
ٌ اي در مراجعٍ كىىدگان بٍ آزمايشگاٌ كليىيك ييصٌ  بررظي فراياوي آلًدگي َاي اوگلي ريد

 87-81داوشگاٌ علًم پسشكي اريميٍ طي ظال َاي 

   ؿْشام ضؼي صادُ–  خاٍيذ فشيذًٍي–  دوتش فشيثا ػثاػي–  هْياس هؼتمين– دوتش خؼشٍ ضضشتي تپِ

فللٌاهِ داًـىذُ پشػتاسي ٍ هاهايي    
  1383                                                                                                                                           ػال دٍم، ؿواسُ اٍل، تْاس 

چكيدٌ  

.  آلَدگي ّاي اًگلي دس ايشاى داساي اّويت ٍيظُ اي ّؼتٌذ ٍ يىي اص هـىالت ػوذُ تْذاؿتي خاهؼِ هطؼَب هي ؿًَذ:مقدمٍ

خَؿثختاًِ استماي ػغص تْذاؿتي دس هٌاعك ؿْشي ٍ تشخي هٌاعك سٍػتايي آلَدگي ّا سا تِ هيضاى لاتل تَخْي واّؾ دادُ 

ِ ًگش دس ػال ّاي . اػت  تِ تشسػي ٍضؼيت هيضاى آلَدگي ّاي اًگلي سٍدُ اي دس 87-81ايي هغالؼِ تِ كَست همغؼي ٍ گزؿت

.  تيواساى هشاخؼِ وٌٌذُ تِ آصهايـگاُ وليٌيه ٍيظُ داًـگاُ پشداختِ اػت

ِ ّا تا سٍؽ ّاي :مًاد ي ريغ َا  پغ اص ثثت هـخلات تيواساى هشاخؼِ وٌٌذُ تِ آصهايـگاُ ٍ گشفتي ًوًَِ هذفَع توام ًوًَ

اتش ٍ دس كَست ًياص تا سًگ آهيضي هَسد تشسػي لشاس - سٍتيي اًگل ؿٌاػي اص لثيل آصهايؾ هؼتمين ٍ سٍؽ تغليظي فشهاليي

.  گشفت، ًتايح آصهايؾ ّا خْت اداهِ دسهاى تِ پضؿه هؼالح گضاسؽ هي گشديذ

 تيواس داساي آلَدگي تَدًذ ٍ اص ول هَاسد 182 ًفش  اص هشاخؼِ وٌٌذُ تِ آصهايـگاُ وليٌيه ٍيظُ داًـگاُ، 1787 اص ول :وتايج

ِ اي ٍ % 85/92هثثت  اص تاالتشيي هيضاى % 59آلَدگي وشهي داؿتٌذ، اص ايي همذاس، آلَدگي تِ طياسديا تا % 14/7آلَدگي ته ياخت

اًتاهثا ّيؼتَليتيىا : دسكذ ؿيَع ػايش آلَدگي ّاي اًگلي دس تيي هَاسد هثثت گضاسؽ ؿذُ ػثاست تَدًذ اص. ٍفَس تشخَسداس تَد

، (%55/0)تالػتَػيؼتيغ َّهيٌيغ  (%09/1)، يذاهثا تَتسلي (%69/7)، ويلَهاػتيىغ (%97/21)، اًتاهثا وَلي (65/1%)

%(. 39/4)، اوؼيَس (%55/0)، آػىاسيغ (%65/1)، ّايوٌَلپيغ ًاًا (%55/0)، تٌياػاطيٌاتا (%55/0)تشيىَهًَاع َّهيٌيغ 

 آلَدگي ّاي اًگلي يىي اص ؿاخق ّاي هْن تْذاؿتي هطؼَب هي ؿًَذ، هتغيش تَدى آى دس خَاهغ ٍ صهاى ّاي هختلف :بحث

لضٍم تشسػي ّاي دٍسُ اي هيضاى ٍفَس آلَدگي ّاي اًگلي سا ًؼثت تِ ػال ّاي گزؿتِ ًـاى هي دّذ، تا اػي ٍخَد آلَدگي تِ 

.    طياسديا ًؼثت تِ ػايش اًگل ّاي سٍدُ اي تِ هيضاى تاالتشي تِ زـن هي خَسد

 

