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 05 :كد مقاله تحقيقي ه مقال

  

   روده ي انگليها  و عفونتي درمانيمي شنيرابطه ب
  ي درمانيمي تحت شي سرطانمارانيدر ب

          يدهك چ  

 درصـد   ي، نسبت به افراد عـاد     درماني هستند   افرادي كه تحت درمان با داروهاي شيمي      : نهيزم
 تي وضـع  يمطالعـه حاضـر بـه منظـور بررسـ         . دهند مي  را نشان  ي انگل يها ي از آلودگ  يباالتر
 كـه تحـت   يسـرطان  و افراد ي درمانيمي تحت شي در افراد سرطانيا  روده يها  به انگل  يآلودگ

  . با افراد سالم انجام شدسهيدر مقا  قرار نگرفته بودندي درمانيميش
 250وه اول، گـر .  سه گروه از افـراد انتخـاب شـدند     ،ي شاهد - مطالعه مورد  نيدر ا  :روش كار 

 ي درمـان يمي مـاه از شـروع شـ   كي بودند كه حداقل ي درمانيمينفر مبتال به سرطان و تحت ش     
 نفـر از  100 نفر از افراد سالم و فاقـد سـرطان و گـروه سـوم     250گروه دوم   .آنها گذشته بود  

  . قرار نداشتنديدرمان  پرتواي و ي درمانيمي شت بودند كه تحيافراد سرطان
 مي گـسترش مـستق    هيـ ها به روش ته    نمونه.  نمونه مدفوع گرفته شد    كيافراد فوق   كدام از     هر از
مـورد مطالعـه   ) هـا   تمـام نمونـه  يبـرا (  اتـر -ني فرمـال  ظيو روش تغل  ) ي اسهال يها  نمونه يبرا(
 يبه منظور بررسـ   . قرار گرفتند ) ها اختهيها و تك     كرم( يا ه رود يها  از نظر انگل   يكروسكوپيم

 نلسون رنگ   لي و به روش ز    هي ته دي اسال كي از هر نمونه     وم،يديسپورپتوي كر ستيوسوجود او 
  . شديزيآم

و در  % 6/33و در گـروه دوم      % 8/24 روده در گـروه اول       ي انگلـ  يها ي آلودگ يفراوان :ها  يافته
  دار مـشاهده نـشد     ي سـه گـروه اخـتالف معنـ        ني بـ   كـه از نظـر آمـاري       بـود  %28گروه سـوم،    

)09/0=  p( . ي آن در سه گروه، آلـودگ      سهي و مقا  يا  روده يها به انواع انگل   ي آلودگ يدر بررس 
  باالتر بـود   يدار ي در گروه دوم، به طور معن      ي در گروه اول وآنتامبا هارتمان     اي المبل ايارديبه ژ 

)04/0=  p( . در . دار نداشت  ي شده اختالف معن   اديها در سه گروه       انگل ري به سا  يدرصد آلودگ
 سي تـ  سي بالستوسـ  ب،يـ هـا بـه ترت      انگـل  نيتـر  عير سه گروه، شـا     د ي انگل ي آلودگ ي كل يبررس
 وميديپتوسپوري به كر  يآلودگ. بود% 3/4 اي المبل ايارديو ژ % 7/11 ي، آنتامبا كل  %8/12 سينيهوم
  .ها مشاهده نشد  از گروهكي چيدر ه

 در سه گروه اخـتالف  يا  رودهي انگليها ي آلودگي كلوعي ما، ش  هيبر خالف فرض   :گيري  نتيجه
 انگل هـا هـم اثـر     ي بر رو  ي درمان يمي به كار رفته در ش     يممكن است داروها  . دار نداشت  يعنم

 ممكن اسـت    ياز طرف .  ببرند ني آنها را از ب    اي كرده و    يريبازدارنده داشته و از رشد آنها جلوگ      
 ي انگلـ  يها يتر با آلودگ   شده، به علت مواجهه كم     في ضع يمني ا ستمي س جود با و  يافراد سرطان 

  .تر از حد انتظار نشان دهند كمزاني را به مي انگلي آلودگزاني مژهي ويها  مراقبتدر اثر
 مـضعف   ي داروهـا  ، فرصت طلـب   يها  انگل ،ي درمان يمي ش ،يا  روده يها انگل:  كليدي واژگان

   سرطان،يمني استميس
  23/12/90 :ذيرش مقاله           تاريخ پ 11/2/91 : تاريخ اصالح نهايي          26/5/90 :تاريخ دريافت مقاله
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43  ... روده دري انگلي و عفونت هاي درمانيمي شني رابطه بيبررس

                                                   مقدمه
  

ها اطـالق    يماري از ب  ي به گروه  ي نئوپالز اي سرطان   ف،يبر اساس تعر  
 مـشخص   يعـ ي طب ريـ  غ يهـا  شود كه با رشد كنترل نشده سـلول        يم
  . ]1,2 [گردند يم

