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 81-82ن رواني مزمن بيمارستان سيناي همدان در سال فونتهاي انگلي و قارچي در بيمارابررسي ع
 ، 2، دكتر محمد رضا سياوشي1، دكتر اميرحسين ظهيرنيا1، پرويز توكل*1دكتر حشمت اله طاهر خاني

 1، دكتر منصور نظري4، دكتر امير غياثيان3اسكندر اميدي نيا، دكتر 1خسرو سرداريان

 

 دانشگاه علوم پزشكي همدان ،دانشكده پزشكي ،روه انگل شناسي و قارچ شناسيگ -1

 انستيتو پاستور ايران، تهران ،بخش انگل شناسي -2

 انستيتو پاستور ايران، تهران ،بخش بيوشيمي -3

 ي گلستاندانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشك ،گروه انگل شناسي و قارچ شناسي -4
 

 10/5/85تاريخ پذيرش:     9/8/84 تاريخ دريافت:

 

قارچي، بيماران رواني مزمن، بيمارستان سينا، همدان : عفونت هاي انگلي وي كليديواژه ها

                                                 
 دانشگاه علوم پزشكي همدان ،دانشكده پزشكي، گروه انگل شناسي و قارچ شناسي نويسنده مسئول: *

 

 چکيده
هاي شهر همدان نشان از باال بودن ميززان للزود ي   در بين جمعيت 1369-79مطالعات انگلي متعدد طي سالهاي  مقدمه:

اي انگلزي و قزارچي دسزتگاو  زوارن، لناسزلي و دوسزت در       هانگلي در ناحيه بود. لذا اين مطالعه با هدف بررسي عفونت
 بيماران رواني مزمن بيمارستان سينا انجام  رفت.

نفر زن( نمونه مدفوع لهيه شد و  298نفرمرد و  78نفر از بيماران ) 106: براي بررسي عفونت انگلي رودو از هامواد و رون
نفر زن و  31نفر ) 124هاي قارچي جلدي از . براي ارزيابي عفونتقرار  رفتند مورد لزمايش فورمول اثربا رون مستقيم و 

نفزر مركزز    124قرار  رفتند. لمزام   مورد لزمايش نفر مرد( نمونه از ضايعات مشكوك لهيه و با رون مستقيم و كشت 93
چي هزاي انگلزي و قزار   قرار  رفتند. همچنين بزراي لشزخيص عفونزت   مورد معاينات دقيق براي لشخيص  ال و شپشك 

 نفر زن نمونه با سولپ لهيه  رديد كه نمونه ها بطور مستقيم لهيه و كشت دادو شدند. 31 زدستگاو لناسلي ا
 71/4درصد للزودو بزه انگزل، للزود ي لسزكاري        6/23نتايج حاصل از اين بررسي به طرج زير بود:  يافته هاي دژوهش:
مزورد   2مزورد )   3ايعات قزارچي جلزدي   ضز درصزد،   49/8يا ، ژيارد%94پي  نانا ينولمدرصد، هي 83/2درصد، لريكوسفال 

هزاي قزارچي   كانديدا در كشاله ران و يك مورد اونيكو مايكوزي (. هيچگونه للود ي به لريكوموناس واژينالي ، عفونزت 
 دستگاو لناسلي،  ال و شپش بدن در بيماران مشاهدو نگرديد.

دهد كه ميزان للود ي در بيمزاران روانزي مركزز    همدان نشان مي: نتايج بررسي با جميعت عادي شهر  يريبحث و نتيجه
باشزد.  درصد( دائين لر مي 50هاي عادي شهر همدان )داري از ميانگين للود ي انگلي در جمعيتمركز( بطور معني 6/23)

كزز بزا ميززان    دار بين طول زمان بسزتري بيمزاران مر  نكته مهم در بررسي فاكتورهاي اديدميولوژيكي داشتن ارلباط معني
بطور نسبي از ميزان للود ي كمتري  در بيمارستان مذكور بستري بودند و للود ي ها بودو بطوريكه افراديكه مدت بيشتري

 برخوردار بودند.
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 مقدمه
ي بيماريهاي عفوني يكي از مشكالت و معظالت مهم بهداشت

و اقتصادي جهان مخصوصاً كشورهاي در حال لوسعه محسزو   
هميشزه يكزي از    نهزا كنتزرل و مبزارزو بزا ل     ردند. بطوريكزه مي

