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خالصه

در ایـن میـان   .دنباشـ  هاي عفونی و یکی از مشکالت بهداشتی بسیاري از جوامـع مـی  ترین بیماريهاي انگلی از مهمبیماري:مقدمه

داشـته هاي انگلـی  انتقال  عفونتدرمهمینقشتوانند میبهداشتی،اصولرعایتعدمصورتدرغذاییموادتهیهشاغلین در مراکز

.گرفتانجام 1393در سال قمشهرغذاییموادتهیهمتصدیاناي در آلودگی انگلی رودهفراوانیتعیینبا هدفمطالعهاین.باشند

.بررسی شد1393در سال قمشهرغذاییموادتهیهاین مطالعه از نوع توصیفی بوده که فراوانی انگلی در متصدیان:هامواد و روش

.دارند که نتایج آنها در دفاتر ثبـت و مـورد بررسـی قـرار گرفـت     بهداشتی نیاز به آزمایشات انگلیکارتدریافتبرايمتصدیانتمام

.شدندتجزیه و تحلیل T-Testآزمون آماري کاي دو و نتایج با استفاده از 

مـورد   101بـت  هـاي مث  از نمونـه  .آلودگی انگلـی مشـاهده شـد   )درصد 82/3(نمونه  112نمونه مورد بررسی در  2925از :ها یافته

بیشترین آلودگی انگلی مربـوط بـه   .اي بود هاي روده مربوط به کرم)درصد 83/9(نمونه  11ها و  یاخته مربوط به تک)درصد  17/90(

بین سطح سواد و میزان آلودگی انگلی رابطـه  نین همچ.ژیاردیا و آنتاموباکلی و کمترین آلودگی انگلی مربوط به همینولوپیس نانا بود

.داري مشاهده نشد اي اختالف معنی هاي روده اما بین نوع کسب و میزان آلودگی به انگل.)=003/0p(دار مشاهده گردیدمعنی

هـاي کنتـرل استالزمبنابراین.بودايرودههايمتصدیان تهیه مواد غذایی به انگلاز تعداد کمی آلودگیبیانگرنتایج،:گیري نتیجه

درشدهبیشتربهداشتی .اي دارد کننده تعییننقشافراداینسالمتسطحارتقايدرآموزشگسترشوتداومراستا،اینو

اي، عرضه کنندگان مواد غذایی، قم هاي روده شیوع، انگل:کلیدي هايواژه
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مقدمه

