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گروه بهداشت عمومی ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سالمت ،پژوهشکده سالمت هرمزگان ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.

چکیده
هدف :مایتهای گردوغبار از عوامل مؤثر در بروز بیماریهای تنفسی همچون آسم و التهاب مجاری تنفسی محسوب میشوند .این مطالعه به منظهور
بررسی عوامل محیطی مرتبط با آلودگی اماکن مسکونی ب مایتهای گردوغبار در شهرستان قشم انجام شد.
روشها :در این مطالع توصیفی  -تحلیلی ،نمون های مایت گردوغبار با مراجع ب اماکن مسکونی انتخابی و با اسهتفاده از جهاروبرقی از روی قهالی،
فرش و کف منازل جمعآوری و ب آزمایشگاه منتقل شدند .در آزمایشگاه نمون های گردوغبار در اسیدالکتیک  58درصد جوشانده و شفافسازی شدند.
سپس مایتها جداسازی و بر روی الم مونت و با استفاده از کلیدهای معتبر شناسایی شدند .برای تجزی وتحلیل دادهها از نهرمافهزار  SPSSنسهخ  21و
آزمون آماری کایاسکوئر استفاده شد.
نتایج :در این مطالع  2581مایت گردوغبار جمعآوری گردید .مایتهای جمعآوریشده عبارتند از :درماتوفاگوئیدس پترونیسینوس ( 33/11درصد)،
درماتوفاگوئیدس ایوانسی ( 21/5درصد) ،درماتوفاگوئیدس فارین ( 21/22درصد) ،درماتوفاگوئیدس سیمپلکس ( 11/25درصد) و درماتوفاگوئیدس
سیمبونی ( 1/13درصد) .مایت درماتوفاگوئیدس پترونیسینوس ب عنوان گون غالب از تمامی مناطق گزارش گردید .میزان آلودگی منازل مسکونی ب مایت
گردوغبار خانگی و دمای اماکن مسکونی ،رطوبت نسبی داخل اماکن ،جنس پوشش کف اماکن مسکونی و تعداد اعضای خانواده مشاهده گردید
(.)P-Value>2/28
نتیجهگیری :بر اساس نتایج این پژوهش مایتهای گردوغبار در شهرستان قشم دارای تنوع گون ای و انتشار زیادی هستند .با توج ب نقش این نوع
مایتها در بروز بیماریهای تنفسی ،آسم و آلرژیک ،ب نظر میرسد اجرای برنام های آموزشی میتواند نقش ب سزایی در ارتقاء سطح آگاهی مردم در
خصوص رعایت بهداشت محیط و روشهای پیشگیری از آلودگی منازل ب مایتهای گردوغبار ایفاء نماید.
کلیدواژهها :مایتهای گردوغبار ،عوامل محیطی ،اماکن مسکونی ،قشم.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله33/22/32 :

پذیرش مقاله33/23/32 :

ارجاع :سلیمانی احمدی موسی ،مدنی عبدالحسین .بررسی عوامل محیطی مرتبط با آلودگی اماکن مسکونی به مایتهای گردوغبار در شهرستان قشم .طب پیشگیری2933 .؛ .23-33 :)3(0
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اسباب و اثاثی زیاد و میزان تهوی کم میگذرانند ( .)1بیماریهای

شده است .بیماریهای آلرژیکی ک توسط بندپایان خانگی ایجاد

بیماریهای شایعی هستند ک شیوع آنها طی  32سهال گذشهت

میشوند ،ب طور چشمگیری در طول چند ده اخیر ک انسانهها

افزایشیافت است ب طوریک  22تا  32درصد از مردم ب نهوعی

بیشتر زمان زندگی خود را ب فعالیت درون خانه ههای گهرم بها
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 58/1درصد و میانگین وفور مایتها در یک گرم گردوغبار خانگی  2/81±2/11مایت بود .همچنین رابط مستقیمی بین وفور مایتها در یک گرم

موسی سلیمانی احمدی و همکار

آلودگی اماکن مسکونی ب مایت های گرد و غبار

( .)2این بیماریهها نه تنهها هزینه ههای سهنگینی را بهر سیسهتم

برنام ریزی جهت کنترل و پیشگیری از این بندپایان باید بر پایه

اقتصادی ،درمانی و بهداشتی کشورها تحمیل میکنند ،بلک سبب

تشخیص و طبق بندی صهحیح اسهتوار باشهد لهذا ایهن بررسهی

کاهش کیفیت زندگی و غیبت از کار و مدرس نیز میشهوند .به

باهدف آگاهی از تنوع گون های مختلف این نوع مایتها ،تعهداد و

همین دلیل شناخت عوامل ایجادکننده و تشدیدکننده بیماریههای

وسعت پراکندگی آنها در این اماکن انجام شد.

