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جمعآوري ،حمل و نقل و بازيافت مواد زايد در منطقه ويژه
اقتصادي انرژي پارس
مرادعلي فوالدوند  1و  ،*9افشين برازش 1و  ،9رحيم طهماسبي

1و4

 1گروه انگلشناسي و ميكروبشناسي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
 1گروه آمار زيستي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
 9مرکز تحقيقات طب گرمسيری و عفوني خليجفارس ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
 4مرکز تحقيقات زيست فناوری دريايي خليجفارس ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
(دريافت مقاله -31/1/13 :پذيرش مقاله)31/4/3 :

چكيده
زمينه :عفونتهای انگلي روده از مهمترين مشكالت بهداشتي کشورهای در حال توسعه ميباشند .نوع شغل افراد از مهمترين متغيرهای تعيين
کننده در ميزان آلودگيهای انگلي روده ميباشد .افرادی که به نحوی با مواد زايد دفعي و بازيافتي سروکار دارند ،بهدليل تماس نزديك با منابع
عفوني در معرض آلودگي بيشتری نسبت به ساير افراد قرار دارند .با توجه به صنعتي بودن ،حضور افراد مهاجر ،تراکم جمعيت در عسلويه و و
نبود سابقهای از مطالعه بيماریهای انگلي روده در اين منطقه ،اين مطالعه ،با هدف بررسي ميزان شيوع آلودگيهای انگلي روده در افراد شاغل
در جمعآوری ،حمل و نقل و بازيافت مواد زايد در منطقه اقتصادی انرژی پارس انجام گرفت.
مواد و روشها :بررسي کنوني مقطعي توصيفي ميباشد و در آن برای هر فرد پرسشنامه حاوی اطالعات جمعيت شناختي تكميل و ظروف
نمونهگيری مدفوع تحويل آنان گرديد .نمونه ها پس از جمعآوری به آزمايشگاه تحقيقاتي انگلشناسي دانشگاه منتقل شد ،برای هر نمونه يك
گسترش مرطوب و همچنين يك الم از رسوب حاصل از روش تغليظ فرمالين – اتر تهيه و مورد بررسي ميكروسكوپيك قرار گرفت .نتايج
يافتهها 93/9 :درصد افراد مورد مطالعه ،حداقل به يكي از انواع انگلهای رودهای آلوده بودند .شايعترين انگلها ،شامل تك ياخته
غيربيماریزای آنتامباکلي با شيوع  19/4درصد و بالستوسيستيس هومينيس فرصتطلب با شيوع  11/3درصد بودند .شيوع تك ياختههای
بيماریزا مثل ژيارديا المبليا و آنتامبا هيستوليتيكا و عفونت سستودی همينولپيس نانا ،بهترتيب  6درصد 0/3 ،درصد و  1/5درصد بود .از کل
افراد مورد مطالعه 10/3 ،درصد به بيش از يك گونه انگل بيماریزا يا غير بيماریزا مبتال بودند.
نتيجهگيری :کارگران شاغل در امر جمعآوری ،حمل و نقل و بازيافت مواد زايد ،بهدليل تداوم تماس با منابع آلودگي بيشتر از ساير افراد در
معرض خطر ابتال به آلودگيهای انگلي روده قرار ميگيرند .تهيه وسايل حفاظتي ،آموزش بهداشت در اين گروه و همچنين آزمايشات دورهای
برای يافتن افراد آلوده و درمان آنها ميتواند نقش مهمي در ارتقای سطح سالمت اين افراد و جامعه ايفاء نمايد.
واژگان کليدی :شيوع ،انگلهای رودهای ،کارگران ،منطقه ويژه پارس
* بوشهر ،گروه انگلشناسی و میکروبشناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
Email: Mfouladvand35@gmail.com

] [ Downloaded from ismj.bpums.ac.ir on 2022-12-07

حاصله با استفاده از نرمافزار  SPSSويرايش  15و آزمون آماری کای دو ،مورد آناليز قرار گرفت.

