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چکیده
آلودگی به ژیاردیا المبلیا با فقر بهداشتی و آلودگی آب و مواد غذایی ارتباط تنگاتنگ دارد و میتواند منجرر بره سرو جرذب غرذا و
سو تغذیه گردد .لذا هدف این مطالعه تعیین فراوانی آلودگی به ژیاردیا المبلیا در کارکنان مواد غذایی بندرعباس و تعیین سطح آلبومین
سرمی مبتالیان بود .در این مطالعه توصیفی -مقطعی طی  6ماه روی  11111نمونه مدفوع افراد مراجعرهکننرده بره آزمایارگاه مرکرز
تحقیقات داناگاه علوم پزشکی هرمزگان که به نوعی در ارتباط با مواد غذایی جامعه نیز بودند ،آزمایش انجام شد و پس از تاریی
موارد ژیاردیازیس ،تعداد  01نفر از افراد آلوده به ژیاردیا المبلیا و  01نفر از افراد سالم بهترتیب بهعنوان گروه بیمار و شاهد انتیاب و
میزان آلبومین سرمی آنان اندازهگیری شد .در مجموع  01نفر ( )%1/22به ژیاردیا المبلیا آلوده بودند .سطح آلبرومین سررمی در گرروه
بیمار و شاهد بهترتیب  66/1و  30/9گرم در لیتر بود .قوام مدفوع بیمراران در  %66طبیعری برود و شردت آلرودگی در  %26بیمراران
بهصورت حاد مااهده شد .نتایج ناان داد  %91بیماران مذکر و شهرناین بودند و سبزیجات خام مصرف میکردند .همچنین  %66آنها
سن بین  21تا  01سال داشتند .تفاوت معنیداری ( )p<1/13در سطح آلبومین سرمی بیماران مبتال به ژیاردیازیس و افراد سالم مااهده
شد که بیانگر وجود عارضه سو جذب ناشی از آلودگی با این انگل بود .بهنظر میرسد مصرف باالی سبزیجات خام ،از راههای مهرم
انتقال ژیاردیاالمبلیا باشد .طبق نتایج مطالعه ،درصد باالیی از موارد شدت باالیی از آلودگی داشتند در حالی که برخری فاقرد عالیرم
بالینی بودند .این موضوع بیانگر وجود ناقلین میفی در انتقال این انگل است .با توجه به آلودگی ژیاردیازیس در کارکنان مواد غذایی
اهمیت و حساسیت شغل ایاان ،دقت بیاتر در رعایت موازین بهداشتی ضروری است.
واژههای کلیدی :آلبومین ،ژیاردیازیس ،کارکنان مواد غذایی
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سندرم سوذتهذیه در این گروه متیگتردد ( Culha and

مقدمه
عفونتتت بتتا انگتتلهتتار رودهار هنتتوز یتتک مشتتکل

 .)Sangün, 2007گزارشات متهتددر مبنتی بتر کمبتود

بهداشتی مهم در کشورهار در حال توستهه استت و از

برای عنایر مانند آهن ،رور ،مت ،،کبالتت ،ستلنیم و

بین آنها ،ژیاردیا المبلیتا از جملته تتاژ داران دستتگاه

منیزیم در طی عفونت ژیاردیازی ،وجود دارد ( Culha

گوارشی در بین افرادر با نقص سیستم ایمنی و کودکان
اهمیتت اایتی دارد ( Markell et al., 1999, Culha

 .)and Sangün, 2007ژیاردیتتا المبلیتتا بتته دو شتتکل
ترفوزوئیتتت و کیستتت وجتتود دارد .محتتل زنتتدگی آن
دئودنوم و یا ابتدار ژئونوم است و توسط یفحه مکنده
مرحله ترفوزوئیت به مخاط روده باریک میچسبد .ایتن
انگل عمدتاً از طریت منتابهی مثتل آ

و متواد اتذایی

آلوده منتقل میشود .الزم به ذکر است شکل قابل انتقتال
فرم کیستی انگل است ( Markell et al., 1999, Culha

 .)and Sangün, 2007بقار کیست انگل در آ

بتین 1

تتا  9متاه گتزارش شتده استت ( Culha and Sangün,

 . )2007این انگل در جوامهی که دارار شرایط بهداشتی
ایراستاندارد هستند و یا از آ

آشتامیدنی ایربهداشتتی

استفاده میکنند ،فتراوانتتر استت ( .)Lujan, 2006ایتن
انگل قادر به ایجاد عفونت در انسان و پستانداران است.
عالیم بیمارر بهیورتهار مختلف اعم از فاقد عالیتم
تا ناراحتی دوازدهه ،افزایش ترشح مخاط ،از دست دادن
آ  ،درد قسمت فوقانی مهده ،نفخ شکم ،استهال متزمن
که حاور مقدارر زیادر چربتی و بتدون اتون استت،
قابل مشاهده است .این انگتل آتروفتی پرزهتار روده و
کاهش سطح جذ

را نیز سبب میشتود کته منجتر بته

ستتتوذتهذیه متتتیشتتتود (،Markell et al., 1999

Olivares Francois et al., 2008; and Sangün, 2007
; .)Carroccio et al., 1997 ،et al., 2003لتذا بتر ایتن

استتاس هتتدن ایتتن مطالهتته بررستتی میتتزان شتتیو
ژیاردیاالمبلیا در بین کارکنان مرتبط با مواد اتذایی بتود.
هم چنین سطح آلبومین سترمی و عالیتم بتالینی در بتین
افراد آلوده به این انگل مورد ارزیابی قرار گرفت.