در ميزان   ليزد. ا  مزي هاي لوسعه بحسز هاي عظيم برنامهبخش
اصزي  خبيماريهاي عفوني، بيماريهاي انگلي و قزارچي از جايگزاو   

ع ي از ميززان شزيو  قباشند. نظر باينكه  زارشات دقيبرخوردار مي
 باشزد لزذا  افراد جامعه به للود ي انگلي و قارچي در دسترس نمي

نظزور  ها در سطح جهان مقدور نيست. بزدين م برلورد واقعي از لن
( براساس محزدود  زارشزات و   WHOسازمان بهداشت جهاني )

 ر نتزايج چند سال يكبار اقدام به انتشزا  رززيولوژيكي هبد ززشواه
 مي نمايد.

 2/1ر بدر لخرين  زارشات ميزان لقريبي لسكاريازي  را بالغ 
زننزد  خمزبن مزي  درصزد ل  15لا  5/1ميليارد نفر و ژيارديازي  را 

لزود ي  لاساس  زارشات متعدد در ايران بااللرين ميززان   بر .(1)
اي بويژو لسزكاري  و ژيارديزازي  مربزوط بزه     به انگلهاي رودو
 (.2-5باشد )استان همدان مي

فراد لريكوموناس واژينالي  يكي از انگلهاي فرصت طلب در ا
يع اسزت و  دنيزا شزا   بيماري در لمامباشد. اين بويژو خانم ها مي

ز او اجتماعزالي كزه    هزان شزيوع لن در زنزان زنزداني، فاحشز    يم
برخوردارنزد  داشت، اقتصاد و فرهنز  ضزعيت لزري    ززح بهزسط

ي مختلزت، للزود ي را   (. بررسي در كشزورها 6-7است ) شايع لر
. (8درصزد  ززارن مزي نمايزد )     70لا حداكثر  و 30بين حداقل 

د لزا  درصز  2/3 ي بزين  بررسي هاي متفرقه در ايران بيانگر للود
س بر اسزا  د زناندرص 4/2در همدان  .(9) مي باشددرصد  2/26

 بودند. مبتال به لريكومونيازي  رون مستقيم
يه اسزت موجزب   بكودت  اسكار ال يا جر  كه عامل لن سا

 زردد.  ارن و بروز بسياري از ضايعات جلدي در فرد للودو مزي خ
مومي نظر بهداشت ع اي قارچي جلدي نيز اززززي بيماريهززبررس

باشزد.  زارشزات   اي برخزوردار مزي  در هر منطقه از اهميت ويزژو 
ي ه كچلمختلت در ايران راجع به درمالوفيتوزي ، بيشتر مربوط ب

باشد. در مورد عفونتهزاي قزارچي سزطحي و جلزدي عوامزل      مي
در ن شزدو اسزت.   راريزاي شايع بشرح زيزر در  ذشزته  زز   بيما

 1/12رصزد و كچلزي كشزاله ران    د 8/32ا دز كچلزي  ، بندرعباس
( در 12درصززد ) 4/61اصززفهان كچلززي بززدن   (، در11درصززد )

ر ( و د13درصزد )  38كشزاله ران  كچلي  داد انهاي جنو  كشور
 درصد، 4/10روي جمعيت عادي كچلي بدن برهمدان در لحقيق 

 درصد مشخص شدو  3/7چلي كشاله ران زدرصد و ك 5ا دكچلي 

 
ه در بر روي مطالعات انجام  رفتز (. با مروري جامع 14است )

سطح جهان و ايران مشخص  رديد كزه بررسزي عفونزت هزاي     
و  ر استانگلي و قارچي با اين ابعادي كه در اين بررسي مورد نظ

در چنين مركزي كه هدف اين بررسي مي باشد لاكنون صزورت  
ي قارچ نگرفته است. از طرفي انتشار هر يك از بيماريهاي انگلي

در هر منطقزه لحزت شزرايی ويزژو دمزو رافي لن       مورد مطالعه
 متفاوت مي باشد.