فوالدوند و همكاران

بيماریهای انگلي روده در منطقه ويژه پارس803 /

مقدمه

اساسی در فراوانی انگلهاي رودهاي به حساب

انگلها دسته بزرگی از موجودات زنده هستند كه

میآيند ،بنا بر يافته هاي اين بررسی 31/8 ،درصد

جهت حفظ بقاء و تغذيه خود به میزبان مناسب نیاز

افراد مورد مطالعه به يك يا چند انگل رودهاي آلوده

دارند .انسان از زمانیكه خود را شناخته با انگلهاي

بودهاند (.)5

مختلف در تماس بوده و بهنظر میرسد خطرات آن
را میشناخته است (.)1

در ايران میزان شیوع آلودگیهاي انگلی روده بسته
به شرايط متفاوت جغرافیايی ،فرهنگی و عادات

تقريباً هیچ نقطهاي از دنیا را نمیتوان يافت كه

غذايی ،در مناطق مختلف از اختالف قابل مالحظهاي

گرفتار چند نوع از بیماريهاي انگلی نباشد.

برخوردار است .همچنین متغیرهايی نظیر سن ،جنس،

كشورهاي آفريقايی و آسیايی بیش از ساير نقاط دنیا

تحصیالت و نوع شغل نیز تأثیر بهسزايی در شیوع

گرفتار اين دسته از بیماريهاي ناتوانكننده هستند

اين آلودگیها دارند ( ١و .)7

( .)2بنا بر برآوردهاي سازمان بهداشت جهانی در

نوع شغل و ماهیت پر خطر برخی مشاغل از

سال  ،1٩٩١يك میلیارد و چهارصد میلیون نفر از

مهمترين متغیرهاي تعیین كنندهي میزان آلودگی به

مردم جهان حداقل به يك انگل مبتال بودهاند و

انگلهاي رودهاي ،میباشند .كاركنان درگیر با مواد

تخمین زده شده است كه  1درصد از جمعیت جهان

زايد دفعی و بازيافتی در معرض آلودگی بیشتري

به آمیبیازيس مبتال بوده و عامل حدود  ٠٤تا 11٤

نسبت به ساير افراد قرار دارند زيرا در تماس بسیار

هزار مرگ ساالنه باشد .همچنین برآورد شده است

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

كه حدود  2٤٤میلیون نفر از جمعیت جهان به

گرفته در سال  138١بر روي كارگران شهرداري شهر

بیماري ژيارديازيس مبتال باشند (.)3

اصفهان نشان داد كه  2١/٠درصد از جمعیت مطالعه

در كشور ما از ديرباز مسئله انگلها مورد توجه مردم

شده حداقل به يك نوع انگل بیماريزاي دستگاه

و مسئولین بهداشتی بوده است و هم اكنون نیز

گوارش آلوده بودهاند (.)٩

بیماريهاي انگلی در جامعه ما از مسائل مهم

در يك مطالعهي توصیفی در سال  1377بر روي

بهداشتی به شمار می روند (.)3
روده يکی از مهمترين مشکالت بهداشتی-درمانی

رودهاي  ٠٩/2درصد برآورد شده است (.)1٤
در مطالعهاي كه بهمنظور تعیین شیوع انگلهاي

كشورهاي در حال توسعه میباشند ( .)٠در مطالعهاي

رودهاي در كاركنان آزمايشگاههاي تشخیص طبی

كه در سال  2٤٤٠در شهر آيدين ( )Aydinتركیه

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی صورت پذيرفت،

جهت شناسايی عوامل زيست محیطی ،فرهنگی،

فراوانی اين انگلها حدود  52درصد برآورد گرديده

اجتماعی و رفتارهاي عادتی دخیل در بیماريهاي

است (.)11

انگلی صورت گرفت نشان داده شد كه وضعیت

مطالعه انجام شده در كاركنان واحدهاي خدمات

اجتماعی اقتصادي اشخاص بهعنوان فاكتورهاي

تغذيه مراكز پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،
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در میان انواع انگلهاي انسانی ،آلودگیهاي انگلی

كارگران شهرداريهاي كاشان شیوع كلی انگلهاي

سال شانزدهم  /شماره  /6بهمن و اسفند 1931

/ 810طب جنوب

شیوعی برابر با  55/3درصدي از نظر آلودگیهاي

مواد و روشها

انگلی روده را گزارش نموده است (.)12

اين مطالعهي توصیفی از نوع مقطعی میباشد كه در

بررسی ديگر در سال  138١توسط برازش و

آن انتخاب افراد مورد مطالعه بهروش سرشماري

همکاران ،شیوع كلی آلودگی هاي انگلی روده در

ساده بود؛ بدينگونه كه تمامی  217نفر افراد

افراد شاغل در مراكز توانبخشی شهرستان ارومیه

دستاندركار جمعآوري ،حمل و نقل و بازيافت

حدود  3١درصد تعیین گرديده است (.)13

زباله در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس مورد

مطالعه اي توسط خیرانديش و همکاران در سال

مطالعه قرار گرفتند.

