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The Prevalence of Trichomoniasis in Women Referring to Health
Treatment Centers in Karaj City, 2016 (Iran)
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Abstract

2

Background and Objective: Trichomoniasis is one of the most
common sexually transmitted infections in the world, which is one of
the causative agents of vaginitis in women. This research was the first
study that conducted to determine the prevalence of trichomoniasis in
Karaj city.
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Methods: This study was carried out on 967 women referring to health
treatment centers in Karaj city in 2016. Trichomonas vaginalis, was
diagnosed using vaginal discharge sample, wet mount, gram stain, and
culture on Dorset medium. Candida and bacterial vaginitis was also
diagnosed based on direct staining of smear.
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Results: Out of 967 individuals, 11 persons (1.1%), were diagnosed
positive for Trichomoniasis. One sample (0.1%) were positive by gram
staining, 5 samples (0.5%) by wet mount, and 11 samples (1.1%) by
Dorset culture method. The highest infected individuals with T.
vaginalis (1.6%), were in the age group of 35-44 and in the group with
primary education (3.2%). In this study, the relationship between
trichomoniasis and education level of the participants, was statistically
significant (p=0.003). The most clinical signs and symptoms observed
in individuals with trichomoniasis, was reported to be vaginal
discharge and itching (90%). The prevalence of candida and bacterial
vaginitis, were 11% and 14.5%, respectively.

Received: 26 Feb, 2016

Conclusion: The results of the present study showed that the
prevalence of trichomoniasis in the studied population is relatively low.
But, considering the importance of sexually transmitted infections in
community, implementation of appropriate health strategies for the
promotion of public health, is necessary for the control of these groups
of infections.
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شیوع تریکومونیازیس در زنان مراجعهکننده به مراکز بهداشتی درمانی
شهر کرج ،سال 1395
سمیرا بختیارنژاد ،1محمد فالح ،1امیرحسین مقصود ،1دارا دستان ،3،2محمد متینی

*1

1گروه انگلشناسی و قارچشناسی،

چکیده

دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی

زمینه و هدف :تریکومونیازیس ،یکی از عفونتهای شایع منتقلشونده از طریق جنسی در

همدان ،همدان ،ایران.

سراسر جهان است ،که از عوامل واژینیت در زنان نیز محسوب میشود .این تحقیق بهعنوان اولین

2گروه فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی

مطالعه تعیین شیوع تریکومونیازیس در شهر کرج صورت گرفت.

دارویی ،دانشکده داروسازی ،دانشگاه

روش بررسی :این مطالعه بر روی  967زن مراجعهکننده به مراکز بهداشتیدرمانی شهر کرج در

علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران.

سال 1395انجام شد .بهمنظور تشخیص تریکومونیازیس در زنان ،از نمونه ترشح واژن و از روش

3مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و

گسترش مرطوب ،رنگآمیزی گرم و کشت در محیط دورسه استفاده گردید .همچنین تشخیص

فرآوردههای طبیعی ،دانشگاه علوم

واژینیت کاندیدیایی و باکتریایی براساس بررسی گسترش مستقیم رنگآمیزیشده صورت

پزشکی همدان ،همدان ،ایران.

گرفت.
یافتهها :از  967نفر 11 ،نفر ( )%1/1از نظر تریکومونیازیس ،مثبت تشخیص داده شدند .یک
نمونه ( )%0/1با روش رنگآمیزی گرم 5 ،نمونه ( )%0/5با روش گسترش مرطوب و  11نمونه
( )%1/1با روش کشت ،مثبت شدند .بیشترین درصد افراد آلوده به تریکومونیازیس ( )%1/6در
گروه سنی  35-44سال و در گروه افراد با تحصیالت ابتدایی ( )%3/2قرار داشتند .در این مطالعه،

*

نویسنده مسئول مکاتبات:

محمد متینی ،گروه انگلشناسی و
قارچشناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه
علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران؛

