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 تاریخ دریافت:
 

 تاریخ پذیرش:
 

 چکیده 
وان یک عامـل  باشد که به عنکریپتوسپوریدیوم یک انگل کوکسیدیایی مشترك بین انسان و دام می و هدف: زمینه

شود. این مطالعـه در جهـت ارزیـابی میـزان     ها در سراسر دنیا شناخته میهاي شدید در انسان و دامایجاد کننده اسهال
 آلودگی خاك مناطق مختلف تبریز به اووسیست کریپتوسپوریدیوم طراحی شده است.

جمع  مناطق مختلف شهر تبریزاي از نمونه خاك به صورت نمونه گیري طبقه  260در این مطالعه مقطعی،  ها:روش
 هاي خاك مورد آزمایش شناورسازي به روش شکر اشباع و رنگ آمیزي زیل نلسون قـرار گرفتنـد.  آوري گردید. نمونه

و آزمون آماري کاي دو استفاده گردید. در تمام آزمون ها احتمـال   SPSSافزار ها با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل داده
 .داري در نظر گرفته شد، به عنوان سطح معنی05/0ر از داري کمتمعنی

 10نمونه خاك مشاهده گردید. هیچ ارتباط معناداري بـین   260%) از 5/18( 48اووسیست کریپتوسپوریدیوم در  نتایج:
ن ). بیشترین میزا<05/0pمنطقه شهر و آلودگی بین اماکن مورد مطالعه از نظر حضور کریپتوسپوریدیوم مشاهده نشد (

 .%) مشاهده گردید5/12%) و کمترین آلودگی در مدارس ابتدایی (3/23آلودگی در میادین شهر و حیاط منازل (

بر اساس نتایج این مطالعه، آلودگی باالي خاك با انگل کریپتوسپوریدیوم در تبریز، باید به عنوان یـک   گیري:نتیجه
 8و  1یستم ایمنی در نظر گرفته شود. خـاك منـاطق   مشکل بهداشتی جدي به خصوص در کودکان و افراد با نقص س

 .تبریز می تواند به عنوان یک منبع بالقوه آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم، در نظر گرفته شود

 :  ها واژه دیکل
کریپتوسپوریدیوم، خـاك،  

 پارك، ایران

 

 يشـر بـرا  نحقوق  یتمام
 یدانشگاه علـوم پزشـک  

محفــوظ  تربــت حیدریــه
 است.

 قدمهم 

ــی روده    ــیدیاهاي انگل ــنس از کوکس ــک ج  کریپتوســپوریدیوم، ی

باشد که باعث به هم خوردن عملکرد صـحیح روده باریـک و   می

شود. این تک یاخته یک انگل مشترك بین انسان ایجاد اسهال می

هاي مختلـف آن  و دام است و گزارش هاي زیادي از انتقال گونه

 . )1-3(ام گرفته است بین انسان و دام در سراسر دنیا انج

هاي انگل از آلودگی در دام و انسان از طریق خوردن اووسیست

طریق آب و غذاي آلوده و یا تماس مسـتقیم بـا خـاك یـا نمونـه      
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هاي ناشی از ایـن  . عفونت)4(گیرد هاي آلوده صورت میمیزبان

