايی، متفاوت شرايط به

 اي مالحظه قابل اختالف از مختلف مناطق در غذايی،

 جنس، سن، نظیر متغیرهايی همچنین است. برخوردار

 شیوع در سزايی به ثیرأت نیز شغل نوع و تحصیالت

 (.7 و ١) دارند ها آلودگی اين

 ازنوع شغل و ماهیت پر خطر برخی مشاغل 

 به آلودگی میزان ي كننده تعیین متغیرهاي ترين مهم

 مواد با درگیر كاركنان باشند. می اي، روده هاي انگل

 شتريبی آلودگی معرض در بازيافتی و دفعی زايد

 بسیار تماس در زيرا دارند قرار افراد ساير به نسبت

 انجام مطالعه (.8) دارند قرار عفونی منابع با نزديك

 شهر شهرداري كارگران روي بر 138١ سال در گرفته

 مطالعه جمعیت از درصد ٠/2١ كه داد نشان اصفهان

 دستگاه زاي بیماري انگل نوع يك به حداقل شده

 (.٩) دان بوده آلوده گوارش

 روي بر 1377 سال در توصیفی ي مطالعه يك در

 هاي انگل كلی شیوع كاشان هاي شهرداري كارگران

 (.1٤) است شده برآورد درصد 2/٠٩ اي روده

 هاي انگل شیوع نییتع منظور به كه اي مطالعه در

 طبی تشخیص هاي آزمايشگاه كاركنان در اي روده

 رفت،يپذ صورت بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه

 گرديده برآورد درصد 52 حدود ها انگل نيا یفراوان

 (.11) است

 خدمات واحدهاي كاركنان در شده انجام مطالعه

 ،اصفهان پزشکی علوم دانشگاه پزشکی مراكز تغذيه
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 هاي آلودگی نظر از يدرصد 3/55 با برابر یوعیش

