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Determination of Bacterial Contamination of Flies (Musca 
Domestica) in Different Environments at Joybar City

 

ABSTRACT

Background and Aim: House flies are able to transmit pathogenic organisms 
from infected materials to human. The role of the flies in the transmission 
of many diseases has been demonstrated. This study was conducted to 
determine the bacterial contamination of M.domestica flies in various sources 
of Joybar city.
Materials and Methods: A total of 384 household flies were collected from 
five sources including urban and rural solid wastes, hospital campus, coastal 
areas and slaughterhouses. Samples were transferred to the microbiology 
laboratory of the school of public health in some sterilized glass containers, 
and standard tests were carried out to isolate and identify bacterial species.
Results: Escherichia coli was the dominant species in the samples. From all of 
the samples, 46% E.coli, 19% Staphylococcus aureus, 9.98% Staphylococcus 
epidermidis and 16.66% Enterobacter Aerogenus were isolated.
Conclusion: The results of this study confirmed that the presence of these 
insects in the public places and different parts of the environment is regarded 
as a disturbing agent, and vector of pathogens. Since public spaces should not 
be a source of contamination,  the implementation of the sanitation programs 
and control of these insects seems to be so necessary to create a safe and 
healthy environment.
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تعيين آلودگى باكتريايى مگس خانگى در محيط هاى مختلف شهرستان جويبار
 
 

چكيد     ه

زمينه و هدف: مگس خانگى قادر به انتقال ارگانيسم هاى بيمارى زا از مواد آلوده به انسان هستند. نقش 
مگس در انتقال بسيارى از بيمارى ها به اثبات رسيده است. مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان آلودگى 

باكتريايى مگس هاى خانگى موسكا دومستيكا در منابع مختلف شهرستان جويبار انجام شد.
و  ساحلى  مناطق  بيمارستانى،  محوطه  روستايى،  و  شهرى  زباله هاى  شامل  منبع   5 از  روش ها:  و  مواد 
كشتارگاه ها در مجموع 384 عدد مگس خانگى جمع آورى گرديد. نمونه ها پس از انتقال به داخل ظروف 
شيشه اى استريل، به آزمايشگاه ميكروبيولوژى دانشكده بهداشت منتقل  شده و آزمايشات استاندارد، جهت 

جداسازى و شناسايى گونه هاى باكتريايى انجام شد.
يافته ها: اشرشياكلى گونه غالب در نمونه ها بود. از كل نمونه هاى مناطق 46٪ آلوده به ايكالى، 19٪ آلوده 
به استافيلوكوكوس اورئوس، 9/98٪ نمونه ها آلوده به استافيلو كوكوس اپيدرميديس و 16/66٪ نمونه ها 

آلوده به انتروباكتر آئروژنز بودند.
نتيجه گيرى: نتايج اين مطالعه، وجود اين حشرات در مراكز عمومى را به عنوان عامل مزاحم و ناقل عوامل 
بيمارى زا تأييد مى نمايد. با توجه به اينكه مكان هاى عمومى و بخش هاى مختلف محيط، نبايد محل ايجاد 
و انتشار عفونت و آلودگى باشند، لذا بهسازى و انجام اقدامات مهندسى بهداشت و كنترل اين حشرات به 

منظور تأمين اهداف اساسى سالمت و ايجاد محيطى سالم و بى خطر، ضرورى به نظر مى رسد.

