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Background and Objective: Infection with hydatid cysts or hydatidosis,
which is a zoonotic disease, is caused by the larval stage of Echinococcus
granulosus in humans and animals. Hydatidosis infection is endemic in most
parts of the country. In Khoda Afarin County in East Azarbaijan, Iran, as a
center of animal husbandry, there is a possibility of high exposure to the
Echinococcus granulosus egg. This study was carried out to determine the
seroprevalence of hydatidosis in this county population.
Materials and Methods: In this descriptive cross-sectional study, 295 blood
samples were collected from the population of Khoda Afarin County in a test
tube without anticoagulant within 2018 to 2019. The samples were evaluated
using enzyme-linked immunosorbent assay to measure immunoglobulin G
against Echinococcus granulosus. The demographic data of the participants
were gathered by a questionnaire, and the results were analyzed using SPSS
software (version 18).
Results: Out of 295 samples, 12 (4.07%) people were positive. The highest
percentage of seropositivity was reported in the age group of 30-39 years
with 3 (3.53%) cases. The frequency rates of seropositivity in urban and rural
subjects were 16.7% and 83.3%, respectively.
Conclusion: The obtained results showed a significant prevalence of
infection in the study population (similar to those reported in some other
studies carried out in different parts of Iran). Therefore, it is essential to focus
on the control and prevention of the disease as a priority disease in Khoda
Afarin County among different occupations and age groups.
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مقاله پژوهشی

شیوع سرمی هیداتیدوز در مراجعه کنندگان به آزمایشگاه های مرکز بهداشت شهرستان
خدا آفرین در استان آذربایجان شرقی طی سالهای 7981-89
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چکیده
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سابقه و هدف :آلودگی به كیست هیداتیک یا هیداتیدوز كه یک بیماری زئونوز میباشد ،طی مرحله الروی
كرم اكینوكوكوس گرانولوزوس در انسان و حیوان ایجاد میگردد .عفونت هیداتیدوز بهصورت اندمیک در اغلب
نقاط كشور وجود دارد .در شهرستان خدا آفرین در استان آذربایجان شرقی كه قطب دامپروی میباشد ،احتمال
مواجهه باالی جمعیت ساكن با تخم اكینوكوكوس گرانولوزوس وجود دارد .در این ارتباط ،مطالعه حاضر با
هدف تعیین وضعیت شیوع سرمی هیداتیدوز در جمعیت ساكن در شهرستان خدا آفرین انجام شد.
مواد و روشها :در مطالعه توصیفی -مقطعی حاضر كه طی سالهای  1317-18انجام شد 215 ،نمونه خون
از جمعیت ساكن در شهرستان خدا آفرین در لوله آزمایش بدون ماده ضد انعقاد جمعآوری گردید .نمونهها
بهمنظور اندازهگیری آنتیبادی  IgGضد انگل اكینوكوكوس گرانولوزوس به روش االیزا ارزیابی شدند .دادههای
دموگرافیک افراد شركت كننده در مطالعه با استفاده از پرسشنامه تکمیل گردیدند و نتایج توسط نرمافزار
 SPSS 18تحلیل آماری شدند.
یافتهها :از مجموع  215نمونه گرفتهشده 12 ،مورد ( 4/07درصد) مثبت بودند .بیشترین میزان موارد مثبت
سرمی در گروه سنی  30-31سال با سه مورد ( 3/53درصد) مشاهده گردید .در بین موارد مثبت سرمی16/7 ،
درصد ساكن مناطق شهری و  83/3درصد ساكن مناطق روستایی بودند.
نتیجهگیری :نتایج نشاندهنده شیوع قابلتوجه هیداتیدوز در جمعیت مورد مطالعه (همانند برخی از مطالعات
انجام شده در سایر مناطق ایران) بودند .توجه به كنترل و پیشگیری از ابتال به این بیماری بهعنوان یک بیماری
اولویتدار در شهرستان خدا آفرین در گروههای شغلی و سنی مختلف ضروری میباشد.
واژگان کلیدی :اكینوكوكوس گرانولوزوس ،شیوع سرمی ،هیداتیدوز