 (.12) است نموده گزارش را روده انگلی

 و برازش طتوس 138١ سال در بررسی ديگر

 در روده انگلی هاي آلودگی كلی شیوع همکاران،

 ارومیه شهرستان توانبخشی مراكز در شاغل افراد

  (.13) است گرديده تعیین درصد 3١ حدود

 سال دراي توسط خیرانديش و همکاران  مطالعه

 آباد خرم شهر يها يینانوا كارگران يرو بر ،138٤

 يها انگل وعیشژوهش،  پ نيا در .گرفت صورت

 ٠/12 كه ديگرد گزارش درصد 2/13 يا روده

 دو به افراد درصد 8/٤ و انگل كي به افراد درصد

 (.3) بودند آلوده انگل

 و كنترل يبرا يزير برنامه و تيريمد منظور به

 شاهد گاه روده، انگلی هاي بیماري از پیشگیري

 كه محیطی عامل يك حذف يا و تغییر با كه میهست

 شیوع میزان نمايد، می جلوه زین اهمیت كم ظاهراً

 الگوي و افتهي كاهش ها بیماري نيا از بسیاري

 كلی تاتغییر دچار جمعیت نیب در نیز آن انتشار

 هاي آلودگی درمان و بیماريابی بنابراين .شود یم

 با مداوم و میمستق تماس در كه يافراد در انگلی

 و آلودگی كاهش ، سببهستند كننده آلوده منبع

 در سزايی به نقش ومی گردد  ها بیماري اين كنترل

 (.٩) دارد جامعه سالمت سطح ارتقاء

 مختلف مناطق از بسیاري كارگران حضور دلیل به

 اقتصادي منطقه در كشورها ديگر نیز و كشور

 كه آنجائی از و منطقه بودن صنعتی و پارس انرژي

 انگلی هاي آلودگی خصوص دركنون بررسی  تا

 مطالعه ،است نگرفته صورت همنطق نيا در روده

 براي مناسبی بستر تا گرديد اجراء و طراحی حاضر

 اين كنترل و پیشگیري جهت الزم تدابیر اتخاذ

 .گردد فراهم ها آلودگی

 ها روش و مواد

 در كه باشد یم مقطعی نوع از توصیفی ي مطالعه نيا

 يسرشمار روش به مطالعه مورد افراد انتخاب آن

 افراد نفر 217 یتمام كهنه گو بدين ؛بود ساده

 افتيباز و نقل و حمل ،يآور جمع اندركار دست

 مورد پارس انرژي اقتصادي ژهيو منطقه در زباله

  گرفتند. قرار مطالعه

 مختلف يها بخش با الزم هاي هماهنگی از پس

 يها يشهردار نیهمچن و ويژه منطقه سازمان

 الزم، مجوزهاي كسب و یتق نخل و هيعسلو يشهرها

 منظور به شد. مراجعه مطالعه مورد افراد كار محل به

 و انگلی هاي بیماري عمومی هاي جنبه ساختن روشن

 افراد با بهداشتی، و صحیح گیري نمونه اهمیت

پس از جلب رضايت آنها  و آمد عمل به مصاحبه

 يحاو پرسشنامهجهت مشاركت در انجام طرح، 

هاي گوارشی،  ، نشانهجمعیت شناختی اطالعات

 شد. تکمیلتنفسی و پوستی 

 گیري نمونه مخصوص دار چیپ درب ظروف سپس،

 .شد افراد تحويل كامل، مشخصات درج با مدفوع،

 طيشرا در بالفاصله، و يآور جمع ها نمونه بعد روز

 آزمايشگاه به زمان، نيتر كوتاه در و استاندارد كامالً

 بوشهر یپزشک علوم دانشگاه شناسی انگل تحقیقاتی

  شد. آغاز ها نمونه يرو بر مربوطه شاتيآزما و منتقل

 و تهیه ها نمونه از (Wet mount) مرطوب الم ابتدا

 قرار هیاول یبررس مورد میکروسکوپی صورت هب

 طبق و آزمايشات دقت بردن باال جهت سپس .گرفت

 با یجهان شتابهد سازمان شده هیتوص دستورالعمل

  اتر -فرمالین تغلیظ روش از استفاده

(Formalin – Ether concentration) افزودن و 

 میکروسکوپی بررسی تحت ،حاصله رسوب به لوگل

 ونیسوسپانس ابتدا خالصه، طور به (.1٠) گرفتند قرار
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PBS در مدفوع
 سپس و شد یم داده عبور یصاف از 1

 لوله در شده صاف ونیسوسپانس از لیتر میلی 7

 3 كردن اضافه از پس و شده ختهير گرد ته فوژيسانتر

 درپوش گذاشتن با و لوله به اتر لیتا يد لیتر میلی

 به لوله يمحتو تا شد یم داده تکان شدت به مربوطه

 قرار فوژيسانتر در ها لوله سپس .دردگ مخلوط یخوب

 فوژيسانتر قهیدق 2 مدت به 2٤٤٤ دور در و شده داده

 در هيال چهار فوژ،يسانتر انيپا از پس .شدند می

 لهیم لهیوس به و یآرام به د،يگرد یم لیتشک ها لوله

 لوله اتيمحتو و شده جدا لوله جدار از ها هيال يفلز

 لوله ته در شده آوري جمع رسوب از و یخال

 در لوگل مقداري افزودن با و هیته مرطوب گسترش

 گرفت یم قرار یبررس مورد ينور کروسکوپیم ريز

هاي  يافته ها، داده يآور جمع از پس .(1٠)