 ،138٤بر روي كارگران نانوايی هاي شهر خرم آباد

پس از هماهنگیهاي الزم با بخشهاي مختلف

صورت گرفت  .در اين پ ژوهش ،شیوع انگل هاي

سازمان منطقه ويژه و همچنین شهرداريهاي

روده اي  13/2درصد گزارش گردي د كه 12/٠

شهرهاي عسلويه و نخلتقی و كسب مجوزهاي الزم،

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

به محل كار افراد مورد مطالعه مراجعه شد .بهمنظور

انگل آلوده بودند (.)3

روشن ساختن جنبههاي عمومی بیماريهاي انگلی و

به منظور مديريت و برنامه ريزي براي كنترل و

اهمیت نمونهگیري صحیح و بهداشتی ،با افراد

پیشگیري از بیماري هاي انگلی روده ،گاه شاهد

مصاحبه بهعمل آمد و پس از جلب رضايت آنها

ظاهراً كم اهمیت نیز جلوه می نمايد ،میزان شیوع

اطالعات جمعیت شناختی ،نشانههاي گوارشی،

بسیاري از اي ن بیماري ها كاهش يافته و الگوي

تنفسی و پوستی تکمیل شد.

انتشار آن نیز در بی ن جمعیت دچار تغییرا ت كلی

سپس ،ظروف درب پیچدار مخصوص نمونهگیري

م ی شود .بنابراين بیماريابی و درمان آلودگی هاي

مدفوع ،با درج مشخصات كامل ،تحويل افراد شد.

انگلی در افرادي كه در تماس مستقیم و مداوم با

روز بعد نمونهها جمعآوري و بالفاصله ،در شرايط

منبع آلوده كننده هستند ،سبب كاهش آلودگی و

كامالً استاندارد و در كوتاهترين زمان ،به آزمايشگاه

كنترل اين بیماري ها می گردد و نقش به سزايی در

تحقیقاتی انگلشناسی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

ارتقاء سطح سالمت جامعه دارد (.)٩

منتقل و آزمايشات مربوطه بر روي نمونهها آغاز شد.

به دلیل حضور كارگران بسیاري از مناطق مختلف

ابتدا الم مرطوب ( )Wet mountاز نمونهها تهیه و

كشور و نیز ديگر كشورها در منطقه اقتصادي

بهصورت میکروسکوپی مورد بررسی اولیه قرار

انرژي پارس و صنعتی بودن منطقه و از آنجائی كه

گرفت .سپس جهت باال بردن دقت آزمايشات و طبق

تا كنون بررسی در خصوص آلودگی هاي انگلی

دستورالعمل توصیه شده سازمان بهداشت جهانی با

روده در اي ن منطق ه صورت نگرفته است  ،مطالعه

استفاده

اتر

حاضر طراحی و اجراء گرديد تا بستر مناسبی براي

( )Formalin – Ether concentrationو افزودن

از

روش

تغلیظ

فرمالین-

اتخاذ تدابیر الزم جهت پیشگیري و كنترل اين

لوگل به رسوب حاصله ،تحت بررسی میکروسکوپی

آلودگی ها فراهم گردد.

قرار گرفتند ( .)1٠بهطور خالصه ،ابتدا سوسپانسیون
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هستی م كه با تغییر و يا حذف يك عامل محیطی كه

جهت مشاركت در انجام طرح ،پرسشنامه حاوي

بيماریهای انگلي روده در منطقه ويژه پارس811 /

فوالدوند و همكاران

مدفوع در  1PBSاز صافی عبور داده میشد و سپس

جدول  )1توزيع فراواني انگلهای رودهای در بين کارگران

 7میلیلیتر از سوسپانسیون صاف شده در لوله

جمعآوری ،حمل و دفن زباله
نوع انگل

سانتريفوژ ته گرد ريخته شده و پس از اضافه كردن 3
میلیلیتر دياتیلاتر به لوله و با گذاشتن درپوش
مربوطه به شدت تکان داده میشد تا محتوي لوله به
خوبی مخلوط گردد .سپس لولهها در سانتريفوژ قرار
داده شده و در دور  2٤٤٤بهمدت  2دقیقه سانتريفوژ
میشدند .پس از پايان سانتريفوژ ،چهار اليه در
لولهها تشکیل میگرديد ،به آرامی و بهوسیله میله
فلزي اليهها از جدار لوله جدا شده و محتويات لوله
خالی و از رسوب جمعآوري شده در ته لوله
گسترش مرطوب تهیه و با افزودن مقداري لوگل در
زير میکروسکوپ نوري مورد بررسی قرار میگرفت
(.)1٠