مقدمه
هیداتیدوز یک بیماری انگلی مشترک بین انسان و دام با
انتشار جهانی است كه با ابتالی انسان و حیوان علفخوار به مرحله
الروی انگل اكینوكوكوس گرانولوزوس ایجاد شده و یکی از
مهمترین مشکالت بهداشتی در مناطقی كه دامپروری در آنها
رایج است ،میباشد ] .[1،2راه اصلی انتقال بیماری ،خوردن آب
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و سبزیجات آلوده به تخم كرم است ] .[3آلودگی به این انگل
بیشتر در مناطق گرمسیری و نیمهگرمسیری جهان مانند
كشورهای حوزه مدیترانه ،روسیه ،خاورمیانه ،خاور دور ،استرالیا،
زالندنو ،آفریقا و آمریکا شایع میباشد ] .[4،5ابتال انسان به عفونت
كیست هیداتیک در ایران در بسیاری از شهرها و روستاها گزارش
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شیوع سرمی هیداتیدوز

شده است ] .[6فاراگ و همکاران در سال  1175برای اولین بار
از آزمون االیزا ()Enzyme-Linked Immunosorbent Assay
برای تشخیص عفونت هیداتیدوز استفاده نمودند ] .[7از این روش
میتوان به عنوان یک روش سرولوژی با حساسیت و ویژگی باال
برای تشخیص بیماری و انجام مطالعات شیوع سرمی برای تعداد
نمونه زیاد در یک زمان مشخص استفاده نمود .این روش در
مقایسه با سایر آزمونهای سرولوژیک دارای قدرت تشخیص
باالتری میباشد ].[8،1
بیماری هیداتیدوز به دلیل آلودهنمودن انسان و دام و
همچنین داشتن سویههای مختلف ،از نظر تشخیص و درمان
بهموقع انسان و حیوان آلوده اهمیت دارد .یک قالده سگ ممکن
است با تعداد زیادی كرم اكینوكوكوس گرانولوزوس آلوده شود؛
بنابراین ،این كرم میتواند روزانه تعداد زیادی دام یا انسان را آلوده
كند .از سوی دیگر ،هر كیست هیداتیک میتواند صدها
پروتواسکولکس داشته باشد كه در صورت خورده شدن امعا و
احشای حیوان علفخوار توسط سگ ،طی مدت شش هفته به كرم
بالغ تبدیل خواهند شد؛ از این رو در ارتباط با عوامل اثرگذار بر
شیوع این بیماری میتوان به سگهای ولگرد و اهلی (بهویژه
سگهای گله) بهعنوان مهمترین میزبان نهایی انگل اشاره نمود.
چگونگی كنترل سگها و میزبانهای واسط یعنی دامهایی كه در
مناطق مختلف كشور بدون نظارت سازمان دامپزشکی كشوری
كشتار میشوند ،میتواند بهعنوان یک فاكتور مهم در كنترل
بیماری مطرح باشد ].[10
با وجود پیشرفتهایی كه در راستای برنامههای كنترل و
ریشهكنی این بیماری حاصل شده است؛ اما شیوه زندگی و فقر
فرهنگی ،اقتصادی و بهداشتی بهعنوان عواملی مهم در گسترش
عفونت هیداتیدوزیس مطرح بوده و از مشکالت عمده بهداشتی و
بیماریهای شایع در مناطق مختلف جهان میباشند .در این
راستا ،مطالعه بیشتر درباره بیماری و برنامهریزی الزم جهت
كنترل و ریشهكنی آن مورد نیاز است ] .[6،11براساس اطالعات
موجود در پورتال مركز مدیریت بیماریهای واگیر معاونت
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،سهم شهرستان خدا آفرین
از موارد جراحیشده ناشی از عفونت هیداتیدوز در سالهای
 1313یک مورد 1314 ،سه مورد 1316 ،پنج مورد و  1317دو
مورد بوده است .براساس دادههای موجود ،تعداد كل موارد
جراحیشده در استان آذربایجان شرقی  114مورد و بیشترین
عضو مبتال به این عفونت طی سالهای مذكور بهترتیب كبد (77
مورد 67/5 ،درصد) ،ریه ( 21مورد 18/5 ،درصد) ،كبد و ریه (1
مورد 7/8 ،درصد) ،طحال ( 2مورد 1/7 ،درصد) و شکم ( 5مورد،
 4/5درصد) بوده است.
بر مبنای مطالب بیانشده ،مطالعه حاضر با توجه به كمبود
