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ABSTRACT
Introduction and purpose: Parasitic diseases have led to economic and health
problems around the world. One of the most common ways for the transmission
of these diseases is the consumption of raw vegetables contaminated with
parasite. These diseases can be prevented through obtaining knowledge about the
parasitic contamination of the vegetables. Regarding this, the aim of the present
study was to evaluate the prevalence and type of raw vegetables contamination
in Sanandaj, Iran, in 2013.
Methods: This cross-sectional study was conducted on 360 vegetable samples
distributed in 60 greengroceries in Sanandaj in 2017. The data were analyzed
using the SPSS version 16.
Results: In total, 16.3% of the vegetable samples were contaminated with various
types of parasites, including free-living nematode (12.2%), Entamoeba coli
(1.7%), Giardia (0.8%), Blastocystis hominis (0.8%), and Dicrocoelium (0.8%).
However, most of the contaminations (81.6%) were found in the vegetables,
which were imported from regions other than Kurdistan province. Basil had the
highest level of contamination, whereas coriander and lettuce had the lowest
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contamination level (P=0<05). Additionally, the vegetables had the highest and
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lowest contamination levels in the winter and spring, respectively.
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careful monitoring of public food distribution centers and controlling the source

Conclusion: Regarding the findings of the present study, it is recommend to
thoroughly perform parasite decontamination before the consumption of
vegetables. Furthermore, the officials can prevent the parasitic diseases by
of vegetables in the winter.
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چکیده
مقدمه و هدف :امروزه بیماریهای انگلی باعث ایجاد مشکالت بهداشتی -اقتصادی در دنیا شده است
و یکی از شایعترین راههای انتقال آنها ،مصرف سبزیجات خام آلوده به انگل میباشد .اطالع از وضعیت
انگلی سبزیجات باعث پیشگیری از ابتال به این نوع بیماریها میشود؛ بنابراین هدف از مطالعه حاضر،

بررسی وضعیت و نوع آلودگی سبزیجات خام مصرفی شهرستان سنندج در طول سال  1392میباشد.
روش کار :این مطالعه مقطعی روی نمونههای سبزی عرضهشده در شهر سنندج در سال  1392صورت
گرفت .تعداد مغازههای مورد بررسی  60عدد و تعداد کل نمونهها  360نمونه بود .برای تجزیه و تحلیل
دادهها از نرمافزار  SPSS 16استفاده گردید.
یافتهها :براساس نتایج حاصل از این مطالعه ،آلودگی سبزیجات مختلف به نماتودهای آزادزی
( 12/2 )Free-living nematodeدرصد ،انتاموبا کلی ( 1/7 )Entamoeba coliدرصد ،کیست ژیاردیا
( 0/8 )Giardiaدرصد ،بالستوستیس هومینیس ( 0/8 )Blastocystis hominisدرصد و تخم دیکروسولیوم
( 0/8 )Dicrocoeliumدرصد بود .در مجموع 16/3 ،درصد از سبزیجات ،آلوده به انواع انگلها بودند که
در این میان 81/6 ،درصد از کل آلودگی سبزیجات مربوط به سبزیهایی با منشأ خارج از استان بودند.
شایان ذکر است که در این مطالعه ،سبزی ریحان بیشترین و سبزیهای گشنیز و کاهو کمترین میزان
آلودگی را داشتند ( .)P>0/05همچنین ،در فصل زمستان بیشترین و در فصل بهار کمترین میزان آلودگی
مشاهده شد.
نتيجهگيري :با توجه به یافتههای مذکور ،توصیه میگردد که قبل از مصرف ،عملیات انگلزدایی
بهخوبی انجام شود و مسئولین با نظارت دقیق در مراکز عرضه عمومی این مواد غذایی و همچنین با کنترل
منبع تهیه سبزیجات در فصل زمستان از وقوع چنین پیشامدهایی جلوگیري کنند.

