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چکیده  
    تعداد زیادی از کودکان در سنین مدرسه در کشـورهای در حـال توسـعه بـا مشـکالت تغذیـهای و بهداشـتی از جملـه
آلودگی به انگلهای رودهای روبهرو بوده و بسیاری از این کودکان سابقه PEM و سایر کمبودهای تغذیهای مانند کمبود
ــان مدرسـهای رایـج ید، ویتامین A و آهن را دارا میباشند. این شرایط با آلودگی به کرمهای انگلی که اغلب در بین کودک
است و بر رشد و تکامل و پیشرفت تحصیلی آنها اثر نامساعدی دارد بدتر میشــود. آلـودگیهـای انگلـی بـا اختـالل در
عملکرد شناختی و نیز با بعضی از شاخصهای آموزشی مانند غیبت، ثبت نام، خسته شــدن و افـت تحصیلـی در ارتبـاط
ــنین باشـد. هستند بنابراین به نظر میرسد که آلودگیهای انگلی و سوء تغذیه مانع بزرگی در پیشرفت کودکان در این س
به منظور مطالعه ارتباط بین آلودگیهای انگلی با سوء تغذیه، تعداد 555 دانشآموز دوره ابتدایی شهر ربـاطکریم انتخـاب
ــن آلـودگیهـای انگلـی از شدند و با استفاده از روش مشاهده مشارکتی و مصاحبه مورد بررسی قرار گرفتند. جهت تعیی
روش آزمایش فرمالین ـ اتر و برای تعیین آلودگی به اکسیور از روش اختصاصی آزمون اسکاچ و جهت ارزیــابی وضـع
تغذیه دانشآموزان از اندازهگیریهای تنسنجی اســتفاده شـد. هـمچنیـن جـهت متغیرهـای مخـدوش کننـده سـواالتی در
پرسشنامهای به طور جداگانه مطرح گردید که توسط والدین دانشآموزان پاسخ داده میشد. براساس نمایه قد برای سن،
6/5% از دانشآموزان دچار سوء تغذیه زمان گذشته و 9/6% دچار سوء تغذیه در زمان حال بودند. در این بررسی مــیزان
آلودگیهای انگلی رودهای در دانشآموزان در آزمایش فرمالین ـ اتر 49/6% به دست آمد که در 23% موارد انگــل پـاتوژن
و به ترتیب از نظر نوع و میزان آلودگی شامل 18/5% ژیاردیا(حدود اطمینان 22/3 تا 15/2) و 4/5% هیمنولپیس نانا(حدود
ــامل %19/8 اطمینـان 6/7 تـا 2/8) بـوده اسـت. در 26/6% مـوارد انگـل غـیرپـاتوژن و از نظـر نـوع و مـیزان آلـودگـی ش
آنتامباکلی(حدود اطمینان 23/6 تا 16/4)، 3/1% اندولیماکس نانا(حدود اطمینــان 5/1 تـا 1/7)، 1/4% یدوآمبـابوتچلی(حـدود
ــی در اطمینان 2/9 تا 0/57) و کمتر از 1% سایر انگلها بوده است. در آزمایش اختصاصی تشخیص آکسیور میزان آلودگ
ــه شـود مـیزان دانشآموزان 38/9% مشاهده شد و در صورتی که آلودگی به این انگل به میزان آلودگیهای پاتوژن اضاف
آلودگی در کل 61/9% میشود که رقمی قابل مالحظه است. شیوع سوء تغذیــه براسـاس وزن بـرای قـد در گـروه پسـرها
بیشتر از گروه دخترها و نیز آلودگی پسرها به انگلهای رودهای با میزان 51/1%(حدود اطمینان 57/2 تا 44/9) بیشتر از
ــا کمتـر بـه دخترها با میزان  42/3%(حدود اطمینان 49 تا 35/7) بود(P<0/05) که به نظر میرسد پسرها نسبت به دختره
بهداشت فردی و تغذیه خود توجه دارند. یافتهها نشان داد که شیوع سوء تغذیه زمان گذشــته در دانشآمـوزان آلـوده بـه
انگل 8/7% بیشتر از دانشآموزان پاک از نظر انگل میباشد(P<0/013). هــمچنیـن رابطـه معنـیداری بیـن سـوء تغذیـه و
آلودگی به اکسیور به دست نیامد(P<0/006). اکسیور یک عفونت رودهای در انسان است که با ایجــاد خـارش دور مقعـد
مشخص شده و سبب تحریکپذیری، بیخوابی، شبادراری و سایر مشکالت در کودکان میگردد و در نهایت سبب کاهش
رشد و عدم تمرکز فکری در یادگیری دانشآموزان میشود. نتایج این بررسی نشان دهنده آن است که آلودگیهای انگلـی
سبب کاهش رشد در سنین رشد میگردد و الزم است تا در برنامهریزیهای بهداشتی مــدارس مـورد توجـه و پـیگـیری

قرار گیرد.  
           