كليد واژه ها: آلودگى باكتريايى، بهسازى، جويبار، مگس خانگى
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مقدمه
مگس خانگى، پيوسته در كنار انسان و در تماس با مواد غذايى 
و زباله هاى انسانى است (1، 2). به اين ترتيب مگس هاى خانگى 
بيمارى زا  ارگانيسم هاى  انتقال  به  قادر  مختلف،  محيط هاى  در 
بيمارى ها  انتقال  در  مگس  نقش  هستند.  انسان  به  آلوده  مواد  از 
منفى  گرم  ارگانيسم هاى  با  مرتبط  روده اى  بيمارى هاى  مخصوصًا 
مانند شيگلوز، سالمونلوز، كامپيلوباكتر و ... به اثبات رسيده است 
(3-5). همچنين سبب انتقال انواع باكترى هاى گرم مثبت مانند 
مگس  واقع،  در  مى شوند (6).  استرپتوكوك ها  و  استافيلوكوك ها 
به خوبى براى برداشت پاتوژن ها از محيط ها و منابع مختلف سازگار 
شده است. خرطوم مگس با طيف گسترده اى از موهاى ريز به راحتى 
در معرض آلودگى قرار دارد. عالوه بر اين، هر يك از پاهاى مگس 
پتانسيل  به  مى كندكه  ترشح  را  چسبناك  مواد  مودار،  ساختار  با 
تعداد  كه  نيست  شگفت آور  بنابراين  مى افزايد.  پاتوژن ها  انتقال 
باكترى هاى 106×6 در سطح بيرونى يك مگس باشد و بيش از 
100 گونه از موجودات بيمارى زا از دستگاه گوارش مگس جدا شود 
گوارش  دستگاه  و  بدن  سطح  در  موجود  پاتوژن  باكترى هاى   .(7)

مگس هاى خانگى براى زمان زيادى باقى مى مانند.
مگس مى تواند مواد غذايى مايع را ببلعد و معموالً مواد خوراكى 
تسهيل  جهت  جامد  مواد  تا  مى كند  قى  را  شده اند  معده  وارد  كه 
هضم، رقيق شود. عالوه بر اين، قطره هاى مدفوع ممكن است در 
طى فرآيند تغذيه ذخيره شود. مطالعه ولف نشان داد كه همبستگى 
بين مگس هاى خانگى و تب روده اى وجود دارد و مگس ها حامل 
اين  و  هستند    A تيپ  تيفى  پارا  سالمونال  و  تيفى  سالمونال 
ميكروارگانيسم ها براى مدت طوالنى در بدن مگس ها زنده مى مانند 
(8 ). گروبل و همكاران اعالم كردند كه مگس هاى خانگى احتماالً 
مى توانند به عنوان ناقل هليكوباكترپيلورى در صورت حمل باكترى 
در غذاى آلوده به انسان عمل كنند. عفونت هليكوباكترپيلورى١   
و  است  انسان  مزمن  باكتريايى  عفونت هاى  عادى ترين  از  يكى 

بيشترين جمعيت جهان را تحت تأثير قرار مى دهد (9).

1.  H. pylori

مطالعه اسرى و همكاران و كوهن و همكاران نشان داد كه بين 
معنى دارى  ارتباط  شيگلوزيس  شيوع  و  اسهال  و  مگس  جمعيت 
وجود دارد (10، 11). امرسون و همكاران نيز نشان دادند كه كنترل 
مگس مى تواند تراخم و اسهال را در ميان كودكان در گامبيا كاهش 
دهد (12). پرس و ماريوتى نيز اظهار داشتند كه تراخم از طريق 
تماس فردبه فرد است و به نظر مى رسد كه مگس مسيرهاى اصلى 
از  مگس ها  كنترل  جهت  امروزه  مى دهد (13).  تشكيل  را  انتقال 
روش هاى مختلفى چون بهسازى محيط (از جمله نصب تورى روى 
درب و پنجره، جمع آورى و دفن بهداشتى زباله، استفاده از نوار هاى 
آغشته به سم، سمپاشى ابقايى و فضايى و غيره) استفاده مى گردد 

كه بهترين روش جمع آورى و دفن بهداشتى زباله مى باشد (14).
با توجه به اهميت مگس خانگى به عنوان يك ناقل مكانيكى 
در گسترش بيمارى ها، مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان آلودگى 
شهرستان  مختلف  محيط هاى  در  خانگى٢   مگس هاى  باكتريايى 

جويبار انجام شد.

