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چکیده
مقدمــه :تریکومونیازیــس یکــی از شــایعترین عفونتهــای غیــر ویروســی منتقلشــونده از طریــق جنســی
اســت کــه بهوســیله تکیاخت ـهای بــه نــام تریکومونــاس واژینالیــس ایجــاد میگــردد .هــدف از ایــن مطالعــه
بررســی شــیوع ایــن عفونــت و همچنیــن تعییــن میــزان حساســیت دارویــی انگلهــای جداشــده از افــراد آلــوده
بــه مترونیــدازول اســت.
روش کار :ایــن مطالعــه توصیفــی بــر روی  670نفــر از زنــان مراجعهکننــده بــه مراکــز بهداشــتیدرمانی
شــهر قــروه واقــع در اســتان کردســتان ،طــی ســال  1394انجــام گرفــت .جهــت تشــخیص تریکومونیازیــس از
روش گســترش مرطــوب و کشــت در محیــط دورســه اســتفاده گردیــد .آزمــون حساســیت دارویــی انگلهــای
جداشــده در محیــط برونتنــی و بعــد از دسـتیابی بــه کشــت خالــص انــگل در محیــط دیامونــد و در شــرایط
هــوازی انجــام گردیــد.
یافتــه هــا :از  670نمونــه مــورد آزمایــش هشــت نمونــه ( )%1/2بــا روش کشــت و چهــار نمونــه ( )%0/6بــا
روش گســترش مرطــوب ازنظــر وجــود تریکومونــاس واژینالیــس مثبــت گردیدنــد .پنجاهدرصــد افــراد مبتالبــه
تریکومونیازیــس در محــدوده ســنی  35تــا  44ســال و در گــروه افــراد بیســواد قــرار داشــتند ()P>0/05
عالئــم بالینــی مشاهدهشــده در افــراد آلــوده عبــارت بــود از ترشــح واژن ،درد در ناحیــه زیــر شــکم ،خــارش،
ســوزش ،مقاربــت دردنــاک و ترشــح زرد مایــل بــه ســبز .همــه انگلهــای جداشــده نســبت بــه مترونیــدازول
حســاس بــوده و میانگیــن و انحــراف اســتاندارد حداقــل غلظــت مهارکنندگــی ( )MICآنهــا برابــر 1/9 ± 0/85
میکروگــرم در میلیلیتــر تعییــن گردیــد.
نتیجــه گیــری :اگرچــه تریکومونیازیــس در جمعیــت موردمطالعــه شــیوع نســبتاً پائینــی دارد امــا بــا توجــه
بــه اهمیــت بیماریهــای منتقلشــونده از راه جنســی ،لــزوم ارائــه و اجــرای راهکارهــای بهداشــتی و همچنیــن
اقــدام درزمینــه افزایــش ســطح آگاهیهــای افــراد جامعــه بهمنظــور کنتــرل و پیشــگیری از ایــن عفونتهــا
ضــروری بــه نظــر میرســد.

مقدمه
تریکومونــاس واژینالیــس تکیاختــهای اســت تاژکدارکــه عامــل
عفونــت تریکومونیازیــس در انســان میباشــد .تریکومونیازیــس
یــک عفونــت منتقلشــونده از راه تمــاس جنســی بــوده کــه
دارای گســترش جهانــی اســت .ایــن بیمــاری معمــوالً بــا
دیگــر بیماریهــای جنســی ماننــد گنــوره همــراه اســت کــه
نشــاندهنده رفتــار جنســی پرخطــر در فــرد میباشــد [.]1
بــر اســاس گــزارش ســازمان جهانــی بهداشــت میــزان شــیوع
تریکومونیازیــس در جهــان بیــش از شــیوع گنــوره ،ســفلیس

