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Background & Objectives: Intestinal parasites are of the most important
infections and health problems throughout the world, especially in the developing
countries. The mentally retarded are at high risk for this type of parasitic infections.
Thus, this study aimed to investigate the prevalence of intestinal parasites in the
mentally retarded patients.
Materials & Methods: This cross-sectional, descriptive study was performed on
feces samples of 97 mentally retarded patients staying in Lamook rehabilitation
center in Qaemshahr, Iran, 2015. The samples were tested through the direct smear
method and simple-flotation by saturated solution of sodium chloride (or the Willis
method).
Results: All the patients were male and with mean age of 35 years. Our results
indicated that five (5.15%) of the participants were infected by intestinal parasites.
Trichuris trichiura in one, Entamoeba coli in two (nonpathogenic protozoa), and
Blastocystis hominis (nonpathogenic) in two cases were observed.
Conclusion: The pervalance rate of intestinal parasitic infections in this center was
relatively low, indicating the statisfactory health status and proper supervision of
the authorities of this center in this regard. Given the dangers posed by intestinal
parasitic infections to mentally retarded patients, prevention and management of
these infections is underscored.
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سابقه و هدف :آلودگی به انگل های رودهای از مهمترین بیماریهای عفونی و از مشکالت
بهداشتی تمام جوامع بهویژه در کشورهای در حال توسعه میباشد .معلولین ذهنی یکی از
گروههای در معرض خطر برای آلودگی با این عفونتها میباشند .به همین دلیل این مطالعه
بهمنظور تعیین شیوع انگل های روده ای در معلولین ذهنی مرکز لموک قائمشهر در استان
مازندران صورت گرفت.
مواد و روشها :این مطالعه بهصورت توصیفی-مقطعی بر روی نمونه مدفوع  97نفر از افراد
حاضر در مرکز نگهداری از معلولین ذهنی لموک قائمشهر در سال  1393انجام شد .نمونههای
مدفوع پس از جمعآوری با دو روش الم مستقیم و شناورسازی با آب نمک اشباع (فلوتاسیون
یا ویلیس) مورد بررسی قرار گرفتند.
یافتهها :نتایج این مطالعه نشان داد که از مجموع نمونه های بهدست آمده از معلولین ذهنی این
مرکز که همگی آنها از مردان با میانگین سنی  35سال بودند 5 ،نفر ( 5/15درصد) به انواع
انگلهای رودهای آلودگی داشتند؛ بهطوری که یک نفر به کرم تریکوریس تریکوریا (Trichuris
 ،)trichiuraدو نفر به تکیاخته غیربیماریزای بالستوسیستیس هومینیس (Blastocystis
 )hominisو دو نفر به تکیاخته غیربیماری زای انتاموبا کلی ( )Entamoeba coliآلوده بودند.
نتیجهگیری :بهعلت اهمیت بیماریهای انگلی در افراد ناتوان ذهنی ،کنترل و پیشگیری از این
عفونتها تأکید میشود .با توجه به نتایج بهدست آمده از این مطالعه ،آلودگی در این مرکز
نسبت ًا پایین بوده که نشان از وضعیت مطلوب بهداشتی این افراد از لحاظ عفونت های انگلی
روده ای و نظارت مناسب مسئولین در این خصوص می باشد.
واژههای کلیدی :تریکوریس تریکوریا ،عفونت ،معلولین ذهنی
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یکی از معیارهای سالمتی و بهداشت هر جامعه ،وضعیت

ابتال به عفونتهای انگلی بهخصوص انگلهای رودهای
میباشد ( .)1،2طبق گزارشات موجود ،حدود دو سوم

جمعیت جهان به نوعی از انگلهای روده ای مبتال هستند که
ژیاردیا ( )Giardiaو آسکاریس ( )Ascarisدارای بیشترین

آلودگی میباشند ( .)2،3عفونتهای انگلی بهویژه در بچهها
میتواند باعث ایجادکاهش یادگیری ،سوءتغذیه ،کمخونی و