توسعهحالدرکشورهايدرویژهبهجهاندرحاضرحالدر

محسـوب بهداشـتی عمـده مشـکالت ازیکیانگلیهايآلودگی

دوبهقریبجهانیبهداشتسازمانگزارشطبقو]1-2[هشد

میـان ایندرکهباشندمیآلودهانگلنوعیبهدنیاجمعیتسوم

ــل ــايانگ ــوصوايرودهه ــه خص ــکاریسب ــاوآس دارايژیاردی

موقعیـت سـبب بـه نیـز ایـران در.]3[هسـتند میـزان بیشترین

وزیســتیخصوصــیاتوزیــادوســعتهــوا،وآبجغرافیــایی،

وجـود مختلـف هـاي انگلفعالیتبرايمناسبیمحیطفرهنگی،

ط کشـور آب و  ها در برخی نقـا علت شیوع زیاد انگل.]4-5[دارد

هواي خاص منطقه، آداب و رسوم محلـی و اسـتفاده از کودهـاي    

کمبـود   .]6[باشـد میحیوانی در کشاورزي و سبزیکاري انسانی و 

آب سالم و بهداشتی، تراکم باالي جمعیـت، ضـعف بهداشـتی در    

فـردي و  (ها، عدم رعایت مـوازین بهداشـتی   دفع صحیح فاضالب

هـا و عـدم   ، عدم شستشوي کـافی و بهداشـتی سـبزي   )اجتماعی

هـا  پخت کامـل گوشـت، باعـث میـزان بـاالي شـیوع ایـن انگـل        

در منـاطق مختلـف ایـران    انجام شـده  مطالعات .]7-8[گردد می

هـاي  هاي تحت مطالعه به انواع انگلحاکی از آلودگی باال در گروه

بدین سـبب مطالعـات متعـددي در زمینـه شـیوع      .اي استروده

هاي انگلی در مناطق مختلف کشور انجام شده اسـت کـه    عفونت

هاي مورد  درصد در جمیعت 61تا  2هاي انگلی بین  شیوع عفونت

ت انجـام شـده   براساس مطالعـا .]9-11[دهند می مطالعه را نشان

،]3[درصـد  13/59هاي انگلی در کرمانشـاه  میزان شیوع بیماري

7/27، اردبیل ]13[درصد 9/46کاشان ، ]12[درصد 21مازندران 

4/8و7/13به ترتیـب   ]16[شهر و قائم ]15[سمنان، ]14[درصد

به دلیل همین فراوانی  .اشد که آمار بسیار باالیی استب درصد می

شیوع آلودگی انگلی در کشورمان شناسایی مناسب عفونت، نحوه 

هاي جلوگیري از انتقال و گسترش آنها از اهمیـت  سرایت و روش

ــاالیی برخــو ــترب ــاي بهداشــتی محســوب  دار اســت و از اولوی ه

هـاي مسـتعد کننـده    ترین زمینهیکی از با اهمیت .]17[گردد می

آمیز بعضـی  خاطرهم اي در جامعه، ماهیترودههاي انگلی آلودگی

این شرایط با تسهیل در انتقال عوامل بیمـاري از  .از مشاغل است

ء جـدایی ناپـذیر   طریق تماس نزدیک با منابع آلوده کننده که جز

باشــد، امکــان ابــتال را بــه راحتــی فــراهم بعضــی از مشــاغل مــی

دغدغه صنایع تهیه و فروش بهداشتی غذا همواره .]18[آورند می

غذایی در بسیاري از کشورهاي توسـعه یافتـه و در حـال توسـعه     

هـاي کنتـرل کیفـی،   کـه امـروزه اعمـال روش   طوريه باشد ب می

اس مـواد  نظارت کامل و دقیق بر فرایند تولید، کاهش میزان تمـ 

بندي مـواد غـذایی در رونـد تولیـد از     غذایی با دست و نیز دسته

بـراي تولیـد محصـولی باکیفیـت      ترین کارهاي انجـام شـده  مهم

کننـدگان موادغـذایی بـه     در چنین حالتی نقـش عرضـه   .باشد می

باشد چرا که ایـن   عنوان عامل نهایی ارائه محصول بسیار مهم می