و عفونــت کالمیدیایــی بــوده و ســاالنه حــدود  276/4میلیــون
مــورد بــرآورد میگــردد ]2[ .مطالعــات انجامشــده در نقــاط
مختلــف جهــان نشــاندهنده اختــاف در شــیوع ایــن عفونــت
در جمعیتهــای مختلــف و همچنیــن در بیــن زنــان و مــردان
میباشــد بطوریکــه اغلــب مطالعــات میــزان شــیوع را در زنــان
بیــن  5تــا  74درصــد و در مــردان بیــن  5تــا  29درصــد گــزارش
نمودهانــد .ایــن موضــوع بهطــور عمــده بــه جمعیــت موردبررســی
مربــوط میگــردد و بیشــترین میــزان شــیوع در بیــن افــراد
مراجعهکننــده بــه درمانگاههــای بیماریهــای منتقلشــونده از
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طریــق جنســی مشــاهده میگــردد [ .]3در ایــران نیــز مطالعــات
مختلفــی در رابطــه بــا بررســی میــزان شــیوع تریکومونیازیــس
صــورت گرفتــه اســت کــه بــا توجــه بــه وضعیــت فرهنگــی و
اجتماعــی جمعیتهــای موردبررســی ،میــزان شــیوع را بهطــور
متوســط بیــن  2تــا  8درصــد بــرآورد نمودهانــد کــه ایــن میــزان
در گروههــای پرخطــر میتوانــد بــه بــاالی  30درصــد نیــز برســد
[ .]4تریکومونیازیــس در زنــان آلــوده میتوانــد ازنظــر بالینــی
بــه اشــکال مختلــف بــروز نمایــد .ایــن عفونــت از فــرم حــاد و بــا
عالئمــی ماننــد ترشــح فــراوان بــا بــوی زننــده ،ســوزش و خــارش
فــرج تــا فــرم بــدون عالمــت مشــاهده میگــردد و تخمیــن زد
شــده اســت کــه تــا  50درصــد زنــان آلــوده مبتالبــه فــرم مزمــن
و بــدون عالمــت بیمــاری میباشــند .از عــوارض ایــن عفونــت
میتــوان بــه تولــد زودرس نــوزادان ،افزایــش اســتعداد ابتــا بــه
ســرطان دهــان رحــم و افزایــش خطــر انتقــال ویــروس نقــص
ایمنــی انســانی ( )HIVاشــاره نمــود [ .]5 ,1داروی مترونیــدازول
از ســال  1961تاکنــون تنهــا داروی مــورد تائیــد بــرای درمــان
تریکومونیازیــس در اغلــب نقــاط دنیــا بــوده اســت .درمــان ایــن
عفونــت بــا مترونیــدازول همــواره بــا دو چالــش شکســت درمانــی
و مقاومــت دارویــی انــگل مواجــه بــوده اســت بطوریکــه مرکــز
کنتــرل و پیشــگیری از بیماریهــا در آمریــکا ( )CDCمیــزان
مقاومــت دارویــی انگلهــای جداشــده را بیــن  2تــا  5درصــد
بــرآورد نمــوده اســت [.]6
بــا توجــه بــه اهمیــت تریکومونیازیــس و نبــود مطالعــات قبلــی
در رابطــه بــا میــزان ایــن عفونــت در منطقــه و همچنیــن
افزایــش آگاهــی درزمینــه میــزان حساســیت و پاســخدهی انــگل
تریکومونــاس واژینالیــس بــه داروی مترونیــدازول در منطقــه و
کشــور ایــن مطالعــه طراحــی و در ســطح شــهر قــروه واقــع در
اســتان کردســتان بــه اجــرا درآمــد.
روش کار
نمونهبــرداری و تشــخیص انــگل :ایــن مطالعــه توصیفــی مقطعــی
بــر روی  670نفــر از زنــان مراجعهکننــده بــه مراکــز بهداشــتی و
درمانــی دولتــی و تعــدادی از مطبهــای خصوصــی کــه خدمــات
زنــان و مامایــی را در ســطح شــهر قــروه واقــع در اســتان کردســتان
ارائــه میکردنــد ،انجــام گرفــت .جمــعآوری نمونــه از افــراد
بهصــورت نمونهبــرداری در دســترس صــورت گرفــت و از تیرمــاه
تــا آبــان مــاه  1394بــه طــول انجامیــد .همــه زنانــي کــه بــه ایــن
مراکــز بهمنظــور دریافــت خدمــات درمانــی یــا بهداشــتی مراجعــه
میکردنــد و تحــت معاینــه ژنیتــال قــرار میگرفتنــد وارد مطالعــه
شــدند .افــرادی کــه دو هفتــه قبــل از مراجعــه آنتیبیوتیــک و یــا
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کــرم واژینــال اســتفاده کــرده بودنــد از مطالعــه کنــار گذاشــته
شــدند.
پــس از کســب رضایتنامــه از شــرکتکنندگان ،ابتــدا ســواالتی
در مــورد اطالعــات جمعیتشناســی از قبیــل ســن ،تحصیــات،
شــغل ،شــغل همســر و همچنیــن ســواالتی در رابطــه بــا عالئــم و
نشــانههای بالینــی تریکومونیازیــس ازجملــه ترشــح واژن ،ســوزش
و خــارش ناحیــه تناســلی ،ســوزش ادرار ،مقاربــت دردنــاک از افــراد
پرســیده و در پرسشــنامههای جداگانــه ثبــت گردیــد.
در ایــن مطالعــه جهــت تشــخیص تریکومونیازیــس در زنــان از روش
گســترش مرطــوب و کشــت اســتفاده گردیــد [ .]7بدینصــورت
کــه توســط مامــا یــا متخصــص زنــان از هــر فــرد بهوســیله ســواب
پنبــهای اســتریل دو نمونــه از ترشــحات واژن از ناحیــه دیــواره
واژن و فورنیکــس خلفــی گرفتــه شــد .نمونــه اول بــرای آزمایــش
گســترش مرطــوب در یــک لولــه اســتریل درپی ـچدار حــاوی یــک
میلیلیتــر ســرم رینگــر و نمونــه دوم جهــت کشــت انــگل در لولــه
حــاوی محیــط کشــت دورســه ( )dorset mediumقــرار داده شــد.
بهمنظــور تشــخیص انــگل و جلوگیــری از بیحرکــت شــدن آن
بعــد از نمونهبــرداری ،نمونههــا هرچــه ســریعتر بــه آزمایشــگاه
مرکــزی شــهر قــروه منتقــل میشــدند .از لولــه حــاوی ســرم
رینگــر ،گســترش مرطــوب تهیــه میگردیــد و جهــت تشــخیص
انــگل تریکومونــاس واژینالیــس متحــرک از میکروســکوپ نــوری،
بــا بزرگنمایــی × 100و × 400اســتفاده میشــد .لولههــای
حــاوی محیــط کشــت دورســه نیــز بــه گرمخانــه بــا دمــای 35/5
درجــه ســانتیگراد منتقــل و بعــد از  24ســاعت روزانــه بــه مــدت
 7روز مــورد آزمایــش قــرار میگرفــت .بــه ایــن صــورت کــه بــا
پیپــت پاســتور اســتریل در کنــار شــعله یــک قطــره از انتهــای فــاز
مایــع محیــط دورســه برداشــت نمــوده و هماننــد روش گســترش
مرطــوب موردبررســی قــرار میگرفــت [.]7
آزمــون تعییــن میــزان حساســیت دارویــی در شــرایط برونتنــی:
آزمــون تعییــن میــزان حساســیت دارویــی انگلهــای جداشــده از
افــراد بــه ایــن صــورت انجــام شــد کــه ابتــدا نمونههــای کشــت
دورســه کــه ازنظــر رشــد انــگل مثبــت شــده بودنــد بــه آزمایشــگاه
تحقیقاتــی گــروه انگلشناســی و قارچشناســی دانشــگاه علــوم
پزشــکی همــدان منتقــل گردیدنــد .ایــن نمونههــا بــه محیــط
کشــت دیامونــد منتقــل و طــی چنــد مرحلــه کشــت متوالــی بعــد
از چنــد روز ،کشــت خالــص و اگزنیــک انــگل بــه دســت آمــد
[ .]8آزمــون حساســیت دارویــی بــر اســاس روش پیشــنهادی
 Meingassnerو  ]10 ,9[ CDCانجــام گرفــت .ابتــدا پــودر
مترونیــدازول تهیهشــده از شــرکت ســیگما (Sigma Chemical
 )Co. St Louisبهصــورت محلــول در آب مقطــر بــا غلظــت