کلیدواژهها:    1 – سوء تغذیه     2 – انگل     3 – وزن     4 – قد   

این مقاله در چهارمین کنگره بینالمللی بیماریهای انگلی منطقه توسط آب و غذا در کشور تایلند سال 1382 و نیز در چهارمین کنگره انگلشناسی و بیماریهــای انگلـی در
مشهد سال 1382 ارائه شده است. این مطالعه تحت حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است.  

I) استادیار علوم تغذیه، دانشکده بهداشت، خیابان قدس، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.(*مولف مسئول) 
II) استادیار گروه انگلشناسی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. 

III) کارشناس ارشد گروه حشرهشناسی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.  
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مقدمه 
ــاً در تمـام کشـورهای در حـال      سوء تغذیه و عفونت تقریب
توسعه شایع هستند. اهمیت آندمیک سوء تغذیه و عفونتهای 
انگلی سبب ایجاد مشکالت بهداشتی دیگری میشــوند کـه بـه 
نوبه خود میتواند یادگیری و آموزش کودکان مدرســهای را 
تحت تأثیر قرار دهد. به عنوان مثال ضعف بینــایی و شـنوایی 
از جمله بیماریهایی هستند که به طور مستقیم بــا عفونـت و 

کمبود ریزمغذیها در ارتباط هستند.  
    در بین کودکان مدرســهای، آلـودگیهـای انگلـی بـه ویـژه 
آلودگی شدید بــه کرمهـای قـالبدار بـا اختـالل در عملکـرد 
ــانند غیبـت،  شناختی و نیز بعضی از شاخصهای آموزشی م
ثبتنام و خستهشدن در ارتباط میباشد. به نظر میرسد کــه 
آلودگیهای انگلی مانع مهمی در پیشرفت کودکان مدرسهای 
باشند. به طور کلی آلودگــی بـه کرمهـای انگلـی بـا عملکـرد 
ــای تحصیلـی و توانـایی و قـدرت  ضعیف شناختی، موفقیته
یادگیری در ارتبـاط اسـت. کرمهـای قـالبدار بـه روشهـای 
متعـددی میتواننـد بـر انجـام دادن تکلیفهـــای مدرســه در 

کودکان موثر باشند.  
    آلودگی شدید به این کرمها سبب ایجاد یک پاســخ التـهابی 
ــیراتی  میشود که میتواند انگیزه کودک را از طریق ایجاد تغی
در عملکرد مغزی وی تحت تأثیر قرار دهد. تاخیر رشد، یکی 
ــای تریکوکریـاز  دیگر از مواردی است که با آلودگی به کرمه
همراه میباشد. همچنین آلودگی به کرمهــای قـالبدار اثـرات 
ــا حـدودی  نامساعدی بر رفتارهای شناختی دارد که درمان ت
میتواند این اثرات را از بیــن بـبرد. عـالوه بـر آن شـایعترین 
مشکالت مربوط به سوء تغذیه در جهان در حال توسعه یعنی 
ــی  PEM، آنمی فقر آهن و کمبود ویتامین ب، در نتیجه آلودگ

به کرمهای انگلی بدتر میشوند. اســهالی کـه توسـط کرمهـا 
ایجاد میشود میتواند وضعیت تغذیهای را بدتر کند و ســوء 
تغذیه نیز به سهم خود مقاومت بدن را به عفونت و آلــودگـی 
کاهش میدهد. اثر آلودگی به کرمها اغلــب در نتیجـه شـرایط 

فرهنگی حاکم بر جامعه نیز بدتر میشود.(1)  
    کرمهـای انگلـی یکـی از شـایعترین عفونتهـــا در جــهان 
بهشمار میروند و اغلب ایــن مـوارد در کشـورهای در حـال 

ــان مدرسـهای رایـج  توسعه رخ میدهد. این آلودگی در کودک
بوده و آلودگیها در کودکان میتواند روی رشد و سالمت و 
وضعیت تغذیهای و تکامل شناختی آنها موثر باشد. کودکان 
مدرسهای(15-14 سال) احتمال زیادی دارد که سنگینترین و 
ــن افـراد جامعـه داشـته باشـند  شدیدترین آلودگیها را در بی
ــای دسـتگاه  بنابراین به شدت مریض میشوند. در بین انگله
گـوارش، کرمهـای انگلـی از شـایعترین عفونتهـــای مزمــن 

انسانی هستند.(2)  
ـــه      اطالعـات مربـوط بـه شـیوع بیمـاری نشـان میدهـد ک
برنامـههایی کـه بـرای بـهبود کیفیـت در مـدارس ابتدایــی در 
ـــاید شــامل  کشـورهای در حـال توسـعه طراحـی شـدهاند ب
ـــه و بهداشــت  برنامـههای الزم بـرای بـهبود وضعیـت تغذی
ــه  دانشآموزان آن مدارس نیز باشد. از سوی دیگر با توجه ب
ـــمی،  نقـش بیمـاریزایی انگلهـا در انسـان و زیانهـای جس
روانی، اقتصــادی و اجتمـاعی ناشـی از آنهـا و اهمیتـی کـه 
ــا کـه یکـی از  مبارزه با آنها از نظر بهداشت دارد و از آن ج
عوامل خطــر تـاکید شـده توسـط سـازمان جـهانی بهداشـت، 
رابطه بین عفونتهای انگلی و سوء تغذیــه اسـت، مطالعـه در 
مورد انتشار و فراوانی عفونتهای انگلی در هــر منطقـه و در 