اطالعات در زمینه مواجهه افراد با بیماری هیداتیدوز در شهرستان
خدا آفرین در استان آذربایجان شرقی بهعنوان قطب دامپروری
شمال غرب كشور ،برای اولین بار و با هدف درک ابعاد بیماری و
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تعیین وضعیت شیوع سرمی هیداتیدوز در این منطقه طراحی و
اجرا شد.
مواد و روش ها
مطالعه توصیفی -مقطعی حاضر در ارتباط با جمعیت ساكن
در شهرستان خدا آفرین انجام شد .این شهرستان از سمت شمال
با كشور جمهوری آذربایجان ،از سمت شرق با استان اردبیل ،از
سمت غرب با شهرستان جلفا و از سمت جنوب با شهرستانهای
كلیبر و ورزقان هممرز بوده و بهعنوان دومین شهرستان
كمجمعیت استان آذربایجان شرقی به شمار میرود .جمعیت
هدف در این مطالعه ،افراد مراجعهكننده به آزمایشگاههای شهری
و شهری -روستایی و همچنین مراكز نمونهگیری مستقر در مراكز
روستایی تابعه این شهرستان بودند كه برای انجام آزمایش به این
مراكز مراجعه میكردند .در این مطالعه بهمنظور جستجوی
آنتیبادی ضد هیداتیدوز از باقیمانده سرم آنها استفاده گردید.
به عبارت دیگر ،خونگیری از مراجعهكنندگان بهصورت جداگانه
انجام نشد .برای تعیین تعداد نمونه با سطح اطمینان  15درصد،
خطای  2/5درصد و با تخمین درصد مواجهه با بیماری در
مناطق شهری و روستایی به میزان  5درصد ،تعداد كل نمونه
برابر با  215نفر محاسبه گردید .نمونهگیری بهصورت مستمر از
آبان  1317تا خرداد  1318صورت گرفت .همزمان با
خون گیری ،فرم رضایت نامه آگاهانه از افراد داوطلب و یا یکی از
والدین كودكان اخذ گردید .همچنین پرسشنامهای حاوی
اطالعات دموگرافیک از قبیل سن ،جنس ،محل سکونت ،شغل،
مصرف سبزی خام ،مصرف آب غیر كلرینه ،نگهداری سگ و
برخورد با مدفوع سگ تکمیل شد .در ادامه ،نمونههای سرم
جمعآوری شدند و به منظور تعیین مثبت یا منفی بودن از نظر
وجود آنتیبادی  IgGدر مقابل انگل اكینوكوكوس گرانولوزوس،
مطابق با دستورالعمل سازنده كیت مورد استفاده (شركت
پیشتاز طب ،تهران ،ایران) آزمایش شدند.
نتایج بهدستآمده و دادههای جمعآوریشده از پرسشنامهها
با استفاده از نرمافزار  SPSS 18و آزمونهای آماری مربع كای و
دقیق فیشر تحلیل آماری گردیدند.
یافته ها
از مجموع  215فرد مورد آزمایش 133 ،نفر ( 45/1درصد)
مرد و  162نفر ( 54/1درصد) زن بودند .حداقل سن افراد  3سال
و حداكثر آن  83سال بود 12 .مورد ( 4/07درصد) از نمونهها
آنتیبادی علیه اكینوكوكوس گرانولوزوس داشتند و سایر نمونهها
( 15/13درصد) از نظر وجود آنتیبادی منفی بودند .از میان موارد
مثبت ،نه مورد ( 6/76درصد) مربوط به مردان و سه مورد (1/85
درصد) مربوط به زنان بود .شایان ذكر است كه از موارد مثبت
سرمی بهترتیب دو نفر ( 16/7درصد) ساكن مناطق شهری و 10
نفر ( 83/3درصد) ساكن مناطق روستایی بودند .از سوی دیگر،
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فالح و همکاران

جدول  :9فراوانی وضعیت سرمی افراد شركتكننده در مطالعه بر حسب متغیرهای جمعیتشناختی
وضعیت سرمی
متغیر

سن تقویمی
(سال)

جنس

شغل

تحصیالت

سابقه مصرف

سابقه تماس
با

0-1
10-11
20-21
30-31
40-41
50-51
بیشتر از  60سال
مرد
زن
دامدار
كشاورز
راننده
كارگر
كارمند
خانهدار
محصل
آزاد
بیسواد
ابتدایی
دیپلم
دانشگاهی
سبزیجات خام دارد
سبزیجات خام ندارد
آب تصفیهنشده دارد
آب تصفیهنشده ندارد
خاک دارد
خاک ندارد
سگ دارد
سگ ندارد
مدفوع سگ دارد
مدفوع سگ ندارد