 زبـان ي مياع دفـ ي است كه نقـص سـدها  ني از ا ي حاك يادي ز شواهد
 مثـال در    يبـرا .  كنـد  لي از سرطان را تـسه     يممكن است رشد انواع   

 عـضو، نقـص     يونـدها ي از پ  يا  پاره ،يمني كننده ا  في تضع يها درمان
 زان،يـ  م يمنـ ي ا ستمي و نقص هومورال و سلوالر س      يعي طب يها يمنيا

  .]3 [ت اسافتهي شيابتال به سرطان افزا
 و درمـان    يستيـ  درمان ز  ،ي درمان يمي ش ،ي پرتوده ،ي با جراح  سرطان

 و در   نيتـر  عي شا ي درمان يمي ش ].1 [رديگ يهدفمند مورد درمان قرار م    
 ي حال عوارض جانب   ني درمان سرطان است در ع     ني حال مؤثرتر  نيع

 تحـت   مـاران ي مـشكالت ب   نيتـر   از عمـده   يكي ييايمي ش يها درمان
 فرصـت طلـب در      يها  عفونت شي افزا راًياخ. ]4 [ است ي درمان يميش
 هستند مشاهده شـده     دي شد ي درمان يمي كه تحت ش   ي سرطان رانمايب

هـا مـساعد     ابـتال بـه انـواع عفونـت     ي را برا  نهي زم يمنينقص ا . است
ـ  يها عفونت. كند يم  فرصـت طلـب، از      يهـا   انگـل  ژهيـ  بـه و   ي انگل

  .]5 [ استيمني استمي دچار نقص سماراني بيمشكالت اصل
ـ  يهـا   عفونـت  وعي مورد ش  در  مطالعـات   يرطان سـ  مـاران ي در ب  ي انگل

 يتعـداد .  به دست آمده اسـت ي مختلفجي صورت گرفته و نتا  يمختلف
 مـاران ي در ب  يا  روده يهـا   انگـل  وعيدهد كه شـ    ياز مطالعات نشان م   

 نسبت بـه    يمني ا ستميكننده س  في ضع يكننده داروها   مصرف يسرطان
در مطالعـه منـصف و همكـاران،        . ]7 ,6, 5 [ اسـت  شتريـ افراد سالم ب  

 بـا   سهيـ  در مقا  يمي مبتال به بـدخ    ماراني در ب  يا  روده ياه  انگل وعيش
تـر اسـت، كـه علـت آن          كم ي عمـوم  تيـ  آن در منطقه و جمع     وعيش
  افـراد باشـد    ني ا ي درمان يمي مورد استفاده در ش    يهاتواند اثر دارو   يم
از % 42 و همكــاران نــشان داده شــد كــه Menonدر مطالعـه  . ]8[

رغـم   ي بودند، عليا  روده يها آلوده به انگل   كودكان مبتال به سرطان،   
% 2 تنهـا در     وميديپتوسپوري كر وانات،ي كودكان با ح   نياز ا % 50تماس  
ـ  يهـا   عفونـت  ،يگـر ي شد در مطالعه د    افتياز آنها     همـراه بـا     ي انگل

 مـشاهده   وعي مشاهده شده كه با شـ      ماراني درصد از ب   5/16اسهال در   
  . ]9 [اردتفاوت د)  درصد5/12 درصد و 23 (ي قبلالعاتشده در مط

 وعي و شـ   يمنـ ي انـواع مختلـف نقـص ا       ني ب ي در موارد  نكهي ا رغميعل
ـ    يدار ي اختالف معن  ي از نظر آمار   يا  روده يها انگل  ني وجود ندارد، ب

 رابطـه   يمنـ ي در افراد مبتال به نقـص ا       ينيها و عالئم بال    حضور انگل 
كه مطالعات  ني به علت ا   گر،ياز طرف د   .]10 [ مشاهده شده است   يقو

 ارائه شده است و     ي متفاوت جي اندك بوده و نتا    نهيزم نيشده در ا  انجام  

 وعي شـ  تي بـه آمـار  و اطالعـات وضـع          ي به علـت عـدم دسترسـ       زين
 ي مطالعه طراحـ   ني در منطقه ا   ي سرطان ماراني در ب  يا  روده يها انگل

 حجم نمونه بـاالتر و بـه طـور           با شتريانجام مطالعات ب  . ديو اجرا گرد  
 مـاران ي در ب  يا  روده يهـا   انگـل  وعي ش سهيمقا و   ي بررس يتر برا  جامع
 الزم بـه    ي سـرطان  ريـ  نسبت به افراد غ    ي درمان يمي تحت ش  يسرطان
  .رسد ينظر م

