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Abstract 
Introduction: Fresh vegetables are a crucial part of a healthy diet. Raw eating vegetables as a 
nutritional habit in Iranian families is the main way for transmission of intestinal parasitic 
organisms. Up to our knowledge, no previous surveys have been conducted to detect the presence 
of parasitic contamination in vegetables in Bojnurd. Therefore, this study was designed to 
evaluate parasitic contamination in fresh unwashed herbs sold in Bojnurd, Iran. 
Methods: In this study, all samples collected from markets of Bojnurd during 2017. The 
detergent solution was added and the mixture was shaken. The herbs were removed and washed 
solution was filtered. All samples were microscopically examined according to standardized 
parasitological techniques for detection of protozoan cyst, oocytes, helminth eggs as well as larva. 
Results: No parasites were observed in standard unwashed samples. 
Conclusions: As we know, the consumption of raw vegetables without proper washing plays a 
major epidemiological role in the transmission of parasitic diseases. It is necessary that health and 
environmental authorities trained the consumers on the standard washing of vegetables before 
consumption. In regard to results of other studies proper treatment of wastewater used for 
irrigation of vegetables should be implemented. 
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 شمالی خراسان پزشکی علوم مجله
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 چکیده

. باشندیم رانیدر حال توسعه مانند ا یبه خصوص کشورها ایدر اکثر نقاط دن یاز مشکالت مهم بهداشت یکی یانگل یهایماریب :مقدمه

به  یی. عدم آشنارسدیم %43تا  ینواح یآن در برخ زانیکه مباالست  یریگرمس مهین ای یریدر مناطق گرمس هایماریب نیا وعیش

 ایخود را به صورت تخم  یتکامل ریاز س یها قسمتاز انگل یاریاست. بس یانگل یهایآلودگ شاعهاز عوامل مهم در ا یاصول بهداشت

 یو یبه انسان منتقل شده و به سالمت میتماس مستق ایو  ییآب، خاک، مواد غذا قیو از طر کنندیم یسپر رونیب طیدر مح ستیک

ه در شهرستان بجنورد و ارائ یمصرف یخوراک جاتیدر سبز یانگل یهایسطح و نوع آلودگ نییمطالعه تع نی. هدف ارسانندیم بیآس

 در جامعه بوده است. یکنترل آلودگ یمناسب برا یراهکارها

سبزیجات به دو نوع محلی و غیر محلی )وارداتی از سایر شهرها( تقسیم شده و در هر مرتبه، از در این پژوهش توصیفی،  :کار روش

شد و مدت زمان نمونه برداری بار در هر ماه برداشت می 2هر نوع سبزی )تره، تربچه، پیازچه، شاهی، گشنیز و کاهو، بادرنجبویه، نعنا( 

با روش فلوتاسیون )محلول سولفات روی( و سپس تهیه اسمیر و مشاهده با  هانهنمو( بود. بررسی 1346ماه ) 6)تابستان و زمستان( 

 میکروسکوپ نوری بوده است.

 گونه آلودگی انگلی در سبزیجات مورد آزمایش مشاهده نشد.هیچ :هایافته

آوری زباله، اصالح  های نوین جمعرسد افزایش سطح دانش و بهبود شرایط بهداشتی و استفاده از روشبه نظر می :گیری نتیجه

 .اشدبیمهای انگلی در کاهش شیوع بیماری مؤثرسیستم فاضالب و جلوگیری از تردد حیوانات به مزارع سبزیکاری از جمله عوامل 

 :کلیدی واژگان

 انگلی یآلودگ

 سبزیجات خام

 بجنورد

 ایران
 ومعل دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 محفوظ شمالی خراسان پزشکی