مثبت تعداد

منفی تعداد

مجموع

(درصد)

(درصد)

تعداد (درصد)

) 0( 0
)2/12( 1
)3/57( 2
)3/53( 3
)6/45( 2
)5/88( 2
) 5( 2
)6/76( 1
)1/85( 3
)7/27( 4
)11/11( 2
)50( 1
)16/66( 1
)4/54( 1
)1/07( 1
) 0( 0
)7/61( 2
)3/5( 4
)3/63( 4
)5/66( 3
)5/55( 1
)5/3( 12
) 0( 0
)4/15( 11
)1/37( 1
)4/85( 12
) 0( 0
)12/76( 12
) 0( 0
)4/85( 5
)3/64( 7

)100( 31
)17/88( 46
)16/43( 54
)16/47( 53
)13/55( 21
)14/12( 32
)15( 38
)13/24( 124
)18/15( 151
)12/73( 51
)88/81( 16
)50( 1
)83/34( 5
)15/46( 21
)18/13( 12
)100( 73
)12/31( 24
)16/5( 110
)16/37( 106
)14/34( 50
)14/45( 17
)14/7( 214
)100( 61
)15/05( 211
)18/63( 72
)15/15( 235
)100( 48
)87/24( 82
)100( 201
)15/15( 18
)16/36( 185

)10/51( 31
)15/13( 47
)18/18( 56
)18/18( 56
)10/51( 31
)11/53( 34
)13/56( 40
)45/08( 133
)54/12( 162
)18/64( 55
)6/1( 18
)0/68( 2
)2/04( 6
)7/46( 22
)31/52( 13
)24/75( 73
)8/81( 26
)38/65( 114
)37/21( 110
)17/15( 53
)6/11( 18
)76/61( 226
)23/31( 61
)75/25( 222
)24/75( 73
)83/72( 247
)16/28( 48
)31/87( 14
)68/13( 201
)34/11( 103
)65/01( 112

بیشتر افراد سرم مثبت در گروههایی قرار داشتند كه سابقه تماس
با سگ داشته و شغل آنها دامداری بوده است .بر مبنای نتایج،
مردان نسبت به زنان آلودگی بیشتری داشتند .بیشترین و
كمترین میزان موارد مثبت سرمی به ترتیب در گروه سنی
 30-31سال و  10-11سال مشاهده گردید .سایر ویژگیهای
جمعیتشناختی افراد مورد مطالعه در جدول  1ارائه شده است.
بحث
در این مطالعه میزان آلودگی در مراجعهكنندگان به
آزمایشگاههای بهداشتی و مراكز نمونهگیری شهرستان خدا آفرین
معادل  4/07درصد تعیین شد .بر مبنای نتایج ،میزان آلودگی در
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سطح معناداری