  

 ها مواد و روش                                  
  

 تـا مـرداد   ني فروردي كه در فاصله زماني شاهد- مطالعه مورد نيدر ا 
 مطالعـه انتخـاب     يافراد برا  انجام گرفت، سه گروه از       1389ماه سال   

 ايـ  ي درمـان  يمي تحت شـ   ي نفر از افراد سرطان    250گروه اول،    .شدند
ــوام مراجعــهي و پرتودرمــاني درمــانيميشــ  در ي بــسترايــكننــده   ت
 يمي مـاه از شـ     كي اصفهان بودند كه حداقل      -دالشهداي س مارستانيب

نفـر از   250گروه دوم    ). ورود در مطالعه   اريمع(  آنها گذشته بود   يدرمان
 يمنـ ي نقـص ا   طي از شـرا   كي چي بودند كه تحت ه    ي سرطان ريافراد غ 
ــد ا ــمانن ــت،ي ددز،ي ــارداراب ــدي پ،ي ب ــون ــوده و ه  ي داروچي عــضو نب

 فـوق   يفاكتورهـا  از   يكـ يوجـود    . مصرف نكنند  يمنيكننده ا  فيتضع
ـ     نيـ ا.  خروج فرد از مطالعه بود     ي برا ياريمع  همراهـان   ني گـروه از ب

 مارسـتان ي ب شگاهيـ كننـده بـه آزما     سالم مراجعـه   و افراد    مارانيسالم ب 
 نفـر از    100گروه سوم    . انتخاب شدند  ي عموم نهي معا ي برا دالشهدايس
 قـرار   يدرمـان   و پرتـو   ي درمان يمي بودند كه تحت ش    ي سرطان مارانيب

 ي سـرطان  مـاران ي كـه ب   يي بودند الزم به ذكر است كه از آنجا        رفتهنگ
 طي نفر حـائز شـرا  100 از شيب گروه ني تحت درمان هستند در ا    اكثراً

 ي از افراد فـوق بـرا      كي  هر تيعدم رضا  . نشد افتيورود در مطالعه    
.  خروج فرد در نظـر گرفتـه شـد        ي برا ياري مع زيمشاركت در مطالعه ن   

 ي هــر ســه گــروه از نظــر فاكتورهــا در يرســر افــراد مــورد بهيــكل
 . شـدند  يساز كسانيجنس، محل سكونت      سن، ريكننده نظ  خدوشم
 ك،يـ  شامل اطالعـات دموگراف    يا  پرسشنامه ماراني از ب  كير   ه يبرا

 شـد و    ليـ  تكم ي مـصرف  ي در مورد نوع سـرطان و داروهـا        ياطالعات
 در پرسشنامه جداگانـه    زي گروه شاهد ن   كي اطالعات دموگراق  نيهمچن

 يهـا   بـه انگـل    ي آلودگ زاني م نييهر سه گروه به منظور تع     .  شد بتث
 يكي نمونه مدفوع در ظروف پالست   از هر فرد  . دندي گرد ي بررس يا روده

 ي مـدفوع در صـورت اسـهال       يهـا  نمونه.  شد يآور  مصرف جمع  كباري
بـا اسـتفاده از سـرم        (مي گسترش مـستق   هيبودن بالفاصله با روش ته    

ها بـا اسـتفاده از روش        نمونه. گرفت ي م رار ق يمورد بررس ) يولوژيزيف
هـا و    تخم كـرم   افتني ي شده و برا   ظيها تغل   اتر نمونه  ني فرمال يرسوب

 وجود  يبه منظور بررس  .  قرار گرفتند  يها مورد بررس   اختهي تك   ستيك
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ـ          وميديپتوسپوري كر ستياووس  بـه   ظي پارووم، از هر نمونـه، پـس از تغل
 ليـ  شـده و بـه روش ز       هيـ ه گسترش نازك ت   كي اتر،   نيروش فرمال 

 كروسـكوپ ي م Χ 100 ييو با بزرگنمـا     شد، يزيآم نگ ر ]11 [نلسون
ت بـه دسـت آمـده بـا اسـتفاده از            اطالعـا . ار گرفـت   قر يمورد بررس 

 مـورد  شري فقي و تست دق  Χ 2 ي آمار يها و آزمون  SPSSافزار   نرم
  .  قرار گرفتي آمارليتحل

 مطالعـه كتبـا     نيـ كنندگان در ا    شركت تي رضا :ي اخالق مالحظات
 بـه  شي داشتند، جـواب آزمـا     لي كه افراد تما   يو در موارد   .حاصل شد 

  .شد يآنها اطالع داده م
  
  

  ها  هيافت                                                        
  

  يا  رودهيهـا  بـه انگـل   ي آلودگزاني نشان داد كه م   ي بررس ني ا جيتنا
و در گـروه    % 6/33، در گـروه دوم      %8/24  در گـروه اول    يطور كل ه  ب