دي، ود ي هزاي انگلزي )جلز   ززز عادي از للبلذا طرح مذكور با ا
ز اصزي ا خرودو اي، واژينال( و قارچي )واژينال و جلدي( در  روو 

در  جامعه است كه بنا به داليلي چزون عزدم لوانزايي هزاي الزم    
حزيی  ن اجبزاري لنزان در م  درك و فهم افراد مورد مطالعه، زيست

 .... وي از مراقبت هاي عاطفي خانواد ي رمحدود بيمارستان، دو
ج د نتزاي برخوردار مي باشد. لذا انتظزار مزي رو   ويژو اياز اهميت 

م ت مهز حاصل از اين لحقيق بتواند نه لنها به بسياري از سئواال
از  انگلي و قزارچي  در جامعه در خصوص ميزان شيوع للود يهاي

ن در لران رواني مزمن را داسخ دهد، بلكزه نتزايج حاصزل از    بيما
 جهت اعتالي برنامزه ريزيهزا بزه مسزئولين و دسزت انزدركاران      
مراقبت هاي بهداشتي و درماني مركزز نيزز كمزك و مسزاعدت     

 مطلوبي ايفا نمايد.
 

 مواد و روش ها
زمن مبا همانگي قبلي و مراجعه به بخش هاي بيماران رواني 

د در موجو اي همدان، ابتدا با استفادو از فايل هايبيمارستان سين
بخش هاي مذكور اطالعزات مربزوط بزه سزن، جزن  و سزاير       
 خصوصيات دمو رافي از دروندو هزر بيمزار اسزتخراج و در چزك    
ليست فردي وي درج  رديد، سپ  بر اساس اهداف جزئي طرح 

 نمونه  يري و معاينات الزم بشرح زير انجام دذيرفت:
نفزر بيمزار    106ده اي )كرم ها و تک یاخته هاا:  انگلهاي رو

سزتفادو  انفر مرد( بستري شدو در بيمارستان با  78نفر زن و  28)
ر لز ه هاي شزل  و اسزهالي( و فرمزالين ا   م )نمونزاز رون مستقي

 (.15) مورد لزمايش قرار  رفتند
ا بز داسخ لزمايشات در درسشنامه هر بيمار درج  رديد سزپ   

جزيزه و  دادو هاي بدست لمدو مورد ل EPI6ار استفادو از نرم افز
 لحليل لماري قرار  رفتند.

زن  31از  تریکوموناس واژیناليس و كاندیدیازیس واژینال 
و  معاينزات الزم لوسزی مامزا بعمزل لمزد،     بستري در بيمارستان 

سواپ استريل از واژن نمونه بزرداري صزورت  رفزت و     2لوسی 
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و سزواپ  ور مسزتقيم  يك نمونه جهت لشخيص لريكوموناس بط
د لزمزايش قزرار   ر( مزو 15ديگر جهت كشت در محزيی دورسزه )  

  رفتند.
 نمونه برداري براي تشخيص آزمایشاگاهي كاندیادیازیس   

راي بوسيله سول  استريل )دو سول  ببرداشت از ضايعات دهاني 
ي شزد  هر نمونه( انجام  رديد. ا ر لزمايش بالفاصزله انجزام نمز   

وژي لوله استريل محتوي سزرم فيزيولز   الزم بود كه سول  را در
حززاوي كلرامفنيكززل قززرار دادو و در يخچززال نگهززداري شززوند.  

 رديزد و مشزابه  برداشت جلدي و مهبلي بوسيله سزول  انجزام    
از محزيی كشزت سزابورو حزاوي      رون قبل، عمزل مزي شزد و   

و قرار داد 25c° كلرامفنيكل استفادو شد. محيی مذكور در دماي
 از ،ر رشزد يافتزه در محزيی   زونه مخمز زايي  ز زد. براي شناسزش

 ار همراو بزا لزوين   ل -ی هاي افتراقي ديگر مثل كورن ميلمحي
ادو براي شناسزايي دقيزق لزر اسزتف     و يا ايجاد رشته در سرم 80

  رديد.
  گال )جرب اسکابئي:

قسمتهاي مختلت بدن بيماران از جملزه دسزتها و بخصزوص    
ينزه  د معارو دور كمر و اسكرولوم بزدقت مزو   تان، باسنشبين انگ

 در صورت وجود ضزايعات دوسزتي، نمونزه بزرداري    قرار  رفت و 
 دو ازبطريق خران انجام  رفت و مورد لزمايش مستقيم با استفا