0/207

0/033

0/015

0/605

0/051
0/171
0/111
0/001
0/616

مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری باالتر بود كه این اختالف
به دلیل تمركز جمعیت شهرستان در مناطق روستایی میباشد.
براساس اطالعات توزیع جمعیتی موجود در سامانه سیب وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،حدود  80درصد از جمعیت
آلوده ساكن مناطق روستایی هستند .نتایج مطالعه حاضر نشان
دادند كه میزان آلودگی در مردان بیشتر از زنان بوده است كه
این اختالف ناشی از شرایط شغلی افراد (مانند دامداری و
كشاورزی) بوده و زمینهساز مواجهه با تخمهای دفعشده انگل
اكینوكوكوس گرانولوزوس از میزبان نهایی میباشد .سگ بهعنوان
اصلیترین عامل انتشار تخمهای انگل در محیط زندگی افراد
شناخته شده است كه از دالیل مهم آن میتوان به وجود سگ و
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همزیستی این حیوان با انسان به واسطه شغل دامداری و نیز
وجود برخی از فاكتورهای مربوط به شرایط اجتماعی -اقتصادی
مانند نگهداری از سگ بهعنوان نگهبان گله یا خانههای روستایی
اشاره كرد .از سوی دیگر ،نگهداری از سگ و خوردن امعا و احشای
میزبان واسط بهویژه گوسفندان توسط این حیوان موجب برقراری
چرخه زیستی انگل شده و شانس مواجهه افراد ساكن در
شهرستان با تخمهای دفعشده انگل در محیط را افزایش میدهد.
براساس نتایج مطالعه حاضر ،داشتن سگ و تماس با خاک توسط
افراد آلوده از عوامل اثرگذار بر مواجهه افراد با تخم انگل میباشند.
این انگل انتشار جهانی دارد .طبق گزارشات متعدد بهویژه
گزارشات سازمان جهانی بهداشت ،این بیماری در اكثر كشورهای
منطقه مدیترانه بهعنوان یک بیماری اندمیک مطرح میباشد.
ایران بهعنوان یکی از مناطق هایپراندمیک هیداتیدوزیس بوده
] [12،13و این بیماری از تمام استانهای كشور مانند استان
خراسان با باالترین میزان آلودگی در انسان ( 4/5درصد در
 100000نفر) و استان هرمزگان ( 0/1درصد در  100000نفر)
با كمترین میزان آلودگی گزارش شده است .براساس مطالعه
ركنی و همکاران ،میزان متوسط موارد جراحی ناشی از عفونت
هیداتیدوز برای كل كشور معادل  1/2درصد در  100000نفر
میباشد ] .[6بیماری هیداتیدوز به دلیل نداشتن عالئم و
نشانههای بالینی اختصاصی برای تشخیص نیازمند استفاده از
روشهای تصویربرداری است؛ اما آزمونهای سرولوژیکی بنا بر
دالیلی همچون سهولت در انجام كار ،مقرون به صرفه بودن و عدم
نیاز به تجهیزات پیچیده ،رایج میباشند ].[14
به دلیل اهمیت و گستردگی بیماری هیداتیدوز در انسان و
دام ،مطالعات زیادی در كشور در مورد انگل اكینوكوكوس
گرانولوزوس انجام شده است كه بخشی از آن به مطالعات شیوع
سرمی آلودگی به مرحله الروی (كیست هیداتیک) در انسان
اختصاص یافته است .در مطالعات انجامشده در شمال غرب ایران
توسط قرهداغی و همکاران ،شیوع سرمی هیداتیدوز در شهرهای
مختلف استان آذربایجان شرقی  1/28درصد گزارش شده است
(در این مطالعه شهرستان خدا آفرین بررسی نگردیده است)
] .[15در این مطالعه آلودگی در زنان  1/76درصد و در مردان
 0/83درصد بهدست آمد كه همانند مطالعه حاضر اختالف
معناداری از نظر ابتال در هر دو جنس وجود داشت و بیشترین
موارد سرم مثبت در گروه سنی  30تا  40سال مشاهده گردید.
حیدری و همکاران نیز میزان شیوع سرمی هیداتیدوز در
شهرستان مشگین شهر استان اردبیل را  1/71درصد محاسبه
نمودند ] .[16در این مطالعه مشابه با مطالعه حاضر ،اختالف
معناداری به لحاظ آماری بین تماس با سگ در بین افراد سرم
مثبت مشاهده شد.
در این راستا ،هانیلو و همکاران میزان شیوع سرمی
هیداتیدوز در شهرستان اسالمآباد استان زنجان را  3درصد
گزارش نمودند .در این مطالعه همانند مطالعه حاضر اختالف