آلرژیک میتواند در تنظیم برنام های پیشگیری از این بیماریهها
از اهمی هت خاصههی برخههوردار باشههد .مایههتهههای موجههود در

مواد و روشها

گردوغبار منزل ب عنوان دومین آلرژن شایع اختالالت آلرژک و

پژوهش حاضر یک نوع مطالع توصیفی-تحلیلی از نوع

شایعترین آلرژن موجود در محیطههای بسهت  ،نقهش مهمهی در

مقطعی است و جامع پژوهشی آن اماکن مسکونی شهرستان

ایجاد بیماریهای آلرژیک دارند ( .)3مایتها بندپایانی هستند که

قشم می باشد .در این مطالع از روش نمون گیری خوش ای

از پوست های بدن انسان و سایر مواد آلی تغذی میکننهد .طیهف

چند مرحل ای استفاده شد و هر محل یا روستا ب عنوان یک

واکنشهای آلرژی ب مایت از آلرژی بینی تا حمالت آسم متغیهر

خوش در نظر گرفت شد .در مرحل اول در خوش شهری 2

است ولی ب طور عمده سبب ایجهاد آسهم ،رینیهت آلرژیهک غیهر

محل و در خوش روستایی  2روستا ب روش تصادفی ساده

فصلی و درمانیت آتوپیک میشود ( .)1مایتهای گردوغبار منزل

انتخاب شدند .در مرحل بعد با استفاده از روش نمون گیری

در سراسر دنیا وجود دارند ولهی بیشهتر از همه در ملحفه هها،

تصادفی سیستماتیک ،در هر خوش  32خانوار براساس شماره

رختخهواب ،قهالی ،مبلمهان و اسهباببهازیههای پارچه ای یافهت

خانوار انتخاب شدند.

مسکونی میتوان زمین را بهرای اقهدامات پیشهگیری و درمهانی

سکونت جمع آوری گردید .نمون ها پس از ثبت درج حرارت،

مناسب فراهم ساخت .در سالهای اخیر در بسیاری از کشورها،

رطوبت و مشخصات محل ب آزمایشگاه منتقل شدند .برای جدا

تغییر سبک زندگی ازجمل استفاده از سیستم گرمهایش مرکهزی

سازی مایت ها از روش جوشاندن استفاده شد .ابتدا وزن

در منازل شرایط مناسبی را برای رشد و تکثیر هیهره هها فهراهم

خالص هر نمون گرد و غبار جمع آوری شده اندازه گیری می

نموده است و جمعیت این بندپایان به صهورت قابهلمالحظه ای

شد .سپس سوسپانسیون حاوی یک میلی گرم گرد و غبار در

افزایشیافت است .کاهش تهوی طبیعهی امهاکن مسهکونی باعه

یک میلی لیتر اسید الکتیک  58درصد تهی می گردید.

افزایش رطوبت در این اماکن میشود و استفاده از فهرش کامهل

سوسپانسیون مذکور تا زمان جوشیدن حرارت داده می شود و

اتاقها (دیوار تا دیوار) با پرز بلند یا فرشین که جهارو کهردن را

سپس در دمای معمولی اتاق سرد می گردید .مایت های معلق بر

مشکلتر میکند و شرایط مناسهبی را بهرای رشهد و تکثیهر ایهن

سطح فوقانی سوسپانسیون در زیر استریومیکروسکوپ با

بندپایان فراهم میکند ( .)1،8با توج ب تأثیر دو فهاکتور محیطهی

استفاده از سوزن حشره شناسی جداسازی می شدند( .)5سپس

دما و رطوبت و فراهم بودن این شرایط در شهرستان قشهم ،به

مایت ها ب صورت جداگان با استفاده سوزن موئی در محیط

نظههر مههیرسههد که مایههتهههای گردوغبههار در امههاکن مسههکونی

 Hoyerمونت و از آنها اسالید میکروسکوپی تهی می شد.

شهرستان قشم دارای وفور باالیی باشد .ازآنجهاییکه هرگونه

اسالید های میکروسکوپی با استفاده از کلید های تشخیصی و

مجل طب پیشگیری ،سال ششم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 1355

http://jpm.hums.ac.ir/

13

] [ Downloaded from jpm.hums.ac.ir on 2022-01-18

انسان هستند ،لذا بها جسهتجوی مایهت در نقها مختلهف امهاکن

انتخابی ،با استفاده از جارو برقی از روی فرش و موکت محل
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میشوند ( .)8مدفوع و زوائد پوستی این بندپایان عامل آلرژی در

نمون های مایت گردوغبار با مراجع ب اماکن مسکونی

موسی سلیمانی احمدی و همکار

آلودگی اماکن مسکونی ب مایت های گرد و غبار

مشاهد مشخصات مرفولوژیک مایت ها شناسایی و در تعیین

درماتوفاگوئیدس فارین  ،درماتوفاگوئیدس سیمپلکس و

هویت می شدند.