روش كار
خانگى  مگس هاى  آلودگى  تعيين  جهت  توصيفى  مطالعه  اين 
شهرستان جويبار در سال 1397 در فصول مختلف انجام گرفت. 
از 5 منبع شامل زباله هاى شهرى و روستايى، محوطه بيمارستانى، 
گرديد  انتخاب  ايستگاه  تعداد 10  كشتارگاه ها،  و  ساحلى  مناطق 
(شكل 1). در جمع آوري مگس ها تنها بالغين صيد شده و جهت 
صيد از توري حشره شناسي استفاده شد. نمونه برداري 2 بار در ماه و 
به تعداد يك بار در هر منطقه مورد مطالعه انجام گرفت. طبق برنامه 
زمان بندي (جدول گانت)، نمونه برداري مستمر حداقل در طول يك 
سال انجام شد. در مجموع 384 عدد مگس خانگى جهت بررسى 
شيشه اى  ظروف  داخل  به  انتقال  از  پس  و  جمع آورى  ميكروبى 

استريل، به آزمايشگاه ميكروب دانشكده بهداشت منتقل شدند.
در ابتدا، مگس ها با استفاده از استريو ميكروسكوپ و با توجه 

2.  M.domestica
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شيار  بال،  آنتن،  خصوصيات  جمله  از  مورفولوژى  ويژگى هاى  به 
سطح  سپس  شدند.  هويت  تعيين  بدن  سطح  موهاى  و  پيشانى 
خارجى بدن آن ها با سرم فيزيولوژى استريل شستشو داده  شد و بعد 
با سوزن حشره شناسى تشريح گرديدند و دستگاه گوارش آن ها به 
داخل سرم فيزيولوژى انتقال يافت، اما قبل از جداسازى روده، جهت 
جلوگيري از اختالط باكترى هاى داخلي و خارجي بدن، هركدام از 
مگس ها در محلول هايژن ضدعفوني و در سرم استريل شستشو 
داده شدند. سپس روده آن ها از دهان تا مخرج جداسازي شده، پس 
شستشوى  از  حاصل  محلول  هم  روده،  كردن  خرد  و  شستشو  از 
سطح خارجى و هم سرم فيزيولوژى حاوى دستگاه گوارش حشرات 
به مدت 5 دقيقه با 2000 دور در دقيقه سانتريفوژ گرديد و رسوب 
باكتريال  مطالعات  به منظور  گرفت.  قرار  بررسى  مورد  حاصل 
آگار٢،  بلو  متيلن  ائوزين  براث١،  نوترينت  كشت  محيط هاى  از 
بالدآگار٣، نوترينت آگار۴ و مانيتول سالت آگار تهيه شده از شركت 
مرك آلمان استفاده شد. محيط هاى كشت مطابق دستورالعمل درج 
شده بر روى آنها و با روش استاندارد ساخته و در يخچال نگهدارى 
شدند. پس از انجام كشت نمونه ها به مدت 24 ساعت در دماى 37 
درجه سانتى گراد در انكوباتور قرار گرفت. بر روى كلنى ها پس از 

1.  Nutrient Broth
2.  EMB Agar
3.  Blood Agar
4.  Nutrient Agar

رنگ آميزى و بررسى ميكروسكوپى تست هاي تشخيصي استاندارد 
پرسكوئر۶،  وگس  اوره۵،  سيترات،  سيمون  اليزين،  مانيتول،  مانند 
متيل رد٧، تريپل شوگر آيرون آگار٨، دى اناز٩ و غيره انجام گرفت 

 .(15)

يافته ها
در بررسى حاضر از كل نمونه هاى مناطق، 46٪ نمونه ها آلوده به 
ايكالى، 19٪ آلوده به استافيلوكوكوس اورئوس، 98/9٪ آلوده به 
انتروباكتر  به  آلوده   ٪16/66 و  اپيدرميديس  كوكوس  استافيلو 

آئروژنز بودند.
محوطه  به  مربوط  ايكالى  به  آلوده  نمونه هاى  درصد  بيشترين 
بيمارستانى و كمترين آن مربوط به زباله هاى شهرى بودند. در عين 
مربوط  اورئوس  استاف  به  آلوده  نمونه هاى  درصد  بيشترين  حال 
بود.  ساحلى  مناطق  به  مربوط  آن  كمترين  و  شهرى  زباله هاى  به 
و  اپيدرميديس  استاف  به  نمونه ها  آلودگى  درصد  مطالعه  اين  در 

انتروباكترآئروژنز در زباله هاى شهرى و روستايى بيشتر بود (جدول 1).