238

معناداری بین سطح تحصیالت افراد سرم مثبت مشاهده نگردید
] . [17از سوی دیگر در مطالعه مقدم و همکاران ،میزان شیوع
سرمی هیداتیدوز در استان همدان  0/4درصد محاسبه شد .در
مطالعه مذكور مغایر با مطالعه حاضر ،اختالف معناداری بین
تماس با سگ در افراد سرم مثبت مشاهده نگردید؛ اما نتایج در
ارتباط با سایر متغیرهای مورد بررسی همچون سن و میزان
تحصیالت با نتایج مطالعه حاضر مطابقت داشتند ] .[18میرزانژاد
اصل و فصیحی هرندی نیز در مطالعه خود در ارتباط با دشت
مغان استان اردبیل ،میزان شیوع هیداتیدوز انسانی را  1/2درصد
گزارش نمودند كه این میزان در مقایسه با نتایج مطالعه حاضر
بیشتر بوده و دلیل احتمالی آن اختالف سطح بهداشتی و بهسازی
محیط در میزان مواجهه افراد با تخم انگل میباشد ].[11
عالوهبراین ،اصغری و همکاران مطالعهای را در شهر اراک انجام
دادند و میزان شیوع سرمی هیداتیدوز در مراجعهكنندگان به
آزمایشگاههای مراكز بهداشت دولتی را  3/46درصد محاسبه
نمودند كه این میزان در مقایسه با مطالعه حاضر كمتر میباشد.
یکی از دالیل كمتربودن نتایج بهدستآمده ممکن است مطالعه
در مورد جمعیت شهری باشد ] .[20در مطالعه دیگری كه توسط
ایلبیگی و همکاران در استان اصفهان انجام شد ،میزان شیوع
سرمی هیداتیدوز  1/1درصد گزارش گردید .در این مطالعه میزان
آلودگی در زنان  0/27درصد و در مردان  2/24درصد محاسبه
شد كه مطابق با مطالعه حاضر ،این اختالف از نظر آماری معنادار
بود؛ اما بین سایر متغیرهای مورد بررسی همچون سن ،تحصیالت،
شغل ،محل زندگی و تماس با سگ با میزان آلودگی به هیداتیدوز
اختالف معناداری به لحاظ آماری مشاهده نگردید ] .[21در این
راستا در مطالعات انجامشده توسط معززی و همکاران در استان
كرمان ،میزان شیوع سرمی هیداتیدوز انسانی با استفاده از روش
االیزا  8/8درصد ] [22و در مطالعه سركاری و همکاران در مورد
اهداكنندگان خون استان فارس 5/6 ،درصد گزارش گردیده است
] [23كه با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارند.
در مطالعات صورتگرفته در سایر كشورها از جمله مطالعه
اكالین و همکاران در شهر دنیزلی كشور تركیه ،میزان شیوع
سرمی هیداتیدوز  6/1درصد ] ،[24در مطالعه سیساک و
همکاران در روستاهای كشور هلند  12/8درصد ] ،[25در مطالعه
قاكیش و همکاران در كشور اردن  7/7درصد ] [26و در مطالعه
فومدا و همکاران در ایالت كشمیر در شمال كشور هند 5/03
درصد گزارش شده است ] .[27این نتایج اختالف چندانی با
یافتههای مطالعه حاضر ندارند.
در مطالعه حاضر و مطالعات مذكور ،میزان موارد مثبت
تشخیص داده شده با استفاده از روشهای سرولوژیک در دهههای
دوم و سوم زندگی (بهویژه میانسالی) قابلتوجه است ].[26،27
اگر محیط زندگی انسان و سگهای اهلی مشترک باشد ،به دلیل
شرایط فرهنگی -اجتماعی ،امکان مواجهه افراد با تخمهای انگل
افزایش مییابد ] .[28اگرچه احتمال ابتالی زنان و مردان برابر
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بوده و بیماری از نظر آلودهكردن افراد ارتباطی با جنس ندارد؛ اما
در برخی از نقاط دنیا و همچنین در مطالعه حاضر ،این نسبت
برابر نبوده و افرادی كه در روستاها به واسطه شرایط شغلی (مانند
كشاورزی و دامداری) با انگل مواجهه پیدا میكنند ،بیشتر از افراد
عادی میباشند ].[26
با توجه به شیوع سرمی قابلتوجه هیداتیدوز در شهرستان
خدا آفرین ،پیشگیری و كنترل این بیماری یک امر ضروری بوده
و بهعنوان یک بیماری اولویتدار باید مورد توجه سیستم
بهداشتی قرار بگیرد .عالوهبراین شناسایی منابع آلودهكننده
انسان ها مانند آب ،خاک ،سبزیجات و سایر منابع احتمالی و
همچنین كنترل سگهای اهلی (در مطالعه حاضر ارتباط
معناداری بین افراد سرم مثبت با سابقه تماس با سگ نشان داده
شد) باید مورد توجه قرار گیرد .همچنین اجرای برنامههای
آموزشی مانند آشناكردن جمعیت ساكن شهرستان با بیماری و
نحوه پیشگیری از آن ،شستشوی سبزیجات و میوههای محلی،
عدم مصرف آب غیر كلرینه و جلوگیری از خوراندن امعا و احشای
حیوانات كشتارشده به سگها از طریق رسانههای همگانی و
بهویژه بهورزان خانههای بهداشت ضروری به نظر میرسد.
شناسایی افراد دارای تیتر مثبت آنتیبادی ضد هیداتیدوز در
شهرستان خدا آفرین نشان داد كه این بیماری بهعنوان یکی از
بیماریهای انگلی بومی منطقه مطرح بوده و نیازمند توجه
سیستم بهداشتی به تشخیص و درمان بهموقع آن بهمنظور
جلوگیری از صدمات غیر مستقیم و عوارض خطرناک بیماری در
بدن افراد آلوده میباشد ].[21،30
مثبتبودن افراد با روشهای سرولوژیک دلیلی بر ابتالی
قطعی فرد به بیماری هیداتیدوز نیست؛ اما میتواند بهعنوان یک
روش غربالگری جهت شناسایی افراد درگیر بیماری و انجام
روشهای تصویربرداری تکمیلی مورد استفاده قرار بگیرد.
روشهای سرولوژیک و تعیین شیوع سرمی بیماری هیداتیدوز در
افراد ساكن از نظر شاخصهای بهداشتی اهمیت فراوانی دارد و
الزم است بهكارگیری روشهای كاهش بار بیماریهای عفونی
مورد تأكید مركز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی (هیداتیدوز یکی از بیماریهای نظام
مراقبت میباشد) در شهرستان خدا آفرین مورد توجه قرار گیرد.
بهمنظور تعیین قطعی وجود عفونت فعال هیداتیدوز در افراد سرم
مثبت با استفاده از روشهای سرولوژیک پیشنهاد میگردد با
بهرهگیری از روشهای تکمیلی مانند سونوگرافی ،مطالعات
كاملتری در راستای تعیین ابعاد انتشار و شیوع هیداتیدوز انسانی
در سطح شهرستان انجام شود.