  روده ي انگل يها ي آلودگ زاني سه گروه از لحاظ  م      نيب. بود% 28 سوم
  .)P = 09/0 (دار مشاهده نشد ياختالف معن

ـ  ي نوع آلودگ  كي مدفوع به تفك   شي آزما جينتا  آن در   سهيـ  و مقا  ي انگل
ـ       در گـروه اول و آنتاموبـا        ايـ  المبل ايـ اردي ژ يسه گروه نشان داد فراوان

. )P = 04/0 ( بـود  شتريـ  ب يدار ي در گـروه دوم بطـور معنـ        يهارتمان
ـ     يتالف معن ها در سه گروه اخ      انگل ري سا يفراوان  يدار نداشـتند فراوان
 مطالعـه   يها  گروه كي به تفك  يا  روده يها  از انگل  كي ر به ه  يآلودگ

  . شده استانيب 1شده در جدول 
  

  نوع انگلكي در سه گروه مورد مطالعه به تفكيا  رودهيها انگل ي فراوان- 1 جدول
  ي مورد بررسيها گروه

   انگلنوع
  گروه اول

  )درصد( تعداد
  گروه دوم

 )درصد( تعداد
  گروه سوم 

 PV  )درصد( تعداد

  3/0  )3 (3  )2/1 (3  )8/0 (2  ديسپار / آنتاموبا هيستوليتيكا
  04/0  -  )2 (5  -  آنتاموبا هارتماني

  4/0  )11 (11  )6/13 (34  )10 (25  آنتاموبا كولي
  36/0  )1 (1  )4/2 (6  )8/0 (2  يداموبا بوچلي

  27/0  )5 (5  )4 (10  )2 (5  اندوليماكس نانا
  57/0  )16 (16  )12 (30  )4/12 (31  بالستوسيستيس هومينيس

  04/0  )2 (2   )8/2 (7  )8/6 (17  ژيارديا المبليا
  07/0  )2 (2  )4/0 (1  -  دي آنتاموبا فراجيليس
  37/0  -  )8/0 (2  -  كيلوماستيكس مسنيلي

  1  -  )4/0 (1  -  هاي تريكوسترونژيلوس گونه
  1  )5( 5  )4/0 (1  )4/0 (1  هايمنولپيس نانا

  1  -  )4/0 (1  -  آسكاريس لومريكوئيدس
  1  -  -  )4/0 (1  استرونژيلوئيدس استركوراليس

  
مـشاهده  %) 50(دار    زنـان خانـه    ني در ب  ي انگل ي آلودگ زاني م نيشتريب

دار به دست    ي و شغل رابطه معن    يا  روده يها  به انگل  ي آلودگ نيب. شد
ـ . )P  =09/0 (امدين ـ  نيب ـ  يهـا  ي آلـودگ  ي فراوان  روده و سـن،     ي انگل

  .دار مشاهده نشد ي رابطه معنزي نالتيجنس، محل سكونت و تحص

هـا مـشاهده      از گروه  كي چي پارووم در ه   وميديپتوسپوري به كر  يآلودگ
  .نشد
 يمي بر حـسب مـدت شـ       يا  روده يها  انگل ي درصد فراوان  ي بررس در

 ي افـراد  كيـ گروه  .  شدند مي افراد گروه اول به دو دسته تقس       ،يدرمان
 ي بودند و گروه دوم افرادي درمانيمي كمتر تحت شاي ماه  6كه  بودند  
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در گـروه اول، از     .  بودنـد  ي درمان يمي ماه تحت ش   6 از   شيبودند كه ب  
در گـروه   .  مـشاهده شـد    ي انگل يآلودگ%) 2/23( نفر 46 نفر، در    198

.  مشاهده شدي انگلي، آلودگ%)8/30(  نفر16 نفر، جمعاً در    52دوم، از   

 يا  روده يهـا   به انگل  ي آلودگ يدو گروه، درصد فراوان    ني ا سهيدر مقا 
ـ   ي افراد يعنيدر گروه دوم      مـاه تحـت درمـان بودنـد،         6 از   شي كه ب
  ).2جدول( دار نبود ي معني آمارلحاظ اختالف از ني ايباالتر بود ول

  
  ي درمانيمي بر حسب مدت شيا  رودهيها  به انگلي آلودگي فراوانعي توز- 2جدول 

  آلودگي انگلي
  مدت شيمي درماني

  دارد
  )درصد( تعداد

  ندارد
  )درصد( تعداد

  كل
  )درصد( تعداد

  )100 (198  )8/76 (152  )2/23 ( 46  ≥ ماه 6
  )100 (52  )2/69 (36  )8/30 (16  < ماه 6