 

ٌ َاي كليدي ِ اي، تيواساى  :ياش  آلَدگي ّاي اًگلي سٍدُ، آلَدگي ّاي وشهي، آلَدگي ّاي ته ياخت

                                                 
  0441 – 2780803اػتادياس گشٍُ اًگل ٍ لاسذ ؿٌاػي، داًـىذُ پضؿىي، داًـىذُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ  - 

 هشتي گشٍُ اًگل ٍ لاسذ ؿٌاػي، داًـىذُ پضؿىي، داًـگاُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ -  

 اػتادياس گشٍُ پاتَلَطي، داًـىذُ پضؿىي، داًـگاُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ -  

هشتي گشٍُ صتاى اًگليؼي، داًـىذُ پضؿىي، داًـگاُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ  -  
  واسؿٌاع آصهايـگاُ وليٌيه ٍيظُ داًـگاُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ-  
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مقدمٍ  

آلَدگي ّاي اًگلي دس ايشاى اص اّويت ٍيظُ اي 

تشخَسداس اػت ٍ يىي اص هؼضالت تْذاؿتي خاهؼِ 

تخويي صدُ هي ؿَد وِ . (1). ها هطؼَب هي ؿَد

ضذٍد يه ػَم خوؼيت خْاى اص الَدگي ّاي 

ضشسّاي وِ اًگل ّا دس . (2). اًگلي سًح هي تشًذ

واّؾ لذست واس ٍ تَليذ، ضشية َّؽ ٍ سؿذ 

خؼواًي تِ خَاهغ هي سػاًٌذ تا تَخِ تِ تؼذاد افشاد 

اًگل ّا سٍي . آلَدُ دس دًيا تؼياس زـوگيش اػت

خزب هَاد غزايي خاف وِ ٍخَد آًْا تشاي 

پيـگيشي اص ون خًَي الصم اػت ًيض تأثيش 

هي گزاسًذ تِ ايي تشتية تا ون خًَي، ػَء تغزيِ، 

اػْال ٍ اػتؼذاد اتتال تِ ػايش ػفًَت ّا دس استثاط 

(.  3). ّؼتٌذ

ؿيَع آلَدگي ّاي اًگلي تِ ػَاهلي اص لثيل 

ُ ّا، اضذاث  ِ وـي، صُ وـي زا تْشُ هٌذي اص آب لَل

ِ ّاي گؼتشدُ  ػيؼتن ّاي تلفيِ فاضالب، تشًاه

آهَصؽ ٍ تْذاؿت ٍ تاثيش ساديَ ٍ تلَيضيَى دس اهش 

استماء ػغص تْذاؿت، دػتياتي تِ هشاوض تْذاؿتي 

(.  4). ٍ دسهاًي ٍ غيشُ تؼتگي داسد

تشخي اص آلَدگي ّاي اًگلي هَخَد دس وـَس عي 

ػال ّاي اخيش واّؾ يافتِ ٍ يا تطت وٌتشل دس 

استماء ػغص تْذاؿتي ٍ سػايت ًىات . آهذُ اًذ

تْذاؿتي دس هٌاعك ؿْشي ٍ تشخي هٌاعك 

سٍػتايي هيضاى ؿيَع آلَدگي ّا سا دس ػغص ؿْشّا 

ٍ سٍػتاّا دس ضذ لاتل تَخْي واّؾ دادُ 

تا ايي ٍخَد، آلَدگي ّاي اًگلي سٍدُ اي . (5).اػت

يىي اص ؿاخق ّاي هْن تْذاؿتي هطؼَب ٍ 

هتغيش تَدى آى دس خَاهغ هختلف ٍ دس صهاى ّاي 

هتفاٍت لضٍم تشسػي ّاي دٍسُ اي هيضاى ؿيَع ٍ 

ِ ّاي اپيذهيَلَطيه ٍ  ؿٌاخت ّشزِ تيـتش خٌث

. استثاط اًْا تا ػَاهل هطيغي سا تَخيِ هي ػاصد

ايي هغالؼِ وِ تِ كَست همغؼي ٍ . (6)