 4/07درصد است كه با نتایج سایر مطالعات انجامشده در ایران و
سایر كشورها مطابقت دارد و نشاندهنده انتشار جهانی این
بیماری میباشد؛ از این رو الزم است شهرستان خدا آفرین از نظر
وجود این عفونت بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم
پزشکی همدان می باشد .بدین وسیله نویسندگان از همکاری
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،مدیریت و
كاركنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان خدا آفرین،
آزمایشگاه جامع سالمت دانشگاه و نیز آقایان دكتر فرحبخش،
آریادوست و جعفری خونیق و سركار خانم دكتر خیاطزاده كه
در تجزیه و تحلیل آماری این طرح مشاركت نمودند ،تشکر و
قدردانی مینمایند.
تضاد منافع
هیچگونه تعارض منافعی بین نویسندگان و نتایج مطالعه
وجود ندارد.
مالحظات اخالقی
این مطالعه پس از اخذ تأییدیه از كمیته اخالق در پژوهش
دانشگاه علوم پزشکی همدان (به شماره IR.UMSHA.REC.
 )1397.852انجام شده و از تمامی بیماران رضایتنامه آگاهانه
كتبی دریافت شده است.
سهم نویسندگان
نویسنده اول (پژوهشگر اصلی) :تدوین نتایج ،تفسیر دادهها،
بازبینی و تأیید نهایی مقاله 20 :درصد؛ نویسنده دوم (پژوهشگر
اصلی) :تدوین مقدمه ،مشاركت در آنالیز دادهها و ویرایش مقاله:
 10درصد؛ نویسنده سوم (پژوهشگر همکار) :مشاركت در آنالیز
دادهها و نگارش پیشنویس مقاله 10 :درصد؛ نویسنده چهارم
(پژوهشگر همکار) :جمعآوری نمونه ،مشاركت در آنالیز دادهها و
تدوین مقدمه 10 :درصد؛ نویسنده پنجم (پژوهشگر اصلی):
مسئول مکاتبات ،ارائه ایده اولیه ،طراحی مطالعه ،نوشتن
پروپوزال ،جمعآوری نمونه ،مشاركت در تدوین نتایج ،تفسیر
دادهها ،نگارش و ویرایش مقاله 30 :درصد؛ نویسندگان ششم،
هفتم ،هشتم و نهم (پژوهشگران همکار) :جمعآوری نمونه و
گردآوری دادهها :هركدام  5درصد
حمایت مالی

نتیجهگیری
براساس یافتههای مطالعه حاضر ،شیوع سرمی هیداتیدوز
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این طرح تحقیقاتی از سوی مركز پژوهش دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی همدان تأمین مالی شده است.
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