 استناد :زمینی ،قاسم؛ حمیدی ،پیمان؛ خادم عرفان ،محمد باقر؛ فریدی ،اشکان؛ قهرمانی ،اسمعیل؛ بابائی ،عرفان .بررسی میزان آلودگی انگلی سبزیجات خام مصرفی
شهر سنندج در سال  .1392مجله تحقیقات سالمت در جامعه ،زمستان 1395؛.54-58 :)4(2

مقدمه
بیماریهای انگلی از جمله شایعترین بیماریهای موجود در

کرهی زمین بهخصوص در کشورهای در حال توسعه میباشد [.]1
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انگلها در بدن انسان در نقاط مختلفی ساکن میشوند و بر حسب

(شنگ)) هر کدام به تفکیک به میزان  200گرم خریداری و به

الغری ایجاد میکنند [ .]2از جمله عوامل مؤثر بر انتشار انگلهای

انتقال داده شد .این نمونهها به روش تغلیظی رسوبی که روش

محل بافت هدف ،عوارض مختلفی از جمله سوء تغذیه ،ضعف و
انسانی میتوان شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم ،سطح بهداشت
افراد ،میزان تحصیالت ،روش آبیاری مزارع ،مصرف سبزی خام،

استفاده از کودهای انسانی در مزارع و غیره را نام برد [ .]3-5انگلها

از راههای مختلفی از جمله غذا ،آب و سبزیجات به بدن انسان وارد

میشوند [ .]6با انجام مطالعات در نقاط مختلف کشور گزارشهایی
مبنی بر آلودگی سبزیجات به انگلها گزارش شده؛ ولی اطالعات
جامعی در مورد آلودگی انگلی سبزیجات عرضهشده در شهر سنندج

در دست نیست؛ درنتیجه مطالعه حاضر با هدف تعیین آلودگی
سبزیجات مصرفی در شهر سنندج در سال  1392صورت گرفت.

روش کار
در این مطالعه مقطعی که در طی فصول مختلف سال 1392

آزمایشگاه تخصصی انگلشناسی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
استاندارد پیشنهادی سازمان غذا و داروی ایاالت متحده آمریکا

( )FDA: Food and Drug Administrationمیباشد ،آزمایش

شدند .اطالعات بهدست آمده با آزمون آماری مربع کای دو
( )chi square testو نرمافزار  SPSS 16تجزیه و تحلیل شدند.

یافتهها و بحث
در این مطالعه انگلهای ژیاردیا ( ،)Giardiaانتاموبا کلی

( ،)Entamoeba coliدیکروسولیوم ( ،)Dicrocoeliumبالستو-

سیستیس هومینیس ( )Blastocystis hominisو نماتودهای آزادزی
( )Free-living nematodeمشاهده گردید که درصد آلودگی
این عوامل آلودگی بر حسب نوع سبزی در جدول  1آمده است.

در مجموع 16/3 ،درصد از سبزیجات ،آلوده به انواع انگلهای

انجام شد ،ابتدا با همکاری مرکز بهداشت شهرستان سنندج لیستی

بیماریزا و غیربیماریزا بودند؛ بهطوری که  13درصد مربوط به

شد ( 400مرکز) .برای تعیین حجم نمونه از فرمول

به نقش سبزی در تأمین مواد غذایی و جایگاه خاص آن در رژیم

از مکانهایی که در این شهر اقدام به فروش سبزی میکنند ،تهیه

کرمها و  3/3درصد مربوط به تکیاختهها بود .این آلودگی با توجه

استفاده گردید که با توجه به مطالعات قبلی با در نظر گرفتن

غذایی مردم قابلمالحظه است و میتواند هشداردهنده باشد .بیشترین

و  d=0/05و سپس ،جایگذاری در فرمول ،حجم نمونه برابر 351

و کمترین میزان آلودگی مربوط به سبزیهای گشنیز و کاهو (بدون

 ،P=0/353سطح اطمینان  95درصد (مقدار  z=1/96بهدست آمد)

میزان آلودگی مربوط به سبزی ریحان (با پنج نوع آلودگی انگلی)

مناطق پنجگانه (شمالی ،جنوبی ،شرقی ،غربی و مرکزی) به 60

بهجز کاهو و گشنیز وجود داشت .آلودگی سبزیجات به کیست انتاموبا

در کل  360نمونه در نظر گرفته شد .بهطور تصادفی طبقهای از
مغازه سبزی فروشی در روزهای مختلف فصول سال مراجعه (20

به نماتودهای آزادزی بود ( 12/2درصد) که در تمام انواع سبزیجات

کلی ( 1/7درصد) ،کیست ژیاردیا ( 0/8درصد) ،تخم دیکروسولیوم

نمونه در فصل بهار 18 ،نمونه در فصل تابستان 12 ،نمونه در فصل

( 0/8درصد) و کیست بالستوسیستیس هومینیس ( 0/8درصد) در

درنهایت ،تعداد کل  360نمونه از  9نوع سبزی پرمصرف (شاهی،

و در فصل بهار کمترین میزان آلودگی مشاهده شد (.)P>0/05

پاییز و  10نمونه در فصل زمستان) و نمونهگیری صورت گرفت که
تربچه ،ریحان ،جعفری ،تره ،پیازچه ،کاهو ،گشنیز و سبزی محلی

