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سال دوم ،شماره  ،19بهمن 1399

بررسی میزان شیوع جیاردیازس نزد افراد مراجعهکننده به شفاخانه ابوعلی سینای بلخی
سید لعل شاه لنگر

1

 1استاد دیپارتمنت میکروبیولوژی دانشکده طب دانشگاه بلخ

چکیده
زمینه و هدف :جیاردیازس یکی از مریضیها ی شایع بوده که شیوع آن در نقاط مختلف دنیا از  %1تا  %25متفاوت
گزارششده است .با توجه به اهمیت مریضی فوق ،مطالعه حاضر جهت بررسی میزان شیوع جیاردیازس در نزد افراد
مراجعهکننده به شفاخانه ابوعلی سینا شهر مزار شریف انجامشده است.
مواد و روش :مطالعه حاضر به روش توصیفی ،با نمونهگیری تصادفی باالی  250نفر از افراد مراجعهکننده به شفاخانه ابوعلی
سینای بلخی شهر مزار شریف در سال  1399انجام شد و اطالعات فوق در نرمافزار  SPSS 24ثبت و مورد تجزیهوتحلیل قرار
گرفت.
یافتهها :بررسی عالیم کلینیکی در افرادی که نتایج مدفوع آنها مثبت (آلوده به جیاردیازس) گزارش شد نشان داد که از بین
 200نفر مبتال به جیاردیازس  76نفر دارای عالیم که از این جمله  28نفر مرد و  48نفر زن بودند که این اختالف ازلحاظ
آماری معنیدار بود .از بین افرادی دارای عالیم کلینیکی 50 ،نفر دلبدی 38 ،نفر درد بطن 22 ،نفر ضعف و  12نفر اسهال
داشتند .بعضی از افراد چند عالمت کلینیکی را همزمان بروز داده بودند .شایعترین عالیم کلینیکی حالت دلبدی بود که در
 77.6%افراد دارای عالمت وجود داشت و کمترین میزان بروز عالمت مربوط به اسهال با  %20در افرادی دارای عالمت بود.
نتیجهگیری :نتایج نشان داد که اکثر افراد دارای یک عالمه بودند که درد بطن در  %55افراد دارای عالیم کلینیکی وجود
داشت .با توجه به شیوع  %10.1جیاردیازس در افراد مراجعهکننده به البراتوارهای مرکز شهر مزار شریف ،تشخیص ،تداوی
مریضان و ارتقا سطح حفظالصحه عمومی میتواند در پیشگیری و کنترول این پرازیت مؤثر باشد.
واژههای کلیدی :جیاردیازس ،شیوع ،دلبدی ،درد بطن ،مزار شریف
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مقدمه
اگرچه پیشرفت روز افزون دانش طبابت موجب کاهش ابتال به بیماری و کاهش مرگومیر شده اما انتانات پرازیتی امعا هنوز
در کشورهای درحالتوسعه یکی از مشکالت عمده صحی میباشد .با توجه به اینکه افرادی که در مراکز تهیه و توزیع و فروش
مواد غذایی و اماکن عمومی مشغول به کار میباشند؛ بهطور مستقیم با مواد غذایی ارتباط دارند و مواد غذایی را در اختیار مردم
قرار میدهند ،درصورتیکه دچار مریضی خاص باشند ،احتمال اینکه مریضی را نیز از طریق این مواد غذایی به مردم انتقال
دهند وجود دارد (غروری.)278 :1383 ،
در بررسی شیوع امراض معایی در مطالعات متعدد جیاردیا المبلیا بیشترین آلوده گی را در تمام دنیا و بهویژه در کشورهای
درحالتوسعه به خود اختصاص داده و درصدر عوامل ایجادکننده آلوده گیهای پرازیتی قرار گرفته است (قهرمانو.)40 :1378 ،
جیاردیازس یک پتوجن مهم انسانی با گسترش جهانی ویک مرض در قسمت علوی امعای کوچک است و در بسیاری از
پستانداران ازجمله انسان آلوده گی ایجاد میکند  .انتقال مریضی از طریق آب آلوده به کیست پخته پرازیت صورت میگیرد که
به دلیل مقاومت نسبی کیستهای جیاردیازس نسبت به کلور موجود در آب برای مدتی در آب زنده می مانند (فالحی و
همکاران.)46 :1386 ،
مرض جیاردیازس یک بیماری اسهالی است که بهوسیله جیاردیا المبلیا که یک پرازیت (تکحجروی) میکروسکوپیک است
ایجاد میشود .جیاردیا المبلیا یک پرازیت است یعنی یک ارگانیزم است که برای زنده ماندن از دیگر موجودات تغذیه میکند.
هنگامیکه یک فرد یا حیوان (بهعنوانمثال ،گربه ،سگ ،گاو ،گوزن و ببر) به این پرازیت آلوده میشود ،پرازیت در امعا زندگی
میکند و از طریق مدفوع منتقل میشود .البته این پرازیت گاهی اوقات در خارج از بدن وگاهی ممکن است چند هفته یا چند
ماه زنده بماند .جیاردیا را میتوان در هر منطقهای در سراسر جهان پیدا کرد (اباسین.)98 :2013 ،