 .است

مقدمه

انگلی مبتال هستند و  یهاعفونتمیلیون نفر در جهان به  93بالغ بر 

انگلی  یهایماریبدرصد جمعیت جهان در معرض ابتال به  13بیش از 

های مناطق بیماری نیترعیشاهای انگلی از . بیماری[1] باشندمی

وسیعی از  نسبتاً. گروه [3, 2] گرمسیری و نیمه گرمسیری است

 تواند ازشوند که میشامل می ییهاانگلرا  یارودههای انگلی آلودگی

طریق تماس مستقیم  یا غیر مستقیم، توسط آب و یا خاک آلوده با 

کود یا فاضالب ، مصرف سبزیجات، حشرات و نیز در موارد بسیار نادری 

. آلودگی انسان به انگل از [9] انتقال به جنین توسط مادر منتقل شوند

ترین و گیرد که بی شک راه دهانی از مهممختلفی صورت می یهاراه

. خوردن سبزیجات خام به [1-0] های انتقال استترین روششایع

همراه غذا در فرهنگ ایرانیان نهادینه شده است  و در صورت آلودگی 

شناخته خواهند ها به عنوان یک عامل در انتقال طیف وسیع از انگل

های منتقله از طریق مصرف سبزیجات، در . بسیاری از انگل[8] شد

خواهند صورت عدم شستشوی مناسب، آلودگی به صورت همه گیری 

انگلی، عالئمی نظیر کاهش  یهاعفونت. در صورت ابتالء به [4] داشت

. ایجاد [1] آیداشتها، کاهش وزن، الغری و ضعف مفرط به وجود می

این عوارض در افراد باعث کاهش کارایی و برجای گذاشتن تاثیرات 

منفی بسیار زیادی در سطح جامعه خواهد شد و در موارد بسیار زیادی 

 های مالی در جهت درمان عفونت را، افراد باید متقبل گردندهزینه

تواند باعث انتقال کیست و اووسیت سبزیجات مصرفی می .[13]

زوسپورابلی، یاختگان مانند: ژیاردیا، آمیب، توکسوپالسما و ایتک

های مختلف )هیمنولپیس، تنیا، فاسیوال، همچنین الرو کرم

قالبدار(  هایتریکوسترونژیلوس، استرونژیلوئبدس، تریکوسفال و کرم

. [11] های متعدد خواهند کردشوند که در نهایت در انسان ایجاد عارضه

ها و آسکاریس بیشترین نقش را در ایجاد های ژیاردیا المبیا، آمیبانگل

های همواره احتمال خطر آلوده شدن افراد به انگلعفونت دارند و 

تواند میزبان به نوع آلودگی می . انسان با توجه[2] ای وجود داردروده

ها های مختلف باشد. تعداد زیادی از کرمنهایی و یا میزبان واسط انگل

چرخه تکامل زیستی خود را در خاک، سبزیجات و گاهی در ریشه 

کنند و در صورت عدم رعایت های مختلف آن سپری میگیاهان و اندام

 مطالعه موردی
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 همکارانو دلشاد 

به راحتی منتقل خواهد  ، آلودگیهاانگلبهداشت و مصرف مواد آلوده به 

 .[12] شد

مطالعات مختلفی در رابطه با میزان شیوع آلودگی سبزیجات مصرفی 

هان ارائه شده است. در شهرهای مختلف ایران و نیز مناطق مختلف ج

طبق مطالعات انجام شده میزان آلودگی سبزیجات به انگل در ویتنام و 

درصد گزارش شده است. همچنین مطالعات  90و  26فیلیپین به ترتیب 

انجام شده از سطح کشور، در تهران، اصفهان، کرمان، شاهرود به ترتیب 

طالعات درصد گزارش شده است، نتایج م 38و  6/24، 16/13، 2/60

مختلف در سبزیجات مصرفی، احتمال  یهاانگلحاکی از این است که 

های انگلی را به همراه خواهد داشت. با توجه به خطر ابتالء به آلودگی

های مختلفی برای گندزایی مناسب ها، روشاهمیت بسیار زیاد آلودگی

 ای بر رویسبزیجات خوراکی وجود دارد که محققین مطالعات گسترده

 .[19, 13] اندهای گندزایی انجام دادهواع روشان

ا جز مناطقی است که گزارشات فراوانی از با توجه به این که کشور م

های انگلی داشته است؛ به همین علت، شناسایی کامل منابع و بیماری

عفونت انگلی، با بررسی دقیق نحوه سرایت انگل به انسان و  یهاعامل

های پیشگیری، اطالع رسانی کامل به افراد جامعه جهت اعمال روش

های فرصت طلب انگلی و عفونی، جز انتقال و گسترش بیماری

. مطالعه حاضر به [10] های خاص بهداشتی قرار خواهد گرفتاولویت

های انگلی سبزیجات تازه مصرفی عرضه شده در سطح بررسی آلودگی

 شهرستان بجنورد پرداخته است.