انگل به سن، وضعیت سیستم ایمنی و گونه انگل وابستگی کامـل  

اووسیسـت باعـث    123تـا   87هـا ورود  از گونه دارد. در بعضی

 8تـر حتـی ورود   هـاي پـاتوژن  آلودگی شـده و در برخـی گونـه   

ــی   ــپوریدیوزیس مـ ــث کریپتوسـ ــت باعـ ــردد اووسیسـ . )5(گـ

کریپتوسپوریدیوم یکی از فاکتورهاي اصلی ایجاد اسهال، تهـوع  

. اگرچـه  )6(باشـد  و استفراغ در کشورهاي در حال توسـعه مـی  

ی این بیماري در افراد با سطح ایمنی سالم، مالیـم و  عالئم کلینیک

باشـد ولـی در کودکـان و افـراد     شونده مـی خود به خود محدود

-هـا و دریافـت  سالمند و افراد با نقص سیستم ایمنی مثل ایـدزي 

 .)7, 6(تواند خطرناك باشد کنندگان پیوند می

لنفوسـیت تـی در هـر     180در بیمار ایدزي با حضـور کمتـر از    

توانـد منجـر بـه مـرگ     لیمتر مکعب خون عوارض بیماري مـی می

ها هاي اخیر، نقش خاك در انتقال بیماري. درسال)8(بیمار گردد 

هـا  تـر شـده و ذرات خـاك بـا اتصـال بـه پـاتوژن       بسیار پررنگ

گردنــد. یکــی از مهمتــرین هــا در محــیط مــیموجــب انتشــار آن

ــاتوژن ــت  پـ ــاك، اووسیسـ ــه ذرات خـ ــل بـ ــاي متصـ ــاي هـ هـ

هاي دفـع شـده بـا مـدفوع     باشد. اووسیتپتوسپوریدیوم میکری

کننـدگی خـود را   هاي آلوده در محیط، توانایی حفظ آلودهمیزبان

باشـند. اسـتفاده از   براي چندین ماه در شرایط مناسب، دارا مـی 

هـاي کشـاورزي بـا    هاي انسانی و حیوانی و آبیـاري زمـین  کود

انگل در محیط و  هايهاي آلوده، باعث پخش اووسیستفاضالب

 .)4(گردد انتشار کریپتوسپوریدیوزیس می

توان تحلیل کرد. اول اهمیت خاك را از دو نقطه نظر دیگر نیز می

باشند اینکه کودکان به عنوان مهمترین گروه در معرض خطر می

هاي خود را که اغلب در خارج از منزل خاك بازي کرده و دست

روستایی، حاشـیه شـهرها بـه    دهند. در مناطق در دهان قرار می

دلیل فقدان زیرساخت هاي بهداشتی ماننـد خـدمات مناسـب آب،    

روهاي خیابانی، منجر به پخش غبار فراوانی در فاضالب و پیاده

هاي آلوده موجب پخـش آلـودگی   فصول گرم سال شده و خاك

. هدف از این مطالعـه تعیـین فراوانـی آلـودگی     )10, 9(گردند می

هـا،  هـاي عمـومی از قبیـل پـارك    ه از مکـان آوري شدخاك جمع

-ها، حیاط منازل، میـادین شـهر و ترمینـال   ها، مهدکودكدبستان

-هاي مسافربري و ارزیابی خطردر معرض بودن با اووسیسـت 

 . باشدهاي کریپتوسپوریدیوم در شهرستان تبریز می

 هاروش 
-ترین شهرهاي شـمال شـرق ایـران مـی    تبریز یکی از پرجمعیت

متر باالتر از سطح دریا قرار دارد.  1350ه بین دو کوه و باشد ک

نفـر   1549453جمعیت این شـهر   2011بر طبق سرشماري سال 

تخمین زده شد. این شهرستان داراي آب و هواي نیمه خشک بـا  

فصول منظم است که در فصل زمستان برف و در فصول بهـار  

نتیگراد سـا 12بارد. متوسـط دمـاي سـاالنه آن    و پاییز باران می

 6منطقه شهري تقسیم شده کـه منطقـه    10باشد. این شهر به می

کمتــرین فضــاي ســبز را دارا بــوده ولــی از نظــر مســاحت،  7و 

بیشـترین فضـاي    4و  3، 2باشـند. منطقـه   ترین مناطق میوسیع

 دهند.سبز را به خود اختصاص می

 نمونـه  260، تعـداد  1395در این مطالعه مقطعی، از تیرتا مهرماه 

دبسـتان،   20پارك،  20خاك به صورت نمونه گیري طبقه اي از 

ترمینـال   2حیـاط منـزل و    60میدان شـهري،   10مهدکودك،  20