درماتوفاگوئیدس سیمبونی (جدول .)1

در این مطالع برای تعیین عوامل مرتبط با آلودگی اماکن

از بین  8گون مایت جمعآوریشده ،درماتوفاگوئیدس

مسکونی ب مایت های گردوغبار ،چک لیستی براساس

پترونیسینوس دارای بیشترین فراوانی بود ب طوریک 13/11

متغیرهای مورد مطالع تهی شد .اطالعات مربو ب وضعیت

درصد نمون های جمعآوریشده متعلق ب اینگون بود (نمودار

اماکن مسکونی از لحاظ ساختار (خشتی -گلی یا آجری و

 .)1همچنین گون پترونیسینوس با انتشار وسیع از تمامی مناطق

رطوبت نسبی ،دما ،پوشش کف(قالی ،موکت،

موردمطالع گزارش گردید و ب ترتیب  31/88و  32/15درصد

سیمانی)،

سرامیک) و ترکم جمعیت(بعد خانوار) با مراجع ب اماکن

مایتهای جمعآوریشده در مناطق شهری و روستایی متعلق ب

مسکونی تکمیل شد .اطالعات افراد مورد مطالع از طریق

اینگون بود .همچنین در این بررسی درماتوفاگوئیدس سیمبونی

مصاحب حضوی جمع آوری و در پرسشنام های مربوط ثبت

با وفور نسبتاً کم ( 1/13درصد) جمعآوری گردید.
در این بررسی بیشترین و کمترین وفور مایت ب ترتیب با

گردید .در این مطالع چک لیست های تکمیل شده ،کد گذاری و
اطالعات مندرج در آنها با استفاده از نرم افزار  SPSSتجزی و

 1/2±2/35و  1/2±2/11مایت در یک گرم گردوغبار از منطق

تحلیل شد.

مرکزی شهر قشم و روستای دبیرستان گزارش گردید .ترکیب
و درصد فراوانی گون های مختلف مایتهای ب تفکیک منطق

یافتهها

نمون گیری در جدول  1نشان دادهشده است.

( 11/18درصد) 818نمف و ( 52/88درصد)  2138مایت بالغ از

( 58/1درصد) آلوده ب یک یا چندگون مایت گردوغبار بودنهد و

اماکن مسکونی جمعآوری گردید .از نظر جنسیت 88/1( ،درصد)

ب ه طههور متوسههط می هزان وفههور مایههتههها در امههاکن مسههکونی

 1828عدد از نمون ها جمعآوریشده ماده و ( 33/3درصد) 511

شهرستان قشم  5/2بود .همچنین میانگین وفور مایتهها در یهک

آنها نر بودند .مایتهای جمعآوریشده براساس صفات

گرم گردوغبار جمعآوریشهده از امهاکن مسهکونی 2/81±2/11

مرفولوژی در پنج گون طبق بندی شدند ک عبارتند از:

تعیین گردید.

درماتوفاگوئیدس پترونیسینوس ،درماتوفاگوئیدس ایوانسی،
جدول  -1فون و فراوانی مایتهای جمعآوریشده از اماکن مسکونی شهرستان قشم
منطقه

نام محله/

جغرافیایی

روستا

شهری

41

D. pteronyssinus

D. evansi

D.farinae

D. simplex

D.simboney

(درصد) تعداد

در یک گرم گردوغبار)

گونه مایت (درصد) تعداد

مرکزی

(181)31/32

(125)31/21

(121)31/11

(12)33/33

(12)33/33

(152)31/88

1/2±2/35

سام و زال

(118)22/11

(52)22/33

(51)28/81

(11)22/31

(5)22/22

(311)22/85

2/5±2/81

الهی

(55)18/15

(52)15/12

(15)11/83

(38)18/81

(1)11/11

(288)/18/55

2/1±2/88

مسجد مال

(188)25/11

(112)21/15

(52)25/28

(81)25/83

(12)33/33

(138)25/18

3/8±2/13

جمع

(821)122

(112)122

(325)122

(218)122

(38)122

(1818)122

3/2±2/81

رمچاه

(112)35/11

(125)13/88

(12)35/13

(15)38/38

(25)35/55

(385)12

3/1±2/85

کاروان

(12)28/38

(82)21/15

(32)11/35

(32)21/21

(22)21/15

(218)23/15

1/5±2/12

کوش

(88)15/12

(15)15/38

(11)23/51

(25)21/21

(12)18/81

(155)22/13

1/8±2/21

دیرستان

(11)18/15

(32)12/52

(38)15/81

(21)15/15

(12)18/81

(115)18/25

1/2±2/11
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روستایی

جمع کل

میانگین وفور مایت (تعداد مایت
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در این مطالع درمجموع  2581مایت گردوغبار شامل