پس

از

جمعآوري

دادهها،

يافتههاي

آزمايشگاهی و اطالعات پرسشنامهاي با استفاده از
آزمون هاي آماري كاي دو توسط نرمافزار SPSS

 USA Il Chicago SPSS Incويرايش 18
مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت.

درصد

فراواني

آنتامبا كلی

١/٩

15

بالستوسیستیس هومینیس

١/٩

15

ژيارديا المبلیا

2/8

١

اندولیماكس نانا

5/٩

13

يدوآمبا بوتچلی

1/3

3

همینولپیس نانا

1/8

٠

آنتامبا هیستولیتیکا/ديسپار

٤/5

1

آنتامبا هارتمانی

٤/5

1

بالستوسیستیس و يدوآمبا

٤/٩

2

بالستوسیستیس و اندولیماكس

٤/٩

2

بالستوسیستیس و ژيارديا

1/٠

3

بالستوسیستیس و آنتامبا كلی

1/٠

3

بالستوسیستیس وآنتامبا كلی واندولیماكس

1/٠

3

آنتامبا كلی و ژيارديا

1/٠

3

آنتامبا كلی و اندولیماكس

٤/٩

2

آنتامبا كلی و يدوآمبا بوتچلی

1/٠

3

ژيارديا و يدوآمبا بوتچلی

٤/5

1

آنتامبا هیستولیتیکا/ديسپار و اندولیماكس

٤/5

1

همچنین شیوع تك ياختههاي بیماريزا مثل ژيارديا المبلیا

٠

و آنتامبا هیستولیتیکا 5و عفونت سستودي همینولپیس نانا،١
در اين بررسی بهترتیب  ١درصد ٤/٩ ،درصد و  1/8درصد

يافتهها
در اين مطالعه كلیه كارگران شاغل در بخشهاي
جمعآوري و دفع زباله بوده به استثناي  3نفر زن (1/5
درصد) بقیه مرد كه تعداد آنها  21٠نفر ( ٩8/5درصد)
بودند .از نظر سنی متوسط سن افراد  33/١٩با انحراف

بود (جدول  .)1از كل افراد مورد مطالعه 1٤/7 ،درصد به
بیش از يك گونه انگل بیماريزا يا غیربیماريزا مبتال
بودند .از تمام افراد مورد مطالعه 37/3 ،درصد به انگلهاي
رودهاي بیماريزا و غیربیماريزا مبتال بودند (جدول .)2
جدول  )1توزيع فراواني عفونتهای انگلي روده در کارگران
جمعآوری ،حمل و دفن زباله به تفكيك سطح سواد

شايعترين انگلهاي تشخیص داده شده در افراد مورد

مرکز

مطالعه ،تك ياخته غیر بیماريزاي آنتامباكلی 2با شیوع
 13/٠درصد و بالستوسیستیس هومینیس 3فرصتطلب
با شیوع  12/٩بودند (( )P<٤/٤٤1جدول .)1

مثبت

کل

منفي

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

بیسواد

٠5

١5/2

2٠

3٠/8

١٩

1٤٤

كمسواد

32

27/١

8٠

72/٠

11١

1٤٤

متوسط

٠

12/5

28

87/5

32

1٤٤

كل

81

37/3

13١

١2/7

217

1٤٤

1

4

2

5

Phosphate Buffer Saline
Entamoeba coli
3
Blastocystis hominis

Giardia lamblia
Entamoeba histolytica
6
Heminolepis nana
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معیار  12/1١سال در محدوده سنی  1١تا  ١٠بودند.
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شاخص

سال شانزدهم  /شماره  /6بهمن و اسفند 1931

/ 811طب جنوب

 ١5/2درصد از افراد آلوده بیسواد 27/١ ،درصد كمسواد

موارد بررسی شده ،وجود عاليم بالینی نظیر دلدرد ،دل

و  12/5درصد آنها داراي سواد متوسطه بودند (جدول

پیچه ،حساسیت ،كهیر ،خارش پوستی و تهوع و استفراغ

 .)2بیشترين و كمترين شیوع آلودگی بهترتیب در بین

در بین افراد مورد مطالعه بود كه به تفکیك انواع

كارگران شهرداري نخل تقی ( 72/7درصد) و نگهداشت

انگلهاي گزارش شده و مقايسه شیوع آلودگی (اعم از

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

بیماريزا و غیر بیماريزا) در هر يك از سطوح عاليم در

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

جداول  3و  ٠آمده است.