ِ ًگش عي ػال ّاي   كَست گشفتِ 78-81گزؿت

اػت تِ تشسػي ٍضؼيت هيضاى ٍفَس آلَدگي ّاي 

اًگلي سٍدُ اي دس تيواساى هشاخؼِ وٌٌذُ تِ 

آصهايـگاُ وليٌيه ٍيظُ داًـگاُ ػلَم پضؿىي 

.  اسٍهيِ پشداختِ اػت

مًاد ريغ َا  

تيواساى هـىَن تِ آلَدگي ّاي اًگلي تَػظ 

پضؿىاى هؼتمش دس وليٌيه داًـگاُ ػلَم پضؿىي 

اسٍهيِ تِ آصهايـگاُ ٍيظُ وليٌيه اسخاع 

هـخلات فشدي ّش يه اص تيواساًذس پشًٍذُ 

اص ّش فشد تيواس دس ػِ . هشتَط ثثت ٍ ضثظ گشديذ

ًَتت عي ػِ سٍص هتَالي آصهايؾ ًوًَِ هذفَع تِ 

ِ ّاي هذفَع تيواساى تَػظ  ػول آهذ ػپغ ًوًَ

آصهايؾ ّاي سٍتيي اًگل ؿٌاػي اص لثيل آصهايؾ 

اتش - هؼتمين ًوًَِ هذفَع ٍ سٍؽ تغليظي فشهاليي
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تِ هٌظَس تؼييي ٍخَد آلَدگي ّاي اًگلي سٍدُ اي 

دس سٍؽ آصهايؾ . هَسد تشسػي لشاس گشفت

هؼتمين، ًوًَِ هذفَع تا آتؼالًگ تش سٍي الم تا 

ػشم فيضيَلَطي هخلَط ٍ ػپغ تطت هغالؼِ 

ّوسٌيي تشاي . هيىشٍػىَپيه لشاس گشفت

هـاّذُ دليمتش اخضاء دسًٍي ته ياختْْا اص لَگل 

دس . وِ يه هادُ سًگي اػت اػتفادُ هي ؿذ

كَستي وِ خَاب آصهايؾ هؼتمين هـىَن تَد اص 

 Formalin)اتش - سٍؽ تغليظي فشهاليي

Ether Concentration) ًوِ سٍؽ ًؼثتا 

.  دليمي اػت اػتفادُ هي ؿذ

 گشم ًوًَِ 2اتش ضذٍد - دس سٍؽ تغليظي فشهاليي

 هيلي ليتش فشهاليي اتش دُ دسكذ دس 10هذفَع تا 

لَعي ّاي دس پير داس هخلَط ٍ ػپغ ًوًَِ 

هذفَع فشهَل ؿذُ اص ػِ اليِ تٌظيف وِ داخل 

ِ اي گزاؿتِ، ػثَس دادُ ٍ كاف  ليف ؿيـ

 هيلي ليتش 3هي گشديذ ػپغ تِ هخلَط كاف ؿذُ، 

اتش اضافِ ٍ تا گزاؿتي دسب پَؽ الػتيىي تِ 

ؿذت تْن صدُ ٍ تؼذ دسب آى تشداؿتِ ٍ لَلِ 

 دس دليمِ 2000 دليمِ تا دٍس 2آصهايؾ تِ هذت 

 اليِ دس لَلِ 4تذيي تشتية . ػاًتشيفَط هي گشديذ

آصهايؾ تـىيل هي ؿذ وِ تا خاسج وشدى 

ِ ًـيي دس تِ لَلِ، آصهايؾ  هايغ سٍيي اص سػَب ت

 40 ٍ ػپغ تا لٌض 10تِ ػول هي آهذ، اتتذا تا لٌض 

هيىشٍػىَب هَسد تشسػي ّاي هيىشٍػىَپيه 

لشاس هي گشفت، اعالػات ضاكل اص اًدام آصهايؾ 

دس پشًٍذُ هشتَط تِ ّش يه اص هشاخؼاى دسج ٍ 

ًتايح آصهايؾ ّا خْا اداهِ دسهاى تِ پضؿه هؼالح 

.  گضاسؽ هي گشديذ

وتايج 

 هشاخؼِ وٌٌذُ تِ آصهايـگاُ 1787اص تؼذاد ول 

وليٌيه ٍيظُ داًـگاُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ وِ 

تَدًذ  (1/51) صى 945ٍ  (%9/48) هشد 842ؿاهل 

خْت تشسػي آلَدگي ّاي اًگلي، آصهايؾ هذفَع 

 ًفش 182اص ايي تؼذاد . دس ػِ ًَتت تِ ػول آهذ

اص ًظش ٍخَد آلَدگي ّاي  (صى% 52هشد ٍ % 48)