5.  OF 
6.  VP test
7.  MR test
8.  TSI
9.  DNAse

شكل 1. ايستگاه هاى محل نمونه بردارى از مگس ها در شهرستان جويبار
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استافيلوكوكوس  درصد  حاضر،  مطالعه  نتايج  اساس  بر 
از  بيشتر   (٪10) مگس ها  گوارش  دستگاه  از  شده  جدا  اورئوس 
 (٪8) مگس ها  بدن  سطح  از  شده  جدا  اورئوس  استافيلوكوكوس 
بود. بيشترين ميزان آلودگى به استافيلوكوكوس اورئوس جدا شده 
از دستگاه گوارش مگس ها مربوط به بيمارستان ها و بيشترين ميزان 
آلودگى به استافيلوكوكوس اورئوس جدا شده از سطح بدن مگس 

مربوط به كشتارگاه ها بود.
مگس ها  گوارش  دستگاه  از  شده  جدا  اشريشاكلى  درصد 
مگس ها  بدن  سطح  از  شده  جدا  اشريشاكلى  از  بيشتر   (٪24)
(22٪) بود. بيشترين ميزان آلودگى در دستگاه گوارش مگس ها 
به   (٪6) مگس  بدن  سطح  از  آلودگى  ميزان  بيشترين  و   (٪6)
اشريشاكلى مربوط به بيمارستان ها بود. حداكثر ميزان آلودگى به 
استافيلوكوكوس اپيدرميس جدا شده از دستگاه گوارش مگس ها 
استاف  به  آلودگى  ميزان  بيشترين  و  شهرى  زباله هاى  به  مربوط 
زباله هاى  به  مربوط  مگس  بدن  سطح  از  شده  جدا  اپيدرميس 
از  شده  جدا  اپيدرميس  استافيلوكوكوس  درصد  بودت.  روستايى 
شده  جدا  اپيدرميس  استاف  از  بيشتر  مگس ها (٪6)  بدن  سطح 
از دستگاه گوارش مگس ها (3٪) بود. بيشترين ميزان آلودگى به 

به  مربوط  مگس ها  گوارش  دستگاه  از  شده  جدا  انتروباكترآئروژنز 
زباله هاى شهرى و بيشترين ميزان آلودگى به انتروباكترآئروژنز جدا 

شده از سطح بدن مگس مربوط به زباله هاى شهرى و روستايى بود.
دستگاه  از  شده  جدا  انتروباكترآئروژنز  درصد  نتايج،  اساس  بر 
شده  جدا  انتروباكترآئروژنز  از  بيشتر   (٪9) مگس ها  گوارش 
از  جمع آورى  شده  نمونه هاى  بود.   (٪5) مگس ها  بدن  سطح  از 
زباله هاى شهرى و روستايى بيشتر آلوده به ايكالى و كمتر آلوده 
جمع آورى شده  نمونه هاى  بودند.  اپيدرميديس  استافيلوكوكوس  به 
آلوده  كمتر  و  ايكالى  به  آلوده  بيشتر  بيمارستان ها  محوطه  از 
جمع آورى   نمونه هاى  بودند.  اپيدرميديس  استافيلوكوكوس  به 
به  آلوده  كمتر  و  ايكالى  به  آلوده  بيشتر  ساحلى  مناطق  از  شده 
استافيلوكوكوس اپيدرميديس و انترو باكترآئروژنز بودند. نمونه هاى 
جمع آورى  شده از كشتارگاه بيشتر آلوده به ايكالى و كمتر آلوده 
جمع آورى  نمونه هاى  بودند.  اپيدرميديس  استافيلوكوكوس  به 
به  آلوده  كمتر  و  ايكالى  به  آلوده  بيشتر  شهرى  زباله هاى  از   شده 

استافيلوكوكوس اپيدرميديس بودند (جدول 2).