 قرار  رفتند. %10دتاس 
ورت صز بيمار مورد  معاينه قرار  رفتنزد و در   106در مجموع 

ي از لنهزا نمونزه بزردار   تي مشكوك به  ال سداشتن ضايعات دو
 كه ه شدونه لهيزنفر نم 20د كه در دايان از لعداد ززبعمل مي لم
به زنان  نمونه مربوط 5لق به مردان و عنمونه مت 15در اين ميان 

ت از بستري در بخش مزمن بيمارستان رواني بود. الزم بذكر اسز 
ا نزد لزذ  ادل روانزي برخزوردار نبزودو    انجائيكه اين بيماران از لعز ل

دي مززالك زارن جلززززززمبنززي بززر داشززتن خ درسززيدن صززرف،
صحيحي براي نمونه بزرداري محسزو  نگرديزدو و لزذا لمزامي      
بيماران مورد معاينزه و در صزورت مشزكوك بزودن بزه داشزتن       

و دي لوسی همكزاران زن و مزرد در   رنمونه بردا ،ضايعات جلدي
  روو مجزا بيماران انجام  رديدو است.

 لادي  ج -ارچي سطحياهاي قدگيواراواني آلاتعيين ف

هن  ازهمز  اس برنامزه زاسز  نفر( بزر  124اران )زامي بيمزابتدا لم
ورد ززز بزه رون مسزتقيم م   رززز نف 30ر روز ززز شدو بصزورت ه 

ي كه در صزورت مشاهدو عناصززر قزارچ رار  رفتند.زايش قزلزم
 شود نتيجه اينديدو مي )بسته به نوع عفونت(مختلت به اشكال 

 ثبت للقي شد.يش مستقيم مالزم
كشزت  و موارد لزمزايش مسزتقيم منفزي    %15از لنجائيكه در 

ت يزا  مثبت خواهد شد لذا در مورد لمامي نمونه هزا اعزم از مثبز   
منفي كشت بعمل لمد. در صورلي كزه شزكل هزاهري و بزاليني     

 كوزيلمعاينه به عفونت درمالوفيتي شبيه بود از محيی كشت ماي
در اين محزيی بمزدت سزه    استفادو شد و نمونه هاي كشت شدو 

رار قز ( و بطور روزانه مزورد بررسزي   25هفته نگهداري )در دماي 
 جداسازي و بررسزي نهزائي صزورت   امكان، لا در صورت  ند رفت

در   يرد. در صورت شك به وجود عفونت كانديديائي، طبق لنچه
رن نمونه مورد نظر در محيی كشت كزو  ،درسشنامه ذكر شدو بود

حدود  كشت دادو شد و بعد از  ذشت 80وين ميل ل ار همراو با ل
. روز كشت ها از نظر وجود كلني هاي مخمري بررسي  رديزد  5

لشززخيص نهززائي براسززاس  ،از لنجائيكززه در بيمززاري ورسززيكالر
د لزمايش مستقيم صورت مي  يرد و نيازي به لائيد كشزت وجزو  

هزا   ندارد در مورد اين بيماري فقزی از لزمزايش مسزتقيم نمونزه    
 و شد.استفاد
 

 یافته هاي پژوهش
بيمززار روانززي مزززمن بسززتري در بيمارسززتان سززيناي  106از 

 28نفر مرد و  78)همدان كه از لنها نمونه مدفوع  رفته شدو بود 
درصد( حداقل به يك نوع انگل رودو اي  6/23نفر ) 25 ،نفر زن(

درصد(  43/9نفر ) 10 .(1 نمودار)كرم يا لك ياخته( للودو بودند )
درصد( للودو به لزك   86/18نفر ) 20به كرمهاي رودو اي، للودو 

د ( للزودو بزه انگلهزاي    درص 3/16نفر ) 17 ،خته هاي رودو اييا
لهزاي  گدرصزد ( للزودو بزه ان    54/7ر )زنف 8اريزا و ززرودو اي بيم

در اين مطالعه للزود ي   (.2د )نمودار بودو انر بيماريزا ياي غرودو 
دو شدو به شزرح زيزر   زاهززمشاي رودو اي ززهزبه لك لك انگل

(، %83/2نفزر )  3(، لريكوسفال %7/4نفر ) 5مي باشد: لسكاري  
(، %49/8نفززر ) 9(، ژيارديززا %94/0نفززر ) 1هززايمنولپي  نانززا  