مطالعات اپیدمیولوژیک و کلینیکی نشان میدهد که  % 20 -84از افراد آلوده بدون عالیم میباشند .گرچه جیاردیازس
بهعنوان یک انتان شدید مورد توجه نیست؛ اما ممکن است گاهی اوقات عوارض شدیدی ایجاد کند (اباسین.)89 :2013 ،
آلوده گی با جیاردیا ممکن است با درد بطن ،اسپزم بطن ،نفخ و باد  ،کاهش وزن ،حالت دلبدی ،استفراغ ،خستگی ،لرزه،
مدفوع متعفن وشحمی همراه باشد .در این صورت ممکن است منجر به سوء جذب شحمیات  ،پروتئین و ویتامینهای منحل
در شحم  ،کمبود گاماگلبولین ،عدم تحمل الکتوز ،کمخون ی ناشی از کمبود آهن و اسید فولیک و غیره باشد .عارضه دیگر آن
اسهال است که در بعضی موارد مزمن شده و چند سال طول میکشد  .گزارشات برخی از داکتران در شهر مزار شریف
نشاندهنده آنست که علت مراجعه اکثر مریضان مبتال به جیاردیازس عالیم هضمی بهویژه نفخ و باد بطنی ذکر میشود و اکثراً
نشانه دیگری ندارند (محسنی.)199 :2007 ،
در گزارش مرکز کنترول و پیشگیری بیماریهای امریکا در دو گروپ یعنی کودکان زیر  5سال و زنان در سنین بارداری،
جه ت ابتالء به جیاردیازس معرفی شده اند .در بررسی که در مهدکودکهای جورجیا صورت گرفت و میزان آلوده گی به
جیاردیازس  %7.2گزارش شد .میزان آلوده گی به اکسیور در مکاتب ابتدایی تایلند در سال  %38.82 ،2001گزارش شده است.
در بررسی که بروری دانش آموزان مکاتب ابتدایی شهرستان نکاء صورت گرفت ،میزان آلوده گی به جیاردیازس در سال ،1377
 19.42%و در سال  %23.7 ،1378گزارش شده است (زمانی.)66 :2011 ،
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در تحقیقی دیگری که در دامغان در سال  1382صورت گرفته نشان داد که میزان آلوده گی به اکسیور  33.8و
جیاردیازس  %26.2گزارش شده است .در ت حقیقی دیگری که در شهر اصفهان انجام گردید ،میزان شیوع کلی آلوده گی به
پرازیت های معایی  9.60فیصد بود .نتایج تحقیقی که در اراک به عمل آمد نشان داد که  5.63فیصد از دانش آموزان ابتدایی
این شهر الاقل به یک نوع پرازیت آلوده بودند (علی.)721 :1393 ،
فالحی و همکاران در سال  1386در تحقیقی به بررسی مقایسهای شیوع جیاردیازس در کودکان مدارس ابتدایی شهرستان
دلفان توسط روشها ی معمول پرازیت شناسی و انتی جن یابی تحقیق کردند .نتایج تحقیق نشان داد که از  500کودک  6تا
 12ساله دختر و پسر مدارس ابتدایی در سال  1383 -1382در مجموع  97نفر به سه تخنیک گسترش مستقیم ،تغلیظ
فرمایش اثر و االیزا از نظر آلوده گی به جیاردیازس المبلیا مثبت شناخته شدند؛ که از این تعداد  68نمونه در تست گسترش
مستقیم ،به تعداد  88نمونه در تست تغلیظ فرمایش اثر وبه تعداد  95نمونه با تخنیک االیزا مثبت شناخته شدند (فالحی و
همکاران.)22 :1386 ،
عباسیان و همکاران در سال  1391به بررسی شیوع جیاردیازس المبلیا در ایران پرداختند .نتایج نشان داد که میزان
شیوع جیاردیازس در ایران با توجه به مودل اثرات تصادفی  %14.7برآورد شد .میزان شیوع جیاردیازس در کودکان کمتر از 10
سال  ،%15.1در بین جوانان و نوجوانان  20-10سال  %19.2و در بزرگساالن  30-20سال  %6.4گزارش گردید .بیشترین آلوده
گی در سال  1373با شیوع  %37.21و کمترین شیوع در سال  1384با  %4.91برآورد شد (عباسیان و همکاران.)111 :1391 ،
طاهر علمی و همکاران در سال  1393در تحقیقی به بررسی فراوانی جیاردیازس در افراد مراجعهکننده به آزمایشگاههای
مرکز شهر کرج در سال  1392پرداختند .نتایج نشان داد که از  2500نفر مورد بررسی  252نفر آلوده به جیاردیازس بودند و
بیشتر افراد بیمار فاقد عالیم کلینیکی بودند (طاهر علمی و همکاران.)726 :1393 ،
با توج ه به گستردگی عالیم کلینیکی جیاردیازس و وفور پرازیت در منطقه ،مطالعات دقیق برای تعیین اصلیترین شکایت
و چهره کلینیکی جیاردیازس در شهر مزار شریف ضروری به نظر میرسید؛ لذا این تحقیق به منظور بررسی میزان شیوع
جیاردیازس نزد افراد مراجعهکننده به شفاخانه حوزوی ابوعلی سینای شهر مزار شریف انجام شد.