هر جامعه ضرورت دارد.  
    طبق برآورد انجام شده دویست میلیون نفر در جهان مبتال 
ــه بیشتریـن تعـداد مربـوط بـه  به کرمهای رودهای هستند ک
گروه سنی کودکــان و نوجوانـان اسـت و از عـوارض آنهـا 
ـــد فکــری و جســمی و در نــهایت  میتـوان بـه کـاهش رش
ــی کودکـان اشـاره کـرد.(3) بـا توجـه بـه  عقبماندگی تحصیل
ــر شـده هـدف از ایـن مطالعـه شناسـایی و تعییـن  مطالب ذک
ـــت  مبتالیـان بـه بیماریهـای انگلـی و سـوء تغذیـه در جمعی
دانشآموزان مدارس ابتدایی شهرستان رباطکریم که از نظــر 
ـــرار دارنـد، بـوده  اجتماعی و اقتصادی در سطــح پایینــی ق
ــوژی کـه  است. مطالعــه مــوارد مثبــت و نکاتـی از اپیدمیول
در انتقــال بیمــــاری موثــــر اســــت و میتوانـــد جـــهت 
برنامهریزیهای اساسی برای حفظ ســالمت کودکـان امـروز 
که نیروها و آیندهسازان فردا میباشند، مورد اســتفاده قـرار 

گیرد.     
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روش بررسی 
    در این پژوهــش کـه از نـوع مطالعـه توصیفـی ، تحلیلـی و 
ــم بـه  مقطعی بود، انتخاب مدارس ابتدایی دولتی در رباط کری
ــن  روش نمونـهگـیری طبقـهای منظـم انجـام شـد. جـهت تعیی
ــی از روش آزمـایش فرمـالین ـ اتـر و بـرای  آلودگیهای انگل
تعیین آلودگی به اکسیور از روش اختصاصی آزمون اســکاچ 
ــه از انـدازهگیریهـای تنسـنجی  و جهت تعیین وضعیت تغذی
ــرازوی  استفاده شد. وزن و قد کودکان مورد مطالعه توسط ت
شاهیندار و دارای قد سنج اندازهگیری گردید. با توجه به این 
ــوزان، اسـتاندارد داخلـی  که جهت سنجش اندازههای دانشآم
وجــود نــدارد براســاس توصیــههای ســــازمان جـــهانی 
ــای بهداشـتی  بهداشت(WHO) از استاندارد مرکز ملی آماره
آمریکا(NCHS) اســتفاده شـد بنـابراین دادههـای تنسـنجی 
ــاد شـده مقایسـه و درصـد آنهـا  کودکان با استانداردهای ی
مشخص گردیـد. بـرای تعییـن وضعیـت تغذیـه کودکـان از 3 
ــاس  نمایه وزن برای سن، قد برای سن و وزن برای قد بر اس
ــر از 2 انحـراف معیـار از میانـه جامعـه بـازبرد  امتیاز z کمت
استفاده شد. برای تعیین آلودگیهای انگلی از کودکان نمونــه 
ــت گرفتـه شـد و جـهت متغیرهـای مخـدوش  مدفوع در 3 نوب
کننده سواالتی در پرسشنامهای جــداگانـه مطـرح گردیـد کـه 
ــد و میتـوان بـا  توسط والدین دانشآموزان پاسخ داده میش
ــت اجتمـاعی، اقتصـادی، بیماریهـای  استفاده از آنها وضعی

زمینهای، آگاهی و سایر موارد را مورد بررسی قرار داد.  
ــــراساس مـــیزان      با اســتفاده از فرمــول           =n و ب
آلودگیهای انگلی(60%) در یک بررسی در کودکـان مـــدارس 
ابتدایی در شهرستـان پاکدشت تعداد نمونــه مـورد نیـاز 370 
نفر و در این بررسی حد اشتباه برآورد d=0/05 تعیین گردید 
ــرای اطمینـان بیشتـر 555 نمونـه مـورد بررسـی قـرار  اما ب
گرفت. جمعیت مــورد مطالعـه در ایـن بررسـی دانشآمـوزان 

دوره ابتدایی(7 تا 11 سال) بودهاند.  
    نتایج به دست آمده از آزمایشهای انگلی و تنســنجی هـر 
ــتفاده از  کودک در فرم مخصوص وارد شد و در نهایت با اس
ــت و جدولهـای  نرمافزار SPSS تجزیه و تحلیل صورت گرف

مربوط به آن تهیه گردید.  