.  اًگلي داساي آصهايؾ هثثت تَدًذ

 هَسد 169اص ول هَاسد هثثت گضاسؽ ؿذُ 

اص تيي . آلَدگي وشهي گضاسؽ گشديذ (85/92%)

 هَسد 108هَاسد هثثت گضاسؽ ؿذُ، طياسديا يا 

اص تاالتشيي هيضاى ؿيَع تشخَسد  (%34/59)آلَدگي 

دس تشسػي ّاي تِ ػول آهذُ دسكذ فشاٍاًي . تَد

ػايش آلَدگي ّاي اًگلي سٍدُ اي دس تيي هَاسد 

.   ًـاى دادُ ؿذُ اػت1هثثت دس خذٍل ؿواسُ 
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( 1جديل شمارٌ 

درصد فراياوي اوًاع آلًدگي َاي اوگلي در بيه مًارد مثبت گسارغ شدٌ در مراجعٍ كىىدگان بٍ آزمايشگاٌ 

 78-81كليىيك ييصٌ داوشگاٌ علًم پسشكي اريميٍ طي ظالُاي 

درصد تعداد وًع اوگل 
 34/59 108طياسدياالهثليا  

 97/21 40اًتاهثا وَلي 
 69/7 14ويلَهاػتيىغ هؼٌيلي 

 65/1 3اًتاهثا ّيؼتَليتيىا 
 09/1 2يذاهثا تَتسلي 

 55/0 1تالػتَػيؼتيغ َّهيٌيغ 
 55/0 1تشيىَهًَاع َّهيٌيغ 

 39/4 8اوؼيَس 
 65/1 3ّايوٌَلپيغ ًاًا 

 55/0 1آػىاسيغ لَهثشيگَئيذيغ 
 55/0 1تٌياػاطيٌاتا 

 

 89) دسكذ 9/48دس ايي هغالؼِ اص ول هَاسد هثثت 

 93) دسكذ 1/51هشتَط تِ خٌغ هشد ٍ  (هَسد

آلَدگي هشتَط تِ خٌغ صى هي تاؿذ وِ تيي  (هَسد

هيضاى آلَدگي تِ اًگل ّاي سٍدُ اي ٍ خٌغ 

 61/0)اختالف هؼٌي د اس اهاسي هـاّذُ ًگشديذ 

p=) ،( ُ2خذٍل ؿواس ) 

 

  

  (2جديل

اوًاع آلًدگي َاي اوگلي در بيه مًارد مثبت گسارغ شدٌ در مراجعٍ كىىدگان بٍ آزمايشگاٌ  تًزيع فراياوي ابتال بٍ

   78-81كليىيك ييصٌ داوشگاٌ علًم پسشكي اريميٍ برحعب جىط افراد مًرد مطالعٍ طي ظالُاي 

 

وًع اوگل 

جىط 

شياردياال

مبليا 

اوتامبا 

كًلي 

كيلًماظتيكط 

معىيلي 

اوتامبا 

َيعتًليتيكا 

يدامبا 

بًتچلي 

بالظتًظيعتيط 

ًَميىيط 

تريكًمًواض 

ًَميىيط 

آظكاريط َايمىًلپيط واوا اكعيًر 

لًمبريگًئيديط 

جمع تىياظاشيىاتا 

 89-  1 1 2-  1-  3 6 18 56مرد  

 93 1-  2 6 1-  2-  8 22 52زن 

 182 1 1 3 8 1 1 2 3 14 40 108جمع 

 