(، %88/1نفزر )  2(، بالستوسيسزتي   %20/13نفر ) 14باكلي مانتا
نفززر  1يلي ن( و كيلوماسززتيك  مسزز%94/0نفززر ) 1يززدامبابوچلي 

 20-30رلباط با  روههزاي سزني، در  زروو سزني     در ا (94/0%)
 10سزال   40( باالي %32نفر ) 8سال  31-40(، %28نفر ) 7سال
( للودو به انگلهاي رودو اي بودو اند. بزا انجزام دادن   %3/21نفر )

د كزه بزين للزود ي بزه انگلهزاي      ( مشاهدو ش2Xلزمون لماري )
دارد برحسب  روههاي سني اختالف معني داري وجود نز اي رودو

(8197/0P=    در ارلباط با جن  بيمزاران، در جزن  مزذكور )18 
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( للزود ي بزه انگلهزاي    %25نفر ) 7( و در جن  مونث %23نفر )
نشان داد كه بين للود ي به  2Xرودو اي ديدو شد. لزمون لماري 

انگلهاي رودو اي برحسب جن ، ارلباط معني داري وجود نزدارد  
(319/0(P=. ران در بيمارستان،  برحسب مدت بستري بيما 

 

 6-10(، %5/37نفزر )  9سزال   1-5 ،(%5/37نفر ) 9 ،زير يكسال
(، للود ي بزه  %3/14نفر ) 2سال  20(، باالي %8/17نفر ) 5سال 

نشان داد كه بزين   2Xانگلهاي رودو اي ديدو شد. لزمون لماري 
للود ي به انگلهاي رودو اي و مدت بستري ارلبزاط معنزي داري   

 (.>05/0Pوجود دارد )

 

بلی خیر

بلی

خیر

 
 ی در تعداد کل نمونه های مورد مطالعهعفونتهای انگلی و قارچ:  فراوانی 1 نمودار

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
         :A للود ي به انگلهاي رودو اي    :B للود ي به انگلهاي بيماريزاي رودو 

  :C للود ي به انگلهاي غير بيماريزاي رودو     :D للود ي به لك ياخته هاي رودو اي 

    :E للود ي به كرمهاي رودو اي 
 ران روانی مززم  بیماریزا( در بیما(: توزیع فراوانی آلودگی به انگلهای روده ای )کرم، تک یاخته، انگلهای بیماریزا و غیر 2) نمودار

    n=106                                        1381-2بستری در بیمارستان سینای همدان در سال 

   

ي كه مزورد بررسزي انگزل هزاي     زززبيماران دام ازززيچكدر ه
 ال و شپشك بدن مشاهدو نشد. للود ي به  ،خارجي قرار  رفتند

مززورد معاينززات كامززل در خصززوص  در مجمززوع بيمززاراني كززه 
 10نتايج زيزر حاصزل شزد: كزالً     ،هاي قارچي قرار  رفتندعفونت

ضزايعه مشزكوك بزه     7ضايعه مشكوك قارچي ديزدو شزد كزه    
ه ززززضايع 3 ودان رززززجلززدي در م -ت قززارچي سززطحيضززايعا

ا نمونزه بزرداري شزد. در    زد كه از لنهزدو شزدي انمشكوك در زن
ضززايعه  2ضززايعه مشززكوك بززه اونيكومززايكوزي  و   4مززردان 

ضايعه مشكوك به كچلي بدن بودند.  1مشكوك به كچلي سر و 
ضايعه مربزوط بزه    2ضايعه مشكوك ديدو شد كه  3هم  ندر زنا
ه مربوط به اونيكومايكوزي  زضايع 1ديازي  كشاله ران و كاندي

( عفونتهزاي  %5/2بود. د  از انجزام كشزت، فقزی سزه مزورد )     
 31الزم به ذكزر اسزت كزه از      رديد. دوزمشاهجلدي  -سطحي

ري هيچگونززه للززود ي بززه لريكومونززاس واژينززالي  و    زستزز
 كانديديازي  مشاهدو نگرديد.
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 بحث
اي ودورراد للودو به يك نوع انگل افاز  %6/23در اين بررسي 

 بودند. ايزن ميززان بزا لوجزه بزه دژوهشزهاي انجزام  رفتزه در        
نشان  (2-5ادي در شهر همدان و ساير مراكز )ززاي عززجمعيته