تر یک محصول بهداشـتی و   توانند به سادگی هر چه تمام افراد می

این افـراد   .سالم و باکیفیت را تبدیل به غذاي غیر بهداشتی کنند

در صورت رعایت نکردن اصول بهداشتی اولیه و بهداشـت فـردي   

ترین منابع انتقال پاتوژن از طریق غذا محسوب شـده  میکی از مه

ـ  تواننـد بسـیاري عوامـل عفونـت     و به راحتـی مـی   خصـوص  ه زا ب

بـا  .]18-19[را به مشتریان خود انتقـال دهنـد   اي هاي روده انگل

هـاي  بیمـاري در انتشار  کنندگان مواد غذایینقش عرضهتوجه به 

در منـاطق  انگلـی  و نیز با توجه به شیوع متفاوت آلـودگی   انگلی

اي در زمینه آلـودگی   که تاکنون مطالعهو از آنجائیمختلف کشور 

، مطالعه غذایی در شهر قم انجام نشده است انگلی متصدیان مواد

اي در متصدیان  با هدف بررسی فراوانی آلودگی انگلی رودهحاضر 

.دانجام ش1393سال یه مواد غذایی در شهر قم درته

هامواد و روش

طبق  .است این تحقیق یک بررسی توصیفی و از نوع مقطعی 

مقررات موجـود در بخـش بهداشـت بـراي نظـارت بـر وضـعیت        

سالمت کارکنان مشاغل گوناگون به ویـژه مشـاغلی کـه بـا مـواد      

تمـام   .اسـت کار دارند گرفتن کارت بهداشتی ضروري وغذایی سر

افرادي کـه متصـدي مراکـز تهیـه، توزیـع و فـروش موادغـذایی        

باشند سالیانه دو بار براي گرفتن کـارت بهداشـتی یـا تمدیـد      می

براي گرفتن کـارت  .کنند اعتبار آن به مراکز بهداشتی مراجعه می

ـ   خصـوص آزمایشـات   ه بهداشتی متصدیان باید آزمایشـات الزم ب

آزمایش مدفوع به روش  3ر متصدي براي ه.انگلی را انجام دهند

ــا لوگــل(مســتقیم  ــایج حاصــل از )روش مرطــوب ب انجــام، و نت

آزمایشات انگلی در دفاتر مربـوط بـه هـر شـغل همـراه بـا سـایر        



22داود بالرك و همکاران ...مواد غذایی اي در متصدیان تهیهفراوانی آلودگی انگلی روده

1393، سال 4تم، شمارهشه دوره سالمت جامعه                                                                           

در.شـود  ثبـت مـی  ....اطالعات افراد مثل سـن، جـنس، آدرس و  

شهرستان قم طبق بارزسی دفاتر تمام افراد بـراي گـرفتن کـارت    

در.انـد  اند و آزمایشات انگلی را انجـام داده  کرده بهداشتی مراجعه

اي  هاي انگلـی روده این مطالعه از اطالعات اپیدمیولوژیک بیماري

متصدیان مراکز تهیه، توزیع و فروش موادغذایی و اماکن عمـومی  

استفاده گردیـده   ،که در شهرستان قم ثبت شده بود 93در سال 

اجعین، اطالعات مربوط در این مطالعه ضمن حفظ اسرار مر.است

به نوع کسب، محل کسب، جنسـیت و نتیجـه آزمـایش از دفـاتر     

، 1393مار مربوطه در پایان سال براساس آ.مربوطه استخراج شد

 2925موادغـذایی و  مرکز توزیع و فـروش   1142شهر قم داراي 

هاي آنها مورد بررسـی قـرار    متصدي فروش بوده است که پرونده

هـایی   بدون نـام در فـرم   ست آمده به صورتده هاي ب داده.گرفت

نتـایج  .مین این تحقیق طراحی شده است وارد گردیدکه براي تأ