 از استفاده با يا پرسشنامه اطالعات و شگاهیآزماي

 SPSS افزار نرمهاي آماري كاي دو توسط  آزمون

SPSS IncChicago IlUSA 18ويرايش 

 .گرفت قرار لیتحل و هيتجز مورد
 

 ها يافته
هاي  كارگران شاغل در بخشكلیه مطالعه  در اين

 5/1نفر زن ) 3به استثناي آوري و دفع زباله بوده  جمع

( درصد 5/٩8نفر ) 21٠ها  كه تعداد آنمرد ( بقیه درصد

با انحراف  ١٩/33از نظر سنی متوسط سن افراد  ند.بود

ند. بود ١٠تا  1١محدوده سنی سال در  1١/12معیار 

 مورد افراد در شده داده صیتشخ يها انگل نيتر عيشا

 وعیش با 2یآنتامباكل يزا يماریب ریغ اختهي تك مطالعه،

 طلب فرصت 3سینیهوم سیستیبالستوس و درصد 13/٠

  (.1 )جدول (>٤٤1/٤P) بودند ٩/12 وعیش با

                                                 
1

Phosphate Buffer Saline 
2

Entamoeba coli 
3

Blastocystis hominis 

 کارگران نيب در یا روده یها انگل يفراوان عيتوز (1 جدول

 زباله دفن و حمل ،یآور جمع
 شاخص انگل نوع

 يفراوان درصد 

كلی آنتامبا   ٩/١ 15 

هومینیس بالستوسیستیس   ٩/١ 15 

ایالمبل ايارديژ  8/2 ١ 

نانا اندولیماكس  ٩/5 13 

بوتچلی يدوآمبا   3/1 3 

نانا همینولپیس  8/1 ٠ 

هیستولیتیکا/ديسپار آنتامبا  5/٤ 1 

هارتمانی آنتامبا  5/٤ 1 

يدوآمبا و بالستوسیستیس  ٩/٤ 2 

اندولیماكس و بالستوسیستیس  ٩/٤ 2 

ژيارديا و بالستوسیستیس  ٠/1 3 

كلی آنتامبا و بالستوسیستیس  ٠/1 3 

واندولیماكس كلی وآنتامبا الستوسیستیسب  ٠/1 3 

ژيارديا و كلی آنتامبا  ٠/1 3 

اندولیماكس و كلی آنتامبا  ٩/٤ 2 

بوتچلی يدوآمبا و كلی آنتامبا  ٠/1 3 

بوتچلی يدوآمبا و ژيارديا  5/٤ 1 

اندولیماكس و هیستولیتیکا/ديسپار آنتامبا  5/٤ 1 

   
 

 ٠ایالمبل ايارديژ مثل زا يماریب يها اختهي تك وعیش نیهمچن

 ،١نانا سینولپیهم يسستود عفونت و 5کایتیستولیه آنتامبا و

 درصد 8/1 و درصد ٩/٤ درصد، ١ ترتیب بهبررسی  نيا در

 به درصد 7/1٤ مطالعه، مورد افراد كل از (.1 )جدول بود

 مبتال زا يماریربیغ اي زا يماریب انگل گونه كي از شیب

 يها انگل به درصد 3/37 مطالعه، وردم افراد تمام از بودند.

 (.2 )جدول بودند مبتال زا يماریربیغ و زا يماریب يا روده
 کارگران در روده يانگل یها عفونت يفراوان عيتوز (1 جدول

 سواد سطح كيتفك به زباله دفن و حمل ،یآور جمع

 کل يمنف مثبت مرکز

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد 

 1٤٤ ١٩ 8/3٠ 2٠ 2/١5 ٠5 سواد یب

 1٤٤ 11١ ٠/72 8٠ ١/27 32 سواد كم

 1٤٤ 32 5/87 28 5/12 ٠ متوسط

 1٤٤ 217 7/١2 13١ 3/37 81 كل

                                                 
4

Giardia lamblia 
5

Entamoeba histolytica 
6

Heminolepis nana 
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 سواد كم درصد ١/27 سواد، یب آلوده افراد از درصد ١5/2

 )جدول بودند متوسطه سواد يدارا آنها درصد 5/12 و

 نیب در ترتیب به یآلودگ شیوع نيكمتر و نيشتریب (.2

 نگهداشت و (درصد 7/72) یتق نخل يشهردار كارگران

 7/5٠ (.3 )جدول(  >٤٤1/٤P) شد ديده (درصد 15/١)