مواد و روش تحقیق
مطالعه حاضر به روش توصیفی – مقطعی و به روش تصادفی با نمونهگیری از افراد مراجعهکننده به شفاخانه ملکی مزار
شریف اجرا شد .از هر فرد یکبار نمونه مدفوع گرفته و در ظروف پالستیکی یکبار مصرف جمعآوری شد .هر ظرف حاوی
مشخصات خاص بود تا نمونهها با یکدیگر اشتباه نشوند .مشخصات افراد شامل :سن ،جنس و عالیم کلینیکی هنگام مراجعه به
شفاخانه ثبت گردید .سپس نمونهها با روش فرمالین -اتر مورد بررسی میکروسکوپیک قرار گرفتند .الزم به ذکر است افرادی که
مدفوع آنها فورم اسهالی داشت ،با گسترش مرطوب جهت تروفوزئیت جیاردیا المبلیا مورد بررسی میکروسکوپی قرار گرفته و در
صورت مشاهده تروفوزوئیت جیاردیا المبلیا ،بهعنوان مبتال به جیاردیازس در نظر گرفته شدند.
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روش فرمالین اتر :این روش با استفاده از کیت های تست پرازیت انجام شد  .طوریکه به کیت فوق  3.5میلیلیتر محلول
تست پرازیت (فرمالین  + %10سرم فیزیولوژی  +اتیلن استات) افزوده سپس نمونه را وارد کیت کرده و به مدت یک دقیقه با
سرعت  90دور فی ثانیه سنترفیوژ کردیم .در آخر رسوب حاصل شده جهت آزمایش میکروسکوپی روی سالید منتقل شد .الزم
به ذکر است افرادی که هر یک از اطالعات آنها اعم از سن ،جنس و عالیم کلینیکی ثبت نشده و یا به نحوی تا زمان ثبت
جواب آزمایش ناقص باقی ماند ،ازین مطالعه حذف شدند.

نتایج
از  200نفر موردبررسی  80نفر ( )40%مرد و  120نفر ( )60%زن بودند .بررسی میکروسکوپیک مدفوع تمامی افراد نشان
داد ،در بین مردها  40نفر و در بین زن ها  50نفر آلوده به جیاردیازس بودند که با انجام تست کای در بین جنسیت و مریض
ارتباط معنیدار ی وجود داشت و نسبت مریضی در زنها نسبت به مردها بیشتر بود () .p<0.05با توجه به نتایج بدست آمده
میزان آلوده گی به پرازیت جیاردیا المبلیا در سال  1399در افراد مراجعهکننده به شفاخانه  %10محاسبه گردید.

جدول ( )1بررسی عالیم کلینیکی در مریضان
جنسیت

افراد مورد مطالعه

موارد مثبت

مرد

80

()40

)44.4( 40

زن

)60( 120

)55.6( 55.6

مجموع

)100( 200

)100( 90

منبع :یافتههای تحقیق

ازینکه بلخ مرکز والیات شمال افغانستان بوده بناً عالوه بر مریضان داخل شهر  ،مریضان سایر والیات شمال جهت تداوی به
شفاخانه حوزوی شهر مزار شریف مراجعه مینمایند که در تحقیق حاضر افراد از نظر محل سکونت نیز مورد مطالعه قرار داده
شده و در چارت ذیل مراجعه افراد نظر به سکونت شان مورد ارزیابی قرار گرفته است.
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چارت ( )1نشان دهنده محل سکونت مریضان مصاب به جیاردیازس

پای چارت ( ) 1محل سکونت اصل مریضان مصاب به جیاردیازس را نشان میدهد .در مجموع از  200مریض  %60آنها از
والیت بلخ %11 ،از والیت فاریاب و  %29از والیت سمنگان بودند.