 18نسخه SPSSبدست آمده از آزمایشات با استفاده از نرم افزار 

مورد تجزیـه و تحلیـل قـرار     T-Testو آزمون آماري کاي دو و 

نظـر  در  05/0هـا  آزمـون درداري معنـی همچنین سـطح  .گرفت

.گرفته شد

ها یافته

311و%)89(متصدي مـرد   2614نتایج نشان داد که  تعداد 

در مراکز توزیع و فروش مواد غذایی مشـغول  %)11(متصدي زن 

مراکـز بهداشـت    هستند که بـراي گـرفتن کـارت تندرسـتی بـه     

62/67.سـال بـود   65تـا   16سن این افراد بین .اند مراجعه کرده

عـه  داراي سـطح سـواد بـاالتر از دیـپلم و      درصد افراد مورد مطال

تعـداد مـوارد   .درصد داراي سـواد کمتـر از دیـپلم بودنـد     38/32

جـدول  مثبت با توجه  به متغیرهاي سن، جنس، سطح سـواد در 

آمده است که اختالف مشاهده شده براي سن و جنس از نظـر   1

 102در بین مراجعین مـرد  .دار نبود آماري در هیچ موردي معنی

ــ ــراجعین زن  %)9/3(ر نف ــین م ــر  10و در ب داراي%)21/3(نف

داري از لحـاظ آمـاري در ایـن     آلودگی بودند ولی اختالف معنـی 

.)=094/0p(زمینه مشاهده نشد 

تعداد موارد مثبت انگل در شاغلین مراکز تهیه و توزیع مواد -1جدول

غذایی در شهر قم با توجه به خصوصیات فردي

یزا به تفکیـک  هاي بیمار دهنده توزیع فراوانی انگل نشان 2جدول 

کننـدگان مـواد غـذایی    ننـدگان و عرضـه  کواحد صنفی در تولیـد 

دهنده این است کـه  بیشـترین درصـد آلـودگی      باشد و نشان می

باشـد   مـی هـا  کتها و سوپرمارمتصدیان رستورانانگلی مربوط به 

مشـاغل مختلـف   داري بین  ولی در کل از نظر آماري تفاوت معنی

در کـل  .)=117/0p(از نظر وجود بیماري انگلـی وجـود نداشـت    

اي مبـتال   هـاي روده  به انگـل %)82/3(نفر 112افراد مورد بررسی 

ژیاردیـا المبلیـا،    اي پنج نـوع انگـل    هاي روده بودند و از نوع انگل

آنتاموباکلی، آسکاریس، آنتاموبا هیستولتیکا و همینولـوپیس نانـا   

هاي مثبت مربوط به آلـودگی بـه    مشاهده شد که بیشترین نمونه

و آلودگی بـه  )درصد 66(مورد مثبت  112مورد از  74ژیاردیا با 

 7و آلودگی بـه آسـکاریس   )درصد 6/19(رد مو 22آنتاموباکلی با 

در مطالعه حاضر، میزان عفونت انگلـی  .بودند)درصد 25/6(مورد 

که مربوط به کـرم آسـکاریس و    )درصد%35(مورد  11ها  با کرم

مـورد  101ها  یاخته باشد ولی آلودگی به تک می همینولوپیس نانا

.به دست آمد)درصد 5/3(

تعداد موارد مثبتمطالعهافراد مورد خصوصیات

)درصد(تعداد )درصد(تعداد 

102)9/3(2614)89(%مردجنس

10)21/3(311)11(%زن

سن

)سال(

25)5/22(517)5/17(20کمتر از 

57)8/50(1419)5/48(40تا 20

30)7/26(989)34(40بیشتر از 

میزان 

تحصیالت

48)8/42(947)3/32(زیر دیپلم

63)4/56(1554)2/53(دیپلم تا لیسانس

11)8/9(424)5/14(باالتر از لیسانس
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کنندگان مواد غذایی در شهر قمکنندگان و عرضهزا به تفکیک واحد صنفی در تولیديهاي بیمار توزیع فراوانی انگل -2جدول