رتبههای بعدی قرار داشتند و درنهایت ،در فصل زمستان بیشترین

الزم به ذکر است هیچ نوع انگل تکیاختهای مبنی بر آلودگی با
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بهدست آمد [ .]13بهمنظور تخصیص برابر حجم نمونه به هر مغازه،

آلودگی انگلی) بود .بیشترین میزان عوامل آلودگی موجود مربوط

قاسم زمینی و همکاران 57/

انتاموبا هیستولیتیکا ( ،)Entamoeba histolyticaاندولیماکس نانا

آبیاری سبزیها و از فاضالب شهری یا کود انسانی برای آبیاری و

بوچلی ( )Iodamoeba butschliiو یا تخم انگل کرمی تحت

به کیست ژیاردیا 1/7 ،درصد بهدست آمده که در مقایسه با نتایج

ساژیناتا ( ،)Taenia saginataتنیا سولیوم (،)Taenia solium

با  34/7درصد و در شهر اردبیل با  7درصد مقادیر بسیار کمتری

( ،)Endolimax nanaباالنتدیوم کلی ( )Balantidium coliو یداموبا

عنوان آسکاریس لومبرکوئیدس ( ،)Ascaris iumbercoidesتنیا

اکینوکوکوس گرانولوزوس ()Echinococcus granulosus
و انکیلوستوما دئودنال ( )Ancylostoma duodenaleدیده نشد.

مغذیکردن خاک کمتر استفاده میشود [ .]14آلودگی سبزیجات
مطالعات دیگر در استان گلستان با  6/8درصد ،در شهر شاهرود

بوده است [ .]4،10،11همچنین میزان آلودگی سبزیجات به کیست
انتامبا کلی  1/7درصد بهدست آمده که در مقایسه با آلودگی به

سبزیهایی که دارای منبع خارج از استان بودند 81/6 ،درصد

این کیست در مطالعات دیگر مثل شهر شاهرود با  21درصد بسیار

معناداری بین محل کشت سبزی با میزان آلودگی وجود داشت

انسانی در مزارع استان کردستان میباشد.

از کل آلودگی را به خود اختصاص دادند؛ بنابراین ،ارتباط

( .)P>0/05این سبزیها اکثرا ً از استانهای خوزستان ،قم ،همدان

کمتر است [ .]10این اختالفها احتماالً بهدلیل مصرف کمتر کود
اگرچه در مطالعات دیگر مانند شهر خرمآباد ،آلودگی به

و کرمانشاه به استان کردستان وارد شده بودند 18/4 .درصد از

تخم دیکروسلیوم گزارش نشده است؛ اما در حدود  1درصد از

به ذکر است که در اکثر روزهای سال (در طول هر چهار فصل)

بودند که احتماالً بهدلیل نگهداری احشام در نزدیکی مزارع کشت

آلودگی نیز مربوط به سبزیهایی با منبع داخل استان بودند .الزم
سبزی با منبع خارج از استان در سطح شهر وجود داشت .در

این مطالعه مجموع آلودگی سبزیجات به انگلهای انسانی و

نماتودهای آزادزی در حدود  16/3درصد بهدست آمد .با توجه

به مطالعه قبلی صورتگرفته ،درصد آلودگی سبزیجات در شهر

شاهرود  38درصد ،شهر قزوین  37/6درصد ،در استان گلستان

سبزیجات بررسیشده در این مطالعه ،به تخم دیکروسلیوم آلوده
سبزیجات مصرفی در شهر سنندج این اتفاق ممکن شده است [.]8

قدردانی
اين پژوهش بهعنوان طرح تحقیقاتی دانشجویی با کد  164و

 37درصد ،در شهر خرمآباد  52/7و در شهر اردبیل  48/9درصد

با حمايت مالي کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشكي

احتماالً بهدلیل تفاوت در نحوه کشت و منبع آبیاری سبزیجات

خود را از معاونت تحقیقات ،فناوری و کمیته تحقیقات دانشجویی

بوده که نسبت به شهر سنندج بیشتر است [ .]4،7،9-11این اختالف

دانشگاه علوم پزشکی کردستان اعالم میدارند.
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