همچنین نتایج جدول  1نشان میدههد  311منهزل مسهکونی

آلودگی اماکن مسکونی ب مایت های گرد و غبار
جمع
جمع کل

موسی سلیمانی احمدی و همکار

(251)122

(215)122

(151)122

(132)122

(12)122

(522)122

2±2/11

(525)33/22

(882)21/11

(812)21/28

(315)11/11

(125)1/11

(2138)122

2/81±2/11

نتایج نمودار  2این مطالع نشان داد ک  52درصد منازل در

پوشش کف اماکن مسکونی و وفهور مایهتهها وجهود دارد

مناطق شهری قشم آلوده ب یهک یها چندگونه مایهت گردوغبهار

ب طوری بیشهترین میهزان وفهور مایهت بها  12 ±1/11از امهاکن

بودند و ب طور متوسط میزان وفور مایتها در اماکن مسهکونی

مسکونی با پوشش فرش -قالی و کمترین میزان وفور مایهت بها

شهر قشم  11/3بود .همچنین میانگین وفور مایتها در یک گهرم

 2/8±2/21از امههاکن مسههکونی بهها پوشههش سههرامیک -پارکههت

گردوغبار جمعآوریشده از اماکن مسکونی شههری 3/2±2/81

گزارش گردید ( .) P-Value2=/211همچنین براساس نتهایج ایهن

تعیین گردید .در مناطق روستایی  52/5درصد منازل ،آلهوده به

جدول رابط مستقیمی بین میزان آلودگی اماکن مسکونی و تعداد

یک یا چندگون مایت گردوغبار بودند و ب طهور متوسهط میهزان

اعضای خانواده مشاهده شد ب طوریک بیشترین میهزان وفهور

وفور مایتها در اماکن مسهکونی روسهتایی  8/1بهود .همچنهین

مایههتههها در یههک گههرم گردوغبههار خههانگی بهها  5/2±2/81در

میانگین وفور مایتها در یک گرم گردوغبار جمهعآوریشهده از

خانوادهههای بها جمعیهت بهیش از  1-12نفهر و کمتهرین میهزان

اماکن مسکونی  2±2/11تعیین گردید.

آلودگی با  2/3±2/11در خانوادههای  1-2نفهره تعیهین گردیهد و

براساس نتایج نمودار  3این مطالعه رابطه مسهتقیمی بهین

این تفاوت ازلحاظ آماری معنیدار بود (.) P-Value=2/215

وفور مایتها در یک گرم گردوغبار خانگی و دمای داخل امهاکن
مسکونی مشاهده گردید ب طوریک بیشهترین میهزان وفهور بها
 1/2±2/35مایت در دمای  32درج سانتیگراد از محل مرکهزی
شهر قشم و کمترین میزان وفور با  1/2±2/11مایت در دمای 21
] [ Downloaded from jpm.hums.ac.ir on 2022-01-18

درج سانتیگراد از روستای دیرسهتان گهزارش گردیهد و ایهن
تفاوت ازلحاظ آماری معنیدار بود ( .)P-Value=2/222همچنهین
نتایج نمودار  1این مطالع نشان داد ک با افزایش رطوبت نسهبی
داخل اماکن مسکونی میزان وفور مایتها ب صورت معنهیداری
افزایش مییابد به طهوریکه بیشهترین میهزان وفهور مایهت بها
 1/2±2/35در رطوبت  88درصد از محل مرکزی شههر قشهم و
کمترین میزان وفور مایت با  1/2±2/11در رطوبت  38درصد از
روستای دیرستان گزارش گردید (.)P-Value =2/215
بررسی وضعیت پوشش کف اماکن مسکونی موردمطالعه
در جدول  2نشان داد ک کف  212منزل ( 85/3درصد) بهافرش-
قالی 58 ،منزل ( 23/8درصد) با فرشین  -روفرشهی و  88منهزل

نتایج این مطالع نشان داد ک ارتبا معنیداری بین جنس
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( 15/1درصد) با سرامیک  -پارکت پوشیده شهده بهود .همچنهین

نمودار  -1درصد و ترکیب گونهای مایتهای جمعآوریشده از شهرستان

موسی سلیمانی احمدی و همکار

آلودگی اماکن مسکونی ب مایت های گرد و غبار

جدول  -2مقایسه میانگین وفور مایتها در یک گرم گردوغبار جمعآوریشده
از اماکن مسکونی شهرستان قشم
میانگین وفور مایت
(تعداد مایت در یک

متغیر

گرم گردوغبار)

بعد خانوار

نمودار  -2میزان آلودگی اماکن مسکونی شهرستان قشم به مایت های گرد و
غبار

تعداد

1-2

2/3±2/11

(11)12/3

3-1

1/5±2/58

(181)11/1

8-8

8/8±2/83

(118)31/5

1-12

5/2±2/81

(12)11/1

12±1/11

(212)85/3

2±2/18

(58)23/8

2/8±2/21

(88)15/1

فرش -قالی
پوشش کف

(درصد)

فرشین -
روفرشی
سرامیک -پارکت

ساختار

بلوک سیمانی

اماکن

بتون آرم

مسکونی

(آجری)

8/3±2/25

(181)12/5

1/5±2/18

(228)81/2

P-Value

2/215

2/211

2/113

بحث و نتیجهگیری
در  32سال گذشت مایتهای گردوغبار ب عنوان مهمترین
آلرژیهای تنفسی در اماکن مسکونی شناخت شدهاند .براساس
نتایج مطالعات متعددی ک در دنیا انجامشده ،مایتهای

نمودار  -3مقایسه درجه حرارت و میزان آلودگی اماکن مسکونی شهرستان

درماتوفاگوئیدس میکروسراز و ایوروگلیفوس مائینی ب عنوان
عوامل اصلی حساسیتهای تنفسی ،آسم ،آبریزش بینی و اگزما

قشم به مایتهای گردوغبار

در اماکن مسکونی شناخت شدهاند (.)5
در این مطالع

پنج گون

مایت درماتوفاگوئیدس

پترونیسینوس ،درماتوفاگوئیدس ایوانسی ،درماتوفاگوئیدس
فارین  ،درماتوفاگوئیدس سیمپلکس و درماتوفاگوئیدس سیمبونی
از اماکن مسکونی شهرستان قشم جمعآوری و گزارش گردید.
مایت درماتوفاگوئیدس پترونیسینوس با فراوانی  33/11درصد
ب عنوان گون غالب شناخت شد .همچنین اینگون با انتشار وسیع