 3/٠5 و خوابگاه ساكن مطالعه، مورد افراد از درصد

 گريد از داشتند. سکونت شخصی منزل در آنان درصد

 دل درد، دل رینظ ینیبال ميعال وجود شده، یبررس موارد

 استفراغ و تهوع و یپوست خارش ،ریكه ت،یحساس چه،یپ

 انواع كیتفک به كه بود مطالعه مورد افراد نیب در

و مقايسه شیوع آلودگی )اعم از  شده گزارش يها انگل

 درعاليم  زا( در هر يك از سطوح زا و غیر بیماري بیماري

 است. آمده ٠ و 3 جداول

 

  زباله دفن و حمل آوری، معج کارگران بين در ای روده های انگل فراواني توزيع (9 جدول

  مكان تفكيك به

 

 کل منفي مثبت مرکز
P.value 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد 

بهداري( رستوران، آموزش، )مركزي، نگهداشت  7 ١/15 38 ٠/8٠ ٠5 1٤٤ 

٤٤1/٤P< 

ها( )كمپ خدمات  ٩ 1/32 1٩/١ ٩7 28 1٤٤ 

بیدخون( و )شهري خدمات  8 8/25 23 2/7٠ 31 1٤٤ 

لندفیل( تنظیفات، تريل، )سیم خدمات  5 2/1٩ 21 8/8٤ 31 1٤٤ 

تقی نخل شهرداري  32 7/72 12 3/27 ٠٠ 1٤٤ 

عسلويه شهرداري  2٤ 5/٠١ 23 5/53 ٠3 1٤٤ 

 1٤٤ 217 7/١2 13١ 3/37 81 كل

 
  حسب متغيرهای موثرآوری، حمل و دفن زباله بر  های انگلي روده در کارگران جمع ( شيوع کلي عفونت4جدول 

  آلودگي انگلي متغيرها

 منفي مثبت 
P.value 

 درصد تعداد درصد تعداد

 محل سکونت
 ٩/52 55 1/٠7 ٠٩ خوابگاه

٤5/٤< 
 2/8٤ ١٩ 8/1٩ 17 منزل

 دل درد
 5٤ 21 5٤ 21 دارد

٤5/٤< 
 5/7٤ 1٤3 5/2٩ ٠3 ندارد

 بی اشتهايی
 ٩/١1 13 1/38 8 دارد

٠2/٤ 
 7/١5 111 3/3٠ 58 ندارد

 اسهال آبکی
 ٠/١8 13 ١/31 ١ دارد

51/٤ 
 ٠/١8 111 3/3٠ 58 ندارد

 تهوع و استفراغ
 >٤5/٤ ٠٤ ١ ١٤ ٩ دارد

 2/١8 118 8/31 55 ندارد

 نحوه شستن سبزيجات
 ٩/78 3٤ 1/21 8 با مواد شوينده

2٠/٤ 
 8/١٩ 3٤ 2/3٤ 13 با آّب معمولی

 عاليم تنفسی
 1/57 2٠ ٩/٠2 18 دارد

1٠/٤ 
 ١/١7 1٤٤ ٠/32 ٠8 ندارد

 حساسیت كهیر و خارش پوستی
 ٠٤ 8 ١٤ 12 دارد

٤5/٤< 
 ١/١8 11١ ٠/31 53 ندارد
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 بحث
 ـ بهداشتی مشکالت ترين مهم از انگلی هاي بیماري