عدم رشد جسمانی گردد ( .)2بر اساس آمار سال 1995

سازمان جهانی بهداشت ،تکیاخته انتاموبا هیستولیتیکا

( )Entamoeba histolyticaصد هزار مرگ و میر به همراه

داشته است ( .)4انگلهای کرمی نیز می توانند عوارض

خطرناکی ایجاد کنند؛ بهعنوان مثال مواردی از انسداد
روده ،تورم کبد ،کله سیستیت ،فلج ایلئوم ،عوارض ریوی
و کلیوی ناشی از استرونژیلوئیدیازیس و آبسه خارج رودهای
ناشی از اکسیوریازیس گزارش شده است ( .)5در شمال ایران

بهدلیل موقعیت جغرافیایی ،خصوصیات زیستی و فرهنگی
مردم ،آب و هوا ،رطوبت و تراکم جمعیت شرایط مناسبی
برای انتقال و انتشار انگلهای رودهای وجود دارد (.)2،6
شهرستان قائم شهر با توجه به واقع بودن در شمال ایران

و موقعیت جغرافیایی اش و وجود رطوبت باال ،بستر مناسبی
برای فعالیت انگل های روده ای میباشد .آلودگی انگلی در

اماکنی مثل مهدکودکها ،سربازخانهها ،خوابگاهها و مراکز
توانبخشی بهطور چشمگیری افزایش می یابد که البته مراکز
توانبخشی دارای شرایط خاصی میباشند؛ چون افراد تحت

پوشش این مراکز عالوه بر حضور مداوم کنار هم ،سالمت
جسم و روان پایینتری دارند و مسائل بهداشتی نیز در آنها

بهطور کامل رعایت نمیشود (.)2،7

بهدلیل دشواری در نمونهگیری از معلوالن ذهنی و

بیماران روانی خاص ،مطالعات چندانی بر روی این دسته از
افراد صورت نگرفته است ( .)8،9با توجه به اهمیت عفونتهای

انگلی رودهای در افراد ناتوان ذهنی ،هدف از انجام مطالعه
حاضر بررسی انگل های روده ای در مرکز معلولین ذهنی

آن ،گامی جهت ارتقای سالمت و کیفیت زندگی این افراد

برداشته شود.

مواد و روش ها

این پژوهش بهصورت توصیفی-مقطعی بر روی کلیه

افراد تحت پوشش مرکز نگهداری معلولین لموک قائمشهر

در سال  1393انجام شد .در این مرکز  107نفر در  5اتاق
و تحت نظارت هر روزه پزشک و پرستار نگهداری می شدند.

 10نفر نیز بهعلت ندادن نمونه از مطالعه حذف شدند.

نمونههای مدفوع از افراد تحت پوشش این مرکز گرفته و
به آزمایشگاه منتقل شدند .در بررسیهای آزمایشگاهی ابتدا

نمونهها با استفاده از روش الم مستقیم و با کمک لوگل و
سرم فیزیولوژی مورد بررسی قرار گرفتند .همچنین از روش
شناورسازی با محلول آب نمک اشباع (فلوتاسیون یا ویلیس)

نیز استفاده گردید .تمامی نمونهها با کمک این دو روش مورد
آزمایش قرار گرفته و نتایج حاصله ثبت شد.

نتایج

از مجموع نمونه های بررسیشده از افراد تحت پوشش

این مرکز که همگی آنها از مردان با میانگین سنی 35

سال بودند 5 ،نمونه ( 5/15درصد) به انواع انگلهای

بیماریزا و غیربیماریزای روده ای آلودگی داشتند؛ بهطوری

که یک نفر به کرم تریکوریس تریکوریا یا کرم شالقی
( )Trichuris trichiuraدو نفر به تکیاخته غیربیماریزای

بالستوسیستیس هومینیس ( )Blastocystis hominisو دو
نفر به تکیاخته غیربیماریزای انتاموبا کلی

(Entamoeba

 )coliآلوده بودند .در واقع می توان نتيجه گرفت كه در
مجموع ،يك مورد آلودگي انگلي در گروه مورد مطالعه ديده