بحث

درايرودههـاي  انگـل شـیوع بررسـی منظوربهحاضرمطالعه

نتیجه .استگرفتهکنندگان مواد غذایی در شهر قم صورت عرضه

درصـــد از متصـــدیان و  82/3ایـــن مطالعـــه نشـــان داد کـــه  

اي  هاي روده کنندگان مواد غذایی در شهر قم آلوده به انگل عرضه

بـه   هاي انگلی در این مطالعه نسبت به عفونت ابتالءمیزان .بودند

میــزان عفونــت انگلــی در .کمتــر بــودمطالعــات صــورت گرفتــه 

61متصدیان مواد غذایی شهر یزد در مطالعه دهقانی و همکـاران  

ــاالترگزارش شــدبســیار درصــد  زاده  و در مطالعــه امــین.]10[ب

8/33و   37همکاران در شهر ورامین و شهر سنندج بـه ترتیـب    

مطالعه صـورت گرفتـه در   همچنین در .]20-21[باشد درصد می

کارکنان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در شهر همـدان توسـط   

ایـن  .]22[درصد ذکر شده اسـت  76شیوع عفونت انگلی  ،فالح

و همانطور کـه بیـان شـد     اندانجام شدهمطالعات در دهه گذشته 

دهند ولی در دهه  مقدار بسیار باالیی از عفونت انگلی را نشان می

عمـومی   ان شیوع آنها به موازات ارتقاي سطح بهداشتحاضر میز

یکـی از  .توجهی کاهش یافته استمناطق مختلف به صورت قابل

ثر باشـد اجـراي   تواند در کاهش عفونت انگلـی مـؤ   می دالیلی که

کـه در  طـوري ه ب استي اخیر هادقیق مقررات بهداشتی در سال

کـرده   عـه  شهر قم تمام افراد براي گرفتن کـارت بهداشـتی مراج  

.طور دقیق انجام شده بوده بودند و آزمایشات انگلی روي آنها ب

بیشــترین شــیوع آلــودگی انگلــی در مشــاغل ســوپرمارکت و  

ــه ــب   فروشــی اغذی ــه ترتی ــود کــه ب ــا ب درصــد از 8/17و3/22ه

دهند و در این مورد بـا   هاي انگلی را به خود اختصاص می عفونت

االري صورت گرفتـه اسـت   توسط ساي که در شهر کرمان  مطالعه

در متصــدیان مــواد غــذایی شــهر کرمــان، .مطابقــت دارد کــامأل

1/27بیشترین مقدار آلودگی مربوط به مشـاغل سـوپرمارکت بـا    

در تحقیقی کـه توسـط روحـانی و همکـاران در     .]11[بوددرصد 

کننــدگان مــواد غــذایی  شـهرهاي نوشــهر و چــالوس روي عرضـه  

کوهسـار و  .]23[رش شـد درصـد گـزا   2/30صورت گرفت شیوع 

کنندگان مواد  اي در عرضه همکاران نیز شیوع آلودگی انگلی روده

طبـق نتـایج آنهـا    .درصد گـزارش نمودنـد   6غذایی در گرگان را 

درصــد  و  25بیشــترین آلــودگی انگلــی در کارکنــان قصــابی بــا 

تفاوت .]24[بیشترین میزان آلودگی نیز به علت انگل ژیاردیا بود

تواند ناشی از حجم نمونه،  جمیعـت   ه دست آمده میبین نتایج ب

هـاي  مورد بررسـی، شـرایط اجتمـاعی، اقتصـادي و نیـز ویژگـی      

رافیایی و اقلیمی مناطق از جملـه میـزان رطوبـت و حـرارت،     جغ

در.تابش مستقیم اشعه آفتـاب و کمبـود پوشـش گیـاهی باشـد     

در.]25[کید شده اسـت ها تأ یگر نیز به علت این تفاوتد مطالعه

آلودگی     

واحد صنفی        

همینولوپیس آنتاموباکلیآسکاریسژیاردیاندارد

نانا

آنتاموبا 

هیستولتیکا

درصدتعداد

508171511253/22سوپرمارکت

1165/14---4861023کبابی و رستوران

432141311208/17فروشیو پیتزاساندویچی

55/4------12541قنادي 

62/5------166312نانوایی

37/2------4521قصابی

24481311145/12لبنیاتی

98------614711کارگاه تولیدي

311145/12---1939بستنی و آبمیوه فروشی

------5%)17(4%)136(22%)75(7%)23(74%)5/2(2813%)18/96(جمع

هاي از تعداد نمونهدرصد

مثبت

112100درصد5/4درصد6/3درصد65/19درصد25/6درصد66---
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نیز مطالعه مشـابهی را انجـام   و همکارانش  Kamauکشور کنیا 