 اقتصاد (.٠) باشند می توسعه حال در كشورهاي درمانی

 مانند املیعو بار زير كشورها از دسته اين ضعیف

 تسهیالت كمبود هوايی، و آب شرايط زياد، جمعیت

 درمان و تشخیص سنگین هزينه همچنین و بهداشتی

 روده انگلی هاي بیماري جمله از مختلف هاي بیماري

 نقاط در گرفته صورت مطالعات در (.15) دارند قرار

 توجه قابل و مهم را ها یآلودگ نوع نيا ران،يا مختلف

 مختلف مناطق در وعیش بودن باال (.1١) اند كرده ذكر

 افراد به يماریب تيسرا امکان بر عالوه كشورمان،

 مناطق نيا در بهداشت سطح بودن نيیپا نشانگر گر،يد

 ،مشاغلبرخی  خطر پر ماهیت و شغل نوع (.13) است

 آلودگی میزان كننده تعیین متغیرهاي ترين مهم از يکی

 مواد با درگیر كنانكار باشد. می اي روده هاي انگل به

 و دفعی زايد مواد با نحوي هب كه افرادي و يا زباله

 و نزديك بسیار تماس دلیل به دارند، سروكار بازيافتی

 بیشتري آلودگی معرض در عفونی منابع با مستمر

 (.8) دارند قرار افراد ساير به نسبت

 زاي بیماري غیر و زا بیماري هاي انگل به آلودگی میزان

 كه شد محاسبه درصد 3/37كنونی  یبررس در اي روده

 است تیواقع نيا انگریب و باشد یم مالحظه قابل نسبتاً

 افراد يبراويژه  به يفرد و یعموم بهداشت سطح كه

 كه يگريد مطالعات در باشد. یم پائین خطر معرض در

 چه اگر گرفته، صورت مشاغل ريسا كارگران يرو بر

 نیهم ياديز حدود ات یول شده اعالم یمتفاوت جينتا

 كارگران در شده انجام قیتحق شوند. یم ادآوري را معنا

 یانگل يها یآلودگ یكل وعیش اصفهان، شهر شهرداري

 چون متغیرهايی و است كرده برآورد درصد ٠/2١ را

 از را آلودگی منبع با افراد تماس تداوم و شغلی ماهیت

 هاي آلودگی شیوع در كننده تعیین و ثیرگذارأت داليل

 (.٩) است كرده ذكر شده مطالعه افراد در روده انگلی

 تغذيه خدمات واحدهاي كاركنان در شده انجام یبررس

 كلی شیوع اصفهان پزشکی علوم دانشگاه پزشکی مراكز

 گزارش را درصد 3/55 ،يا روده انگلی هاي آلودگی

 هاي ياخته تك مالحظه قابل وفور علت كه است كرده

 بهداشت سطح بودن پايین را سیبرر اين در اي روده

 در الزم بهداشتی اصول رعايت عدم و عمومی

 يبررسی در .(12) اند كرده ذكر نظر مورد هاي بیمارستان

 هاي شهرداري در شاغل كارگران روي بر ديگر توصیفی

 هاي انگل یكل شیوع زانیم بیدگل، و آران كاشان،

 (.1٤) است شده گزارش درصد 2/٠٩ اي روده

 هاي انگل شیوع نییتع منظور به گريد يا عهمطال در

 طبی تشخیص هاي آزمايشگاه كاركنان در اي روده

 یفراوان ،بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه

 شده گزارش درصد ٩/51 روده انگلی هاي آلودگی

 نموده قلمداد انتظار حد از شیب را آن محقق كه است

 كلی شیوع همکاران، و برازش مطالعه (.11) است

 مراكز در شاغل افراد در روده انگلی هاي لودگیآ

 ذكر درصد 3١ حدود را ارومیه شهرستان توانبخشی

 افراد مواجهه میزان پژوهش اين در .(13) است كرده

 افراد شغلی وضعیت مقتضاي به عفونی بالقوه منابع با

 يبرگزار و است شده بیان باال شیوع داليل از يکی

 نحوه مورد در كاركنان يبرا یمتوال یآموزش يها دوره

 جزو ماران،یب درمان و يریشگیپ اقدامات انتقال،

 چنین كنترل و كاهش براي یاساس اقدامات

 انجام قیتحق در است. گرديده عنوان هايی عفونت

 كارگران يرو بر همکاران و شيراندیخ توسط افتهي

 وعیش نییتع منظور به آباد خرم شهر يها يینانوا

 اعالم درصد 2/13 با برابر یوعیش ،يا روده يها انگل
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 و انگل كي به افراد نيا درصد ٠/12 كه است شده