نتایج 
ــوزان مـورد      براساس نتایج این بررسی 57/3% از دانشآم
مطالعه دختر و 42/7% پسر و اغلب آنها در محدوده ســنی 8 
تا 10 سال بودند از نظــر تحصیلـی 29% از مـادران بیسـواد 
ــالت در حـد ابتدایـی و نـهضت و  بوده و 46% از آنها تحصی
ــدر در %16/8  18% در حـد راهنمـایی داشـتند و تحصیـالت پ
موارد بیسواد، 38/7% در حد ابتدایی و نــهضت و 33/9% در 
حـد راهنمـایی بـود. از نظـر شـغل پـدر، 7/1% آنهـا بیکــار، 
33/2% کارگر ساده و 13/9% کارمند بودند و از نظر وضعیت 
اقتصادی 15/8% وضعیت بــد اقتصـادی داشـتند و 77/8% از 
وضعیـت اقتصـادی متوسـط و 6/4% از وضعیـت اقتصــادی 

خوب برخوردار بودند(جدول شماره1).  
ـــی بــه انگلهــای رودهای در آزمــایش      از نظـــر آلـودگ
فرمالیــن اتـر 49/6% از دانشآموزان آلودگی داشــتند کـه در 
23% مـــوارد انگــــل پاتـــوژن و بـه ترتیـب از نظـر نــوع و 
ــان 22/3  میزان آلودگـی شامــل 18/5% ژیاردیا(حـدود اطمین
ــان 6/7 تـا 2/8)  تا 15/2) و 4/5% هیمنولپیس نانا(حدود اطمین

بود.  
    در 26/6% موارد آلودگی به انگلهــای غـیرپـاتوژن وجـود 
ـــودگــی شــامل %19/8  داشـت کـه از نظـر نـوع و مـیزان آل
آنتامباکلی (حدود اطمینان 23/6 تــا 16/4)، 3/1% اندولیمـاکس 
ـــدود  (حـدود اطمینـان 5/1 تـا 1/7)، 1/4% یدوآمبـابوتچلی(ح
ــه سـایر مـوارد  اطمینان 2/9 تا 0/57) و کمتر از 1% مربوط ب

بوده است(جدول شماره 1).  
    در آزمایش اختصاصی تشخیص آکسیور میزان آلــودگـی 
در دانشآموزان 38/9% به دست آمد که اگر آلودگــی بـه ایـن 
انگل به میزان آلودگیهای پاتوژن اضافه شود میزان آلودگی 
در کل 61/9% خواهد شــد کـه رقمـی بـزرگ و قـابل مالحظـه 
است. در جدولهای شماره 2و 3 شیوع ســوء تغذیـه در بیـن 
ــوء تغذیـه زمـان  دانشآموزان براساس نمایه قد برای سن(س
گذشته) و وزن برای قــد(سـوء تغذیـه زمـان حـال) براسـاس 
انحراف معیار کمتر از 2 از میانه جامعــه بـازبرد نشـان داده 
شـده اسـت کـه بـه ترتیـب 6/5% و 9/6% دچـار سـوء تغذیــه 

بودهاند.  

z2pq

 d2
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جدول شماره 1- ویژگیهای عمومی دانشآموزان مورد مطالعه مدارس ابتدایی رباط کریم 
درصد تعداد ویژگیها                         فراوانی درصد تعداد ویژگیها                         فراوانی 

  سن   جنس 
22/6 125 7 ساله 42/7 237 پسر 
22/7 126 8 ساله 57/3 318 دختر 
18/1 100 9 ساله 100 555 جمع 

26 144 10 ساله   تحصیالت مادر 
6/7 37 11 ساله 29 163 بیسواد 
3/9 21 12 ساله 46 250 ابتدایی 

100 553 جمع 18 101 راهنمایی 
  وضعیت اقتصادی 6/6 37 دبیرستان 

6/4 36 خوب 0/4 2 باالتر از دیپلم 
15/8 89 بد 100 553 جمع 

77/8 428 متوسط   تحصیالت پدر 
100 553 جمع 16/8 94 بیسواد 
  انگلهای پاتوژن 38/7 218 ابتدایی 

18/5 91 ژیاردیا 33/9 181 راهنمایی 
4/5 22 هیمنولپیس نانا 9/9 56 دبیرستان 

77 382 غیرآلوده 0/7 4 باالتر از دیپلم 
100 495 جمع 100 553 جمع 

  انگلهای غیرپاتوژن   شغل پدر 
19/6 97 آنتامباکلی 7/1 40 بیکار 

0/6 3 آنتامباهارتمانی 33/2 187 کارگر ساده 
0/2 1 دیآنتامبافراژیلیس 8/6 49 کارگر فنی 

3/1 15 اندولیماکس نانا 13/9 75 کارمند 
1/4 7 یدوآمبابوتچلی 33/9 181 آزاد 

0/8 4 بالستوسیتیس هومینیس 0/9 5 کشاورز 
0/8 4 کیلیوماستیکس مسینلی 0/7 4 دامدار 
73/5 364 غیرآلوده 1/6 9 سایر 
100 495 جمع 100 553 جمع 

جدول شماره 2- توزیع فراوانی دانشآموزان به سوء تغذیه(قد برای سن) برحسب جنس 
جمع پسر دختر جنس 

درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد وضعیت تغذیه 
 <-2SD 20 6/3 16 6/8 36 6/5