] [ Downloaded from jpm.hums.ac.ir on 2022-01-18

درماتوفاگوئیدس پترونیسینوس ،درماتوفاگوئیدس فارین ،

از تمامی مناطق موردمطالع گزارش گردید و ب ترتیب  31/88و
نمودار  -4مقایسه رطوبت نسبی داخل منازل و میزان آلودگی اماکن مسکونی
شهرستان قشم به مایتهای گردوغبار

41

روستایی متعلق ب این مایت بود .در اولین مطالع ای ک در ایران
مجل طب پیشگیری ،سال ششم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 1355

http://jpm.hums.ac.ir/

] [ DOI: 10.29252/jpm.6.2.2

 32/15درصد مایتهای جمعآوریشده در مناطق شهری و

موسی سلیمانی احمدی و همکار

آلودگی اماکن مسکونی ب مایت های گرد و غبار

در خصوص فون و فراوانی مایتها در مناطقی از استانهای

درصد مایتهای جمعآوریشده متعلق ب گون پترونیسینوس

گیالن و مازندران و شهرهای تهران ،شاهرود و خرمآباد انجام

بود (.)11

شد ،مایت درماتوفاگوئیدس پترونیسینوس ب عنوان گون غالب

براساس نتایج مطالع ای ک در فلسطین اشغالی انجام شد

گزارش گردید ب طوریک  52درصد نمون های گردوغبار

مایت درماتوفاگوئیدس پترونیسینوس با فراوانی  58/1درصد

جمعآوریشده از اماکن مسکونی آلوده ب این مایت بودند.

ب عنوان گون غالب از اماکن مسکونی گزارش گردید ( .)5همچنین

همچنین حدود  51درصد مایتهای خانواده پیروگلیفیده و 82

نتایج مطالع انجامشده در خصوص وضعیت انتشار مایتهای

درصد کل مایتهای جمعآوریشده متعلق ب اینگون بود (.)12

گردوغبار خانگی در اماکن مسکونی تایوان حاکی از وفور باالی

در مطالع مشابهی ک در مورد وضعیت انتشار مایتهای

گون پترونیسنوس در نمون های گردوغبار جمعآوریشده از

گردوغبار در  8شهر استان گیالن انجام شد ،گون پترونیسینوس

منازل بود ب طوریک

حدود  11درصد مایتهای

با فراوانی  52/18درصد ب عنوان گون غالب شناسایی شد (.)11

جمعآوریشده متعلق ب اینگون بود ( .)8همچنین براساس نتایج

همچنین نتایج مطالع انجامشده در شهر ساری نیز حاکی از

مطالعات متعددی ک در انگلستان و برزیل انجام شد میزان وفور

وفور باالی گون پترونسینوس در اماکن مسکونی بود.

درماتوفاگوئیدس پترونسینوس در این کشورها بین 11-58

ب طوریک این نوع مایت با فراوانی  55/18درصد ب عنوان گون

درصد گزارش گردید (.)15

غالب گزارش گردید ( .)12در مطالع دیگری ک در خصوص

وفور باالی مایتهای درماتوفاگوئیدس پترونیسینوس در

مایتهای گردوغبار انجام شد ،بیش از  58درصد مایتهای

بودن دوره زندگی و سازشپذیری این نوع مایت نسبت شرایط

جمعآوریشده از این اماکن متعلق ب گون پترونیسنوس بود

متغیر محیطی مانند دما و رطوبت در مقایس با سایر گون های

( .)13همچنین نتایج مطالع مشابهی ک در اماکن مسکونی شهر

مایت میباشد.

در نمون های گردوغبار جمعآوریشده از اماکن مسکونی این

در منازل مسکونی شهرستان قشم  21/5درصد گزارش گردید

شهر میباشد ب طوریک در این مطالع  83/1از مایتهای

و اینگون ازنظر فراوانی در رتب دوم قرار داشت .در مطالع

جمعآوریشده متعلق با اینگون بود ( .)11نتایج مطالع ای ک

انجامشده در سالهای اخیر در شهر بندرعباس فراوانی اینگون

اخیراً در خصوص وضعیت آلودگی مهدکودکهای شهر

در مهدکودکهای این شهر  23/15درصد گزارش گردید (.)18

بندرعباس ب مایتهای گردوغبار انجام شد حاکی از وفور باالی

نتایج سایر مطالعات انجامشده در ایران نیز حاکی از وفور نسبتاً

گون پترونسینوس بود ب طوری این مایت با فراوانی 32/28

کم این نوع مایت در اماکن مسکونی میباشد ب طوریک در

درصد ب عنوان گون غالب از تمامی مهدکودکهای گزارش

مطالع انجامشده در استان گیالن اینگون با فراوانی 2/11

گردید ( .)18نتایج مطالع کموی و همکاران در فرانس نیز بیانگر

درصد ،از منازل مسکونی شهر ماسال جمعآوری گردید (.)11

وفور باالی مایت درماتوفاگوئیدس پترونیسینوس در منازل

نتایج مطالع ای ک در بخشهای وسیعی از ایران شامل شهرهای

مسکونی بود ( .)18همچنین نتایج مطالع ای ک در اماکن

ساری ،بندر انزلی ،تهران ،شاهرود و خرمآباد انجام شد نیز

مسکونی ایالت ویرجینیای امریکا انجام شد ،نشان داد حدود 12

حاکی فراوانی کم 2/2درصد اینگون در اماکن انسانی بود (.)12

مجل طب پیشگیری ،سال ششم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 1355