 نيشتریب و اند بوده آلوده انگل دو به گريد درصد ٤/8

 با ایالمبل ايارديژ اختهي تك به مربوط یانگل یفراوان

 و نظارت قیتحق نيا (.3) است بوده درصد ٩/7 وعیش

 يسو از یبهداشت قیدق مقررات و ضوابط اعمال

 و يفرد بهداشت آموزش و بهداشت كارشناسان

 و كنترل جهت در يشنهادیپ يكارها راه از را یاجتماع

 است. كرده اعالم ها عفونت نيا كاهش

 در يا روده يها اختهي تك وعیش ،كنونی یبررس در

 مالحظه قابل و باال یكرم يها عفونت با سهيمقا

 نيا يها افتهي كننده ديیأت زین ریاخ يآمارها باشد. یم

 يكارها راه از یبرخ ديترد یب كه باشد یم مطالعه

 در یانسان يكودها از استفاده عدم رینظ یبهداشت

 يیسزا هب ریثأت تواند یم ،یبهداشت يها آموزش و مزارع

 (.17) باشد داشته عوامل نيا به یآلودگ كاهش در

 اریبس اختالف با یآنتامباكل وعیش حاضر، مطالعه در

 نيباالتر سینیهوم سیستیبالستوس به نسبت زیناچ

 است. داده اختصاص خود به را یانگل یآلودگ وعیش

 نیمحقق ريسا توسط شده انجام مطالعاتبرخی  البته

 انگل نیدوم را یآنتامباكل به یآلودگ كشورمان، در

 (.2٤) اند نموده ذكر عيشا

 عامل كي عنوان هب سینیهوم سیستیبالستوس

 نيتر عيشا یكل آنتامبا از پس لبط فرصت يزا يماریب

 يرو بر كه یمطالعات در یول بوده يا روده انگل

 نیاول عنوان هب ده،يگرد انجام یمنيا نقص با مارانیب

 اگر (.1٩ و 18) است شده گزارش وعیش نظر از انگل

 انگل كي عنوان هب سینیهوم سیستیبالستوس چه

 افراد در خصوص هب و شود یم قلمداد طلب  فرصت

 دينما جاديا یعالئم است ممکن یمنيا نقص چارد

 كه است نيا است نظر مورد مطالعه نيا در آنچه یول

 انگریب طلب فرصت انگل نيا يباال وعیش مشاهده

 لحاظ از خصوص هب نامناسب یبهداشت تیوضع

 ديبا كه است یدنیآشام و یخوراك مواد يها یآلودگ

 (.21) ردیگ قرار توجه مورد

 اختهي تك حاضر مطالعه در عيشا انگل نیسوم

 ١ با برابر یوعیش كه است ایالمبل ايارديژ يزا يماریب

 ١ وعیش است. داده اختصاص خود به را درصد

 ازدحام پر و ریگرمس منطقه نيا در ايارديژ يدرصد

 مراقبت لحاظ از یبهداشت نیمسئول يبرا يخطر زنگ

 یغذائ مواد تدارک و هیته نحوه خصوص در شتریب

 آب منابع البته و جاتيسبز و خام مواد صخصو هب

 .باشد یم منطقه نيا در یدنیآشام

 1/٠ و ٩/5 با بیترت به یبوتچل داموباي و نانا ماكسیاندول

 اند، گرفته قرار پنجم و چهارم يها رتبه در وعیش درصد

 فقدان از زین زا يماریربیغ يها اختهي تك نيا وجود

 وجود وصخص هب مناسب، یبهداشت ياستانداردها

 كند. یم تيحکا یدهان -یمدفوع يها یآلودگ

باريك  روده كوچك سستود كي كه نانا سیمنولپیه

استان با توجه به گزارشات مراكز درمانی   است انسان

می  نظربه در اين منطقه  عيشا نسبتاًبوشهر، انگلی 

 ژهيو منطقه كارگران نیب در سستود نيا وجود و  رسد

 8/1 وعیش ست.ین ذهن از ردو پارس يانرژ ياقتصاد

 يها نهیزم وجود از زین زا يماریب سستود نيا يدرصد

 انگل نيا چرخه يبرقرار يبرا یبهداشت نامناسب

 دارد. تيحکا

 ٩/٤ مطالعه نيا در سپاريکا/دیتیستولیآنتامباه وعیش

 حاضر مطالعه یاصل هدف د.يگرد برآورد درصد

 عدم اي وجود نظر از منطقه یبهداشت تیوضع یابيارز

 يها انگل وعیش و بروز يبرا مناسب يها نهیزم وجود

 سپاريکا/دیتیهستول بیآم مشاهده و است بوده يا روده

 طيشرا به توجه با كه است یتوجه قابل هشدار زین

 طور هب ديبا منطقه بر حاكم یاجتماع و یطیمح مساعد
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 يدرصد 5/٤ وعیش رد.یگ قرار توجه مورد يجد