نوع انگل شناسـایی شـده در    6و انگل ژیاردیا نیز یکی از  اندداده

.]26[است شدهها عنوان فروشی کارکنان اغذیه

ارکت مثل سایر اصناف تماس مسـتقیم  اگرچه شاغلین سوپرم

هـاي فاقـد    با مواد غذایی ندارند، اما در مـواردي کـه بـا خـوراکی    

از.اي تماس دارند امکان انتقال آلودگی وجـود دارد  پوشش و فله

متصدیان .رو توجه به آلودگی این افراد نیز حائز اهمیت استاین

ز سوپرمارکت ساندویچی، پیتزافروشی، کبابی و رستوران نیز بعد ا

بیشترین عفونت انگلی را به خود اختصاص دادنـد کـه در بیشـتر    

از.باشـد  مطالعات صورت گرفته در کشور نیز این امر صادق مـی 

آنجایی که این گروه تماس مستقیم با غذا دارنـد، امکـان انتقـال    

بنـابراین   .باشـد  اي در این مشاغل بیشـتر مـی   آلودگی انگلی روده

متصدیان این امـاکن نیـاز بـه رعایـت بیشـتر بهداشـت فـردي و        

اي در محیط کار خود دارند و نیازمنـد پیگیـري و برخـورد     حرفه

.باشد تر مسئولین بهداشتی می قاطعانه

در این مطالعه بیشترین عفونت انگلی مربوط به انگـل ژیاردیـا   

درصـد   66ه مورد مثبـت بـود کـ    112مورد از  74بود که برابر با 

عـه  بـا مطال  و کل آلودگی انگلی را به خـود اختصـاص داده اسـت   

بقت داشته با ایـن تفـاوت   صورت گرفته در شهر کرمان کامأل مطا

.]11[که در مطالعه ساالري تنها انگل جدا شده ژیاردیا بوده است

وران مراکز اي در پیشه هاي روده در مطالعه انجام شده شیوع انگل

روش مـواد غـذایی و امـاکن عمـومی در اسـتان      تهیه، توزیع و فـ 

در مطالعـه  .]9[ترین انگل جدا شده نیز ژیاردیـا بـود   گیالن شایع

انجام گرفته در کشـور عربسـتان و سـودان نیـز انگـل ژیاردیـا و       

آنتاموبا هیستولیکا در متصدیان تهیه مواد غذایی مشـاهده شـده   

ال اســت کــه در کشــور ســودان میــزان انگــل ژیاردیــا خیلــی بــا 

.]27-28[باشد می

درصد ولی  35ها  میزان عفونت انگلی با کرم در مطالعه حاضر،

هـا بـا    این یافتـه .درصد به دست آمد 5/3ها  یاخته آلودگی به تک

هاي انجام شـده توسـط خیرانـدیش و همکـاران در شـهر       بررسی

-30[خـوانی دارد آباد و شیدفر و همکاران در شهر ایالم هـم  خرم

انجام شده و هند اي که در کشور اتپوپیا  مطالعه همچنین با.]29

دهنـده  ایـن مطالعـات نشـان    .]31-32[مطابقـت دارد  است کامأل

هـا  نسبت به کرم یاخته هاي تک انگل شیوع باالي آلودگی افراد به

میزان شـیوع بـاالي   .باشد می همینولوپیس نانامانند آسکاریس و 

یاخته بـه علـت تکثیـر زیـاد و سـاده       هاي تک به انگل آلوده افراد

ها در  یاخته بودن راه سرایت و قابلیت تولید کیست و پایداري تک

در مطالعه صـورت گرفتـه   .)33(باشد شرایط نامساعد محیطی می

اي مثل ژیاردیـا،   یاخته هاي تک در کشور نیجریه و مانیل نیز انگل

ه شده است که علت این امر تکثیر زیاد دآنتاموباکلی بیشتر مشاه

.]34-35[ها عنوان شده استها نسبت به کرم یاختهتک

با توجه به نتایج مطالعات مختلف مشخص هسـت کـه شـیوع    

اي در حال حاضـر نسـبت بـه گذشـته تغییـر       آلودگی انگلی روده

.کرده است و در مجموع فراوانی آلودگی انگلی رو به کاهش است

توان بـه   در طی زمان را میها  روند کاهشی در شیوع این آلودگی

نظـارت فراگیـر و    هاي مناسب توزیع آب آشامیدنی، شبکه توسعه

هاي بهداشتی نسبت بـه گذشـته و ارتبـاط مـداوم      بیشتر سیستم

هـاي بهداشـتی و    آنها با شاغلین واحدهاي صنفی و ارایـه توصـیه  

تر نسـبت بـه گذشـته بـراي رعایـت مـوازین        گیرانه قوانین سخت

در)مـاه  6(هـاي انگلـی    بهداشتی، آزمایشـات مسـتمر عفونـت    و

ها،  باال رفـتن   براي درمان عفونتدسترس بودن داروهاي مناسب 

فزایش سطح اطالعات بهداشـتی  سطح زندگی از نظر بهداشتی و ا

.]8-19[استفاده کمتر کشاورزان از کود انسانی نسبت دادو افراد

هاي مثبت شده است  ن نمونهسطح سواد افراد باعث کمتر شد