http://jpm.hums.ac.ir/

11

] [ DOI: 10.29252/jpm.6.2.2

بندرعباس انجام شد بیانگر وفور قابلتوج گون پترونیسنوس

در این مطالع میزان وفور گون درماتوفاگوئیدس ایوانسی

] [ Downloaded from jpm.hums.ac.ir on 2022-01-18

وضعیت آلودگی مسافرخان ها و هتلهای شهر بندرعباس ب

اماکن مسکونی در ایران و سایر کشورها ،احتماالً ب دلیل کوتاه

موسی سلیمانی احمدی و همکار

آلودگی اماکن مسکونی ب مایت های گرد و غبار

همچنین در مطالع ای ک در سالهای اخیر در شهر بندرعباس

جمعآوریشده از منازل متعلق ب مایت درماتوفاگوئیدس فارین

انجام شد 1/1 ،درصد مایت جمعآوریشده از منازل مسکونی

بود ()8
در بررسیهای انجامشده در آمریکا ،ترکی و سنگاپور

متعلق ب گون ایوانسی بود (.)11
انتشار و فراوانی درماتوفاگوئیدس ایوانسی بستگی زیادی

مشخص گردید ک گون فارین علیرغم وفور نسبتاً کم در

ب شرایط اکولوژیکی دارد و اینگون تاکنون از اماکن مسکونی

مقایس با گون پترونسینوس ،نقش مهمی در بروز عالئم آلرژی

در کشورهای روسی  ،لهستان ،بلغارستان ،غنا ،امریکا ،هلند و

در افراد حساس دارد ( .)22،15اینگون دارای انتشار نسبتاً

انگلیس گزارششده است ( .)1اینگون عمدتاً از مرغداریها

وسیعی میباشد و از آمریکا ،ژاپن ،کشورهای اروپایی ،آمریکای

گزارش میشود و وفور نسبتاً باالی این مایت در اماکن مسکونی

التین و استرالیا گزارششده است (.)21

قشم احتماالً ب دلیل پرورش و نگهداری مرغ خانگی در منازل
این شهرستان میباشد.

از

آنجایی

س

گون

درماتوفاگوئیدس

فارین ،

درماتوفاگوئیدس پترونیسینوس و درماتوفاگوئیدس ایوانسی

براساس نتایج این مطالع درماتوفاگوئیدس فارین با انتشار

عمدتاً از مواد دفعی و شاخی پوست تغذی میکنند .بنابراین

زیاد از اماکن مسکونی روستایی و شهری قشم جمعآوری

اینگون معموالً در گردوغبار منازل مسکونی یافت میشوند و

گردید و ازنظر فراوانی در رتب سوم قرار داشت ب طوریک

میزان وفور و تراکم جمعیت آنها ب شرایط فیزیکی اماکن

 21/22درصد از مایتهای جمعآوریشده متعلق ب اینگون بود.

مسکونی مانند وضعیت تهوی  ،متوسط درج حرارت ،رطوبت

نتایج مطالعات انجامشده در سالهای اخیر در شهر بندرعباس

نسبی و سبک زندگی افراد دارد ( .)21همچنین موقعیت جغرافیایی

نشان داد ک فراوانی اینگون در هتلها و اماکن مسکونی این

و شرایط آب و هوایی منطق نقش بسزایی در انتشار و فراوانی

شهر ب ترتیب  11/8و  32/5درصد میباشد ( .)13همچنین

این بندپایان دارد.

بندرعباس فراوانی اینگون  11/18درصد گزارش گردید (.)18

اماکن مسکونی میزان وفور مایتها ب صورت معنیداری افزایش

این مایت با وفور نسبتاً کم از شهر ساری گزارش گردید

مییابد ب طوریک بیشترین و کمترین میزان وفور با 1/2±2/ 35

ب طوریک  1/8درصد مایتهای جمعآوریشده از اماکن

و  1/2±2/11مایت ب ترتیب در رطوبت  88و  38درصد گزارش

مسکونی این شهر متعلق گون فارین بود ( .)12در مطالع

گردید .همچنین براساس نتایج این مطالع رابط مستقیمی بین

مشابهی ک

در فلسطین اشغالی انجام شد ،مایت

وفور مایتها در یک گرم گردوغبار خانگی و دمای داخل اماکن

درماتوفاگوئیدس فارین با فراوانی  11/3درصد ب عنوان گون

مسکونی مشاهده گردید ب طوریک بیشترین و کمترین میزان

غالب از اماکن مسکونی گزارش گردید (.)5

وفور با  1/2±2/35و  1/2±2/11مایت ب ترتیب در دمای  32و

فارین ب عنوان گون غالب با فراوانی با  81/5درصد از اماکن

خصوص فراوانی و وضعیت انتشار مایتها در اماکن مسکونی

مسکونی گزارش گردید ( .)15براساس نتایج مطالع انجامشده

شهر بندرعباس انجام شد ،بین میزان وفور مایتها و دمای داخل

در خصوص وضعیت انتشار مایتهای گردوغبار خانگی در

منازل رابط معنیداری وجود داشت ب طوریک بیشترین وفور

اماکن مسکونی تایوان ،حدود  13درصد مایتهای

با  18مایت در یک گرم گردوغبار در رطوبت  81درصد و

41

مجل طب پیشگیری ،سال ششم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 1355