مواد و روشها
روش نمونهگیری

این مطالهه بهیورت توییفی -مقطهی رور 11111
نفر از تاریخ فروردین الی مهر ماه  1931انجتام گرفتت.
افرادر که به نوعی با مواد اذایی سر و کار داشتند ،اعتم
از کارکنان رستتورانهتا ،ستاندویف فتروشهتا ،نانواهتا،
اواربتتار فتتروشهتتا ،فروشتتندگان ستتوپر مارکتتتهتتا و
قنادرها و ایره در طی مدت مذکور به آزمایشگاه مرکتز
تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان مراجهه کردند
و از نظر آلودگی به انگلهار رودهار مورد آزمایش قرار
گرفتند.
طراحی مطالعه

پ ،از انجام آزمایش متدفو  ،متوارد مثبتت از نظتر
انگل ژیاردیا المبلیا بتا در نظتر گترفتن ایتن کته بتاردار
نباشند و همچنین فاقتد بیمتارر زمینتهار باشتند ،جتدا
شدند .در نهایت تهداد  91نفر از آنهتا بتهعنتوان گتروه

Furtado Lopatynski and Rybicka-Stryjecka, 1970
; .)et al., 2012ایتن بیمتارر بتهاصتو در کودکتان

بیمار و  91نفر از افتراد ستالم بته عنتوان گتروه شتاهد

میتواند سبب کمبود آهن (کماونی) و عنایر مهدنی و

انتختتا

گردیدنتتد و پرسشتتنامهار شتتامل اطالعتتاتی در

پروتئین شود کته در نهایتت منجتر بته کتاهش رشتد و

زمینه سن ،جنسیت ،کمیت مصرن ستبزیجات ،کیفیتت
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آشامیدنی ،وضهیت و قوام مدفو و شدت آلتودگی

ااذ گردید .سپ ،با کسب موافقتت ایتن افتراد ،نمونته
اون آنها ااذ و پ ،از جداسازر سرم تا زمتان انجتام
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 11تا  91سال داشتند و موارد کمتر و بیشتر از  11ستال
بهترتیب  9/9و  91درید بودند.
شدت آلودگی در  26درید مبتالیان بهیتورت حتاد

آزمایش در فریزر  -11 °Cنگهدارر شد.

گزارش شتد و  11دریتد بیمتاران در وضتهیت متزمن

روش انجام آزمایش

بودند.

رور نمونههار سرم ،آزمتایش رنت ستنجی (کیتت
پارس آزمون) جهت تهیین مقدار آلبومین انجام شد.
تجزیه و تحلیل آماری دادهها

بحث و نتیجهگیری
طب یافته این تحقی  1/12 ،دریتد مراجهتهکننتدگان

اطالعات اام کسب شتده ،بتا استتفاده از نترم افتزار

آلوده به انگل ژیاردیا المبلیا بودند که نتیجه ایتن تحقیت

( SPSSویرایش  )16و روش آمارر  t-testمورد تجزیته

تقریباً مشابه نتیجه تحقیقات انجام شده توستط مولینتا و

و تحلیل قرار گرفتند.

همکاران در آرژانتین با فراوانی  1/91دریتد ( Molina

 )et al., 2011و انکی روما و انگوآ در گانتا بتا فراوانتی

یافتهها

 )Nkrumah and Nguah, 2011( %1/1است .بتا توجته

در بین  11111نفر 91 ،نفر ( )%1/12به ژیاردیا المبلیا

به مسیر انتقال آلودگی آسان و ساده در چراته زنتدگی

آلوده بودند .مقادیر آلبومین در نمونههار سرم گروههار

این انگل ( ،)Markell et al., 1999شیو آن در شترایط

بیماران ژیاردیازی ،و شاهد بهترتیب  16/1و  99/3گرم

عدم رعایت بهداشت ایر قابل انتظار نیست .نکتته قابتل

در لیتتر بتود کتته کتاهش مهنتتیدارر در گتروه بیمتتاران

توجه این است که افراد آلوده عمتدتاً بتا تهیته و توزیت

مشاهده شد ( . p<1/19از نظر وضهیت آ
همه بیماران از آ

آشتامیدنی،

متتواد اتتذایی جامهتته بتته روشهتتار مختلتتف ستتروکار

تصفیه شده شهرر استفاده میکردند.

داشتند ،بنابراین دقت بیشتر در رعایت موازین بهداشتتی

نود درید بیماران مرد بودند و هتمچنتین  31دریتد از
آنها شهرنشین و ساکن بندرعباس بودند.