گـرم خـاك    150آوري گردید. هر نمونه حـاوي  مسافربري جمع

متـري سـطح خـاك مـی     سانتی 8تا  2نرم برداشت شده از عمق 

ده می شد و باشد. هر نمونه در یک بسته پالستیکی تمیز قرار دا

گردید. دو گـرم از  گذاري در هواي اتاق خشک میپس از شماره

 150هر نمونه خاك خشک شده با استفاده از الک با سوراخ تـور 

لیتـري منتقـل گردیـد.    میلـی  15میکرومتر جدا شده و به فالکون 

%) به آن اضافه و به خـوبی  05/0( 80میلی لیتر توئین  10سپس 

دور در دقیقه سانتریفیوژ  1500ه در دقیق 5شد. مخلوط مخلوط 

شد و تا یک سانتیمتر مانده بـه  شده و مخلوط رویی دور ریخته 

موالر پر شده و به خوبی رسـوب   3سر فالکون با محلول شکر 

دور  1500با محلول شکر مخلوط گردید. سپس مخلوط در دور 

دقیقه سانتریفیوژ شده و پـس از اتمـام سـانتریفیوژ     15به مدت 

موالر پر شد و روي آن یک الم بـه   3فالکون با محلول شکر لوله

دقیقـه سـکون الم بـر     30دقیقه قرار داده شـد. پـس از    30مدت 

روي دهانه فـالکون، الم را برداشـته و بـر روي آن چنـد قطـره      
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متانول مطلق جهت فیکس کردن ریخته شد. سپس با اسـتفاده از  

گ آمیزي ابتـدا  آمیزي گردید. جهت رنروش زیل نلسون الم رنگ

دقیقه بر روي الم قـرار داده،   15رنگ کربول فوشین را به مدت 

به آرامی با آب شستشو داده شد. در مرحله بعد با اسید   سپس

ثانیه رنگ بـري صـورت گرفـت و در     15% به مدت 3کلریدریک 

ثانیـه جهـت رنـگ     45% بـه مـدت   25/0نهایت توسط متـیلن بلـو   

شستشـو گردیـد. در نهایـت الم     آمیزي شد و بـا آب زمینه، رنگ

رنگ شـده پـس از خشـک شـدن جهـت بررسـی حضـور انگـل         

و روغن ایمرسیون مورد  1000کریپتوسپوریدیوم با بزرگنمایی 

 بررسی قرار گرفت.

و  23ورژن  SPSSافزار ها با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل داده

آزمون آماري کاي دو و در صورت برقرار نبـودن شـرط هـاي    

ن از آزمون دقیق فیشر استفاده گردید. در تمام آزمـون هـا    ککرا

داري در ، به عنوان سطح معنـی 05/0احتمال معنی داري کمتر از 

 .نظر گرفته شد

 نتایج 
%) 5/18( 48منطقـه شـهري،    10نمونه مورد آزمـایش از   260از 

نمونه آلوده به اووسیست کریپتوسپوریدیوم بودند. اطالعات به 

دهد که باالترین میزان آلودگی مربـوط بـه   ن میدست آمده نشا

%) و کمتـرین میـزان آلـودگی    3/23حیاط منازل و میادین شهر (

 10). از بـین  1باشـد (جـدول  %) مـی 5/12هـا ( مربوط به دبسـتان 

مـورد   9آلـوده تـرین منطقـه بـا      8منطقه مورد بررسی، منطقـه  

 2بـا   7%) آلودگی نمونه ها، گزارش گردید. همچنـین منطقـه   36(

%) بود و از نمونـه  8نمونه آلوده، حاوي کمترین میزان آلودگی (

هـا و میـادین آن   هـا، کودکسـتان  هاي جمع آوري شده دبسـتان 

داري بـین  ). هـیچ ارتبـاط معنـی   2آلودگی جـدا نگردیـد (جـدول    

هـاي مـورد مطالعـه (پـارك، مـدارس ابتـدایی،       آلودگی در مکـان 

ــدکودك ــازل  مه ــاط من ــهر، حی ــادین ش ــا، می ــال ه ــاي و ترمین ه

 . )<05/0p(منطقه شهري یافت نشد  10مسافربري) و 

 . فراوانی آلودگی خاك با اووسیست هاي کریپتوسپوریدیوم در شهرستان تبریز، ایران1جدول

 مکان هاي نمونه گیري اماکن آلوده نمونه نمونه هاي آلوده
 جایگاه نمونه گیري از خاك

 عدادت تعداد(درصد) تعداد تعداد(درصد)