جدول 1. ميزان آلودگى دستگاه گوارش و سطح بدن مگس هاى خانگى صيد شده از مناطق مختلف
درصد آلودگى 

انتروباكترآئروژنز 
جداشده از

درصد آلودگى استاف 
اپيدرميديس جداشده از

درصد آلودگى اشرشيا 
كلى جداشده از

درصد آلودگى استاف 
اورئوس جداشده از منبع جداسازى 

ميكروارگانيسم منطقه

دستگاه  سطح بدن
گوارش دستگاه  سطح بدن

گوارش دستگاه  سطح بدن
گوارش دستگاه  سطح بدن

گوارش
1/04 1/13 1/3 1/3 2/86 2/86 1/82 1/3 زباله هاى شهرى شمال

شهرى
1/3 1/56 1/04 1/04 2/6 2/6 1/56 1/04 زباله هاى شهرى جنوب
0/26 0/52 0 0 3/12 3/12 0 2/08 محوطه بيمارستانى شرقى

0 0/78 0/26 0 3/12 3/12 0 1/82 محوطه بيمارستانى غربى
1/3 1/3 2/08 0 3/12 2/6 1/3 1/82 زباله هاى روستايى

روستايى
0/78 1/04 0/78 0/78 2/34 3/12 0/78 1/3 مناطق ساحلى شمال
0/78 1/04 0/52 0/52 2/6 3/12 0/78 1/04 مناطق ساحلى جنوب
0/78 1/3 0/26 0 2/86 2/86 2/34 0 كشتارگاه
6/24 8/84 6/24 3/64 22/62 23/4 8/58 10/4 جمع مناطق جمع كل
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بحث
بيمارى زا  عوامل  به  مگس ها  باالى  آلودگى  است  مسلم  آنچه 
گردد،  جوامع  در  باكتريايى  بيمارى هاى  بروز  موجب  مى تواند 
از  عمومى  محيط هاى  در  آلوده  مگس هاى  وفور  و  وجود  بنابراين 
جمله زباله هاى شهرى و روستايى بسيار خطرناك بوده و سالمت 
جامعه را تهديد مى نمايد. تماس مگس هاى خانگى با منابع مختلف 
بيمارى زا  ميكروارگانيسم هاى  انواع  حاوى  كه  زباله هايى  جمله  از 
هستند و انتقال عوامل بيمارى زا توسط آنها، در مطالعات مختلف 
تأييد شده است (16، 17). با توجه به رفتار خاص اين موجودات، در 
انواع مختلفى از مكان هايى كه جداسازى پاتوژن هاى بيمارى زا مورد 
مطالعه قرار گرفته اند، وجود مگس ها به عنوان يكى از مهم ترين 
ناقلين مكانيكى مشاهده شده است. كشتارگاه ها، زباله هاى شهرى 
و روستايى و زباله هاى بيمارستان ها از جمله محيط هايى هستند كه 

مگس ها در آنجا حضور دارند. 
در مطالعه حاضر گونه هاى انتروباكتر آئروژنز، استافيلوكوكوس 
اورئوس، استافيلوكوكوس اپيدرميديس و اشرشياكلى از مگس ها 
جدا شدند. يافته هاى اين بررسى با نتايج به دست آمده در مطالعات 
باكترى هاى  مورد  در  جمله  از  دنيا  نقاط  ساير  در  انجام  شده 
داشت  مطابقت  اشريشياكلى  و  استرپتوكوكوس  استافيلوكوكوس، 

.(18 ،6)

انتقال  خانگى  مگس هاى  توسط  باكتريايى  بيمارى هاى  انواع 
مى يابند كه پرخطرترين آنها شامل: تب خونى، وبا و مسموميت 
ويژگى   .(19) مى باشد  اورئوس  استافيلوكوك  توسط  شده  ايجاد 
پاتوژن هاى  انتقال  سبب  ناقلين،  عادت هاى  و  آن ها  تغذيه اى 
پاتوژن هاى  مخازن  به عنوان  مگس ها  مى شوند.  انسان  به  روده اى 
و  كوليت  اسهال،  مانند  گوارشى  بيمارى هاى  در  روده اى  مختلف 