در این گروهها ضرورر است.
در تحقیت حاضتتر مقتتدار آلبتتومین ستترم در بیمتتاران

در بین بیماران ژیاردیازی %6/2 ،از ستبزیجات اتام

ژیاردیازی ،بهطتور مهنتیدارر کمتتر بتود (. p< 1/19

به مقدار زیاد استفاده میکردند و مابقی بیمتاران از نظتر

ژیاردیا المبلیا از مواد اذایی موجود در روده استفاده می

نحوه مصترن ستبزیجات اتام بتهترتیتب در وضتهیت

ستد مکتانیکی در

کند و به یورت فیزیکی نیتز باعت

متوسط ( ،)%99/9کم ( )%91و هیف ( )%11قرار داشتتند.

جذ

به عالوه 66 ،درید بیماران دارار قتوام طبیهتی متدفو

انگل نیز بهیورت یک سم در بدن میزبان باع

بودند و موارد دچار اسهال و یا اسهال چتر

مواد در روده میشود و از طرفی ،متواد ترشتحی
آستیب

بتهترتیتب

میشوند ،)Shant et al., 2004( ،بنابراین توستط ایتن 9

 12و  2درید بود .از نظر سنی  66درید بیمتاران ستن

متتواد اتتذایی در روده کتتاهش

مکانیستم ،میتتزان جتتذ

مییابد (،)Gomes et al., 2012; Markell et al., 1999
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Anuar et al., ( ) و آنتورا و همکتاران در متالزر2011

.) است2012

در نتیجه آلودگی به این انگل میتواند منجر بته کتاهش
 از جملته کتاهش در،مواد اتذایی در روده شتود

جذ

ًاز آنجاییکه بیشتر افراد بهرام آلودگی شتدید ظتاهرا

اسیدآمینه که بهدنبال آن کاهش پتروتئین تولیتدر

جذ

سالم به نظر میرسیدند و بتا در نظتر گترفتن راه انتقتال

Lopatynski ( مانند آلبومین را نیز در پی اواهد داشت

 این افراد در انتقال وانتشتار آلتودگی،ساده در این انگل

and Rybicka-Stryjecka, 1970; Furtado et al.,
) که تأییدر بتر نتیجته حایتل از ایتن تحقیت و2012

 بنابراین با توجه بته.بهطور ااموش و مخفی نقش دارند
 بهعنوان ناقلین مخفی انگل در بین ستایر،شهل این افراد
افراد جامهه مطرح هستند و ایتن نکتته بهداشتتی بستیار
.مهمی است

Furtado et ( مشابه گزارش فورتادو و همکتاران استت
.)al., 2012

 تتا11 برترر تهداد بیماران مرد و همچنین گروه سنی
 ستتتال در ارتبتتتاط مستتتتقیم بتتتا تهتتتداد بیشتتتتر91
مراجههکنندگان این گروهها به ایتن مرکتز آزمایشتگاهی

سپاسگزاری

 درید بیماران مصرن سبزر31  با توجه به اینکه.است

بدینوسیله از همکتارر و حمایتتهتار متدیریت و

،اام را در مقادیر متفاوت در رژیم اذایی اود داشتتند

پرسنل گرانقدر دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بتهویتهه

بنابراین به نظر میرسد مصرن سبزیجات اام آلتوده از

.سرکار اانم دکتر اجسته شریفی قدردانی میگردد

راههار مهم انتقال این انگل در این گتروههتا استت کته
Bello et al., ( مشابه تحقیقات بلو و همکاران در کوبتا
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Abstract
Giardiasis has a close relation with improper sanitation, consumption of contaminated water and foods and
might be lead to malabsorption syndrome and nutritional deficiency. Therefore, this study aimed to
estimate the occurrence of giardiasis among the food staff in Bandarabbas and also to determine the
concentration of serum albumin in infected individuals. In a cross-sectional study which was conducted in
a 6 months period, a total of 11080 fecal samples of the food staff rerrered to the Research Center of
Hormozgan University of Medical Sciences, was examined. Then, 30 Giardia-positive together with 30
Giardia-negative individuals were chosen for further investigation. At this step, the concentration of serum
albumin were evaluated in both groups. According to the results, 30 (0.27%) of the samples were positive
for Giardia lamblia. The level of serum albumin in infected and healthy people were determined at 46.8
g/l and 53.9 g/l, respectively. Moreover, 66% of the fecal samples had normal condensation and 76% were
intensively contaminated. Results revealed that 90% of the infected cases were male, urban and vegetable
consumers. In addition, the age of 66% of the cases was between 20 to 30. The concentration of serum
albumin in patients with giardiasis was significantly (p< 0.05) lower than the control group which might
be related to malabsorption. Based on results, the consumption of raw vegetable seems to play an important
role in transmission of Giardia infection. In addition, high occurrence of intensively contaminated patients
together with the high rate of the individuals without clinical manifestations, reveals the Giardia hidden
carriers. Regarding the occurrence of giardiasis among the food staff and considering the importance of
their role in public health, the necessity for hygienic measures are reemphasized.
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