متینی و همکاران
معیــن تهیــه گردیــد و بهوســیله فیلتــر ســرنگی بــا منافــذ 0/22
میکــرون اســتریل گردیــد .بــه دنبــال آن غلظتهایــی از دارو در
محیــط کشــت دیامونــد بهوســیله روش رقیقســازی متوالــی
دو برابــر تهیــه و بــه میــزان  100میکرولیتــر درون چاهکهــای
میکروپلیــت اســتریل ریختــه شــد .ســپس بــه میــزان 100
میکرولیتــر دیگــر محیــط کشــت دیامونــد کــه حــاوی انــگل در
فــاز رشــد لگاریتمــی بــا تعــداد مشــخص ( 1 × 105ســلول در هــر
چاهــک آزمــون) بــود بــه چاهکهــا اضافــه گردیــد تــا غلظتهــای
نهایــی مترونیــدازول درون چاهکهــای آزمــون از  0/01تــا 400
میکروگــرم بــه دســت آیــد .میکروپلیتهــا در گرمخانــه در
دمــای  35/5درجــه ســانتیگراد در شــرایط هــوازی قــرار داده
شــدند و بعــد از  24و  48ســاعت بــا میکروســکوپ اینــورت
موردبررســی قــرار گرفتنــد [ .]11حداقــل غلظــت مهارکنندگــی
یــا  (minimum inhibitory concentration) MICعبــارت بــود
از حداقــل غلظتــی از دارو کــه بعــد از  48ســاعت انکوباســیون
باعــث بیحرکــت شــدن و مــرگ انگلهــا میگردیــد [ .]10همــه
مراحــل آزمــون حساســیت دارویــی در شــرایط هــوازی و اســتریل
انجــام شــد و بــرای هــر انــگل دومرتبــه و هــر مرتبــه بهصــورت
دوتایــی انجــام گردیــد.
تجزیهوتحلیــل آمــاری :جهــت آنالیــز آمــاری از نرمافــزار SPSS
 V.16و آزمــون آمــاری مجــذور کای در ســطح معن ـیداری 0/05
جهــت بررســی ارتبــاط بیــن تغییرهــا اســتفاده گردیــد.
یافته ها
درمجمــوع از  670نفــر زن مــورد بررســی در ایــن مطالعــه
تعــداد هشــت نفــر ( )%1/2بــا روش کشــت و تعــداد چهــار نفــر
( )%0/6بــا روش گســترش مرطــوب ازنظــر آلودگــی بــه انــگل
تریکومونــاس واژینالیــس مثبــت تشــخیص داده شــدند (تصویــر .)1