ارتباط بین تریکومونیازیس و میزان تحصیالت افراد شرکتکننده از نظر آماری معنیدار بود
( .)p=0/003بیشترین عالئم بالینی مشاهدهشده در افراد آلوده به تریکومونیازیس ،ترشح و خارش
واژن ( )%90گزارش شد .میزان شیوع واژینیت کاندیدیایی و باکتریایی نیز به ترتیب  %11و %14/5
به دست آمد.
نتیجهگیری :نتایج مطالعه حاضر نشان داد میزان شیوع تریکومونیازیس در جمعیت مورد
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بررسی ،نسبتاً پایین بوده است ،اما با توجه به اهمیت عفونتهای جنسی در جامعه ،بهکارگیری
راهکارهای بهداشتی مناسب جهت ارتقای سطح بهداشت عمومی ،بهمنظور کنترل این گروه از
عفونتها ضروری است.
کلید واژهها :شیوع؛ تریکوموناس واژینالیس؛ واژینیت؛ کرج ،ایران.
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مقدمه

روش بررسی

تریکومونیازیس ،یکی از شایعترین عفونتهای منتقلشونده از راه

این مطالعه به روش توصیفی  -مقطعی بر روی  967زن

تماس جنسی در سراسر جهان است که توسط تکیاختهای

مراجعهکننده به مراکز بهداشتی درمانی  -دولتی و تعدادی از

تاژکدار بهنام تریکوموناس واژینالیس ایجاد میشود .دامنه عالئم

مطبهای خصوصی مامایی و زنان شهر کرج در سال  1395انجام

بالینی بیماری از یک عفونت بدون عالئم تا یک عفونت التهابی

شد و در کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی همدان

حاد در دستگاه ادراری تناسلی زنان متغیر است .این عفونت در

(با کد اختصاصی  )IR.UMSHA.REC.1395.108مورد تصویب

مردان اغلب بدون عالمت بوده ،اما در فرم عالمتدار بهعنوان

قرار گرفت .نمونهگیری بهصورت آسان (از خردادماه تا

عامل ایجادکننده اورتریت غیرگنوکوکی شناخته شده است (.)1

شهریورماه سال  )1395انجام شد .ابتدا پس از کسب رضایتنامه

سازمان بهداشت جهانی ) (WHOدر سال  ،2008شیوع

کتبی از افراد و تکمیل پرسشنامه ،اطالعات دموگرافیک ،عالئم و

تریکومونیازیس را در سراسر جهان 276/4 ،میلیون مورد تخمین

نشانههای بالینی تریکومونیازیس از افراد اخذ و در پرسشنامه ثبت

زد ( .)2براساس مطالعات انجامشده ،شیوع این عفونت در

گردید .نمونهها از زنان مراجعهکننده که مشکوک به

جمعیتهای مختلف ،متفاوت گزارششده ،بهطوریکه طیف

تریکومونیازیس بودند و یا به دالیل دیگر تحت معاینات ژنیتال

آلودگی کمتر از ( %10در گروههای جمعیتی به هنجار) تا %74

قرار داشتند ،از قسمت فورنیکس خلفی واژن توسط ماما یا پزشک

(در جمعیتهای در معرض خطر) را شامل میشود ( .)3مطالعات

زنان گرفته شد .افرادیکه  2هفته قبل از مراجعه ،آنتیبیوتیک و

انجامشده داخلی نیز میزان شیوع تریکومونیازیس را تا حدودی

یا کرم واژینال استفاده کرده بودند ،از مطالعه حذف شدند .در این

متفاوت گزارش کردهاند؛ بهطوریکه میزان شیوع از %2-8

مطالعه جهت تشخیص تریکومونیازیس در زنان ،از روش گسترش

برآورد شده و در گروههای پرخطر تا بیش از  %30میتواند

مرطوب ،کشت و رنگآمیزی گرم استفاده شد ( .)8از هر فرد

افزایش یابد ( .)4در فرم حاد و عالمتدار تریکومونیازیس،

توسط همکاران ماما یا پزشک زنان بهوسیله سواپ پنبهای استریل