  )100 (250  )2/75 (188  )8/24 (62  كل
P 26/0  

  
 يهـا   در گـروه   يا  روده يها  به انگل  ي آلودگ ي درصد فراوان  يدر بررس 

 21-30 ي بـاال  ي درگـروه سـن    ي آلودگ زاني م نيشتري مختلف، ب  يسن
%) 5/12(  سـال 20 ريـ  زي آن در گـروه سـن     نيو كمتر %) 2/37( سال
ـ  يطبـق آزمـون آلـودگ     . بود  سـال در    21-30 ي در گـروه سـن     ي انگل

) P = 03/0(دار   ي اختالف معنـ   ي دارا ي سن يها  گروه ري با سا  سهيمقا
  ).3جدول ( بود
  

  
  ي سنيها  بر حسب گروهيا  رودهيها انگل به يراوان فعي توز- 3 جدول

  آلودگي انگلي
  گروه سني

  دارد
  )درصد( تعداد

  ندارد
  )درصد( تعداد

  كل
  )درصد( تعداد

20<  6) 5/12(  42) 5/87(  48) 100(  
30-21  42) 2/37(  71) 8/62(  113) 100(  
40-31  29) 1/27(  78) 9/72(  107) 100(  
50-41  27) 5/22(  93) 5/77(  120) 100(  
< 50  70) 33(   142 ) 67(  212) 100(  

  )100 (600  )71 (426  )29 (174  كل
  
 در افراد مبتال به سرطان لوله گـوارش         ي انگل ي درصد آلودگ  نيشتريب
 در افـراد مبـتال بـه سـرطان مغـز            ي درصد آلودگ  نيو كمتر %) 3/26(
  . مشاهده شد%) 3/2(
 نوع انگل،   كي يدارا% 2/19افراد بدون انگل،    % 8/74 گروه اول،    در
.  بودنـد  شتري نوع انگل و ب    3 يدارا% 6/1  دو نوع انگل و    يدارا% 4/4

 كيـ  ياز افراد دارا  % 6/27از افراد بدون انگل،     % 4/66در گروه دوم    
 ياز افـراد دارا   % 4/0 دو نوع انگـل و       ياز افراد دارا  % 6/5نوع انگل،   

 افراد بدون انگـل،     از% 72در گروه سوم    .  بودند شتريسه نوع انگل و ب    
 دو نوع انگـل و      ياز افراد دارا  % 2 ، نوع انگل  كي ياز افراد دارا  % 21
  ).4جدول(  بودندشتري سه نوع انگل و بي درصد از افراد دارا5

  
   تنوع انگل مشاهده شده در سه گروهي فراوانعي توز- 4 جدول

  گروه
  تعداد انگل

  گروه اول
  )درصد( تعداد

  گروه دوم
  )درصد( تعداد

  گروه سوم
  )درصد( تعداد

  كل
  )درصد( تعداد

  )8/70 (425  )72 (72  )4/66 (166  )8/74 (187  بدون انگل
  )23 (138  )21 (21  )6/27 (69  )2/19 (48   انگل1
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  )5/4 (27  )2 (2  )6/5 (14  )4/4 (11   انگل2
  )6/1 (10  )5 (5  )4/0 (1  )6/1 (4   انگل و بيشتر3

  )100 (600  )100 (100  )100 (250  )100 (250  كل
  

   گيري  و نتيجهبحث                                      
  

رفت كه افـراد گـروه اول كـه مبـتال بـه              ي م گمان ه،يبر اساس فرض  
 ي داروها ي  كاهنده ري تأث لي بودند به دل   ي درمان يميسرطان و تحت ش   

 يهـا  ي از آلـودگ   ي آنها، درصد باالتر   يمني ا ستمي بر س  ي درمان يميش
رفت افراد گروه سوم  ي انتظار م نيهمچن.  را نشان دهند   يا  روده يانگل

هـا    از سـرطان   ي بعـض  نكـه ي بودند به علـت ا     سرطانهم كه مبتال به     
 يهـا   از نقص  ي بعض يشوند و از طرف    ي م يمني ا ستميباعث كاهش س  

، درصـد  ]3 [كننـد  ي ابتال به سرطان را فـراهم مـ    نهي زم يمني ا ستميس
ـ       يگل ان يها ي از آلودگ  يباالتر  نيـ  بـر خـالف ا     ي را نـشان دهنـد ول
 سه گـروه اخـتالف      در ي روده ا  يها  به انگل  ي آلودگ ي فراوان ه،يفرض
  و همكـاران  ي با مطالعه صدف   جهي نت نيا). P= 09/0( دار نداشت  يمعن

 نيتوان ارائه نمود ا    ي مورد م  ني كه در ا   يحيتوض.  دارد ي، همخوان ]4[
 بـر   ي درمـان  يمي در ش  ي مصرف يرغم اثر كاهنده داروها    ياست كه عل  