بنابرایــن ،میــزان حساســیت روش گســترش مرطــوب در برابــر
روش کشــت در محیــط دورســه بــه میــزان  %50تعییــن گردیــد.
در ایــن مطالعــه ســن افــراد شــرکتکننده در محــدوده 15
تــا  65ســال بــود کــه بیشــترین افــراد آلــوده بــه تریکومونــاس
واژینالیــس (چهــار مــورد) در گــروه ســنی  35تــا  44ســال قــرار
داشــتند ( .)P = 0/009ســطح تحصیــات زنــان شــرکتکننده از
بیســواد تــا تحصیــات دانشــگاهی را شــامل میشــد کــه افــراد
دارای تحصیــات دانشــگاهی بــا فراوانــی  %8/5و تحصیــات
دبیرســتانی بــا فراوانــی  %33بــه ترتیــب کمتریــن و بیشــترین
شــرکتکنندگان را تشــکیل دادنــد.
همچنیــن بیشــترین میــزان آلودگــی بــه تریکومونیازیــس در
زنــان بیســواد (چهــار مــورد) مشــاهده گردیــد (.)P = 0/012
روش طبیعــی جلوگیــری از بــارداری ،بیشــترین روش مــورد
اســتفاده در زنــان بــود ( )%60/6کــه پنــج مــورد ابتــا بــه
تریکومونیازیــس نیــز در ایــن گــروه تشــخیص داده شــد ولــی
ارتبــاط معن ـیداری بیــن اســتفاده از انــواع روشهــای جلوگیــری
و ابتــا بــه تریکومونیازیــس مشــاهده نگردیــد (.)P = 0/62
بیشــتر افــراد موردمطالعــه متأهــل بودنــد ( )%95/8و همــه
افــراد آلــوده نیــز در ایــن گــروه مشــاهده شــدند .بیشــترین
شــغل همســران زنــان شــرکتکننده آزاد بــود ( )%80/2و ســایر
مشــاغل شــامل کارمنــد ( ،)%12/9کشــاورز ( )%3/9و راننــده
( )%3/1بــود همچنیــن بیشــتر زنــان آلــوده بــه تریکومونیازیــس
(هفــت نفــر) شــغل همســران آنهــا آزاد بــود () P < 0/05
ســایر اطالعــات مربــوط بــه مشــخصات جمعیتشناســی افــراد
در جــدول  1آمــده اســت .عالئــم بالینــی و شــکایات اصلــی
گــزارش شــده از افــراد تحــت مطالعــه عبــارت بودنــد از ترشــح
واژن ( ،)%64/6احســاس درد در ناحیــه زیــر شــکم (،)%55/4
خــارش واژن ( ،)%52/8مقاربــت درد نــاک ( )%37/5و ســوزش
ادرار ( .)%33/3عالئــم بالینــی و شــکایات گــزارش شــده از افــراد
آلــوده بــه تریکومونــاس واژینالیــس در جــدول  2آمــده اســت کــه
بیشــترین آنهــا عبــارت بــود از ترشــح واژن و احســاس درد در
ناحیــه زیــر شــکم کــه در همــه افــراد آلــوده مشــاهده گردیــد.
نتایــج مربــوط بــه آزمــون حساســیت دارویــی نیــز بدینصــورت
بــود کــه همــه انگلهــای جداشــده نســبت بــه داروی
مترونیــدازول حســاس بودنــد و میــزان  MICآنهــا از  0/8تــا
 3/2بــا میانگیــن و انحــراف اســتاندارد  1/9 ± 0/85میکروگــرم

تصویر  :1انگل تریکوموناس واژینالیس در گسترش مرطوب تهیهشده از نمونه واژن

در میلیلیتــر تعییــن گردیــد (تصویــر .)2
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جدول :1توزیع فراوانی افراد شرکت کننده در مطالعه برحسب سن ،تحصیالت ،شغل و محل سکونت
آلودگی به تریکوموناس واژینالیس
موارد مثبت ،تعداد ()%