عالئمی مانند ترشحات فراوان متعفن به رنگ زرد مایل به سبز و

از ناحیه فورنیکس خلفی 3 ،نمونه سواپ واژینال بدین ترتیب از

کفآلود ،سوزش و خارش در ناحیه تناسلی ،سوزش ادرار،

افراد گرفته شد :سواپ اول بهمنظور کشت انگل در فاز مایع

همچنین مقاربت دردناک مشاهده میگردد ( .)5این عفونت

محیط کشت دورسه؛ سواپ دوم جهت آزمایش گسترش مرطوب

عالوه بر ایجاد عالئم آزاردهنده واژینیت در زنان با عوارضی نیز

در  1میلیلیتر سرم رینگر استریل و سواپ سوم برای تهیه گسترش

همراه است که میتوان به تأثیر نامطلوب آن بر بارداری ،پارگی

مستقیم بهمنظور رنگآمیزی گرم.

زودهنگام کیسه آمنیوتیک و تولد نوزادان نارس ،عقیمی موقت

نمونهها در کوتاهترین زمان ممکن به آزمایشگاه بیمارستان امام

در مردان ،افزایش استعداد ابتال به سرطان دهان رحم ،همچنین

علی کرج منتقل و آزمایش شدند؛ بدینصورت که از لوله حاوی

)(HIV

سرم رینگر ،ابتدا گسترش مرطوب تهیه شد ،سپس جهت

اشاره کرد که مورد اخیر بیش از گذشته ،اهمیت بهداشتی

تشخیص ،انگل تریکوموناس واژینالیس متحرک با استفاده از

تریکومونیازیس در جامعه را نشان میدهد ( .)7،6براساس

میکروسکوپ نوری و بزرگنمایی  100و  400برابر ،مورد بررسی

اطالعات پژوهشگران حاضر ،تاکنون مطالعهای در زمینه شیوع

قرار گرفت .در ادامه ،لولههای حاوی محیط کشت دورسه به

تریکومونیازیس در شهر کرج انجام نشده بود؛ بههمین منظور برای

انکوباتور با دمای  37درجه سانتیگراد منتقل و بعد از  24ساعت،

برآورد میزان شیوع عفونت به تریکوموناس واژینالیس در زنان در

روزانه بهمدت  7روز آزمایش شدند .بررسی محیطهای کشت

این منطقه از کشور ،این مطالعه انجام گرفت.

دورسه به این صورت انجام شد کـه ابتـدا با پیپت پاستـور استـریـل

افزایش خطر انتقال و ابتال به ویروس نقص ایمنی انسانی

105
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم /دوره یازدهم ،شماره دوازدهم ،اسفند 1396

شیوع تریکومونیازیس در زنان مراجعهکننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرج ،سال 1395
...

سمیرا بختیارنژاد و همکاران

نسرین جاوید تبریزی و همکاران

در کنـار شعلـه ،یک قطره از انتهای فاز مایع محیط دورسه

همچنین از مجموع  967فرد مورد بررسی 106 ،نفر ( )%11به

برداشت شد و همانند روش گسترش مرطوب مورد بررسی

واژینیت کاندیدیایی و  140نفر ( )%14/5به واژینیت باکتریایی

میکروسکوپی قرار گرفت (.)8

مبتال بودند .در این مطالعه ،سن افراد شرکتکننده در محدوده

گسترشهای مستقیمی که هنگام نمونهبرداری تهیه شده بودند نیز

15 - 54سال بود که بیشترین درصد افراد آلوده به تریکوموناس

پس از انتقال به آزمایشگاه ،به روش گرم رنگآمیزی و از نظر

واژینالیس ( )%1/6در گروه سنی  35-44سال قرار داشتند.

وجود عوامل قارچی و باکتریایی مورد بررسی میکروسکوپی قرار

تمام افراد شرکتکننده در مطالعه ،ساکن شهر بودند و سطح

گرفتند .تشخیص عفونتهای قارچی و باکتریایی براساس

تحصیالت آنها از بیسواد تا تحصیالت دانشگاهی بود .افراد

معیارهای تشخیص میکروسکوپی بود.