شده (آلودگي به تريكوریس تریکوریا) كه در اين گروه از افراد
با توجه به وضع جسماني آنان چنين درصد آلودگي بسيار
پایین است (جدول .)1

مطالعات صورت گرفته در ایران حاکی از این است که

عیسی سلیمانی و همکاران  /شیوع انگل های روده ای در معلولین ذهنی مرکز توانبخشی معلولین ذهنی لموک قائمشهر در استان مازندران در سال 1393

مقدمه

لموک شهرستان قائم شهر در سال  1393بود که با گزارش
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تعداد درصد

انجامشده در ایران ،میتوان گفت که آلودگی در این مرکز
نسبتاً پایین بوده که نشان از وضعیت مطلوب بهداشتی از

1/03

مربوط در این خصوص می باشد .همچنین پیشنهاد میگردد
که حساسیت باالتری دارد ،استفاده شود .در مجموع به سبب

جدول  :1فراواني آلودگي به انگل هاي روده ای

نتیجه آزمایش

مجموع افراد آلوده به انگل های بیماریزا

5
1

5/15

لحاظ عفونتهای انگلی رودهای و نظارت مناسب مسئولین

مجموع آلودگی

مجموع افراد آلوده به انگل های غیربیماریزا

4

4/12

تریکوریس تریکوریا

1

1/3

جهت بررسی انگل های روده ای از روش مناسب فرمالین اتر

انتاموباکلی

باستوسیستیس هومینیس

2
2

2/06

مجموع افراد غیرآلوده

92

94/85

2/06

وجود شرایط خاص ذهنی ،رفتاری ،جسمی ،انواعی از ناتوانی

اهمیت بیماریهای انگلی در افراد معلول ذهنی ،کنترل و

پیشگیری از این عفونتها تأکید می شود.

تشکر و قدردانی

نویسندگان مقاله مراتب تشکر و سپاسگزاری خود را

و استعمال داروهای مختلف ،سبب گردیده تا این افراد در

از زحمات مسئولین و کارکنان مرکز ناتوانان ذهنی لموک

عدم تشخيص و درمان به موقع عفونتها در معلولین

همچنین همکاران محترم آزمایشگاه بیمارستان رازی

همکاران در سال  ،1388فراوانی انگلهای رودهای را بر روی

تحقیقات دانشجویی با کد طرح  ،191دانشگاه علوم پزشکی

معرض ابتال به انگلهای رودهای باشند (.)10

شهرستان قائم شهر ،بهخصوص آقای دکتر جمشید احمدپور،

ذهنی با پيامدهاي ناگواری همراه است ( .)11حضرتی تپه و

قائمشهر اعالم می دارند .این تحقیق با حمایت مالی کمیته

 225نفر از بیماران عقب افتاده ذهنی شهرستان ارومیه مورد

مازندران انجام شد.

بررسی قرار دادند که میزان آلودگی  20/4درصد مشاهده
گردید ( .)12شریف و همکاران در سال  ،1389طی مطالعهای
روی  362نفر ناتوان ذهنی در مازندران فراوانی انگلی را 26/2

حمایت مالی

این تحقیق با حمایت مالی کمیته تحقیقات دانشجویی

درصد ( 95نفر) گزارش دادند ( .)7در مطالعهای دیگر توسط

با کد طرح  ۱۹۱دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد.

عقب افتادههای ذهنی مدارس استثنایی قزوین انجام گرفت،

مالحظات اخالقی

مهیار و همکاران در سال  1377که روی  258نفر از افراد

میزان آلودگی  56/6درصد مشاهده شد ( .)10در سال 1385

پژوهش حاضر با رعایت کامل اصول اخالقی صورت

در مرکز نگهداری افراد عقبمانده ذهنی گالبچی کاشان،

گرفته است.

در سال  1376بافقی و همکاران طی مطالعهای در مراکز

تضاد منافع

شیوع انگلهای رودهای  28/8درصد گزارش شده است (.)8
توانبخشی تهران نشان دادند که  33/3درصد از معلولین ،به

انگلهای رودهای مبتال بودند ( .)13با مقایسه دیگر مطالعات

این مطالعه فاقد تضاد منافع می باشد.
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