ن يـ  ا زيـ  ن ي انگل يها  داروها بر سلول   ني ممكن است ا   ،يمني ا ستميس
 افـراد   نيـ هـا در ا    را داشته باشند و باعـث كـاهش انگـل          يبياثر تخر 
 يهـا   بـه علـت مراقبـت      ي ممكن است افراد سـرطان     ياز طرف . گردند

 افـراد   ني داشته باشـند، همچنـ     ي با عوامل انگل   ي مواجهه كمتر  ژه،يو
 شيهـا و افـزا     تيـ  به علت كـاهش فعال     ي درمان يمي تحت ش  يانسرط

تـر بـا     كم ي معـرض مواجهـه    در   ست ممكن ا  ،ي بهداشت يها مراقبت
 زانيـ در مطالعه حاضر مـشاهده شـد كـه م          . باشند ي انگل يها يآلودگ
 گـر ي ديهـا   از شغلشتريدار ب  در زنان خانهيا  رودهي انگل يها يآلودگ
توان ذكـر كـرد مواجهـه        ي مورد م  نيا ي كه برا  يلي دل نيتر ياصل. بود
 ي غذا، شستشو  ي هي اشتغال به نظافت، ته    ليدار به دل    زنان خانه  شتريب

پـس مواجهـه و برخـورد       . باشـد  يم...  و   ديجات، خر  وهي و م  جاتيسبز
  . باشدي انگلي در ابتال به آلودگيتواند عامل مهم يم
 ي درمانيمي شيتوانند اثر كاهنده داروها    ي دو عامل در كنار هم م      نيا

 باشد كه از    ني دو دسته عوامل ا    ني ا ندي نموده و برآ   يو سرطان را خنث   
ـ   ي اختالف معنـ   ي انگل ينظر آلودگ   مـورد مطالعـه     يهـا   گـروه  نيدار ب

  . مشاهده نگردد
ـ       يا  روده يها  انگل ني ب از  ايـ اردي ژ ي مشاهده شده در سه گروه، فراوان

. بـود % 2روه سـوم    و در گـ   %  8/2 و در گروه دوم   % 8/6در گروه اول    
 انگـل در گـروه اول بـه    نيـ  ايشود فراوان يهمان طور كه مالحظه م    

ــ ــاالتر اســتيدار يطــور معن  و يدر مطالعــه اطهــر). P = 03/0(  ب

 تحـت   يافـراد سـرطان   (  در گـروه مـورد     اياردي ژ يهمكاران هم فراوان  
به ( بود) ي سرطان ريافراد غ (  دو برابر گروه شاهد    باًيتقر) ي درمان يميش
 وعيش.  داردي كه با مطالعه حاضر همخوان     ]7[%) 5/6و  % 9/11 بيتتر
 ي سـرطان مـاران ي بي در مطالعات منـصف و همكـاران، بـر رو        ايارديژ

كـه بـا درصـد      ] 8 [گـزارش شـده اسـت     % 8/5 ي درمـان  يميتحت ش 
ـ    .  دارد يگزارش شـده در مطالعـه حاضـر همخـوان           و  يدر مطالعـه زال

ـ   اياردي ژ وعيهمكاران ش   نقـص  ي كـه دارا دزيـ  بـه ا انيـ  مبتالني در ب
  .]12 [گزارش شده است% 3/7 هستند، يمني استميس
 يهـا   در عفونت  ي هومورال و سلول   يمني ا يها  پاسخ ي هر دو  چند هر
 زمي هـر دو مكـان     تيـ انـد و اهم     در موش مطالعه شده    سي مور ايارديژ
 مقاومـت بـه     ايـ كننده    محافظت يمني را در ا   ي هومورال و سلول   يمنيا

هـا   تيدهد كه فاگوس   ي از شواهد نشان م    يدهد، برخ  يعفونت نشان م  
بـا توجـه بـه      . ]13 [ ببرند ني از ب  اي كرده   زهياپسون را   اياردي قادرند ژ  زين
 ي سـلول  يمني ا ي بر رو  ي درمان يمي به كار رفته در ش     ي كه داروها  نيا

 را مختل نمـوده     زباني م يمني از عملكرد ا   ي بازدارنده دارند، بخش   ريتأث
ـ . كننـد  ي انگل مستعد مـ    ني به ا  يبت به آلودگ   را نس  زبانيو م   يفراوان
 مطلـب   نيـ كننـده ا  ديي تأ ي درمـان  يمي ش تحت در گروه    اياردي ژ شتريب

 نيـ ها ا  اختهي تك   ريشود كه چرا در سا     ي سؤال مطرح م   نياما ا . است
ـ  سي مثـال در مـورد بالسـتو سـ         يكنـد؟ بـرا    يله صدق نم  أمس  سي ت
 اجي كه احت  امد؟يار به دست ن   د ي دو گروه رابطه معن    ني چرا ب  س،ينيهوم