درصد آنان در منزل شخصی سکونت داشتند .از ديگر
جدول  )9توزيع فراواني انگلهای رودهای در بين کارگران جمعآوری ،حمل و دفن زباله
به تفكيك مكان
مثبت

مرکز

کل

منفي

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

7

15/١

38

8٠/٠

٠5

1٤٤

خدمات (كمپها)

٩

32/1

1٩

١7/٩

28

1٤٤

خدمات (شهري و بیدخون)

8

25/8

23

7٠/2

31

1٤٤

خدمات (سیم تريل ،تنظیفات ،لندفیل)

5

1٩/2

21

8٤/8

31

1٤٤

شهرداري نخل تقی

32

72/7

12

27/3

٠٠

1٤٤

شهرداري عسلويه

2٤

٠١/5

23

53/5

٠3

1٤٤

كل

81

37/3

13١

١2/7

217

1٤٤

نگهداشت (مركزي ،آموزش ،رستوران ،بهداري)

P.value

P<٤/٤٤1

جدول  )4شيوع کلي عفونتهای انگلي روده در کارگران جمعآوری ،حمل و دفن زباله بر حسب متغيرهای موثر
آلودگي انگلي

متغيرها
مثبت

محل سکونت
دل درد
بی اشتهايی

تهوع و استفراغ
نحوه شستن سبزيجات
عاليم تنفسی
حساسیت كهیر و خارش پوستی
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تعداد

درصد

تعداد

درصد

خوابگاه

٠٩

٠7/1

55

52/٩

منزل

17

1٩/8

١٩

8٤/2

دارد

21

5٤

21

5٤

ندارد

٠3

2٩/5

1٤3

7٤/5

دارد

8

38/1

13

١1/٩

ندارد

58

3٠/3

111

١5/7

دارد

١

31/١

13

١8/٠

ندارد

58

3٠/3

111

١8/٠

دارد

٩

١٤

١

٠٤

ندارد

55

31/8

118

١8/2

با مواد شوينده

8

21/1

3٤

78/٩

با آّب معمولی

13

3٤/2

3٤

١٩/8

دارد

18

٠2/٩

2٠

57/1

ندارد

٠8

32/٠

1٤٤

١7/١

دارد

12

١٤

8

٠٤

ندارد

53

31/٠

11١

١8/١

<٤/٤5
<٤/٤5
٤/٠2
٤/51
<٤/٤5

٤/2٠
٤/1٠
<٤/٤5
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اسهال آبکی

منفي

P.value

فوالدوند و همكاران

بيماریهای انگلي روده در منطقه ويژه پارس819 /

بحث

داليل تأثیرگذار و تعیین كننده در شیوع آلودگیهاي

بیماريهاي انگلی از مهمترين مشکالت بهداشتی ـ

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

درمانی كشورهاي در حال توسعه میباشند ( .)٠اقتصاد

بررسی انجام شده در كاركنان واحدهاي خدمات تغذيه

ضعیف اين دسته از كشورها زير بار عواملی مانند

مراكز پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شیوع كلی

جمعیت زياد ،شرايط آب و هوايی ،كمبود تسهیالت

آلودگیهاي انگلی رودهاي 55/3 ،درصد را گزارش

بهداشتی و همچنین هزينه سنگین تشخیص و درمان

كرده است كه علت وفور قابل مالحظه تك ياختههاي

بیماريهاي مختلف از جمله بیماريهاي انگلی روده
قرار دارند ( .)15در مطالعات صورت گرفته در نقاط
مختلف ايران ،اين نوع آلودگیها را مهم و قابل توجه

رودهاي در اين بررسی را پايین بودن سطح بهداشت
عمومی و عدم رعايت اصول بهداشتی الزم در
بیمارستانهاي مورد نظر ذكر كردهاند ( .)12در يبررسی