 ني ايزن دهد كه للود ي به انگل هاي رودو اي در بيماران روامي
 مركز نسبت به جمعيت عادي شهري و سزاير مراكزز، دزايين لزر    

نفزر   464ر مقايسه با مطالعه مشابه انجام  رفته بزر روي  است. د
نشان  %4/8للود ي در بيماران رواني را ( كه ميزان 16در لايوان )

يد شزد. شزا  امي دهد، در اين بررسي ميزان للود ي بزااللر مزي ب  
لت ايزن اخزتالف بزه لفزاوت در مجموعزه عوامزل فرهنگزي        زع

 هوطمنطقه مرب بهداشتي و عوامل اديدميولوژيك در مراقبت هاي
يزن  بزا ا  باشد. نتايج اين لحقيق در مقايسه با مراكزي كه نسزبتاً 

رار زززز رح زيزر مزورد مقايسزه ق   ززز ت دارند بزه ش هبررسي مشاب
 ن رفته است. دانش لموزان عقب ماندو ذهني در شزهر همزدا  زز 
(، 2) %3/71 (، مدارس ابتدايي و راهنمايي شهر همدان3) 8/73%

ني زير (، افراد عقب ماندو ذه17) %8/56مدارس استثنايي لهران 
ف (، روستاهاي اطزرا 18) %75/54سال در شهرستان سبزوار  20

د (، كاركنزان مراكزز لهيزه و لوزيزع مزوا     4) %7/93شهر همزدان  
( معلوم مزي شزود كزه للزود ي     19) %76غذايي در شهر همدان 

ي سزتري در بيمارسزتان سزينا   انگلي در بيماران روانزي مززمن ب  
ي مز همدان دايين لر مي باشد. همچنين در ايزن مطالعزه معلزوم    

ر از ( بيشزت %86/18شود كه للود ي به لك ياخته هاي رودو اي )
مزي   (%43/9مورد مطالعه به كرمهاي  رودو اي )معيت جد ي ولل

 ايزن اخزتالف  باشد. با انجام لزمونهاي لماري، مشخص شد كزه  
ولت زززز را مي لوان بزه سه ززباشد كه داليل لن ي دار ميزززمعن

ي مترهزا ، نحوو انتقال و سزاير دارا يلكثير لك ياخته هاي رودو ا
لاييزد نمزود كزه     يزن بررسزي همچنزين   اذكر شزدو نسزبت داد.   

ود ي به عنوان دو لل %49/8ژيارديازي   و  %71/4لسكاريازي  
د باشزن  مهم انگلي بيماريزاي رودو اي در مراكز مورد مطالعه مي
، 2-5) كه با لوجه به مطالعات ذكر شدو در همدان و ساير مراكزز 

ا در مزاريزايي خزود ر  ( لسكاريازي  و ژيارديازي  همچنان بي19
حت نگه داشته اند. صز عيت مورد مطالعه محفوظ للودو كردن جم

ي اين موضوع با لمار لحقيقزات منطقزه اي بزا مراجعزه بزه برخز      
ابل ززز قارو مي شود، به طور ززاشدژوهشهاي انجام شدو كه ذيالً 

دا مززي كنززد. مززدارس اسززتثنايي لهززران  زملموسززي اهميززت ديزز
ان ش لمزززوز ز(، دان17) %45/2ري  از، لسك%63/27ا زارديززژي

 ري  ، لسكا%4/21دان  ژيارديا ززر همزماندو ذهني در شهعقب 

 
راهنمززايي  دارس ابتززدايي وزززززمدانززش لمزززوزان  ،(3) 2/39%

 (.2) %9/33ژيارديا  و %2/49لسكاري  همدان  شهززر 
ال سز نتايج بدست لمدو از يك مطالعه مشابه در شيلي كه در 

صزد  در 6/0ن است كه لنها لميالدي انجام شدو حاكي از  1990
روانزي   بيمار رواني مزمن بستري در يك بيمارستان 229از لعداد 

از  طالعزه (. در اين م20للود ي به ساركودت  اسكابيه داشته اند )
نمونززه بدسززت لمززدو كززه مشززكوك بززه للززود ي بززا   20لعززداد 