http://jpm.hums.ac.ir/

] [ DOI: 10.29252/jpm.6.2.2

در مطالع دیگری ک در لهستان انجام شد ،درماتوفاگوئیدس

 21درج سانتیگراد گزارش گردید .در مطالع مشابهی ک در

] [ Downloaded from jpm.hums.ac.ir on 2022-01-18

براساس نتایج مطالع انجامشده در مهدکودکهای شهر

نتایج این مطالع نشان داد ک با افزایش رطوبت نسبی داخل

موسی سلیمانی احمدی و همکار

آلودگی اماکن مسکونی ب مایت های گرد و غبار

کمترین وفور بار  2/1مایت در یک گرم گردوغبار خانگی در

گزارش گردید .در این مطالع همچنین بیشترین میزان آلودگی با

رطوبت  11/8درصد گزارش گردید .همچنین در این مطالع

فراوانی  5/2±2/81مایت در یک گرم گردوغبار ،در خانوادههای

میانگین وفور مایتها در منازل با افزایش دما از  8تا  38درج

 1-12نفره و کمترین میزان آلودگی با فراوانی  2/3±2/11مایت

سانتیگراد افزایش مییافت و در دمای باالتر از  38درج وفور

در یک گرم گردوغبار ،در خانوادههای  1-2نفره تعیین گردید .در

ب شدت کاهش مییافت .ب طوریک بیشترین میزان وفور با 18

مطالع مشابهی ک در شهر بندرعباس انجام شد  55درصد

مایت در دمای  31درج و کمترین میزان وفور با  2/1مایت در

اماکن مسکونی شهر بندرعباس آلوده ب مایت بودند و میزان

دمای  25درج گزارش گردید ( .)11در مطالع ای ک در

وفور مایتها در یک گرم گردوغبار خانگی  5مایت بود .در این

خصوص فون و فراوانی مایتها در مناطقی از استانهای گیالن

مطالع میزان آلودگی منازل مسکونی در مناطق شرقی و غربی

و مازندران انجام شد ،میانگین وفور مایتهای درماتوفاگوئیدس

شهر متفاوت بود ک این امر احتماالً ب دلیل تفاوت وضعیت

پترونیسینوس و درماتوفاگوئیدس فارین در یکصد گرم

اقتصادی و سبک زندگی مردم بود .درصورتیک مردم

گردوغبار خانگی ب ترتیب  151/1و  12/8مایت گزارش گردید.

ب صورت منظم قالی ،فرش و کف منازل را با جاروبرقی تمیز

در این مناطق میانگین سالیان درج حرارت و رطوبت نسبی هوا

نکنند یا اینک رختخوابها ب صورت منظم و هفتگی نشویند وفور

ب ترتیب  11درج سانتیگراد و  18درصد میباشد (.)12

مایتها در منازل باال میرود .همچنین هرچ مدتزمان استفاده

مایتهای گردوغبار خانگی در اماکن مسکونی تایوان انجام شد،

داخل اماکن مسکونی و نهایتاً باع افزایش وفور مایتها در

بیشتری وفور مایتها در دمای  28درج سانتیگراد و رطوبت

منازل میشود ( .)11در مطالع دیگری ک در فلسطین اشغالی

 18درصد و کمترین وفور مایتها در دمای  32درج و رطوبت

انجام شد ،بیشترین و کمترین تعداد مایت ب میزان  31و 25/3

 85درصد گزارش گردید ( .)11در مطالع دیگری ک در فلسطین

درصد ب ترتیب از روی قالی و سرامیک کف اماکن مسکونی

اشغالی انجام شد ،وفور مایتهای گردوغبار ارتبا مستقیمی با

جمعآوری شد ( .)5همچنین نتایج مطالعات انجامشده در

درج حرارت و رطوبت نسبی داخل منازل داشت ب طوریک با

کشورهای استرالیا ،هلند ،سنگاپور نشان داد ک وفور مایتهای

افزایش رطوبت نسبی و درج حرارت وفور مایتها افزایش

گردوغبار در منازلی ک کف آنها با قالی یا فرش پشمی پوشیده

مییافت و ب ترتیب کمترین وفور ب میزان  282مایت در یک

شده بود بیشتر اماکن مسکونی با کفپوشهای موزاییکی یا

گرم گردوغبار در رطوبت کمتر از  32درصد و دمای بیش از 32

سرامیکی بود ( .)22در این مطالع علل اصلی وفور باالی مایتها

درج سانتیگراد بود و بیشترین وفور ب میزان 1222-2222

در فرش و قالی ،وجود مقدار زیادی ذرات مواد غذایی ،باکتریها

مایت در یک گرم گردوغبار در رطوبت نسبی بیش از  18درصد

و قارچها در بین تاروپود قالی و فراهم بودن شرایط مناسب

و دمای  32-32درج سانتیگراد گزارش گردید (.)5

برای تکثیر مایتها ذکرشده است (.)22

 12 ±1/11مایت در یک گرم گر و غبار از منازل مسکونی با

بلند شرایط مناسبی برای تکثیر و فراوانی مایتهای گردوغبار

پوشش فرش -قالی و کمترین میزان آلودگی با فراوانی با

خانگی فراهم نموده است ( .)12طبق آمار کلینیک آلرژی تهران ب

 2/8±2/21مایت از اماکن مسکونی با پوشش سرامیک -پارکت

ترتیب  18و  11درصد از بیماران آسمی مراجع کننده از سراسر
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آلودگی اماکن مسکونی ب مایت های گرد و غبار