 پارك ها 20 11) 55( 80 14) 5/17(

 مدارس ابتدایی 20 5) 25( 40 5) 5/12(

 مهدکودك ها 20 6) 30( 40 6) 15(

 میادین شهر 10 6) 30( 30 7) 3/23(

 حیاط منازل 60 14) 3/23( 60 14) 3/23(

 ترمینال هاي مسافربري 2 1) 50( 10 2) 20(

 جمع کل 132 43) 6/32( 260 48) 5/18(
 

 بحث 

در ایــــن مطالعــــه آلــــودگی بــــاالیی از اووسیســــت هــــاي 

%) 5/18کریپتوسپوریدیوم درخاك هاي منـاطق مختلـف تبریـز (   

مشاهده گردید. میزان باالي آلودگی خاك، ریسک آلودگی انسان 

دهد. اگرچه خـاك شـرایط   و حیوانات منطقه تبریز را افزایش می

 اي مثل محـیط روده هاي رودهمناسبی براي زنده ماندن پاتوژن

ها تا را دارا نیست ولی مطالعات متعدد از زنده ماندن این پاتوژن

ــرده   ــزارش ک ــال را گ ــک س ــت    ی ــه اووسیس ــایی ک ــا ج ــد، ت ان

درجـه   10کریپتوسپوریدیوم توانایی زنده ماندن در دماي منفی 

 یکـی  . کریپتوسـپوریدیوزیس )11(باشد سانتیگراد را هم دارا می

 نقـص   بـه  مبـتال  مـداوم در افـراد   و حاد هالاس علت مهمترین از
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 منطقه شهري تبریز با اووسیست هاي کریپتوسپوریدیوم 10. فراوانی آلودگی خاك 2جدول 
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 مکان نمونه گیري
 
 

 منطقه شهري

 1منطقه 8 2) 25( 4 1) 25( 4 1) 25( 3 1)3/33( 6 2)3/33( - - 25 7) 28(

 2منطقه 8 1)5/12( 4 1) 25( 4 0 3 0 6 1)7/16( - - 25 3) 12(

 3منطقه 8 2) 25( 4 0 4 1) 25( 3 0 6 1)7/16( 5 2) 40( 30 6) 20(

 4منطقه 8 1)5/12( 4 1) 25( 4 0 3 1)33/1( 6 1)7/16( - - 25 4) 16(

 5منطقه 8 1)5/12( 4 0 4 1) 25( 3 2)6/66( 6 1)7/16( - - 25 5) 20(

 6منطقه 8 1)5/12( 4 0 4 1) 25( 3 1)33/1( 6 1)7/16( 5 0 30 4)3/13(

 7منطقه 8 0 4 1) 25( 4 0 3 0 6 1)7/16( - - 25 2) 8(

 8منطقه 8 4) 50( 4 0 4 1) 25( 3 1)33/1( 6 3) 50( - - 25 9) 36(

 9منطقه 8 1)5/12( 4 0 4 0 3 1)33/1( 6 2)3/33( - - 25 4) 16(

 10منطقه 8 1)5/12( 4 1) 25( 4 1) 25( 3 0 6 1)7/16( - - 25 4) 16(

 جمع کل 80 14)5/17( 40 5)5/12( 40 6) 15( 30 7)3/23( 60 14)3/23( 10 2) 20( 260 48)5/18(
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 و تغذیــه ســوء بــه مبــتال کودکــان ایــدز، سیســتم ایمنــی ماننــد

