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  چكيده 
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    دمهمق
عموماً  كه(رميكوالريس عامل انتروبيازيس  وانتروبيوس نماتود
 حساسيت و خارش نشيمنگاه ،مي چون تحريك پذيرييبا عال

اين عفونت در مناطق معتدل  .شيوع جهاني دارد) شود ظاهر مي
 ميزان شيوع اين .باشد تر از نواحي گرمسير مي و سرد، شايع

   %30 در حدود ي غربيپا ارو وآمريكاي شمالي درانگل 
  رسد  مي هم در صد60 تا 50بوده و در بين كودكاني گاهي به 

)1( .  
بر اساس بر آورد سازمان جهاني بهداشت ميزان شيوع جهاني 

آلودگي به اين نماتود در ) 2( ميليون نفر است 200اين انگل 
هاي  گاهشاكثر نقاط ايران، خصوصاً در بين كودكاني كه در پرور

 كودكان سنين دبستان و زير  درو همچنينكنند  زندگي مي
  .)3(شود   ميديدهوفور به دبستان 

 كه مورد مطالعه ايراني از  در مناطقاين انگل راشيوع   ميزان
) 4(اند   درصد گزارش كرده85 تا 79/10 بينقرار گرفته است،

  انسان تنها ميزبان اين انگل بوده و كودكان دو برابر بالغين 
  انتقال انگل عمدتاً از طريق ) 1( وندش به آن آلوده مي

 صورت  به تخم انگلي آلودهها و هواي تنفس انگشتان، لباس
   .)1(گيرد مي

  هدف اين مطالعه بررسي و ارزيابي وفور انگل 
  در بين كودكان) راكسيو(كوالريس يانتروبيوس ورم

  هاي شهر همدان بوده  ها و دبستان  كودكستان،مهد كودكها
  .است

 



 

    هاوشرمواد و 
 30 نمونه  از 399(  كودك 776در اين مطالعه توصيفي 

 ساله از مهد كودك ها 7 تا 3 نمونه از كودكان  377دبستان و 
  . مورد مطالعه قرار گرفتند) و كودكستان ها 

ها و رضايت از  بعد از كسب موافقت  از مسؤوالن آموزشگاه
 قبل از روز. والدين نحوه اخذ نمونه به آنان آموزش داده شد

گيري فرم اطالعاتي شامل مشخصات جمعيت شناختي و  نمونه
در اختيار والدين كودكان قرار  ) نوار سلوفان(الم و نوار چسب 

  صبح روز بعد قبل از رفتن كودكان . گرفت
  به توالت نوار چسب به اطراف نشيمنگاه كودك چسبانده 

   نوار چسب همان روز. شد و بعد برروي الم قرار داده مي
  همراه فرم اطالعاتي تكميل شده به  آموزشگاه تحويل 

  شناسي   به آزمايشگاه انگل بالفاصله ها الم. شد داده مي
    دانشگاه علوم پزشكي همدان منتقل ودانشكده پزشكي

   اتمام آزمايشات،  با.گرفتند مورد آزمايش قرار مي
  ، با Tهاي مربع كاي و   با استفاده از آزموننتايج

  يلل مورد تجزيه و تح، p >05/0داري روي  ز معنيقبول مر
   . قرار گرفت

  
  يافته ها 

، ) كودك62(ها   نفر از كودكان مهد كودك776مجموعاً 
، شهر ) كودك399(هاي  و دبستان)  كودك315(ها  كودكستان
  پسر، %) 39( نفر 302دختر  و %) 61( نفر 474همدان، 

  از كودكان ) %20( نفر 154.مورد آزمايش قرار گرفتند
  آلودگي در دختران . مورد مطالعه آلوده به اكسيور بودند

  ميانگين . (NS) درصد بود18 و 21و پسران به ترتيب
    و 1/8±8/1سني كودكان با و بدون  اكسيوربه ترتيب  

  بيشترين فراواني آلودگي در . (NS) سال بود 2/1±8
%) 29 كودك، 255 كودك از 74(قسمت شرق شهر همدان 

اختالف مشاهده شده از نظر آلودگي به ). 1جدول (ديده شد 
  دار بود  اكسيور و منطقه جغرافيايي شهر به لحاظ آماري معني

)0001/0 < P.(  
ها به  ها، كودكستان ها و دبستان فراواني آلودگي در مهد كودك

  . (NS) درصد بود 21 و 19، 16ترتيب 

  به اكسيور%) 21( نفر 85 دانش آموز مقطع ابتدايي 399از 
  بيشترين فراواني آلودگي به اكسيور در اين. آلوده بودند