 -2SD 2 تاSD 282 88/7 210 88/6 492 88/6
 >2SD 16 5 11 4/6 27 4/9
100 555 100 237 100 318 جمع 

P<0/957
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ــن      همان طور که در جدول شماره 4 دیده میشود بیشتری
میزان آلودگی به انگلهای رودهای بر حسب جنس مربوط به 
گروه پسران با 51/1%(حدود اطمینان 57/2 تا 44/9) نسبت به 
دختران با 42/3%(حدود اطمینان 49 تا 35/7) بوده است که با 
ــکوئر ایـن اختـالف بـا P=0/05 در  انجام دادن آزمون کایاس
ـــی داری اســت(OR=1/43 و CI=0/98-2/07). در  مـرز معن

جــدول شمــاره 5 شیــوع ســوء تغذیــه زمان گذشتــه در  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ــه انگـل(8/7%) بیشتـر از دانشآمـوزان  دانشآموزان آلوده ب
 P=0/013 پاک از نظــر انگـل(4/6%) بـود کـه ایـن اختـالف بـا
معنیدار بود اما این ارتباط با 2 نمایه دیگر معنیدار نبود. در 
جدول شماره 6 شیوع سوء تغذیه براســاس وزن بـرای سـن 
در دانشآموزانی که آلوده به اکسیور بودهاند(10/2%) بیشتر 
از دانشآموزان پاک از نظر انگـل(4/9%) بـوده اسـت کـه ایـن 

اختالف با P=0/006 معنیدار مشاهده شد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جدول شماره 3- توزیع فراوانی دانشآموزان به سوء تغذیه(قد برای قد) برحسب جنس 
جمع پسر دختر جنس 

درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد وضعیت تغذیه 
 <-2SD 25 8/8 17 11/1 42 9/6

 -2SD 2 تاSD 259 90/9 131 85/6 390 89
 >2SD 1 0/3 5 3/3 6 1/4
100 438 100 153 100 285 جمع 

P<0/029

جدول شماره 4- ارتباط بین آلودگیهای انگلی رودهای دانشآموزان بر حسب جنس 
جمع دارد ندارد آلودگی انگلی 

درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد جنس 
100 268 51/1 137 48/9 131 پسر 
100 227 42/3 96 57/7 131 دختر 
100 495 100 243 100 262 جمع 

P<0/05
جدول شماره 5- ارتباط بین وضعیت تغذیه دانشآموزان(قد برای سن) با آلودگی به انگلها 

جمع ندارد دارد آلودگی انگلی 
درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد وضعیت تغذیه 
 <-2SD 20 8/7 12 4/6 32 6/5

 -2SD 2 تاSD 204 88/7 230 88/1 434 88/4
 >2SD 6 2/6 19 7/3 25 5/1
100 491 100 261 100 230 جمع 

P<0/013، در 64 مورد آزمایش انگل انجام نگرفته است. 

جدول شماره 6- ارتباط بین وضعیت تغذیه دانشآموزان(وزن برای سن) با آلودگی به اکسیور 
جمع منفی مثبت آلودگی به اکسیور 

درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد وضعیت تغذیه 
 <-2SD 19 10/2 15 4/9 34 6/9

 -2SD 2 تاSD 168 89/8 283 92/2 451 91/3
 >2SD - - 9 2/9 9 1/8
100 494 100 307 100 187 جمع 

P<0/006، در 61 مورد آزمایش انگل انجام نگرفته است. 



بررسی عفونتهای انگلی رودهای در رابطه با سوء تغذیه                                                                        دکتر علیاکبر سهیلی آزاد و همکاران 

92      مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران                                                                                    سال دوازدهم/ شماره 45/ بهار 1384   

بحث 
    آلـودگیهـای انگلــی در کودکـان میتوانــــد روی رشــد، 
سالمت و وضعیــت تغذیـهای و تکـامل شـناختی آنهـا موثـر 
ــــن  باشــد، کودکــان دبستانــــی ممکـــن اســـت شدیدتری
ــی از  آلودگیهـا را بین جامعه داشته باشند و از آن جا که یک
عوامل خطری که توســط سـازمان جـهانی بهداشـت روی آن 
ــای انگلـی و سـوء تغذیـه  تاکید شده است رابطه بین عفونته
ــا هدف شناسـایی و تعیـین مبتالیـان به  است(3)، این مطالعه ب
بیماریهــای انگلــی رودهای و ســوء تغذیــــه در جمعیـــت 
ــتان ربـاطکریم صـورت  دانشآموزان مدارس ابتدایی شهرس

گرفت.  
ـــداد 555      در ایـن مطالعـه مقطعـی، توصیفـی و تحلیلـی تع
دانشآموز که 42/7% آنها پسر و 57/3% دختر بودند از نظر 
ابتال به عفونتهای انگلی رودهای و سوء تغذیه مورد بررسی 
قرار گرفتند. براساس نتایج به دســت آمـده مـادران و پـدران 
ــواد  دانشآموزان مورد مطالعه از نظر سطح سواد اغلب بیس