ذكر كردهاند ( .)1١باال بودن شیوع در مناطق مختلف

توصیفی ديگر بر روي كارگران شاغل در شهرداريهاي

كشورمان ،عالوه بر امکان سرايت بیماري به افراد

كاشان ،آران و بیدگل ،میزان شیوع كلی انگلهاي

ديگر ،نشانگر پايین بودن سطح بهداشت در اين مناطق

رودهاي  ٠٩/2درصد گزارش شده است (.)1٤

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

در مطالعهاي ديگر بهمنظور تعیین شیوع انگلهاي

يکی از مهمترين متغیرهاي تعیین كننده میزان آلودگی

رودهاي در كاركنان آزمايشگاههاي تشخیص طبی

به انگلهاي رودهاي میباشد .كاركنان درگیر با مواد

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،فراوانی

زبالهاي و افرادي كه بهنحوي با مواد زايد دفعی و

آلودگیهاي انگلی روده  51/٩درصد گزارش شده

بازيافتی سروكار دارند ،بهدلیل تماس بسیار نزديك و

است كه محقق آن را بیش از حد انتظار قلمداد نموده

مستمر با منابع عفونی در معرض آلودگی بیشتري

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

نسبت به ساير افراد قرار دارند (.)8

آلودگیهاي انگلی روده در افراد شاغل در مراكز

میزان آلودگی به انگلهاي بیماريزا و غیر بیماريزاي

توانبخشی شهرستان ارومیه را حدود  3١درصد ذكر

رودهاي در بررسی كنونی  37/3درصد محاسبه شد كه

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

نسبتاً قابل مالحظه میباشد و بیانگر اين واقعیت است

با منابع بالقوه عفونی به مقتضاي وضعیت شغلی افراد

كه سطح بهداشت عمومی و فردي بهويژه براي افراد

يکی از داليل شیوع باال بیان شده است و برگزاري

بر روي كارگران ساير مشاغل صورت گرفته ،اگر چه
نتايج متفاوتی اعالم شده ولی تا حدود زيادي همین

انتقال ،اقدامات پیشگیري و درمان بیماران ،جزو
اقدامات اساسی براي كاهش و كنترل چنین

معنا را يادآور میشوند .تحقیق انجام شده در كارگران

عفونتهايی عنوان گرديده است .در تحقیق انجام

شهرداري شهر اصفهان ،شیوع كلی آلودگیهاي انگلی

يافته توسط خیرانديش و همکاران بر روي كارگران

را  2١/٠درصد برآورد كرده است و متغیرهايی چون

نانوايیهاي شهر خرمآباد بهمنظور تعیین شیوع

ماهیت شغلی و تداوم تماس افراد با منبع آلودگی را از

انگلهاي رودهاي ،شیوعی برابر با  13/2درصد اعالم
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در معرض خطر پائین میباشد .در مطالعات ديگري كه

دورههاي آموزشی متوالی براي كاركنان در مورد نحوه

سال شانزدهم  /شماره  /6بهمن و اسفند 1931

/ 814طب جنوب

شده است كه  12/٠درصد اين افراد به يك انگل و

وضعیت بهداشتی نامناسب بهخصوص از لحاظ

 ٤/8درصد ديگر به دو انگل آلوده بودهاند و بیشترين

آلودگیهاي مواد خوراكی و آشامیدنی است كه بايد

فراوانی انگلی مربوط به تكياخته ژيارديا المبلیا با

مورد توجه قرار گیرد (.)21

شیوع  7/٩درصد بوده است ( .)3اين تحقیق نظارت و

سومین انگل شايع در مطالعه حاضر تك ياخته

اعمال ضوابط و مقررات دقیق بهداشتی از سوي

بیماريزاي ژيارديا المبلیا است كه شیوعی برابر با ١

كارشناسان بهداشت و آموزش بهداشت فردي و

درصد را به خود اختصاص داده است .شیوع ١

اجتماعی را از راهكارهاي پیشنهادي در جهت كنترل و

درصدي ژيارديا در اين منطقه گرمسیر و پر ازدحام

كاهش اين عفونتها اعالم كرده است.