بیسواد با فراوانی  ،%6/9کمترین و افراد دارای تحصیالت

با مشاهده کوکوباسیلهای گرم متغیر و باسیلهای گرم منفی

دبیرستانی با فراوانی  ،%50/1بیشترین شرکتکنندگان را تشکیل

) (Gardnerella or Mobiluncus Morphotypesبهصورت غالب

میدادند .بیشترین درصد آلودگی به تریکومونیازیس در زنان با

و مشاهده  ،Clue cellهمچنین کاهش و یا فقدان باسیلهای

تحصیالت ابتدایی ( )%3/2مشاهده گردید (.)p=0/003

بزرگ گرم مثبت ) (Lactobacillus morphotypesتشخیص

بیشتر افراد مورد مطالعه ،متأهل بودند ( )%92/5و همه افراد آلوده

واژینیت باکتریایی داده شد ) .)Hay-Ison criteriaتشخیص

نیز در این گروه قرار داشتند.

واژینیت کاندیدیایی نیز با مشاهده بالستوکونیدیاها (به قطر 3-5

سایر اطالعات مربوط به مشخصات جمعیتشناسی افراد

میکرون) همراه با میسلیوم و یا میسلیومهای کاذب در سطح یا

شرکتکننده در جدول آمده است.

درون سلولهای اپیتلیال انجام شد (.)10،9

عالئم و نشانههای بالینی همچون ترشح و خارش واژن (،)%90

دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  16و آزمون آماری

مقاربت دردناک و تکرر ادرار ( ،)%81سوزش واژن ( ،)%63درد

مجذور کای (جهت بررسی ارتباط بین متغیرها) در سطح

در ناحیه تحتانی شکم و ادرار شبانه ( )%54در افراد آلوده به

معنیداری p>0/05 ،تحلیل شدند.

تریکومونیازیس مشاهده گردید (نمودار) .همچنین عالئم بالینی از
قبیل ترشح واژن ( ،)%86/6مقاربت دردناک ( ،)%65/9خارش

یافتهها

( )%53/5و سوزش واژن ( ،)%47/5تکرر ادرار ( ،)%43/7احساس

از  967نفر شرکتکننده در مطالعه که از نظر تریکومونیازیس

درد در ناحیه زیر شکم ( )%19/9و ادرار شبانه ( ،)%19/3در افراد

مورد آزمایش قرار گرفتند ،در  11نفر ( )%1/1آلودگی به

تحت مطالعه گزارش شد.

تریکوموناس واژینالیس تشخیص داده شد .از این تعداد 5 ،نفر
( )%0/5با روش گسترش مستقیم 1 ،نفر ( )%0/1با روش
رنگآمیزی گرم و تمامی  11نفر ( )%1/1با روش کشت در محیط
دورسه ،مثبت تشخیص داده شدند.
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جدول :توزیع فراوانی افراد شرکتکننده در مطالعه برحسب سن ،تحصیالت ،شغل ،شغل همسر ،وضعیت تأهل و روش جلوگیری از بارداری

آلودگی به تریکوموناس واژینالیس
متغیر
سن (سال)

تحصیالت

شغل
وضعیت تأهل

روش جلوگیری از بارداری

شغل همسر

موارد مثبت

موارد منفی

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

جمع
تعداد (درصد)