و در حد نهضت و ابتدایی بودند.  
    مطالعـات مختلـــف نشـان دادهانــد کــه ســـواد مــادران 
ـــد نسـبت  میتواند نقـش مثبتـی را در پذیـرش نظـرهای جدی
بـه وضعیـت بهداشـتی خـانواده، اســـتفاده بــهتر از منابـــع 
ــــواده، اعتمــاد و  خـانواده، بهبــود شرایــط اقتصــادی خان
اطمینان به کارکنان بهداشتی و پیامهای آنها ایفا کند کــه در 
ــرگ و میــر کودکـان و بهبـــود رشــد  نهایت سبب کاهش م
ـــن از نظــر شــغلی پــدر اغلــب  آنهـا خواهـد شـد. هـمچنی
دانشآموزان کارگر ساده یا بیکار(به ترتیب 33/2% و %7/1) 
ــای تولیـدی، اقتصـادی و  و مادران خانهدار بودند و در کاره
ـــه  اجتمـاعی مشـارکت نداشـتند و نقـش مـهم آنهـا در زمین
فعالیتهای مربــــوط بــه نگــهداری و مراقبــت از خانــواده 
ــاصی بـرای کارهـای مـردان و زنـان  بوده است که الگوی خ
ــوری کـه کـار خانـه، بــه  مورد مطالعه را نشان میدهد به ط
زنان و کارهـای کـارگـری و خدمـاتی بـه مـردان اختصـاص 

داشت.  
    از نظر وضعیــت اقتصـادی تنـها حـدود 6/4% از خـانواده 
دانشآموزان از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردار بودند. با 

توجه به ایـن یافتههــا میتــوان چنیـن نتیجـهگـیری کـرد کـه 
ــوزان ایـن منطقـــه در خانوادههـایی بـا سـطح  اغلب دانشآم
سـواد و وضعیــت اجتماعـــی و اقتصــادی پـایین زنـدگــی 
ـــن عوامــل موجـب پاییـــن بـودن  میکننـد کـه در نهایـت ای
ـــیزان  سـطح بهداشـت عمومـی مـیگـردد و میتوانـد روی م
آلودگیهای انگلــــی موثـــر باشــد. در مطالعــهای در شـهر 
بنیــن نیجریـه نشان داده شــده اسـت که میزان بــاالی ابتـال 
به عفونتهـای انگلـی بــه علـت فقـــر بهداشـت محیـط و نـیز 
فقــر اقتصــادی و فقــر رفتارهــای بهداشــتی در کودکـــان 

میباشد.(4)  
    مطالعــه حاضــر نیــز بیـان کننــده ایــن واقعیــت اســت 
ـــه انگلهـای پاتـــوژن در  بهطوری کــه میــزان آلودگــی بـ
کل 61/9% بوده اســت کـه رقمـــی بـــزرگ و قـابل مالحظـه 

میباشد.  
ــات      نوع آلودگیهای انگلی رودهای همان طور که در مطالع
سـایر محققـان نـیز دیـده میشـود در نقـاط مختلـف کشــور 
متفـاوت اســـت و بستگــــی بـــه شرایــــط جغرافیایــــی، 
اقلیمـــی و نــوع خــاک و غـــیره دارد بــه طــوری کــه در 
شهرســتان ســــیرجان 62/5%(5) در بندرعبـــاس 85%(6)، در 
ـــتاهای  روســتاهای تنکــابن و رامســر 62/4%(7) و در روس
ــا مطالعـه  شهرستان کرمان 77/6%(8) گزارش شده و مشابه ب
حاضر میباشــد امـا بـــه طـــور کلـی مطالعـات مختلـف در 
ـــای ســطح  کشـور نشـان دهنـده آن هستنـــد کـــه بـا ارتق
ـــاده کمتــــر  بهداشــت عمومــی، تامیـــن آب سالــم، استفـ
ــام و کمپوســـت نشـده تقریبـاً انگلهـای قـابل  از کودهای خ
انتقـال توســـط خـاک کـــه اغلـــب رودهای هستنـــد جــای 
ــه  خــود را به انگلهای دیگـــر بــه خصــوص آن دستــه ک
از طریق تماس مستقیم منتقــل میشونــد ماننــــد اکسیـــور 
ــــد ژیاردیــــا،  و هیمنولپیـــس نانـا و تکیاختههایـــی ماننـ

دادهاند.  
    در مطالعه حاضر بیشترین آلودگی در بیــن دانشآمـوزان، 
مربـوط بـه آکسـیور و ژیاردیـا بـود. در اسـتان مـــازندران 
ـــودگــــی در روستاهــــای بهشهــــر  بیشتریـن درصـد آل
مربـــوط بـه ژیاردیـا(32/8%)(9)، در شهرسـتان ســیرجان و 
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بندرعبـاس مربـوط بـه ژیاردیـا(5و 6)، در شهرسـتان کرمـــان 
ــا(8) و در سـواحل بحـر خـزر آسـکاریس و  اکسیور و ژیاردی
ژیاردیــا(9) بــــوده اســــت. نتایــــج ایــــــن مطالعـــــات 
نشــاندهنده آن است که نوع انگلها متفاوت میباشد. عـالوه 
بر آن اگر چــه انگلهــای غیرپاتــوژن بــرای انســان ضـرر 
و زیانی از نظر سالمتی ندارنــــد امـا میتواننـــد بـه عنـوان 
شاخص بهداشتــی در منطقــه مطــــرح باشـند زیـرا وجـود 
ــدم رعـایت بهداشـت در ایـن خانوادههـا  آنها نشان دهنده ع