جمع ،تعداد ()%

موارد منفی ،تعداد ()%

سن ،سال

P = 0/009

15-24

(0 )0

(153 )22/8

(153 )22/8

25-34

(1 )0/15

(311 )46/5

(312 )46/6

35-44

(4 )0/6

(134 )20

(138 )20/6

45-54

(2 )0/3

(52 )7/8

(54 )8/1

≤ 55

(1 )0/15

(12 )1/8

(13 )1/9

تحصیالت

P = 0/012

بی سواد

(4 )0/6

(87 )13

(91 )13/6

ابتدایی

(3 )0/45

(134 )19/95

(137 )20/4

راهنمایی

(1 )0/15

(163 )24/35

(164 )24/35

دبیرستان

(0 )0

(221 )33

(221 )33

دانشگاهی

(0 )0

(57 )8/5

(57 )8/5

شغل

P < 0/05

خانه دار

(8 )1/2

(606 )90/5

(614 )91/7

کارمند

(0 )0

(29 )4/3

(29 )4/3

سایر

(0 )0

(27 )4

(27 )4

محل سکونت

P < 0/05

شهر

(8 )1/2

(594 )88/7

(602 )89/9

روستا

(0 )0

(68 )10/1

(68 )10/1

روش جلوگیری از بارداری
طبیعی

P < 0/05
(5 )0/8

(389 )59/8

(394 )60/6

مصرف قرص

(0 )0

(52 )8

(52 )8

استفاده از کاندوم

(0 )0

(44 )6/8

(44 )6/8

توبکتومی

(2 )0/3

(59 )9/1

(61 )9/4

استفاده از آیودی

(1 )0/15

(84 )12/95

(85 )13/1

(0 )0

(15 )2/2

(15 )2/2

سایر روش ها

ارزش P

جدول  :2عالئم بالینی گزارش شده در افراد مبتالبه تریکومونیازیس
عالئم بالینی

جمع ،تعداد ()%

ابتال به تریکومونیازیس
دارای عالئم ،تعداد ()%

فاقد عالئم ،تعداد ()%

ترشح واژن

(8 )100

(0 )0

(8 )100

درد در ناحیه زیر شکم

(8 )100

(0 )0

(8 )100

خارش در ناحیه تناسلی

(7 )87/5

(1 )12/5

(8 )100

مقاربت درد ناک

(7 )87/5

(1 )12/5

(8 )100

سوزش ادرار

(5 )62/5

(3 )37/5

(8 )100

ترشح زرد مایل به سبز

(5 )62/5

(3 )37/5

(8 )100

188

متینی و همکاران

تصویر  :2توزیع فراوانی  MICمترونیدازول انگلهای جداشده از افراد آلوده در
شرایط هوازی بعد از  48ساعت انکوباسیون

بحث
اغلــب زنــان در طــول عمــر خــود ،ابتــا بــه واژینیــت بــا عالئمــی
شــامل ترشــحات واژن ،خــارش و ســوزش را تجربــه میکننــد کــه
مســبب آن میتوانــد عوامــل قارچــی (گونههــای کاندیــدا) ،عوامــل
باکتریایــی (ماننــد گاردنــا واژینالیــس ،مایکوپالســما هومینیــس،
گونههــای موبیلونکــوس و ســایر گونههــای بیهــوازی ســخت
رشــد) و تکیاختــهای تــاژکدار (تریکومونــاس واژینالیــس) باشــد
( .)6تریکومونیازیــس شــایعترین عفونــت غیــر ویروســی جنســی
در سراســر جهــان اســت کــه در دســتگاه ادراری تناســلی انســان
ایجــاد عفونــت مینمایــد .ایــن عفونــت بهطــور عمــده از طریــق
فعالیــت جنســی منتقــل میشــود .امــروزه تریکومونیازیــس بیــش
از گذشــته موردتوجــه قــرار گرفــت اســت کــه اهمیــت آن در رابطــه
بــا افزایــش ابتــا و انتقــال ویــروس  HIVبــه انســان میباشــد
بطوریکــه تریکومونیازیــس مزمــن و بــدون عالمــت نقــش مهمــی
در پویایــی انتقــال ویــروس  HIVدر جامعــه دارد و میتوانــد باعــث
افزایــش حداقــل دو برابــری انتقــال و افزایــش چهــار برابــری ریــزش
و دفــع ایــن ویــروس از افــراد آلــوده گــردد [.]13 ,12
افــزون بــر  30عامــل میکروبــی میتوانــد از طریــق جنســی
بــه انســان منتقــل گــردد .مطالعــات گســترده در رابطــه بــا
اپیدمیولــوژی بیماریهــای منتقلشــونده از راه جنســی
بهصــورت منطقــهای و جهانــی یــک ضــرورت راهبــردی بــرای
طــرح برنامههــای کاربــردی بهمنظــور کنتــرل و پیشــگیری از ایــن
بیماریهــا در ســطح جهــان میباشــد .در ســال  2008ســازمان
بهداشــت جهانــی میــزان شــیوع تریکومونیازیــس را در گــروه ســنی
 15تــا  49ســال  276/4میلیــون مــورد گــزارش نمــوده اســت
کــه توزیــع آن بــر اســاس مناطــق مختلــف جغرافیایــی عبــارت
اســت از  42/8میلیــون مــورد در قــاره آفریقــا شــامل  46کشــور،
 57/8میلیــون مــورد در قــاره آمریــکا شــامل  35کشــور (ازجملــه
آمریــکای شــمالی) 28/7 ،میلیــون مــورد در جنــوب شــرق آســیا