 يها اختهي تك ريسا كنار در زین یآنتامباهارتمان

 بروز يبرا نهیزم بودن مساعد بر يديیأت زا يماریربیغ

 و يآور جمع در شاغل افراد در يا روده يها یآلودگ

  باشد. یم منطقه نيا در زباله دفن

 كي از شیب به درصد 7/1٤ مطالعه، مورد افراد كل از

 داد نشان يآمار لیتحل و هيتجز بودند. مبتال انگل گونه

 ارتباط روده یانگل یآلودگ با افراد سواد سطح نیب كه

 سطح افزايش با كه صورت نيبد دارد؛ وجود دار یمعن

 ارتباط افت.ي یم كاهش هم عفونت وعیش الت،یتحص

 در یانگل يها یگ آلود زانیم با افراد سواد سطح دار یمعن

 است. شده تاثبا ياديز مطالعات

 شیوع میزان و سیبرر مورد منطقه بین مطالعه نيا در

 شد داده نشان دار معنی ارتباط يا روده يها انگل

 نیب در ترتیب به شیوع نيكمتر و نيشتریب كه يطور هب

 شد. ديده نگهداشت واحد و یتق نخل يشهردار كارگران

 را یمردم يها زباله یتق نخل واحد نکهيا به توجه با

 از یناش تواند یم باال وعیش نيا احتماالً كند یم يآور جمع

 شتریب یآلودگ و یتق نخل در یبهداشت نامناسب تیوضع

 در بهداشت تيرعا عدم اي و منطقه نيا پسماند مواد

 باشد. واحد نيا در شاغل كارگران

 وجود و سکونت محل بین كه داد نشان آماري جينتا

 دارد؛ وجود دار معنی ارتباط افراد یانگل عفونت

 به شیوع میزان اه،خوابگ ساكن افراد در كه صورت نيبد

 و تراكم اصوالً .بود خوابگاهی غیر ساكنین از بیشتر مراتب

 انتقال كننده لیتسه عوامل از یکي تیجمع ازدحام

 در یانگل يها یآلودگ وعیش لذا است، یانگل يها عفونت

 توجه و دقت لزوم تفاوت نيا و باالست معموالً ها خوابگاه

 شود. یم ادآوري را تیجمع پر و یعموم اماكن به شتریب

 نظیر متغیرهايی با روده انگلی یآلودگ بین چه اگر

 همچنین و یتنفس ميعال ،یآبک اسهال ،يیاشتها یب

 ولی نشد دهيد داري معنی رابطه جاتيسبز شستن نحوه

 در یآلودگ شیوع میزان بین توجهی قابل اختالف

 ندهيشو مواد از جاتيسبز يشستشو يبرا كه يافراد

 يبرا یمعمول آب از تنها كه يافراد با دندكر یم استفاده

 شد. مشاهده كردند یم استفاده امر نيا

 انیم ارتباط مطالعه، نيا در شده یبررس موارد گريد از

 رینظ يیرهایمتغ و يا روده یانگل يها عفونت به ابتال

 و یپوست خارش ،ریكه ت،یحساس چه،یپ دل درد، دل

 بین كه داد اننش آماري آنالیز بود. استفراغ و تهوع

 دارد. وجود دار معنی ارتباط رها،یمتغ نيا و عفونت

 مشاهده یانگل يها عفونت اكثر در فوق عالئم

 و عالئم نيا نیب دار یمعن ارتباط وجود و شوند یم

 صحت بر يگريد ديیأت زین شده مشاهده يها عفونت

 .باشد یم حاضر مطالعه

 نیب در يا هرود يها انگل يباال نسبتاً وعیش به توجه با

 دفن و نقل و حمل ،يآور جمع امر در شاغل كارگران

 پارس، انرژي اقتصادي ژهيو منطقه سازمان در زباله

 از شیب ،مختلف ابعاد در یبهداشت مثبت راتییتغ لزوم

 از را نکته اين نبايد اما رسد. می نظر هب يضرور شیپ

 ،يآور جمع امر در شاغل افراد كه داشت دور نظر

 میمستق ارتباط در كه افرادي عنوان به زباله ندف و حمل

 بیشتر احتمال از باشند یم عفونت كانون با مستمر و

 خاص توجه مورد بايست می و بوده برخوردار آلودگی

 گیرند. قرار

 نظر از یدنیآشام آب نیمأت منابع كه شود می پیشنهاد

 قرار مجدد یبررس مورد انتقال خطوط و رهیذخ مخازن

 جاتيسبز لیقب از خام یغذائ مواد عيتوز و هیته و رندیگ

 شاغل افراد رند.یگ قرار كامل نظارت تحت زین ساالد و

نخست  د،يزا مواد افتيباز و نقل و حمل ،يآور جمع در

 خصوص هب مداوم و خاص بهداشتی هاي آموزش تحت

 وسايلو  گیرند قرار شدن آلوده از خود حفاظت مورد در