ٍ گيري   وتيج

اًگل ّا اص ساّْاي هتؼذد اص خولِ اص عشيك آب ٍ 

هَاد غزايي آلَدُ، اص عشيك خان ٍ يا اص عشيك 

تواع هؼتمين افشاد آلَدُ تا افشاد ػالن، دس تيي 

هيضاى ؿيَع . خَاهغ اًؼاًي اًتـاس هي ياتٌذ

آلَدگي ّاي اًگلي تؼتِ تِ ؿشايظ خغشافيايي، 

فشٌّگي، التلادي، تْذاؿتي ٍ دس صهاى ّاي 

( 8،7)هختلف هتفاٍت اػت 

ؿْش اسٍهيِ هشوض اػتاى آرستايداى غشتي تا استفاع 

 هتش اص ػغص دسياّاي آصاد، اص يه عشف تِ 1275
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اص ًظش الليوي . دسيازِ آب ؿَس اسٍهيِ هشتثظ اػت

ايي ؿْش دس هٌاعك ػشد ٍ هؼتذل ٍالغ ؿذُ ٍ 

داساي سٍػتاّا ٍ ؿْشن ّاي هتؼذدي اػت وِ دس 

ضَهِ ؿْش ٍالغ ؿذُ اًذ، ػاوٌاى آى تِ لطاػ 

فشٌّگي، التلادي داساي عيف ٍػيؼي هي تاؿٌذ 

ِ تشيي ػىٌِ دس ؿشق ػىًَت  تِ عَسي وِ هشف

داسًذ ٍ دس خٌَب ؿْش هشدم اص سفاُ ًؼثي 

تشخَسداسًذ ٍ دس غشب ٍ ؿوال ؿْش ػىٌِ هْاخش 

( 9). ٍ فميش ػاوي ّؼتٌذ

 دسكذ افشادي وِ اصهايؾ 59دس ايي هٌغمِ 

 85/21هذفَع هثثت داؿتٌذ تِ اًگل طياسديا ٍ 

ايي اًگل ّا د . دسكذ تِ اًتاهثاوَلي آلَدُ تَدًذ

اساي ػيىل اًتمال هؼتمين تَدُ ٍ تِ ساضتي 

هي تَاًٌذ اص افشاد آلَدُ تِ افشاد ػالن ٍ ًيض اص عشيك  

اص عشف ديگش . آب ٍ هَادغزايي آلَدُ ػشايت وٌٌذ

ويؼت آهية ٍ طياسديا تِ ػَاهل ًاهؼاػذ هطيغي 

هماٍم هي تاؿذ تِ عَسي وِ ويؼت طياسديا 

 دسخِ ػاًتيگشاد 8هي تَاًذ تيؾ اص ػِ هاُ دس آب 

ِ وـي صًذُ تواًذ، ولش  ٍ تيؾ اص دٍ ّفتِ دس آب لَل

آب ؿْش ًيض ًؼثت تِ آى تي اثش اػت ٍ ضتي 

ػشهاي يخ ٍ ػشدخاًِ سا هي تَاًذ تطول وٌذ 

تاتَخِ تِ هَاسد اؿاسُ ؿذُ لاتل پيؾ تيٌي . (10)

تَد وِ اًگل طياسديا ٍ آهية ًؼثت تِ ػايش 

.  آلَدگي ّاي اًگلي اص ؿيَع تاالتشي تشخَسداس تاؿذ

ِ اي وِ دس ػال   دس ؿْشػتاى 1370دس هغالؼ

اسٍهيِ اًدام ؿذ، ؿايغ تشيي اًگل ّاي هـاّذُ 

، ّايوٌَلپيغ ًاًا (%2/15)ؿذُ تِ تشتية طياسديا 

دس كَستي . تَدُ اػت (%4/6)ٍ اػىاسيغ  (9/7%)

وِ دس هغالؼِ ضاضش دسكذ فشاسٍاًي آلَدگي دس 

، اوؼيَس (%24/59)تيي هَاسد هثثت ؿاهل طياسديا 

، آػىاسيغ (%65/1)، ّايوٌَلپيغ ًاًا (29/4%)

هي تاؿذ وِ تِ دليل تـاتْات فشٌّگي ٍ  (55/0%)