شــامل  11کشــور 14/3 ،میلیــون مــورد در قــاره اروپــا شــامل 53
کشــور 13/2 ،میلیــون مــورد در منطقــه شــرق مدیترانــه شــامل
 32کشــور و  30/1میلیــون مــورد در غــرب اقیانــوس آرام شــامل
 37کشــور [.]2
در مناطــق مختلــف جهــان میــزان شــیوع تریکومونیازیــس متفــاوت
اســت کــه ایــن موضــوع مربــوط بــه وجــود اختــاف در عوامــل
همهگیرشناســی و از همــه مهمتــر شــرایط اجتماعی-اقتصــادی
و فرهنگــی جوامــع درگیــر میباشــد .در ایاالتمتحــده بعضــی
مطالعــات میــزان شــیوع را در افــراد مراجعهکننــده بــه درمانگاههــای
بیماریهــای جنســی  %25و در میــان زنــان سیاهپوســت
آفریقاییتبــار  %38گــزارش نمودهانــد .شــیوع قابلتوجــه در
بعضــی از مناطــق قــاره آفریقــا نیــز گــزارش شــده اســت بهطــور
مثــال میــزان شــیوع  %38در زنــان  HIVمثبــت در زئیــر و شــیوع
 %65در زنــان بــاردار در مناطــق روســتایی در آفریقــای جنوبــی
[ .]1گزارشهــای موجــود از کشــورهای اســامی میــزان شــیوع
پایینتــری را نشــان میدهنــد کــه میتــوان بــه محــدوده  %1/2از
لیبــی تــا  %28/1از عربســتان اشــاره نمــود [.]15 ,14
ماننــد ســایر مناطــق جهــان ،گزارشهــای متفاوتــی از میــزان
شــیوع تریکومونیازیــس از ایــران نیــز وجــود دارد .از گزارشهــای
انتشــاریافته در ســالهای اخیــر میتــوان بــه حداقــل شــیوع %0/9
در زنــان مراجعهکننــده بــه درمانگاههــای زنــان در آمــل تــا شــیوع
 %10/2در زنــان زندانــی در اســتان تهــران اشــاره نمــود [.]17 ,16
ســایر مطالعــات انجامشــده در مناطــق مختلــف کشــور نیــز میــزان
شــیوع را  %2در کاشــان %2/1 ،در همــدان و کرمانشــاه %3/2 ،در
تهــران %3/3 ،در زنجــان %4 ،در بابــل و  %9/2در تبریــز گــزارش
نمودهانــد.]22-18 ,7[ .
در مطالعــه حاضــر در شــهر قــروه شــیوع عفونــت بــا تریکومونــاس
واژینالیــس در زنــان مراجعهکننــده بــه مراکــز بهداشــتی درمانــی
کــه خدمــات مامایــی و زنــان ارائــه میکردنــد %1/2 ،بــه دســت آمد.
ایــن میــزان شــیوع نســبت بــه بیشــتر گزارشهــا از ســایر مناطــق
کشــور پایینتــر بــوده هرچنــد میــزان شــیوع تریکومونیازیــس در
ایــن منطقــه اختــاف قابلمالحظ ـهای بــا شــهر همــدان ،واقــع در
اســتان همجــوار ،نــدارد .دو مطالعــه در شــهر همــدان کــه توســط
فــاح و همــکاران در ســال  1385و متینــی و همــکاران در ســال
 1390در زنــان مراجعهکننــده بــه مراکــز بهداشــتی درمانــی
انجامشــده ،میــزان شــیوع تریکومونیازیــس را بــه ترتیــب  %2/2و
 %2/1گــزارش نمودهانــد [ .]23 ,7نتیجــه مطالعــه حاضــر و ســایر
تحقیقــات انجامشــده در شــهر همــدان ،نشــاندهنده میــزان
شــیوع پاییــن عفونــت در میــان زنــان در ایــن منطقــه و مناطــق
همجــوار آن اســت.
در ایــن مطالعــه درصــد قابلتوجــه ای از افــراد تحــت بررســی از
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عالئــم واژینیــت رنــج میبردنــد بطوریکــه  %64/6شــرکتکنندگان
از ترشــح واژن %52/8 ،از خــارش و  %33/3از ســوزش ادرار شــکایت
داشــتند .ایــن نتیجــه کــه اغلــب افــراد موردمطالعــه دارای یکــی از
عالئــم بالینــی واژینیــت بودنــد بــا بعضــی از گزارشهــا همخوانــی
دارد [ .]23 ,16 ,7 ,4بنابرایــن ،بــا توجــه بــه اینکــه عالئــم انــواع
واژینیــت اغلــب مشــابه هــم اســت و در آزمایشــات بالینــی افتــراق
قطعــی آن بهطــور گســترده امکانپذیــر نیســت تائیــد آزمایشــگاهی
نــوع واژینیــت جهــت رونــد صحیــح درمــان بیمــاران ضــروری بــه
نظــر میرســد.
ارتبــاط بیــن ســن و تریکومونیازیــس در اغلــب مطالعــات مشــاهده
شــده اســت و آلودگــی بــه ایــن انــگل بیشــتر در محــدوده ســنی کــه
افــراد فعالیــت جنســی بیشــتری دارنــد دیــده میشــود [,18 ,16
 ]19کــه بهطورمعمــول بیشــتر در محــدوده ســنی  25تــا  34ســال
گــزارش شــده اســت .در مطالعــه حاضــر نیــز ارتبــاط بیــن ســن
و تریکومونیازیــس مشــاهده گردیــد امــا بیشــترین افــراد آلــوده در
گــروه ســنی باالتــر ( 35تــا  )44قــرار داشــتند.
ســطح آگاهــی افــراد ارتبــاط نزدیکــی بــا وضعیــت بهداشــتی و
میــزان شــیوع بیماریهــای عفونــی در جامعــه دارد .تعــدادی از
تحقیقــات کــه در رابطــه بــا همهگیریشناســی تریکومونیازیــس
صــورت گرفتــه اســت ارتبــاط بیــن ســطح تحصیــات افــراد