جدول ( )2آمار توصیفی مریضان مصاب به جیاردیازس به تفکیک جنسیت و والیت
Valid
Cumulative
Percent
Percent
100.0
100.0

Frequenc
y
Percent
80
100.0

جنسیت
بلخ

Valid

مرد

33.3

33.3

33.3

40

بلخ

Valid

زن

81.7

48.3

48.3

58

سمنگان

100.0

18.3

18.3

22

فاریاب

100.0

100.0

120

Total

منبع :یافتههای تحقیق

جدول ( ) 2آمار توصیفی مریضان به تفکیک جنسیت و والیت را نشان میدهد .از  200مریض از والیت بلخ ( 80مرد و  40زن)،
از والیت سمنگان ( )58زن و از فاریاب ( )22زن مصاب به جیاردیازس بودند.
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جدول ( )3آمار توصیفی مریضان مصاب به جیاردیازس به تفکیک جنسیت و سطح دانش
Valid
Cumulative
Percent
Percent
22.5
22.5

Frequenc
y
Percent
18
22.5

جنسیت
بیسواد

46.3

23.8

23.8

19

تعلیمات
ابتدایی

72.5

26.3

26.3

21

فارغ صنف 12

87.5

15.0

15.0

12

لیسانس

100.0

12.5

12.5

10

ماستر

100.0

100.0

80

5.0

5.0

5.0

6

Total
بیسواد

28.3

23.3

23.3

28

تعلیمات
ابتدایی

61.7

33.3

33.3

40

فارغ صنف 12

80.0

18.3

18.3

22

لیسانس

100.0

20.0

20.0

24

ماستر

100.0

100.0

120

Total

Valid

مرد

Valid

زن

منبع :یافتههای تحقیق
جدول ( ) 3آمار توصیفی مریضان مصاب به جیاردیازس را به تفکیک جنسیت و سطح دانش نشان میدهد .ازجمله ()200
مریض ( )80تن آن مرد و ( )120تن زن میباشد .به تفکیک سطح دانش ازجمله ( )80مرد ( 18تن بیسواد 19 ،تن تعلیمات
ابتدایی 21 ،تن فارغ صنف دوازده 12 ،تن لیسانس و  10تن ماستر)؛ از خانمها از جمله ( )120تن ( 6تن بیسواد 20 ،تن
تعلیمات ابتدایی 40 ،تن فارغ صنف دوازده 22 ،تن لیسانس و  24تن ماستر) می باشند؛ که براساس فیصدی به ترتیب از
مردها  %12 ،%21 ،%19 ،%18و  %10را تشکیل داده و از خانمها به ترتیب  %22 ،%40 ،%28 ،%6و  %24را تشکیل میدهند.
بررسی عالیم کلینیکی در افرادی که نتایج مدفوع آنها مثبت ( آلوده به جیاردیازس) گزارش شد نشان داد که از بین  200نفر
مبتال به جیاردیازس  76نفر دارای عالمت بودند که از این بین  28نفر مرد و  48نفر زن بودن که این اختالف از لحاظ آماری
معنیدار بود .از بین افرادی دارای عالیم کلینیکی 50 ،نفر دلبدی 38 ،نفر درد بطن 22 ،نفر ضعف و  12نفر اسهال داشتند.
بعضی از افراد چند عالمت کلینیکی را همزمان بروز داده بودند .شایعترین عالیم کلینیکی حالت دلبدی بود که در  %77.6افراد
دارای عالمت وجود داشت و کمترین میزان بروز عالمت مربوط به اسهال با  %20در افرادی دارای عالمت بود .همچنان
بررسیها نشان داد که ارتباط معنیداری بین عالیم کلینیکی دردهای بطن ،ضعف و اسهال با سن مریضان وجود دارد.
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بحث:
جیاردیازس یکی از شایعترین پرازیتهای معایی بوده که شیوع آن در نقاط مختلف دنیا  %1تا  %25متفاوت گزارششده
است .با توجه به پتوجن بودن جیاردیا المبلیا برای انسان ،تعیین شیوع آن و در مراحل بعدی کنترول آلوده گی در مناطقی که
شیوع باال دارند ،ضروری به نظر میرسد .بررسی عالیم کلینیکی در افراد مبتال به جیاردیازس نشان داد ،اکثر افراد دارای یک
عالمت بودند که بطن درد در  %55افراد دارای عالیم کلینیکی وجود داشت  .با توجه به شیوع  %10.1جیاردیازس در افراد
مراجعهکننده به البراتوار های مرکز شهر مزار شریف ،تشخیص و تداوی مریضان و ارتقا سطح حفظالصحه عمومی میتواند در
پیشگیری و کنترول این مرض مؤثر باشد.
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