است. تا کنـون آلـودگی    توسعه حال در کشورهاي سالمندان در

ــه  ــده     7ب ــزارش ش ــراد گ ــن اف ــپوریدیوم در ای ــه کریپتوس  گون

 .)12, 3(است 

اجتمـاعی بـا آلـودگی     -ارتباط مستقیمی بین عوامـل اقتصـادي   

خوري در کودکان مبتال به اي وجود دارد که خاكهاي رودهانگل

ــرین آن   ــه از مهمت ــوء تغذی ــی  س ــا م ــد ه ــه )13(باش . دو گون

ه عامل آلودگی بسـیاري  کریپتوسپوریدیوم هومینیس و پاروم ک

باشند، مسئول اصلی آلودگی هاي انسـانی هـم   از پستانداران می

-ها، گربههستند. مشاهده میدانی در تبریز داللت بر حضور سگ

هـا،  ها به صـورت عمـومی در فضـاي منـازل، پـارك     ها و موش

تواننـد  مدارس و سایر اماکن عمومی شهر دارد. این حیوانات می

بزیجات و آب ایـن امـاکن باعـث آلـودگی و     با آلودگی خاك، سـ 

. حضـور بـاالیی   )15, 14(شروع چرخه عفونت در انسان شوند 

هـا،  ها، کودکستانهاي کریپتوسپوریدیوم در پاركاز اووسیست

مدارس ابتدایی و حیاط منـازل وجـود دارد، جـایی کـه حضـور      

هـا بـاال    باالي کودکان در این مکان ها شانس آلـودگی را در آن 

هـاي  هـاي اخیـر بـر روي بچـه    اي که در سالرد. در مطالعهبمی

مراجعه کننده به بیمارستان کودکان تبریز با عالئـم گوارشـی و   

درصـد آلـودگی کریپتوسـپوریدیوم     2اسهال انجام شده، حدود 

. در سایر مطالعات انجام شده در مناطق )16(گزارش شده است 

% در 94/4، )17(% در کودکان قزوین 5/2مختلف کشور، آلودگی 

 . )19, 18(% در ساري گزارش شده است 3/2گنبد کابوس و 

% هم گزارش 22در بیماران ایدزي حضور کریپتوسپوریدیوم تا 

شده که آلودگی خاك اطراف این افراد منبع مهـم آلـودگی بـراي    

. حضـور انگـل در مطالعـات    )20(آیـد  این بیماران به شـمار مـی  

ایران گزارش شده است. در هاي مختلف متعددي درخاك قسمت

منطقه شـهري اصـفهان انجـام شـده،      14اي که در پارك مطالعه

. همچنین آلودگی )21(% آلودگی گزارش شده است 14/22میزان 

که نتایج هر  )22(% گزارش شده 9/21هاي کرمانشاه خاك پارك

باشـد. ولـی   % آلودگی، نزدیک مـی 5/17دو مطالعه به نتایج ما با 

کـه در شـمال ایـران انجـام شـده میـزان آلـودگی         ايدر مطالعه

باشـد.  % گزارش شده که آلودگی بسیار باالیی مـی 7/41ها پارك

% بوده کـه  5/37ها در این مطالعه همچنین آلودگی خاك دبستان

. آب و هـواي  )23(باشـد  سه برابر میزان آلودگی مطالعه ما مـی 

د دلیـل  توانـ مرطوب شمال ایران و تنوع جـانوري بـاالي آن مـی   

باشـد. در نقطـه مقابـل، آلـودگی     باالتر بودن آلودگی این منطقه 

% در شهرسـتان  65/10% و حیاط منازل 25/4ها خاك مهدکودك

یزد نسبت به مطالعه ما بسیار پایین است که تـاثیر آب و هـواي   

گرم و خشک و شرایط کویري یزد، می توانـد دلیـل ایـن میـزان     

 . )24(باشد آلودگی 

% گزارش شـده کـه   17آلودگی خاك نیویورك در کشور آمریکا 

حضور گاوهـا و انتشـار اووسیسـت انگـل توسـط مـدفوع ایـن        

. همچنـین در  )25(حیوان عامل اصلی آلودگی گزارش شده است 

هـاي  % آب رودخانـه 7/45مطالعه دیگـري علـت اصـلی آلـودگی     

ــودگی خــاك و   ــه آل ــاریس و اطــراف آن در کشــور فرانســه ب پ

پوشـی نیسـت   آن نسبت داده شده است که قابل چشـم  فاضالب

)26(. 