 روش کار

ات بومی و وارداتی مصرف حاضر از نوع مقطعی بر روی سبزیج مطالعه

انجام  1346شده در شهرستان بجنورد در شمال شرقی ایران در سال 

شده است. سبزیجات مصرف شده در استان خراسان شمالی بیشتر از 

روش جمع آوری نمونه سبزی گردد. می نیتأمشهرهای مختلف کشور 

نمونه( در این مطالعه با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه،  46)

صورت متراکم بوده های عرضه سبزیجات بهها و مکانفروشیسبزی

است. سبزیجات به دو نوع سبزیجات محلی و غیرمحلی )سبزیجات وارد 

شده از سایر شهرهای کشور( تقسیم شده و در هر مرتبه نمونه برداری، 

برگهای خوراکی و قابل مصرف به صورت از هر نوع سبزی از قسمت 

بار  2یازچه، شاهی، گشنیز و کاهو، بادرنجبویه، نعنا( ، پتربچه)تره،  خام

ماه )فصول  6و مدت زمان نمونه برداری،  شدیمدر هر ماه برداشت 

 233های سبزیجات )از هرنوع تابستان و زمستان( بوده است. نمونه

عرضه متفاوت )در هر نمونه گیری  یهامحل صورت جداگانه ازگرم( به

داخل نایلون قرار داده شده و به آزمایشگاه (، خریداری و محل عرضه 9

 سبزیجات ،گردید. پس از توزین مجدد و درج مشخصات نمونهارسال می

ها جداگانه در ظروف پالستیکی قرار شدند. ابتدا نمونهآماده شستشو می

ور شده و به مدت یکساعت در آزمایشگاه گرفته و در آب معمولی غوطه

د. پس از گذشت یکساعت و جداشدن گرفتنبه همین صورت قرار می

گردیدند. سپس برای کاهش گل و الی، به ظرف دیگری منتقل می

فسفات بافر سالین  Mm 13کشش سطحی محلول دترجنت آنیونی )

( به ظرف سبزی اضافه 23توئین  %1/3دودسیل سولفات و  %1/3با 

میلی  033گردیده تا حدی که روی سبزیجات را بپوشاند و به حجم 

شدند. پس از یکساعت مجدد دقیقه یکبار همزده می 13ر برسد و هر لیت

ها را کنار گذاشته و . سپس سبزیدندیگردیمهمزده شده و آبکشی 

مایع حاصل از شستشو را فیلتر نموده و آنرا به لوله آزمایش منتقل 

. پس از شدندیمسانتریفیوژ  2033دقیقه با دور  0ها کرده، سپس لوله

له با تکنیک شناورسازی )با استفاده محلول سولفات آن رسوب حاص

اضافه آن به رسوب و سانتریفیوژ لوله و سپس بررسی سطح مایع روی و 

و هم رسوب آن جهت اطمینان از جداسازی همه ارگانیسمها( و روش 

 هااختهیکتها و کیست و تشخیص تخم انگلفلوتاسیون، برای شناسایی 

های تهیه شده با میکروسکوپ نوری و ماستفاده گردید. در انتها ال

 بررسی قرارگرفتند. مورد 133×، 93×، 13×بزرگنمایی 

 هایافته

های منتقله توسط مصرف سبزیجات با توجه به نقش وجود آلودگی

مواد غذایی و جایگاه آن در رژیم غذایی مردم بسیار  نیتأمسبزی در 

جلوگیری از بروز  های مختلف دراست؛ لذا استفاده از روش تأملقابل 

های انگلی در سطح کشور، توسط مراکز بهداشتی پیشنهاد آلودگی

گردیده است. در سالیان اخیر، با وجود بهبود نسبی شرایط بهداشتی، 

اقتصادی، کشاورزی و اجتماعی در سطح جامعه بشری، شیوع 

های مختلف انگلی نیز قابل مشاهده است. با استفاده از بیماری

، جلوگیری از تردد حیوانات اهلی و هازبالهن جمع آوری نوی یهاروش

 یهاستمیسدام مانند گوشتخواران طبیعت در مزارع سبزیجات، اصالح 

های فاضالب شهری و ارتقاء نسبی دانش مردم درخصوص روش

های انگلی، میزان آلودگی در افراد پیشگیری و کاهش شیوع عفونت

سطح جامعه بسیار پایین آمده است. بر اساس نتایج حاصله این بررسی 

( در سبزیجات مورد انگل گونه آلودگی انگلی )تخم و یا کیستهیچ

 آزمایش مشاهده نشده است.

 گیرینتیجه

رسد افزایش سطح دانش و بهبود شرایط بهداشتی و استفاده به نظر می

های نوین جمع آوری زباله، اصالح سیستم فاضالب و جلوگیری از روش

در کاهش  مؤثراز تردد حیوانات به مزارع سبزیکاری از جمله عوامل 

 .باشدیمهای انگلی شیوع بیماری

 سپاسگزاری

این مطالعه با همکاری مرکز بهداشت شهرستان بجنورد در استان 

همکاران آن خراسان شمالی انجام شده است و بدین وسیله از کلیه 

گردد.مرکز به ویژه سرکار خانمها سودمند و نعیمی قدردانی و تشکر می
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