آب ٍ َّايي تشتية فشاٍاًي اًگل ّا دس ايي هغالؼِ 

تا ضذٍدي لاتل پيؾ تيٌي تَد ٍلي تِ ػلت استماء 

ػغص تْذاؿتي ٍ آهَصؽ تْذاؿت دسكذ فشاٍاًي 

آلَدگي ّاي وشهي دس هغالؼِ ضاضش واّؾ يافتِ 

(.  11)اػت 

ِ اي وِ تَػظ ًائيٌي ٍ ّوىاس ٍي دس  دس هغالؼ

 دس ؿْش سي اًدام ؿذ ؿيَع اًگل ّاي 78ػال 

هٌغمِ ػيضدُ )سٍدُ اي دس خاًَاسّاي ؿْش ػالن 

اص . هَسد تشسػي لشاس گشفت (آتاى ؿْشػتاى سي

 ًفش 500 ًوًَِ هذفَع تشسػي تؼذاد 1406هدوَع 

هيضاى ٍفَس . داساي آلَدگي اًگلي تَدًذ (2/31%)

، اوؼيَس (%6/0)وشم  ّا تِ تشتية ؿاهل آػىاسيغ 

، ّايوٌَلپيغ ًاًا (%1/0)، تشيىَػفال (2/0%)

ِ ّا تِ تشتية  (7/0%) ٍ هيضاى ٍفَس ته ياخت

ٍ  (%6/0)، اًتاهثاّيؼتَليتيىا (%10)ؿاهل طياسديا 

همايؼِ هغالؼِ ضاضش . (12)تَد  (%10)اًتاهثاوَلي 
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تا هغالؼِ ًائيٌي ًـاى دٌّذُ تاال تَدى هيضاى 

ِ اي ؿاهل طياسديا تا سفاٍاًي  آلَدگي ته ياخت

%( 97/21)اًتاهثاوَلي  (34/59%)

ٍ آلَدگي وشهي ؿاهل  (65/1)اًتاهثاّيؼتَليتيىا 

دس ؿْش  (%39/4)ٍ اوؼيَس  (%55/0)آػىاسيغ 

(  12). اسٍهيِ هي تاؿذ

دس هغالؼِ ديگشي وِ تَػظ ػاتذيٌي ٍ ّوىاساى 

 دس ؿْشػتاى تٌذسػثاع اًدن 1378ٍي دس ػال 

ؿذ ؿيَع آلَدگي ّاي اًگل ّاي سٍدُ اي دس 

هشاخؼِ وٌٌذگاى تِ آصهايـگاُ تيواسػتاى وَدواى 

ًتايح ًـاى . تٌذس ػثاع هَسد تشسػي لشاس گشفت

 12/56 طياسديا تا فشاٍاًي 1378داد وِ دس ػال 

 2/4دسكذ تيـتشيي هيضاى ٍ تالػتَػيؼتيغ تا 

دسكذ ووتشيي ؿيَع سا تِ خَد اختلاف دادُ 

اػت دس ايي تشسػي هيضاى ؿيَع اًتاهثاّيؼتَليتىا 

 دسكذ، 97/12 دسكذ ٍ تشيىَهًَاع 74/13

 96/4 دسكذ ّايوٌَلپيغ ًاًا 101/81اوؼيَس 

دس هغالؼِ ضاضش دسكذ . (13)دسكذ گضاسؽ گشديذ 

فشاٍاًي آلَدگي ّاي اًگلي ؿاهل طياسديا تا فشاٍاًي 

ٍ  (%97/21)ٍ اًتاهياوَلي  (34/59%)

، تشيىَهًَاع (%65/1)اًتاهثاّيؼتَليتيىا 

%( 39/4)ٍ اوؼيَس  (%55/0)، آػىاسيغ (55/0%)