و میــزان شــیوع ایــن عفونــت را نشــان داده اســت [,19 ,18 ,7
 .]21در مطالعــه حاضــر نیــز ایــن ارتبــاط مشــاهده شــد و افــراد
آلــوده بــه انــگل در گــروه افــراد بیســواد ( %50افــراد آلــوده) و
کمســواد (دارای تحصیــات ابتدایــی و راهنمایــی) قــرار داشــتند .در
ایــن بررســی ارتباطــی بیــن شــغل و محــل ســکونت افــراد بــا ایــن
عفونــت مشــاهده نشــد ایــن نتیجــه مطابــق بــا مطالعاتــی اســت کــه
ایــن متغییرهــا را مــورد بررســی قــرار دادهانــد [.]18
آمیــزش جنســی محافظتشــده نقــش مؤثــری در پیشــگیری از
عفونتهــای منتقلشــونده از راه تمــاس جنســی دارد .بنابرایــن،
روشهــای جلوگیــری از بــارداری کــه ایجــاد محافظــت مینماینــد
نیــز میتوانــد در پیشــگیری از ایــن عفونتهــا مؤثــر واقــع گردنــد.
در مطالعــه حاضــر ارتبــاط بیــن روشهــای جلوگیــری از بــارداری
و تریکومونیازیــس ازنظــر آمــاری معنــیدار نبــود امــا در زنانــی
کــه از کانــدوم بــرای ایــن منظــور اســتفاده میکردنــد ( %6/8از
شــرکتکنندگان) آلودگــی بــه انــگل مشــاهده نگردیــد .ایــن یافتــه
بامطالعــه انجامشــده در تبریــز مطابقــت داشــت امــا بامطالعــه
انجامشــده در بابــل همخوانــی نداشــت کــه دلیــل آن میتوانــد
تعــداد کــم اســتفادهکنندگان از کانــدوم در ایــن مطالعــه باشــد [,21
]22
نتیجــه آزمــون حساســیت دارویــی بــر روی انــگل نشــان داد کــه
همــه ســوشهای جداشــده تریکومونــاس واژینالیــس از افــراد آلــوده
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در ایــن منطقــه بــه داروی مترونیــدازول حســاس بــوده و دارای
میانگیــن حداقــل غلظــت مهارکنندگــی برابــر  1/9میکروگــرم در
میلیلیتــر هســتند .در شــرایط برونتنــی ،انــگل هنگامــی نســبت
بــه مترونیــدازول مقــاوم تلقــی میگــردد کــه  MICآن در محیــط
هــوازی برابــر یــا بیشــتر از  50میکروگــرم در میلیلیتر باشــد .معموالً
 MICبرابــر  50بهعنــوان مقاومــت ســطح پاییــن یــا دارای تحمــل
دارویــی تلقــی میگــردد و  100 MICتــا  200مقاومــت ســطح
متوســط و درنهایــت  MICبرابــر  400میکروگــرم در میلیلیتــر
مقاومــت ســطح بــاالی انــگل نســبت بــه داروی مترونیــدازول
را نشــان میدهــد [ .]10 ,9بــه دلیــل مشــکالت و پیچیدگــی
موجــود بــر ســر راه کشــت خالــص و اگزنیــک تکیاختههــای
انگلــی کــه نیــاز ضــروری انجــام آزمونهــای تعییــن حساســیت
دارویــی میباشــد و همچنیــن بــه دلیــل عــدم وجــود سیســتم
پیگیــری کارآمــد بیمــاران ،اطالعــات مســتند و دقیقــی در رابطــه بــا
میــزان حساســیت و پاس ـخدهی ســوشهای جداشــده تریکومونــاس
واژینالیــس و همچنیــن میــزان شــیوع تریکومونیازیــس مقــاوم بــه
درمــان در افــراد آلــوده بــه ایــن عفونــت ،در کشــور وجــود نــدارد.
از معــدود مطالعــات صــورت گرفتــه در ایــن خصــوص میتــوان بــه
مطالعــه انجامشــده توســط متینــی و همــکاران در ســال  1390بــر
روی  50ســوش انــگل تریکومونــاس واژینالیــس ،جمعآوریشــده از
شــهرهای تهــران ،همــدان و تویســرکان ،اشــاره نمــود کــه میانگیــن
حداقــل غلظــت مهارکنندگــی مترونیــدازول برابــر  2/9میکروگــرم
در میلیلیتــر را نشــان میدهــد [ .]11در آن مطالعــه یــک
ســوش انــگل دارای  MICبرابــر  50میکروگــرم در میلیلیتــر بــود.
همانطــور کــه مشــاهده میشــود میانگیــن  MICســوشهای
تریکومونــاس واژینالیــس در مطالعــه حاضــر بامطالعــه مذکــور کمــی
تفــاوت دارد و بــه میــزان  1میکروگــرم در میلیلیتــر پایینتــر
اســت .ایــن تفــاوت میتوانــد بــه دلیــل وجــود یــک ســوش از انــگل
بــا مقاومــت ســطح پاییــن نســبت بــه مترونیــدازول و بیشــتر بــودن
تعــداد ســوشهای مــورد آزمــون باشــد.
نتیجهگیری
ایــن مطالعــه کــه تحقیقــی مســتند پیرامــون شــیوع تریکومونیازیــس
در زنــان در اســتان کردســتان اســت نشــان داد کــه ایــن عفونــت
شــیوع نســبتاً پائینــی در شــهر قــروه دارد و بــا توجــه بــه اینکــه درصــد
قابلتوجهــی از زنــان تحــت بررســی عالئمــی از واژینیــت را داشــتند.
بنابرایــن ،تشــخیص صحیــح نــوع واژینیــت فقــط از روی عالئــم بالینی،
از حساســیت الزم برخــوردار نبــوده و نیازمنــد تائیــد تشــخیص بالینــی
توســط روشهــای آزمایشــگاهی اســتاندارد اســت .همچنیــن نتایــج
آزمــون تعییــن حساســیت دارویــی جداشــدههای انــگل تریکومونــاس