 ار  يد، هيچكدام للود ي به عامل جساركودت  اسكابئي بودو ان
 ززال را نشززان نززداد كززه حززاكي از وضززعيت مناسززب بهداشززتي 

 اسزت.  بيمارستان مي باشد. در عين حال لوجه به چند نكته الزم
ه ست ك يرداري ااصوالً بيماري  ال يكي از بيماريهاي عفوني وا

 واسزت   در لمام نقاط دنيا و بويژو در نواحي  رم و مرطو  شايع
الت در مواقعي كه مردم ناچار به زند ي  روهي هستند و لسزهي 

الزم را بززراي اسززتحمام و لعززويت و شستشززوي لبززاس ندارنززد 
ارد (. قبل از شروع جن  لحميلزي مزو  22 و 21افزايش مي يابد )

و  ق  رممي شد كه از مناط لاني را شامبيماري  ال عمدلاً بيمار
مزي كردنزد ولزي دز  از شزروع جنز         مرطو  كشور مراجعه

يم و يلي شيوع شديد  ال را در لمام مناطق كشور شاهد بودلحم
ت بزيش از  (، بعد از  ذش23الگوي انتشار بيماري لغيير ديدا كرد )

بزه   سال از خالمه جن  بنظر مي رسد الگوي انتشار بيمزاري  15
 ويت قبل از لغزاز لن بر شزته باشزد. لزذا در منزاطق سزرد       وضع

اري خشكي همچون شهر همدان نبايستي انتظار موارد باالي بيم
ل ايزن وضزعيت در مكانهزايي مثز    را در بين مردم داشزت. البتزه   

 ل لجمزع ها و يا اردو اهها و سربازخانه ها و غيرو كه محز زندان
ر دشزور  كنقاط مختلزت   بودو و اين افراد از افراد در كنار يكديگر

ان كنار يكديگر جمع شدو انزد كزامالً متفزاوت اسزت و لزذا ميزز      
لبتزه  ا( كزه  24للود ي در اين مكانها بسيار بيشزتر خواهزد بزود )   

در  ازمند مطالعات خاص در ايزن مكانهزا در لينزدو مزي باشزد.     ين
ت طالعزا مبيمارستان رواني سينا شهر همدان لراكم افراد نيازمنزد  

يزن  زندانها بسزيار كمتزر بزودو و نظزارت مزداوم ا      خاص از قبيل
 اماليبيماران از طرف درسنل اين بيمارستان و انجام مرلزب اقزد  

ع مثل استحمام مرلب و لعويت لباسها و غيرو در كزاهش و دفز  
 اردطعزي د للود يهاي احتمالي وارد شدو به اين بيمارستان لاثير ق

 فززايش ثيري بزر ا هاي رواني لاو بنظر مي رسد ابتالء به بيماري
اري ن بيمز شيوع انگلهاي رودو اي و اكتودارازيت ها و از جمله لنا

  ال يا جر  داشته باشد.
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ر العه عفونت هزاي قزارچي در بيمزاران روانزي د    طبررسي و م
ه كز جهان و خصوصاً ايران بسيار محدود بودو اسزت. در بررسزي   

 اسزت  مركز عقب ماند ان ذهني فياض بخش همدان انجام دادو
رصزد  د 6/3( ميزان شيوع عفونتهاي جلدي را در اين بيمزاري  5)

ستري در از بيماران ب %5/2 زارن نمودو است. با لوجه به اينكه 
جلزدي   –بيمارستان رواني همزدان بزه عفونزت هزاي سزطحي      

 ان عقزب مانزد   رللود ي داشتند لذا شيوع اين دسته عفونت ها د
 ذهني بيشتر بودو است.

ز از  روههززاي در معززرض خطززر عقززب مانززد ان ذهنززي نيزز
عفونتهاي قارچي هستند و چزون در محلزي بطزور شزبانه روزي     
نگهداري مي شوند و بر رفتار خود لسزلی نداشزته و قزدرت ادارو    
خود را ندارند بنابراين قابل مقايسه با  روهي را كزه مزا بررسزي    
 نمودو ايم مي باشند. بنابراين مطالعه اي كه بر روي ميزان شيوع

( از 26هاي قارچي در زنزدانيان زنزدان قصزر انجزام شزدو )     عفونت
مورد كچلي دا و بدن مشزاهدو شزدو    10نفر زنداني  5031لعداد 

نفر جمعيت همزدان   7495است. در بررسي انجام  رفته بر روي 
جلزدي  ززارن شزدو اسزت      -مورد عفونت قارچي سطحي 681

از نفزر   16578(. در مطالعه انجزام  رفتزه بزر روي جمعيزت     14)

 ززارن   %3/13مردم عادي ميزان عفونت هزاي درمزالوفيتي را   
 شدو است.