15-24

(0 )0

(142 )100

(142 )100

25-34

(6 )1/3

(453 )98/7

(459 )100

35-44

(5 )1/6

(316 )98/4

(321 )100

45-54

(0)0

(45 )100

(45 )100

بیسواد

(2 )3

(65 )97

(67 )100

ابتدایی

(4 )3/2

(122 )96/8

(126 )100

راهنمایی

(4 )2/3

(168 )97/7

(172 )100

دبیرستان

(1 )0/2

(483 )99/8

(484 )100

دانشگاهی

(0 )0

(118 )100

(118 )100

خانهدار

(10 )1/1

(844 )98/9

(854 )100

کارمند

(1 )0/8

(112 )99/2

(113 )100

مجرد

(0 )0

(25 )100

(25 )100

متأهل

(11 )1/2

(883 )98/8

(894 )100

مطلقه

(0 )0

(28 )100

(28 )100

بیوه

(0 )0

(20 )100

(20 )100

روش طبیعی

()1/4

()98/6

(553 )100

مصرف قرص

8

545

(91 )100

استفاده از کاندوم

(0 )0

(91 )100

(74 )100

توبکتومی

(1 )1/3

(73 )98/7

(94 )100

استفاده از آیودی

(1 )1/06

(93 )98/94

(86 )100

دادههای ازدسترفته

(1 )1/16

(85 )98/84

(69 )100

(0 )0

(69 )100

(1 )0/5

(176)99/5

(177 )100

آزاد

(8 )1/1

(679 )98/9

(687 )100

راننده

(2 )6/06

(3 )93/94

(687 )100

دادههای ازدسترفته

(0 )0

(70 )100

(70 )100

کارمند

pvalue

<0/05

=0/003

<0/05
<0/05

<0/05

<0/05

نمودار :توزیع فراوانی نشانهها و عالئم بالینی افراد آلوده به تریکوموناس واژینالیس برحسب شدت عالئم.
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شکل :عوامل مولد واژینیت جداشده از زنان شرکتکننده در مطالعه.
 )Aتریکوموناس واژینالیس؛  )Bگونههای کاندیدا؛ )Cسلول کلو )( (clue cellسلول اپیتلیال پوشیدهشده از کوکوباسیلهای گرم متغیر،

گاردنال واژینالیس/گونههای موبیلونکوس)

بحث

در مطالعات انجامشده در همدان بر روی زنان مراجعهکننده به

واژینیت یا التهاب دستگاه تناسلی در زنان ،تجربه ناخوشایندی

مراکز بهداشتی درمانی ،میزان شیوع این انگل در سال ،1386

است که بیشتر زنان در طول زندگی خود با آن روبهرو میشوند.

%2/2؛ سال  )8( %2/1 ،1391و در سال ( %1/9 ،1394در دست

این عفونت بهطور معمول با عالئمی مثل ترشح زنانه غیرطبیعی،

انتشار) اعالم شد .علت این تفاوتها در شیوع تریکومونیازیس در

خارش و سوزش همراه بوده که ناشی از عوامل باکتریایی

مطالعات مختلف انجامشده در سطح جهان را میتوان احتماالً به

(گاردنال واژینالیس) ،قارچی (گونههای کاندیدا) و انگلی

دلیل اختالف در زمان انجام مطالعات ،تفاوت در جمعیت مورد

(تریکوموناس واژینالیس) میباشد ( .)11شیوع تریکومونیازیس

بررسی ،نوع نمونه و روشهای مختلف استفادهشده جهت

در کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته ،بهویژه در بین

تشخیص انگل ،تفاوت در سطح بهداشت ،همچنین مسائل

جمعیتهایی که رفتارهای پرخطر دارند مانند افراد دارای شرکای

فرهنگی و اجتماعی این جوامع مرتبط دانست .هرجند میزان شیوع

جنسی متعدد ،روسپیها و زندانیان ،باال میباشد .شیوع این عفونت

تریکومونیازیس در کشور نسبت به سایر مناطق دنیا پایینتر است،

در برخی کشورهای اسالمی مانند ترکیه ،لیبی و اردن%3/2 ،

اما علت تفاوت موجود در نتایج گزارشها نیز از عوامل بیانشده

( )12-14و در عربستان سعودی )15( %28/1 ،گزارش شده است.