کشور ب این مرکز نسبت ب مایتهای درماتوفاگوئیدس فارین و

درماتوفاگوئیدس ایوانسی در اماکن مسکونی قشم و اهمیت این

درماتوفاگوئیدس پترونیسینوس واکنش مثبت نشان دادند ک این

نوع مایتها در بروز بیماریهای آلرژیک و آسم ،نیازمند ارتقاء

درصدها در استانهای گیهالن ،مازندران و اصفهان ب ترتیب

سطح آگاهی مردم در خصوص رعایت بهداشت محیط و

 38 ،38و  15درصد گزارش گردید ( .)23همچنین نتایج مطالع ای

پیشگیری از آلودگی منازل مسکونی ب این نوع بندپایان میباشد

ک اخیراً در شهر اهواز انجام شد ،نشان داد ک مایتها علت

ک میتواند نقش مؤثری در سالمت ساکنین این شهرستان ایفاء

اصلی حساسیتهای تنفسی در اماکن مسکونی میباشند،

نماید.

ب طوریک نتایج تست پوسی حاکی از حساسیت  13درصد

تشکر و قدردانی

بیماران نسبت ب این بندپایان میباشد (.)21
ب نظر میرسد وضعیت آب و هوایی شهرستان قشم با

نویسندگان مقال بر خود الزم میدانند از ریاست مرکز

توج ب موقعیت جغرافیایی این شهرستان ،شرایط مناسبی را

بهداشت شهرستان قشم ،واحد بیماریهای شهرستان قشم و

برای تکثیر و افزایش جمعیت مایتهای گردوغبار در این

خانم سیده رحیم حسینی و سایر همکارانی ک در انجام این

شهرستان فراهم نموده است .وفور باال و قابلتوج س مایت

مطالع مشارکت داشتند ،کمال تشکر و امتنان رادارند.

درماتوفاگوئیدس فارین  ،درماتوفاگوئیدس پترونیسینوس و
نویسندگان مقال بر خود الزم میدانند از ریاست مرکز

سهم نویسندگان

بهداشت شهرستان قشم ،واحد بیماریهای شهرستان قشم و

موسی سلیمانی احمدی (نویسنده اول و مسئول) طراحی

خانم سیده رحیم حسینی و سایر همکارانی ک در انجام این

مطالع و نگارش مقال  ،تشخیص نمون ها ،بررسی و تائید نسخ

مطالع مشارکت داشتند ،کمال تشکر و امتنان رادارند.

اصلی مقال گردآوری دادهها  12درصد ،عبدالحسین مدنی
اصلی مقال  32درصد.

تأییدیه اخالقی
این مقال برگرفت از طرح تحقیقاتی مصوب جلس شورای

حمایت مالی

پژوهشی  1358و جلس کمیت اخالق دانشگاه علوم پزشکی
هرمزگان با کد اخالق  HUMS.REC.1396.28است.

این مقال با حمایت مالی معاونت تحقیقات دانشگاه علوم
پزشکی هرمزگان انجام شده است.
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Introduction: House dust mites have been shown to be strongly associated with allergic respiratory diseases such as,
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bronchial asthma and rhinitis. The aim of this study was to determine environmental factors associated with house dust mites in
residential buildings of Qeshm County.
Methods: In this descriptive analytical study, dust mite samples were collected from carpets and floors of homes using a
vacuum cleaner and transferred to the laboratory. The samples were boiled and cleared in 85% lactic acid. Specimens were
individually mounted on a microscope slide and identified to species by identification keys. Data were analyzed by SPSS
software and chi-square test.
Results: A total of 2951 house dust mites were collected. The collected mites were Dermatophagoides pteronyssinus
(33.17%), D. evansi (27.9%), D. farinae (21.02%), D. simplex (14.29%), and D. Siboney (4.43%). The most prevalent mite
species was Dermatophagoide petronysinus and collected from all studied areas. In this study, 86.4% of the residential places
were contaminated with house dust mites and the mean density of mites in per gram of dust was 2.61± 0.47 mites. In addition, a
significant relationship was found between the mean density of mites in per gram of dust and the temperature of the residential
places, relative humidity in residential areas, the floor coverings, and the family size (P<0.05).
Conclusion: This study revealed that house dust mites in Qeshm city have high diversity and distribution. Since these mite
species are incriminated as the cause of respiratory, asthma, and allergic diseases, a comprehensive program in health education
should be implemented, to increase the public awareness and prevent the contamination of residential places by house dust
mites.
Key words: Hose dust mites, Environmental Parameters, Residential Houses, Qeshm
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