همايؼِ هغالؼِ ضاضش تا هغالؼِ ػاتذيٌي . هي تاؿذ

ًـاى هي دّذ وِ ضتي دس ؿشايظ هتٌَع ٍ گشم آب 

ٍ َّايي تاص ّن اًگل طياسديا اص ؿايغ تشيي اًگل ّا 

دس ّش هٌغمِ هي تاؿذ ٍ ًيض همايؼِ فشاسٍاًي ؿيَع 

اًگل ّا دس دٍ هغالؼِ ًـاى دٌّذُ پائيي تَدى 

آلَدگي ّاي وشهي ٍ تْتش تَدى ٍضؼيت تْذاؿتي 

.  ٍ آب ٍ َّايي ؿْشػتاى اسٍهيِ هي تاؿذ

دس هغالؼِ ديگشي وِ تَػظ ٍضيذي ٍ ّوىاساى 

ٍي اًدام ؿذ هيضاى آلَدگي تِ اًگل ّاي سٍدُ اي 

 دس هشاخؼِ وٌٌذگاى تِ 79 ٍ 76دس ػال ّاي 

.  اصهايـگاُ هشوضي يضد هَسد همايؼِ لشاس گشفت

 تِ تشتية 76دس هغالؼِ اًدام ؿذُ دس ػال 

ٍ اًَاع  (%3/93)ؿايغ تشيي اًگل ّا ؿاهل طياسديا 

تَدًذ ٍ دس  (%5/1)ٍ ّايوٌَلپيغ ًاًا  (%4)آهية 

، ؿايغ تشيي اًگل ّا 79هغالؼِ اًدام ؿذُ دس ػال 

اًَاع آهية  (%6/76)ػثاست تَدًذ اص طياسديا 

ف وِ ًـاى (%3/2)ٍ ّايوٌَلپيغ ًاًا  (3/9%)

دٌّذُ واّؾ الَدگي تِ طياسديا ٍ افضايؾ آهية ٍ 

همايؼِ هغالؼِ . (14)ّايوٌَلپيغ ًاًا هي تاؿذ 

ضاضش تا هغالؼِ ٍضيذي دس ؿْشػتاى يضد ًـاى 

دٌّذُ پائيي تَدى هيضاى آلَدگي تِ طياسديا 

ٍ تاال تَدى هيضاى آلَدگي تِ آهية  (4/59%)

تاال تَدى . دس ؿْش اسٍهيِ هي تاؿذ (97/21%)

هيضاى الَدگي تِ اهية ٍ ًيض عَالًي تَدى دٍسُ 

دسهاى اهية داًؼت زشا وِ ووتش تيواسي دٍسُ 

.  صهاى سا تغَس واهل عي هي وٌذ
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پيشىُادَا 

تا تَخِ تِ تطميمات هتؼذدي وِ دس ًماط هختلف 

وـَس دس ػالْاي هختلف اًدام ؿذُ اػت، ٌَّص 

آلَدگي ّاي اًگلي اص هؼضالت تْذاؿتي وـَس 

هطؼَب هي ؿَد ٍ هيضاى ؿيَع آى دس ّش هٌغمِ 

هؼشف ؿشايظ تْذاؿتي، اختواػي ٍ التلادي آى 

لزا لضٍم تشسػي ّاي دٍسُ اي . هٌغمِ هي تاؿذ

هيضاى ؿيَع آلَدگي ّاي اًگلي دس ّش هٌغمِ ٍ 

ِ ّاي اپيذهيَلَطيه ٍ  ؿٌاخت ّشزِ تيـتش خٌث

.  استثاط آًْا تا ػَاهل هطيغي پيـٌْاد هي گشدد
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Abstract: 

 

Introduction: Parasitic infections have got on importance in Iran and is considered as 

one of the health problems in our society. Upgrading hygienic level in different rural 

and urban centers, decreased its prevalence. This study tries to in investigate the 

frequency and number of infectious and noninfectious intestinal parasites. 

Materials & Methods: The patients characteristics were filed in the laboratory in 

special notebooks. Then all of the stool samples were investigated by direct 

observations Formalin - ether concentration method and by staining . The results were 

referred to the physician . 

Result: To all of the 1788 patients referring to Ghods clinic , 182 patients were 

infected by parasites. Form all the positive cases, 92.85 % were infected by protozoan 

parasites whereas 7.14% were infected by helminthic parasites. Giardia by 59% was 

the most prevalent. The percent of the parasitic infections were as following. 

Entamoeba histolytica ( 1.65% ), Entamoba coli (21.97% ), (Chilmastix mesili 

(7.69%) Lodamoeba butschlii (1.09%), Blastoeystis hominis (0.55%), Trichomonas 

hominis (0.55%), Taenia saginata (0.55%), Hymenolepis nana (1.65%), Ascaris 

lumbricoides (0.55%), Oxyuris (4.39%). 

Conclusion: Parasitic infection is one of the important hygienic factors in every 

society. As its frequency differs in different times and places, so its periodical 

investigation is quite necessary, This study showed that parasitic infections reduced 

during recent years but it also showed that Giardia has got the highest rank among all 

other parasites. 
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