منشأ میگیرد .مطالعات انجامشده در همدان در دورههای زمانی

در ایاالتمتحده ،شیوع تریکوموناس واژینالیس در میان

متوالی ،شیوع تریکومونیازیس را در این شهر مورد ارزیابی قرار

مراجعهکنندگان به درمانگاههای بیماریهای جنسی %25 ،اعالم

دادند که نشاندهنده سیر نزولی شیوع عفونت در یک جمعیت

شد ( .)5شیوع تریکوموناس واژینالیس در ایران مانند سایر نقاط

خاص و همسو با ارتقای سطح بهداشت جامعه بود .براساس

جهان ،متفاوت بوده است .در مطالعه حاضر شیوع تریکومونیازیس

گزارش سازمان بهداشت جهانی ) ،)WHOسه عامل

در زنان مراجعهکننده به مراکز بهداشتی درمانی کرج%1/1 ،

تریکومونایی ،کاندیدایی و باکتریایی ،عوامل اصلی ایجادکننده

بهدست آمد که نسبت به بعضی مطالعات داخلی تا حدودی

واژینیت محسوب شده و بهطور تقریبی  %90عفونتهای واژینال

پایینتر بود .ازجمله این مطالعات میتوان به تحقیق انجامشده در

را تشکیل میدهند .عامل  %20-80از واژینیتهای قارچی،

تبریز با شیوع  ،)16( %9/2زنجان)17( %3/3 ،؛ همدان)8( %2/1 ،؛

کاندیدا آلبیکنس است .همچنین در جمعیتهای مختلف ،شیوع

تهران)4( %3/2 ،؛ بابل)18( %4 ،؛ کاشان )19( %2و شیراز با شیوع

واژینیت باکتریایی بسیار متغیر و از  %5-51گزارش شده است

 %2/1اشاره کرد .همچنین در مطالعه دیگری در شیراز که بر روی

( .)21میزان شیوع آلودگی به تریکوموناس واژینالیس در این

زنان ساکن در خانوارهای آسیبپذیر صورت گرفت ،شیوع

مطالعه با نتایج دیگر مطالعات انجامشده در ایران تا حدی

تریکومونیازیس %11/2 ،گزارش شد (.)20

همخـوانـی داشت ،اگـرچـه میـزان شیـوع کمی پایینتر بود ،ولی
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این امر میتواند نشاندهنده روند کاهش آلودگی در جامعه باشد،