زنگ خطري براي مسئولین بهداشتی از لحاظ مراقبت

در بررسی كنونی ،شیوع تك ياختههاي رودهاي در

بیشتر در خصوص نحوه تهیه و تدارک مواد غذائی

مقايسه با عفونتهاي كرمی باال و قابل مالحظه

بهخصوص مواد خام و سبزيجات و البته منابع آب

میباشد .آمارهاي اخیر نیز تأيید كننده يافتههاي اين

آشامیدنی در اين منطقه میباشد.

مطالعه میباشد كه بیترديد برخی از راهكارهاي

اندولیماكسنانا و يداموبابوتچلی بهترتیب با  5/٩و ٠/1

بهداشتی نظیر عدم استفاده از كودهاي انسانی در

درصد شیوع در رتبههاي چهارم و پنجم قرار گرفتهاند،

مزارع و آموزشهاي بهداشتی ،میتواند تأثیر بهسزايی

وجود اين تك ياختههاي غیربیماريزا نیز از فقدان

در كاهش آلودگی به اين عوامل داشته باشد (.)17

استانداردهاي بهداشتی مناسب ،بهخصوص وجود

در مطالعه حاضر ،شیوع آنتامباكلی با اختالف بسیار

آلودگیهاي مدفوعی -دهانی حکايت میكند.

ناچیز نسبت به بالستوسیستیس هومینیس باالترين

هیمنولپیس نانا كه يك سستود كوچك روده باريك

شیوع آلودگی انگلی را به خود اختصاص داده است.

انسان است با توجه به گزارشات مراكز درمانی استان

البته برخی مطالعات انجام شده توسط ساير محققین

بوشهر ،انگلی نسبتاً شايع در اين منطقه به نظر می

در كشورمان ،آلودگی به آنتامباكلی را دومین انگل

رسد و وجود اين سستود در بین كارگران منطقه ويژه

شايع ذكر نمودهاند (.)2٤

اقتصادي انرژي پارس دور از ذهن نیست .شیوع 1/8

بالستوسیستیس

هومینیس

بیماريزاي فرصت طلب پس از آنتامبا كلی شايعترين

نامناسب بهداشتی براي برقراري چرخه اين انگل

انگل رودهاي بوده ولی در مطالعاتی كه بر روي

حکايت دارد.

بیماران با نقص ايمنی انجام گرديده ،بهعنوان اولین

شیوع آنتامباهیستولیتیکا/ديسپار در اين مطالعه ٤/٩

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

درصد برآورد گرديد .هدف اصلی مطالعه حاضر

چه بالستوسیستیس هومینیس بهعنوان يك انگل

ارزيابی وضعیت بهداشتی منطقه از نظر وجود يا عدم

فرصت طلب قلمداد میشود و بهخصوص در افراد

وجود زمینههاي مناسب براي بروز و شیوع انگلهاي

دچار نقص ايمنی ممکن است عالئمی ايجاد نمايد

رودهاي بوده است و مشاهده آمیب هستولیتیکا/ديسپار

ولی آنچه در اين مطالعه مورد نظر است اين است كه

نیز هشدار قابل توجهی است كه با توجه به شرايط

مشاهده شیوع باالي اين انگل فرصت طلب بیانگر

مساعد محیطی و اجتماعی حاكم بر منطقه بايد بهطور
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يك
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عامل

درصدي اين سستود بیماريزا نیز از وجود زمینههاي

فوالدوند و همكاران

بيماریهای انگلي روده در منطقه ويژه پارس818 /

آنتامباهارتمانی نیز در كنار ساير تك ياختههاي

اختالف قابل توجهی بین میزان شیوع آلودگی در

غیربیماريزا تأيیدي بر مساعد بودن زمینه براي بروز

افرادي كه براي شستشوي سبزيجات از مواد شوينده

آلودگیهاي رودهاي در افراد شاغل در جمعآوري و

استفاده میكردند با افرادي كه تنها از آب معمولی براي

دفن زباله در اين منطقه میباشد.

اين امر استفاده میكردند مشاهده شد.

از كل افراد مورد مطالعه 1٤/7 ،درصد به بیش از يك

از ديگر موارد بررسی شده در اين مطالعه ،ارتباط میان

گونه انگل مبتال بودند .تجزيه و تحلیل آماري نشان داد

ابتال به عفونتهاي انگلی رودهاي و متغیرهايی نظیر

كه بین سطح سواد افراد با آلودگی انگلی روده ارتباط

دل درد ،دل پیچه ،حساسیت ،كهیر ،خارش پوستی و

معنیدار وجود دارد؛ بدينصورت كه با افزايش سطح

تهوع و استفراغ بود .آنالیز آماري نشان داد كه بین

تحصیالت ،شیوع عفونت هم كاهش میيافت .ارتباط

عفونت و اين متغیرها ،ارتباط معنیدار وجود دارد.