  .  دارديشتري بيبه بررس
 در  ي هومـورال نقـش مهمـ      يمنياند كه ا    مختلف نشان داده   مطالعات

.  دارد سيني هـوم  سي ت سي نسبت به عفونت بالستوس    زبانيمقاومت م 
 در بـدن افـراد      IgG و   IgA ي و سـرم   ي ترشح يها يباد يانواع آنت 

 نيـ  ا تـر يان داده شـده كـه ت      نـش . اند  شده يي انگل شناسا  نيآلوده به ا  
 از افراد سالم    شي ب يدار يدار، به طور معن    تها در افراد عالم    يباد يآنت
 حال نشان داده شده كـه پوشـش         نيبا ا . ]14 [ بدون عالمت است   اي

 سـد  كيـ تواند بـه صـورت    ي مسيني هومسي تسي بالستوس يسطح
  . ]15 [ عمل كندزباني ميها يباد ي آنتهي بر علكيمنولوژيا

 مورد 1 در مطالعه حاضر   ي درمان يمي تحت ش  ي سرطان ماراني ب ني ب در
در .  مـشاهده شـد    سي اسـتركورال  دسيلوئي به استرونژ  يآلودگ%) 4/0(

در :  شـرح اسـت    نيـ  انگـل بـه ا     ني به ا  ي مطالعات درصد آلودگ   ريسا
ــه  ــارانRudrapatnaمطالع ــ]16 [ و همك ــودگي فراوان ــه ي آل  ب
 بـود كـه بـا مطالعـه حاضـر           %)6/0 (سي اسـتركورال  دسيلوئياستروتژ
 درصــد 6/3 و همكــاران Botero داشــت و در مطالعــه يهمخــوان
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 و  Aksoy، مطالعـه    ]5 [در مطالعـه توكـه و همكـاران       . گزارش شد 
 نيـ  از ا  ي، مـورد  ]8 [، و در مطالعه منصف و همكاران      ]17 [همكاران

  . انگل گزارش نشد
 سيورال استرك دسيلوئي استرونژ وعيشود ش  ي طور كه مالحظه م    همان

 بـه دسـت آمـده در مطالعـه          جهي بوده و نت   نييدر مطالعات مختلف پا   
استرونژيلوئيدس .  است ي از مطالعات انجام شده قبل     يحاضر حد وسط  

استركوراليس نماتودي است كه قادر به تكثير در بدن بيمـار و ايجـاد              
و، ابتال بـه     مصرف داروهاي ايمنو ساپرسي    دنبالبه  . خود آلودگي است  

هـا، پيونـد اعـضا، سـوء         ها و ساير بـدخيمي     ايي نظير لوسمي  ه بيماري
تغذيه يا به هر نحوي كه سيستم ايمني سركوب يـا تـضعيف گـردد،               

 يآلودگ تظاهرات باليني بيماري تغيير كرده و باعث بروز موارد منتشر         
 عفونت با ديـدن الرو در  عيتشخيص قط. گردد ي مدسيلوئيبه استرنژ 

هاي بيمار امكانپذير است ولي به       اير نمونه و مايع دئودنوم يا س    مدفوع  
بديتوئيد از طريق  دليل ظرفيت پايين توليد تخم و دفع نامنظم الرو را      

هـاي انگـل شناسـي       زبان، تشخيص به موقع انگل با روش      مدفوع مي 
اين نيـاز   مانـد بنـابر     تا مدتي عفونت ناشناخته باقي مي      مشكل است و  

ب و حساس جهـت تكميـل       هاي مناس  ر گيري روش  مبرم براي به كا   
هاي انگل شناسي در بيماران مبتال به فرم مزمن بـه خـصوص              روش

رد تـا   در بيماران با نقص سيستم ايمني و پيگيري درمان آنها وجود دا           
هـاي   در سـال  . زا جلوگيري به عمـل آيـد       از بروز موارد منتشر و مرگ     

، بـا اسـتفاده از      ELISAهاي سرولوژي مختلف مثـل       اخير از روش  
هـاي    از الرو فيالريفـرم بـه عنـوان روش   هاي خام تهيه شده   ژن يآنت

گردد ولي عدم دسترسي      در تشخيص اين بيماري استفاده مي      تكميلي
  .]18 [هاست اين انگل از مشكالت اصلي اين روشهاي  ژن به آنتي

در .  مـشاهده نـشد    وميديپتوسپوري از كر  ي مورد چي مطالعه حاضر ه   در
در مطالعـه   :  گونه اسـت   ني ا وميديوسپورپتي كر وعيمطالعات مختلف ش  