متینی و همکاران
نویســندگان مراتــب سپاســگزاری خــود را از معاونــت تحقیقــات و
فـنآوری دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان بــه دلیــل حمایــت مالــی
و معنــوی از آن اعــام میدارنــد و از کلیــه همــکاران بالینــی کــه
در انجــام ایــن مطالعــه مــا را یــاری نمودهانــد نهایــت قدردانــی را
 ضمنـاً نتایــج ایــن مطالعــه بــا منافــع نویســندگان در تعــارض.داریــم
.نمیباشــد

واژینالیــس نشــان از میــزان پاســخدهی مناســب و حساســیت
. بــه داروی مترونیــدازول دارد،انگلهــای جداشــده در منطقــه
سپاسگزاری
ایــن مقالــه برگرفتــه از پایاننامــه مقطــع کارشناســی ارشــد رشــته
 بدینوســیله،)9406173347 انگلشناســی اســت (شــماره طــرح
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Abstract
Introduction: Trichomoniasis is one of the most common non-viral sexually transmitted
diseases caused by Trichomonas vaginalis. The aim of this study was to determine the
prevalence of the infection and to consider the metronidazole susceptibility of the T.
vaginalis isolates.
Methods: This cross sectional study was conducted on 670 females attending gynecology
clinics of Qorveh city, Kurdistan province, during year 2015. Diagnosis of trichomoniasis
was performed using Dorset culture medium and wet mount methods. In vitro drug
susceptibility testing was done aerobically after establishment of the isolates in an axenic
culture medium, diamond.
Results: From 670 vaginal samples, eight (%1.2) and four (%0.6) were positive for T.
vaginalis by wet mount and culture methods, respectively. Fifty percent of the infected
individuals were aged from 35 to 44 years old and were illiterate (P < 0.05). Clinical
signs and symptoms of trichomoniasis were vaginal discharge, itching, burning sensation,
dyspareunia, abdominal pain and greenish discharge. All of the parasites were sensitive
to metronidazole with mean minimum inhibitory concentration (MIC) and standard
deviation of 1.9 and 0.85 µg/mL, respectively.
Conclusions: Although, the prevalence of trichomoniasis is relatively low in the studied
population but due to the importance of sexually transmitted diseases in public health,
strategic measurements are necessary to prevent and control the infection.