است.  
    در جدولهـای شـماره 2و 3 شـیوع سـوء تغذیـه در بیــن 
ــن و وزن بـرای  دانشآمــوزان براســاس نمایــه قد برای س
ــا در نظـر گرفتـن 2 انحـــراف معیـــار از میانـه جامعـه  قد ب
ــه بـه ترتیـــب 6/5% و 9/6% دچـار  بازبرد نشان داده شده ک
ــروه  سـوء تغذیـه بودهانـد و شـیوع ســوء تغذیـــه بیـن 2 گ
دختـــران و پســـران براسـاس نمایـــه وزن بـرای قـــد در 
پسـران بیــش از دختــران بـود کــه بـا انجـام دادن آزمـون 
 .(P<0/029)ــکوئر اختـالف معنـیداری مشـاهده شـد کای اس
ــــورد مطالعــــه  شـیوع ســـوء تغذیـــه در دانشآمـوزان م
بـراساس معیار سن در محدوده ســنی 9 و 10 سـال بیشتـر 
ــیداری  بود اما با انجام دادن آزمون کایاسکوئر اختالف معن

وجود نداشت.  
ــای      طبق جدول شماره 4 بیشترین شیوع آلودگی به انگله
ـــوده اســت  رودهای بر حسب جنــس در گــروه پســران بـ
 P=0/05 که با انجام شدن آزمون کای اسکوئر این اختالف با
در مرز، معنیدار به دست آمد. به نظر میرسد کــه علـت ایـن 
امر جنــبوجوش بیشتــر پسرها نسبــت به دخترهــا باشـد 
ــازیکردن مـیپردازنـد و تمـاس  و این که پسرها بیشتر به ب
آنها با خاک بیشتر بوده و بــه بهداشـــت فـــردی و تغذیـه 
ــا  خود کمتــر توجــه میکنند. این آلودگیها سبب میشوند ت
ــه نیـــز در گـروه پسـرها بیـش از دخترهـا  شیوع سوء تغذی

باشد.  
    همانطــور کـــــه در جــــدول شـماره 5 دیـده میشـود، 
شیـوع ســــوء تغذیـــه زمـان گذشتــــه در دانـــشآموزان 
آلـوده بـه انگـل(8/7%) بیـش از دانشآمـوزان پـاک از نظــــر 

 P<0/013 ــا انگل(4/6%) بوده اســـت کـــه ایـــن اختــالف ب
ـــاط بــا 2 نمایــــه دیگـــــر  معنـــیدار بـود امـا ایـــن ارتب
معنـــــیدار نبــــود بنابرایــــن میتــــــوان گفــــت کــــه 
ـــی بـرای رشـد در سـنین رشـد  آلودگــیهای انگلــی مانعــ

میباشند.  
ـــن کــه ســندرم ســوء جــذب یکــی از      با توجـــه بـه ای
مشـخصههای ژیاردیـــا اســـت و موجـــب بـروز اســـهال، 
ــردد، در بررســـی انجـام  کاهــش وزن و توقــف رشد میگ
ـــز وابستگــــی معنــیداری  شده در کرمان و سیرجــان نیـ
بیـن آلـودگیهـای انگلـــی و سـوء تغذیـه نشـان داده شـــده 

است.(5و 8)  
    در سایــر کشورهـا نیــز ماننــد تایلنــد نشان داده شــده 
کـه میـانگین قـد کودکـانی کـه عفونـت نداشـتهاند بـــه طــور 
معنـیداری نسبـــت بـــه کودکانـــی کـه عفونـت داشـــتهاند 
بیشتر میباشــد.(10) در جامعـه روسـتایی جنـــوب شرقـــی 
ــیز آلـودگیهـای انگلـی بـه مـیزان بـاالیی از رشـد  تانزانیـا ن
ــان  جلـوگـیری کـرده و از دسـت دادن وزن را در بیـن کودک

نشان میدهد.(11)  
    در لیما پایتخت پرو نــیز نشـان داده شـــده کـــه از نظـر 
ـــع  نمایـه وزن بـرای ســـن، کـــودکان آلــــوده دارای وض
بدتری نسبـــت بــه کودکان پاک از نظــر انگـل بودهانـــد.(12) 
ــرم  در جـدول شمــــاره 6 ارتبـــاط بیـــن آلـودگـــی بـه ک
ــرای سـن نشـان  اکسیــور و ســـوء تغذیــه براساس وزن ب
ــوء تغذیـه براسـاس ایـن  داده شــده اســت کــه شیـــوع س
ـــد  نمایـه در دانشآموزانـی کـه آلــــوده بـه اکسـیور بودهان
(10/2%) بیشتـر از دانشآمـوزان پـاک از نظـر انگـــل بــوده 
است(4/9%) و این اختــالف بـا P<0/006 معنـیدار بـه دسـت 