 گیرينتیجه 
هاي مختلف تبریز به نتایج مطالعه آلودگی باالیی درخاك قسمت

توانـد بـه طـور    دهد کـه مـی  انگل کریپتوسپوریدیوم را نشان می

جدي به عنوان یک معظل بهداشتی براي ساکنین این شهر مطرح 

هاي کنترلـی بـه خصـوص در    رنامهباشد. اقدامات پیشگیرانه و ب

ــیم در افــراد در معــرض خطــر الزم اســت. مــا پیشــنهاد مــی  کن

مطالعات آینده بررسی ملکولی در جهت تعیین گونه این انگـل در  

خاك صورت گیرد تا نقش مخازن آلوده کننـده خـاك مشـخص    

 ..گردد

 و قدردانی تشکر 
منش ها و مساعدت هاي آقاي دکتر رضا محمديبراي همه کمک

 .در انجام این مطالعه، کمال تشکر را داریم

 منافع تضاد 

ر این پژوهش هیچ گونه تعـارض منـافعی توسـط نویسـندگان     د

 .گزارش نشده است
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 مشارکت نویسندگان:
و طراحی مطالعه، جمع آوري داده ها، تجزیـه   مفهوم پردازي )1(

زهرا جعفرپـور، محسـن قماشـلویان،    و تحلیل و تفسیر داده ها: 

حمد فالحتی، شاهرخ ایزدي، زهرا جبل عاملی، سمیه برزنـونی،  م

 علی محققالطائفه، محمدمصطفی شیخ

) تهیه پیش نویس مقالـه، بـازبینی آن جهـت تـدوین محتـواي      2( 

زهرا جعفرپور، محسن قماشلویان، محمـد فالحتـی،   اندیشمندانه: 

شاهرخ ایزدي، زهرا جبل عاملی، سمیه برزنونی، مصطفی شـیخ 

 علی محققفه، محمدالطائ

ــه:  3( زهــرا ) تاییــد نهــایی دستنوشــته پــیش از ارســال بــه مجل

جعفرپور، محسن قماشـلویان، محمـد فالحتـی، شـاهرخ ایـزدي،      

الطائفـه، محمـد  زهرا جبل عاملی، سمیه برزنونی، مصطفی شـیخ 

 علی محقق
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   Abstract 

 Background & Aim: Cryptosporidium is zoonotic coccidian parasite that causes severe diarrhea 
in humans and animals worldwide. This study aimed to evaluate the soil contamination rate with 
Cryptosporidium oocysts of different public places in Tabriz, west of Iran. 

Methods: In this cross sectional study, 260 soil samples were collected by stratified sampling 
from 20 parks, 20 primary schools, 20 kindergartens, 10 street gardens, 60 backyards and 2 bus 
terminals. Soil samples were investigated by flotation technique using sucrose solution and 
stained by the modified Ziehl-Neelsen staining method. Data were analyzed with chi-square 
test, and P-values less than 0.05 were considered statistically significant. 

Results: Cryptosporidium oocysts were observed in 48 (18.5%) out of 260 collected soil 
samples. No statistically difference was observed among the 10 regions with the 
Cryptosporidium contamination in examined places in Tabriz city (p> 0.05). The highest 
contamination rate was observed in street gardens and backyards (23.3%) and the lowest rate 
was found in primary schools (12.5%). 

Conclusion: Based on the results of the present study, high contamination of soil with 
Cryptosporidium in Tabriz should be considered as a serious health problem, especially for 
children and immunocompromised patients. Taken together, soils from region 1 and 8 of Tabriz 
could be a potential source for Cryptosporidium infection. 
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