 -حيبا لوجه به موارد ذكر شدو در فوق، شيوع عفونتهاي سط
مدان هجلدي در بيماران مزمن رواني بستري در بيمارستان سينا 

(، مردم 26دائين لري از  روههايي چون زندانيان ندامتگاو قصر )
 ( مي باشد.27ن )( و مردم اصفها14همدان )

 

 پيشنهادات
 لحقيق را در ساير مراكزي كه افراد به طزور  مي لوان اين -1

 و دسته جمعي زند ي مزي كننزد ماننزد زنزدانها، سزربازخانه هزا      
ي بررسز  خوابگاهها انجام داد و سطح بهداشتي اين مراكز را مورد

 قرار داد.
امكانات مركز روانپزشكي قزديم بيمارسزتان سزينا دزايين      -2

است و ساختماني كه اين افراد در لن زنزد ي مزي كننزد بسزيار     
قديمي است و براي ارلقاء وضعيت رفاهي اين بيماران الزم است 

كزه   مسئولين لوجه بيشتري مبذول فرمايند )الزم به ذكزر اسزت  
ساختمان قديمي در حال حاضر لخريب شدو و بناي جديزدي در  

 حال احداث است(.
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ه لوكزورو در  وامل مرلبی بزا لن در زنزان مبزتال بز    عراواني نسبي لريكوموناس واژينالي  و بررسي م. بررسي ف ا، شريت فرامرزي -10
 زمايشزگاهي انگزل.  مسزتقيم در لشزخيص ل  و مقايسه در رون كشت و اسمير  1379لا  1377دو درماني شهر همدان از سال زز عمزمراك

 .1380شكي، دايان نامه دكتري دزشكي دانشگاو علوم دزشكي همدان، دانشكدو دز
 .265-275صفحات  ، شمارو سوم،سال اول 1350 بهداشت ايران، مجله . بيماريهاي قارچي در بندر عباس. هز عسگري م، باقري -11
 1354 ايران، مجله بهداشت .ح. بررسي لوزيع بيماري دوستي نزد كودكات در شهر اصفهان و حومه م، قديري مشتاقي ، هز ممتاز -12

 .2 سال چهارم، شمارو
 ،1353 ران،له بهداشزت ايز  مج .م. بررسي للود ي محيی داد ان هاي جنو  كشور به درمالوفيتوزها م، عسگري م، عليپور امامي -13

 .157 -167 فحات، ص4سال سوم، شمارو 
14- Omidinia E, et al Study of dermato phystoses in Hamadan the government ship of 

West Iran Mycopathology 1996; 133: 9- 13. 

رات لرجمزه محمزد فزالح، انتشزا     شناسزي.  كي و روشهاي لشزخيص در انگزل  انگل شناسي دزش . ارسيا ديويد، لبروكتر لين س، -15
 دانشگاو علوم دزشكي همدان.

16- Cheng HS, Wabg LC. Intestinal parasites may not cause nosocomial infections in 

psychiatric hospital. Halic 2005, 95: 358- 62. 

مه كارشناسي ارشد رشته انگل شناسزي،  ، دايان نا70-69ران م. بررسي شيوع انگلهاي رودو اي در مدارس استثنايي له زارع بواني -17
 .1370، دانشگاو علوم دزشكي لهران، دانشكدو بهداشت

، 76 -77، سزال در شهرسزتان سزبزوار    20ندو ذهني زير عقب مااي در افراد  انگلهاي رودو ح. بررسي وفور للود ي بهالياسي س  -18
 .1377دايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكدو بهداشت، دانشگاو علوم دزشكي لهران، 

يه و لوزيع مزواد  ي و باكتريايي در كاركنان مراكز له. بررسي ميزان للود يهاي انگلو همكاران طاهرخاني حس،  صادقيان فالح م، -19
 .3-10صفحات، 1سال چهارم، شمارو  ،1383 مجله دژوهشي در علوم بهداشتي .همدان غذايي شهر
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