آمد.  
ـــت      اکسیــور 1 نـــوع عفونـــت رودهای در انســـان اسـ
ـــود و  کـه بـا ایجـاد خـارش دور مقعــــد مشخــــص میش
ـــی، شــبادراری و ســایر  سبــــب تحریـکپذیـری، بیخواب
مشکالت در کودکــان شــــده و سرانجــــام سبـــب کـاهش 
رشـد و عـدم تمرکـــز فکــری در یــادگــیری دانشآمــوزان 

میگــردد.  
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    در ایـــن بررســــی ارتبـاط معنــــیداری بیـــن ســـوء 
ــت نیـامد.  تغذیه با تحصیالت مادر و پدر دانشآموزان به دس
در مورد اثر شــغل پـدر بـر وضـع تغذیـه دانشآمـوزان ایـن 
مطالعـه نشـان داد کـه بیشتریـــن مــوارد ســوء تغذیــه در 
ــدر آنهـا کـارگـر سـاده یـا  دانشآموزانی دیده میشود که پ
بیکار بودهاند که این اختالف با P<0/072 معنیدار مشــاهده 

شد.  
    با توجـــه بـه نقـــش بیمــاریزایی انگلهــا در انســان و 
ـــی، روانـی، اقتصـادی و اجتمـاعی ناشـی از  زیانهای جسمـ
آنها و اهمیتــی کـه مبـارزه بـا آنهـا از نظـر بهداشـت دارد 
ــی عفونتهـای انگلـی در  مطالعه در زمینــه انتشــار و فراوان
ــه ضـرورت دارد و برنامـههایی کـه  هر منطقه و در هر جامع
ـــه  بـرای بـهبود کیفیـت در مـدارس ابتدایـــی در کشـور ارائ
ـــرای بهبــــود  مـیگـردد بایـــد حـــاوی برنامـههای الزم ب
ــیز  وضعیـت تغذیـــه و بهداشـت دانشآمـوزان آن مـدارس ن

باشد.   
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Abstract
    Vast number of school-aged children in developing countries face major health and nutrition problems.
Many of these children have a history of PEM as well as nutritional deficiencies of vitamin A and iron.
These conditions are exacerbated by helminths infection which is highly prevalent among school-aged
children and particularly inimical to their healthy growth, development and educational progress. Yet,
large parasite burdens, particularly severe hookworm infection, are associated with impaired cognitive
function as well as educational outcome measures such as absenteeism, under-enrollment, and attrition.
Thus, helminthic infection appears to constitute a very real barrier to children’s progress in school. In this
study a total number of 555 students were selected by random sampling in Robat Karim city. Data was
collected by using questionnaires and face to face interviews with children’s mothers. The stool specimens,
collected fresh in paper cups, were examined by formol-ether concentration and for diagnosis of oxyuriasis
the adhesive cellophane tape was applied. Nutritional status of the students was determined based on
anthropometric measurement. Any students whose weight or height was less than -2SD, expected for the
given age, was regarded as being malnourished. The results showed that nutritional status of the students
on the base of height for age was 6.5% and on the base of weight for height was 9.6% which showed
malnutrition. The prevalence of parasites infection was 49.6% including 23% pathogen, 18.5% giardiasis
(CI 15.2-22.3) and 4.5% hymenolepis nana (CI 2.8-6.7). 26.6% non pathogen included 19.8%
antamobacoli (CI 16.4-23.6), 3.1% andolimax (CI 1.7-5.1), 1.4% iodoambabutchili (CI 0.57-2.9) and the
others were less than 1%. The prevalence of oxyuriasis based on cellophane tape was 38.9%. Therefore,
the total rate pathogen parasitic infection among students was 61.9%. The prevalence of malnutrition on
the base of weight for height was higher in the boys than in the girls and the prevalence of parasites
infection was significantly higher in the boys (51.1%) (CI 44.9-57.2) than in the girls (42.3%) (CI 35.7-
49) P<0.05). A significant relationship was found between malnutrition (height for age) and parasitic
infection P<0.013. There was also a significant relationship between malnutrition (weight for age) and
oxyuriasis P<0.006. Consequently, compensatory strategies must be developed to improve health quality.

Key Words:     1) Malnutrition      2) Parasite      3) Weight       4)Height

The present article was presented in the 11th International Congress of Parasitic Diseases held in
Thailand (2003) & in the 4th Congress of Parasitology and Parasitic Diseases held in Mashhad
(2003). This study was also conducted under financial support of Tehran University of Medical
Sciences.
I) Assistant Professor of Nutrition Sciences. School of Public Health, Ghods Ave., Tehran University
of Medical Sciences and Health Services. Tehran, Iran.(*Corresponding Author)
II) Assistant Professor of Parasitology Department. Tehran University of Medical Sciences and Health
Services. Tehran, Iran.
III) MSc in Entemology. School of Public Health. Tehran University of Medical Sciences and Health
Services. Tehran, Iran.