ابتدایی قرار داشتند و در گروه افراد با تحصیالت دانشگاهی

همچنین از طرف دیگر ،بیانگر استمرار انتقال آلودگی در جامعه

آلودگی مشاهده نشد ( .)p=0/003همچنین در این بررسی ارتباطی

است؛ هرچند که در این مطالعه جهت تشخیص واژینیت

بین شغل و محل سکونت افراد با این عفونت وجود نداشت که

کاندیدیایی و باکتریایی فقط از روش رنگآمیزی گرم استفاده

نتیجه با بعضی مطالعات دیگر همخوانی داشت .ایمنی و رعایت

شد ،اما میزان شیوع واژینیت کاندیدیایی ( )%11و باکتریایی

اصول بهداشتی در روابط جنسی میتواند نقش تعیینکنندهای در

( )% 14/5در جمعیت مورد بررسی ،قابلمالحظه بود .به دلیل

کنترل و کاهش بیماریهای جنسی در جامعه داشته باشد .بنابراین،

وجود تریکومونیازیس بدون عالمت و تشابه زیاد عالئم بالینی در

روشهای جلوگیری از بارداری که بتوانند در فرد ایجاد محافظت

واژینیت تریکومونیایی ،قارچی و باکتریایی در افراد آلوده

کنند در این راستا کمک مؤثری است .در تحقیق حاضر ارتباط

نمیتوان تنها براساس عالئم و یافتههای بالینی ،این عفونتها را

بین روشهای جلوگیری از بارداری و تریکومونیازیس از نظر

بهدرستی تشخیص و افتراق داد؛ بهطوریکه در این مطالعه نیز

آماری معنیدار نبود؛ هرچند آلودگی به تریکوموناس واژینالیس

مشاهده گردید درصد قابلتوجهی از شرکتکنندگان دارای یکی

( )%1/4در بین افرادیکه از روش طبیعی استفاده میکردند بیشتر

از عالئم واژینیت بودند .این نتیجه که اغلب افراد مورد بررسی

مشاهده گردید .این عدم وجود رابطه معنیدار آماری بین آلودگی

دارای یکی از عالئم بالینی واژینیت بودند با بعضی از گزارشها

به تریکومونیازیس و استفاده از روشهای مختلف جلوگیری از

همخوانی داشت ( .)22،15،4بنابراین ،در بالین بیمار نمیتوان تنها

بارداری در زنان شرکتکننده در این مطالعه ،شاید به دلیل

براساس عالئم بالینی ،تریکومونیازیس و افتراق آن را از سایر انواع

استفاده نامنظم و یا دورهای از انواع روشها باشد .این یافته با

واژینیت بهدرستی تشخیص داد؛ لذا جهت تشخیص صحیح انواع

مطالعه انجامشده در تبریز همخوانی نداشت ،اما با مطالعه

واژینیت ،انجام آزمایشهای اختصاصی ضروری است .گسترش

انجامشده در بابل همسو بود (.)18،16

مرطوب و کشت ازجمله روشهای تشخیصی تریکومونیازیس
است .روش گسترش مرطوب در مقایسه با روش کشت که

نتیجهگیری

هزینهبر و وقتگیرتر است ،یک روش بسیار ارزان و سریع بوده،

نتایج این مطالعه که اولین تحقیق مستند پیرامون شیوع

اما چون از حساسیت کمتری نسبت به کشت برخوردار میباشد،

تریکومونیازیس در زنان در شهر کرج بود ،نشان داد این عفونت

توصیه میگردد روش کشت برای مواردیکه نتیجه گسترش

شیوع نسبتاً پایینی در شهر کرج دارد ،اما به دلیل اهمیت

مرطوب منفی است ،انجام شود تا امکان تشخیص آلودگی افزایش

عفونتهای جنسی در جامعه ،لزوم هرچه بیشتر ارتقای سطح

یابد.

آگاهی افراد جامعه در زمینه رعایت اصول بهداشتی در روابط

شیوع تریکومونیازیس بیشتر در سنینی که افراد دارای فعالیت

جنسی را طلب میکند .همچنین با توجه به اینکه درصد

جنسی بیشتری هستند ،دیده میشود .آلودگی به تریکوموناس

قابلتوجهی از زنان تحت بررسی ،حداقل یکی از عالئم واژینیت

واژینالیس در این مطالعه در گروه سنی  25-34سال ( )%1/3و در

را داشتند ،تشخیص صحیح نوع واژینیت و عامل میکروبی آن

گروه سنی  35-44سال ( )%1/6گزارش شد که از نظر آماری

مستلزم استفاده از روشهای آزمایشگاهی استاندارد است.

معنیدار نبود ( ،)p<0/05و با نتایج تعدادی از مطالعات انجامشده
مطابقت نداشت ( .)23،19در بعضی مطالعات نیز ارتباط بین سطح

تشکر و قدردانی

تحصیالت افراد و میزان شیوع تریکومونیازیس نشان داده شده

این مقاله استخراجشده از پایاننامه مقطع کارشناسی ارشد

است ( ،)23،19،18و در مطالعه حاضر این ارتباط دیده شد که

انگلشناسی بوده که بدینوسیله نویسندگان مراتب سپاسگذاری

بیشتـریـن افـراد آلـوده به انگـل در گـروه افـراد دارای تحصیـالت

خود را از معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی
همدان به دلـیـل حمـایـت مـالـی (شمـاره قـرداد  )9507134131و
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.سپاسگذاری و قدردانی را داریم

...

 از تمامی، در ضمن. اعالم میدارند،معنوی از این طرح تحقیقاتی
 نهـایـت،همکاران بالـینـی کـه در ایـن طـرح همکـاری نمـودهانـد
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