  . گروه در دانش آموزان كالس دوم ديده شد
بين سطح تحصيلي دانش آموزان  و آلودگي به انتروبيوس 

  ).  2جدول (داري مشاهده نشد  اختالف معني
 بحث

 سالگي در حداقل و در بين 2نسبت آلودگي به انتروبيازيس تا 
ها  اين انگل در افراد بالغ خانواده. سنين دبستان در حداكثربود

در اين مطالعه مشخص ). 3(معموالً به ميزان كمتري شيوع دارد
ها  گرديد كه ميزان شيوع عفونت در بين كودكان دبستان

در مقايسه با ميزان شيوع آن در بين كودكان مهد %) 21(
از ) درصد19درصد و 16به ترتيب با (ها  ستانها و كودك كودك

ميزان شيوع انگل در كودكان . باشد وفور بيشتري برخوردار مي
لذا ). 4(گزارش شده است % 85 تا 79/10 سال ايران بين 7زير 

هاي   سال آموزشگاه7ميزان شيوع اين انگل در كودكان زير 
ه و نسبتاً پايين بود) ها ها و كودكستان مهد كودك(همدان 

هاي عمومي و بهداشتي  بيانگر ارتقاء سطح نسبي آگاهي
تواند منجر به  هاي بيشتر مادران،  كه مي جمعيت شهر و آگاهي

ميــزان شيوع كلي . باشد مراقبت دقيق تر از كودكان گردد، مي
  عفونت در اين 

م شده در ساير بوده كه در مقايسه با مطالعات انجا% 20مطالعه 
 نقاط ايران و بعضي از نواحي مربوط به كشورهاي ديگر نسبتاً

ميزان شيوع انتروبيوس .  تري قرار دارد در سطح  پايين
، زاهدان )9%(4/35، اروميه )8%(4/33ورميكوالريس در كاشان، 

، تايلند )3%(5/33، مغولستان %22، دانمارك )%10(8/31
در بعضي از . بوده است) 12%(79/57، و ونزوئال )%11(82/33

 مطالعات بين ابتالي به انگل و سن رابطه وجود داشته است 
، ولي در تعدادي از گزارشات اين رابطه ديده نشده )4،13(

در اين مطالعه نيز بين سن و آلودگي رابطه ). 12(است
در تعدادي از تحقيقات بين ابتالي . داري مشاهده نگرديد معني

  اي ديده نشده است  و جنس رابطهبه انگل انتروبيوس 
اي  در اين مطالعه نيز بين جنس و آلودگي رابطه). 12،13(

مشاهده نگرديد، لذا هر دو جنس به يك اندازه در معرض 
  بر اساس بعضي از مطالعات . ابتالي به عفونت قرار دارند

مشابه اين تحقيق، بيشترين شيوع انتروبيوس در ) 12،14(
ميزان شيوع انگل در كودكان . وده است سالگي ب8 تا 5سنين 



 

بدست آمد، كه با نتيجه حاصل از مطالعه % 21دبستاني 
اي كه در شيلي روي اين گروه از كودكان به عمل آمده  مشابه

در اين مطالعه بين آلودگي به انگل ). 15(است، همخواني دارد 
در جغرافياي شهر (وسطح تحصيالت  و محل زندگي كودكان 

 در مناطق دار مشاهده گرديد، خصوصاً طة معنيراب) همدان
شرقي شهر بيشترين ميزان شيوع انگل وجود داشت كه 

هاي بافت جمعيتي شهر از جهت تراكم  تواند به دليل ويژگي مي
جمعيت، پائين بودن سطح فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي مردم 

به عبارت ديگر با ارتقاء سطح استانداردهاي . در آن منطقه باشد
هاي بهداشتي  زندگي از نظر اقتصادي و فرهنگي و آگاهي

توان ميزان شيوع اين عفونت را بيشتر از اين ميزان در بين  مي
  .كودكان كاهش داد

  
  تشكر و قدرداني 

از همكاري خانم دكتر راضيه رضي، خانم دكتر شهين صفيان 
فراست حبيبي و سركار خانم  گيري و سركار خانم در نمونه

مخاني كه در انجام آزمايشات اين طرح مارا ياري سكينه كري
.كردند صميمانه تشكر و قدرداني مي نمائيم
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