بین سطح سواد و میزان آلودگی انگلی یک رابطه  ،دیگر به عبارت

تـوان چنـین    مـی .)=0032/0p(دار مشاهده گردیـد  کامال معنی

تفسیر کرد که بـا افـزایش سـواد میـزان آگـاهی افـراد در مـورد        

هاي ناشی از آن افـزایش یافتـه اسـت    هاي انگلی و بیماري عفونت

هـاي بهداشـتی داشـته و مقـررات      بنابراین نیاز کمتري به توصیه

مطالعات مشابه نیز به آن کنند که در  میبهداشتی را بهتر رعایت 

درکشورهاي جنـوب شـرق آسـیا آگـاهی     ].29[اشاره شده است

 ،براینهـاي انگلـی وجـود داشـته، بنـا     کمتري نسبت بـه بیمـاري  

در حالیکـه ایـن میـزان در    ]36[باشد هاي انگلی بیشتر میبیماري

آگاهی بیشتر افراد کمتـر   کشورهاي پیشرفته مثل ایتالیا به علت

.]37[باشد می

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kamau%20P%5Bauth%5D
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82/3شـیوع   دهنـده  نتایج ایـن مطالعـه نشـان   :گیري یجهنت

ه اي بـ  هـاي روده  متصدیان موادغذایی بـه انگـل   آلودگی درصدي

باشد و با توجه به اهمیـت و نقـش    یاخته ژیاردیا میخصوص تک

، توجـه بـه وضـعیت    اي هـاي روده  اغل در انتقـال عفونـت  این مش

و ارتبـاط  بهداشتی آنها و نظـارت بیشـتر کارشناسـان بهداشـتی     

هــاي  مـداوم آنهــا بــا شــاغلین واحــدهاي صــنفی و ارایــه توصــیه 

ـ  بهداشتی و افزایش آگاهی آنها مـی  د در کـاهش انتقـال ایـن    توان

.ثر باشدها مؤ عفونت

تشکر و قدردانی

هـاي مـادي    داننـد از حمایـت   نویسندگان این مقاله الزم مـی 

م معاونت تحقیقات و کمیته تحقیقـات دانشـجویی دانشـگاه علـو    

در تصویب ایـن طـرح تشـکر و قـدردانی داشـته       زاهدانپزشکی 

.باشند
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Introduction: Parasitic diseases are among the most important infectious diseases and are considered

to be a health issue in many communities. Food handlers could be responsible in the transmission of the

parasites due to poor sanitation and lack of observing health principles. This study was conducted to

determine the prevalence of intestinal parasites in food handlers in the city of Qom in 2014.

Material and Methods: In this descriptive study the prevalence of parasites in the food handlers of

Qom was investigated. All the food handlers are required to undertake parasite tests in order to receive

the health permit. The results of these tests were registered and evaluated. The data were interpreted and

analyzed through SPSS 18 software and chi-square and T-Tests.

Results: Parasitic infection was observed in 112 (3.85%) out of 2925 samples. The positive samples of

101 (%90.17) samples were related to protozoan, and 11 (%9.83) samples were helminthes. Most of the

parasitic infection was related to Giardia and Entamoeba coli. The lowest sample belonged to

Hymenolepis nana. There was a statistical significance relationship between the educational level and

parasitic infection rate (p=0.0032). However, the statistical significance relationship could not be

observed between the type of food business and the extent of intestinal parasites

Conclusion: The results indicated a low number of food suppliers to have intestinal parasites.

However, it is necessary to increase the hygienic controls that would lead to the health promotion of the

food suppliers through continued education and workshops.
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