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

m
j.b

pu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             8 / 11

https://ismj.bpums.ac.ir/article-1-480-en.html


 1931بهمن و اسفند / 6/ شماره  شانزدهمسال                                                                    /طب جنوب                  816

http://bpums.ac.ir 

 و كاله روپوش،ژه  وي هب الزم حفاظتی تجهیزات و

شود. هم چنین نیاز است  هیته آنها يبرامناسب  دستکش

 صیتشخ يبرا الزم شاتيآزما يادوار صورت هبكه 

 موقع به تا ديآ عمل هب نهاآ يبرا روده یانگل يها یآلودگ

  رد.يپذ صورت الزم یدرمان اقدامات انيمبتال براي

 يقدردان و سپاس
 همکاري و شرايط ارسپ يانرژ ياقتصاد ژهيو منطقه

 هاي هزينه و نموده فراهم را پروژه اين اجراي براي الزم

 مراتب محققین كه است نموده مینأت نیز را مربوطه

 دارند. می ابراز وسیله بدين را خود یقدردان و تشکر
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Abstract 

Background Intestinal parasitic infections are of one most important problems in developing countries 

and job is one of the most important factors determining the rate of intestinal parasitic infections. Persons 

who deal with waste elimination and recycling, due to close contact with infectious sources are more 

likely to be infected than others. Because of industrialization, population density and immigrants residing 

in Assaluyeh region , and due to the lack of history of a study for intestinal parasitic infection, the 

prevalence rate of intestinal parasitic infections among workers in the collection, transportation and 

recycling of wastes in the Pars Special Economic Energy Zone was evaluated. 

Material and methods: In a descriptive cross-sectional study, demographic questionaire was completed 

for each person, Stool samples were taken and sample containers  were transferred to parasitology 

research laboratory of university. Samples were examined for intestinal parasites by preparing direct 

smear (wet mount) and formalin-ether sedimentation technique. Data were collected by questionnaire and 

analyzed using SPSS 15.0 software and Chi square test. 

Results: The results showed that 37.3% of samples were infected at least with one intestinal parasite, 

10.7% of samples were infected with more than one parasite. Giardia lamblia (6%) and Entamoeba coli 

(13/4%), showed the highest infection rate among all parasite species. Prevalence rate of intestinal 

parasites in worker from Nakhl-e- Taghi municipality was higher than other region of the study area. 

Conclusion : Job type and duration of contact with infectious source play important roles in determining 

rate of intestinal parasitic infection. Workers involved in collection, transportation and recycling of wastes 

are more at risk of intestinal parasitic infections than others. Therfore, providing personal protective 

equipments and health education in this group can play an important role in community health promotion. 
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