Menon ــاران در ــه، در  2 و همك ــورد مطالع ــان م  درصــد از كودك
 و  Aksoyدر مطالعـه     ،]8 [ درصـد  5/0مطالعه منصف و همكـاران      

ــاران  ــه 4همك ــاران Rudrapatna درصــد، در مطالع  3/0 و همك
 Botero درصد و در مطالعه 1/ 1درصد، در مطالعه توكه و همكاران 

 و همكاران در اصفهان     يدر مطالعه اعظم  . رصد ذكر شده است    د 3/6
.  انگل بودندني درصد آلوده به ا6/4 سال مورد مطالعه،     5 ريكودكان ز 

 5/3 يمنـ ي ا ستميـ  در افراد با نقص س     ي مطالعه درصد آلودگ   نيدر هم 
  . ]19 [درصد بود

در مطالعـه   .  نـشد  افتي در گروه اول     ي از آنتاموبا هارتمان   ي مورد چيه
، ]16 [ و همكـاران   Rudrapatna، مطالعـه    ]8 [نصف و همكاران  م

Botero  آنتاموبا  يمي در گروه افراد مبتال به بدخ      زي ن ]6 [ و همكاران 
در .  دارد ي؛ كه با مطالعـه حاضـر همخـوان        ]8 [ مشاهده نشد  يهارتمان

 ي به آنتاموبا هارتمـان    ي مورد آلودگ  1 زي، ن ]5 [انمطالعه توكه و همكار   
 درصد 2در گروه دوم    .  دارد يخوان با مطالعه حاضر هم   مشاهده شد كه    

 نيـ  انگل مشاهده شد كه اختالف سه گروه از لحـاظ ا           ني به ا  يآلودگ
  .)p =04/0 (دار بود يانگل معن

دار نداشـت،    ي در سه گروه اختالف معن     ي انگل ي كه آلودگ  ني وجود ا  با
 ليـ  بـه دل   ي درمـان  يمي تحـت شـ    ي كه افراد سرطان   ني به علت ا   يول

 را تحمـل    يشتريـ  احتماالً در اثر ابتال عوارض ب      يمني ا ستميف س ضع
 ي سـرطان  مـاران ي در ب  ي انگل يها ي به آلودگ  شتري، توجه ب  ]6 [كنند يم

 ياز طرفـ  .  الزم اسـت   يمني ا ستمي مضعف س  يتحت درمان با داروها   
ــض ــليبع ــا  از انگ ــترونژ  يه ــه اس ــب از جمل ــت طل  دسيلوئي فرص

تـر   قيـ  دق يهـا   با روش  ديرووم با  پا وميديپتوسپوري و كر  سياستركورال
 گروه پر   ني آنها در ا   ي واقع وعي تا ش  رندي مورد مطالعه قرار گ    يصيتشخ

  .خطر مشخص گردد
 به سـرطان   اني كه در مبتالاي المبلاياردي نشان داد كه به جز ژ      قيتحق

 يها  انگل هي است بق  ي سرطان ريتر از افراد غ    عي شا ي درمان يميتحت ش 
 ني ا وعيبا توجه به ش   .  نداشت يدار يتفاوت معن  گروه   ني در ا  ،يا روده
 بـه سـرطان   انيـ  از آن در برخورد با مبتال     ي و عوارض ناش   اختهيتك  

 عفونـت حـائز   نيـ  و درمان به موقـع ا    صي تشخ ،ي درمان يميتحت ش 
ها به    به شرايط خاص اين بيماران، انگل      با توجه .  است يادي ز تياهم

ماران تظاهرات بـاليني    ويژه انواع فرصت طلب ممكن است در اين بي        
به تـشخيص بـه موقـع و درمـان          بيشتري ايجاد كنند؛ بنابراين توجه      

 ني ا يها تياز محدود  . حياتي است  مارانهاي انگلي در اين بي     آلودگي
 دارو  چگونهي كه ه  ي افراد سرطان  ي به تعداد كاف   يمطالعه عدم دسترس  

 ريـ نظ شرفتهيـ  پ يها  به روش  ي عدم دسترس  زي نشده باشند و ن    يدرمان
 ري فرصت طلب نظ   يها  انگل ي وجود بعض  ي بررس ي برا PCRروش  

  .باشد ي افراد مني در اايديكروسپوريم
  

   و تشكرريتقد
 كاشان، دانشگاه   يدانم از پرسنل محترم دانشگاه علوم پزشك       ي م الزم

 -دالـشهدا ي س مارسـتان ي اصـفهان و كاركنـان محتـرم ب        يعلوم پزشك 
 در  نجانـب ي بـه ا   ي كه به نحـو    ينزاي عز هياز كل . مياصفهان تشكر نما  

  . رساندند سپاسگزارمياري مطالعه نيانجام ا
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