معنیدار سطح سواد افراد با میزان آلودگیهاي انگلی در

عالئم فوق در اكثر عفونتهاي انگلی مشاهده

مطالعات زيادي اثبات شده است.

میشوند و وجود ارتباط معنیدار بین اين عالئم و

در اين مطالعه بین منطقه مورد بررسی و میزان شیوع

عفونتهاي مشاهده شده نیز تأيید ديگري بر صحت

انگلهاي رودهاي ارتباط معنیدار نشان داده شد

مطالعه حاضر میباشد.

بهطوريكه بیشترين و كمترين شیوع بهترتیب در بین

با توجه به شیوع نسبتاً باالي انگلهاي رودهاي در بین

كارگران شهرداري نخل تقی و واحد نگهداشت ديده شد.

كارگران شاغل در امر جمعآوري ،حمل و نقل و دفن

با توجه به اينکه واحد نخل تقی زبالههاي مردمی را

زباله در سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس،

جمعآوري میكند احتماالً اين شیوع باال میتواند ناشی از

لزوم تغییرات مثبت بهداشتی در ابعاد مختلف ،بیش از

وضعیت نامناسب بهداشتی در نخل تقی و آلودگی بیشتر

پیش ضروري بهنظر میرسد .اما نبايد اين نکته را از

مواد پسماند اين منطقه و يا عدم رعايت بهداشت در

نظر دور داشت كه افراد شاغل در امر جمعآوري،

كارگران شاغل در اين واحد باشد.

حمل و دفن زباله بهعنوان افرادي كه در ارتباط مستقیم

نتايج آماري نشان داد كه بین محل سکونت و وجود

و مستمر با كانون عفونت میباشند از احتمال بیشتر

عفونت انگلی افراد ارتباط معنیدار وجود دارد؛

آلودگی برخوردار بوده و میبايست مورد توجه خاص

بدينصورت كه در افراد ساكن خوابگاه ،میزان شیوع به

قرار گیرند.

مراتب بیشتر از ساكنین غیر خوابگاهی بود .اصوالً تراكم و

پیشنهاد میشود كه منابع تأمین آب آشامیدنی از نظر

ازدحام جمعیت يکی از عوامل تسهیل كننده انتقال

مخازن ذخیره و خطوط انتقال مورد بررسی مجدد قرار

عفونتهاي انگلی است ،لذا شیوع آلودگیهاي انگلی در

گیرند و تهیه و توزيع مواد غذائی خام از قبیل سبزيجات

خوابگاهها معموالً باالست و اين تفاوت لزوم دقت و توجه

و ساالد نیز تحت نظارت كامل قرار گیرند .افراد شاغل

بیشتر به اماكن عمومی و پر جمعیت را يادآور میشود.

در جمعآوري ،حمل و نقل و بازيافت مواد زايد ،نخست

اگر چه بین آلودگی انگلی روده با متغیرهايی نظیر

تحت آموزشهاي بهداشتی خاص و مداوم بهخصوص

بیاشتهايی ،اسهال آبکی ،عاليم تنفسی و همچنین

در مورد حفاظت خود از آلوده شدن قرار گیرند و وسايل
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نحوه شستن سبزيجات رابطه معنیداري ديده نشد ولی

1931  بهمن و اسفند/6  شماره/ سال شانزدهم

طب جنوب/ 816

سپاس و قدرداني

 كاله و،و تجهیزات حفاظتی الزم بهويژه روپوش

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس شرايط و همکاري

 هم چنین نیاز است.دستکش مناسب براي آنها تهیه شود

الزم براي اجراي اين پروژه را فراهم نموده و هزينههاي

كه بهصورت ادواري آزمايشات الزم براي تشخیص

مربوطه را نیز تأمین نموده است كه محققین مراتب

آلودگیهاي انگلی روده براي آنها بهعمل آيد تا به موقع

.تشکر و قدردانی خود را بدينوسیله ابراز میدارند

.براي مبتاليان اقدامات درمانی الزم صورت پذيرد
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Abstract
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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.
Key words: Prevalence, Intestinal Parasites, Workers, Pars Special Economic Energy zone
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