گاستروانتريت نقش دارند (20).
مربوط  شده  جدا  باكترى  گونه  بيشترين  حاضر  مطالعه  در 
بود.  مگس  بدن  گوارش  دستگاه  در  اشريشياكلى  باكترى  به 
گوارش  دستگاه  ساكن  منفى،  گرم  باكترى  يك  اشرشياكلى، 
آلودگى  درصد  دليل  همين  به  مى رسد  به نظر  و  است  خون گرم  و 
دستگاه گوارش مگس به اين باكترى بيشتر از سطح بدن آن بوده 
مدفوع  در  معمولى  ميكروارگانيسم  يك   ، ُكلى١  اشريشيا  است. 
است كه در بسيارى از مطالعات از مگس هاى خانواده موسيده٢  

وكاليفوريده٣  جدا شده است (22-20).
مربوط  بدن  سطح  آلودگى  درصد  بيشترين  حاضر  مطالعه  در 
نتايج  بود.   (٪6/24) اپيدرميديس  كوكوس  استافيلو  باكترى  به 
1.  E.coli
2.  muscids
3.  caliphorides

جدول 2. ميزان آلودگى ميكروبى مگس هاى صيد شده از مناطق مختلف شهر جويبار

منطقه جداسازى 
ميكروارگانيسم

منبع جداسازى
ميكروارگانيسم

تعداد كل
نمونه

درصد آلودگى 
به ايكالى

درصد آلودگى 
به استاف 
اورئوس

درصد آلودگى 
به استاف

اپيدرميديس

درصد آلودگى 
به انتروباكتر 

آئروژنز

شهرى

2/34٪2/08٪2/60٪5/2٪48زباله هاى شهرى شمال
2/86٪2/60٪3/13٪5/7٪48زباله هاى شهرى جنوب
1/56٪0٪2/08٪6/25٪48محوطه بيمارستانى شرقى
1/56٪0/2٪1/82٪6/25٪48محوطه بيمارستانى غربى

روستايى

2/60٪2/08٪2/60٪5/7٪48زباله هاى روستايى
1/82٪1/56٪2/08٪5/46٪48مناطق ساحلى شمال
1/82٪1/04٪1/82٪5/7٪48مناطق ساحلى جنوب

2/08٪0/2٪2/34٪5/7٪48كشتارگاه
16/66٪9/89٪19/01٪46٪384كل مناطقجمع كل
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نشان داد كه درصد باكترى هاى جدا شده از روده ها بيشتر از سطح 
بدن مگس است كه اين يافته ها با نتايج ساير پژوهش ها همسو 
بود (21، 22) كه البته مى تواند به عوامل مختلفى از جمله نوع 
ميكروارگانيسم، ميزان اتصال آن به سطح بدن مگس و همچنين 

شدت آلودگى مخزن بستگى داشته باشد.
وجود اين حشرات در مراكز عمومى و محيط هاى مختلف به 
عنوان عامل مزاحم و ناقل عوامل بيمارى زا مطرح بوده و مورد توجه 
مهندسين بهداشت مى باشد. زباله هاى بيمارستانى و زباله هاى شهرى 
و روستايى و محل هاى دفن زباله، كانون اصلى عفونت هستند و 
محل مناسبى مى باشند تا حشرات بتوانند عوامل عفونى را به طور 
مكانيكى انتقال داده و ايجاد اپيدمى هاى اسهال هاى تابستانى و غيره 
نمايند. بنابراين مكان هاى عمومى، نبايد محل ايجاد و انتشار عفونت 
و آلودگى باشد و سالمت محيط، مردم و جامعه را به خطر اندازد، لذا 
بهسازى محيط و انجام اقدامات مهندسى بهداشت محيط و همچنين 
مبارزه و كنترل اين حشرات به منظور تأمين اهداف اساسى و بنيادى 
سالمت و ايجاد محيطى سالم و بى خطر ضرورى است. در زمينه 
مبارزه با مگس ها روش هاى زيادى وجود دارد كه بايد با مراقبت كامل 
و توسط افراد با صالحيت انجام گيرد تا از آلودگى محيط زيست 
در امان بود. به طور كلى مى توان گفت حضور مگس ها نشان دهنده 
كمبود بهداشت و شرايط غيربهداشتى است. كنترل مگس ها هنوز هم 
يك اقدام مهم بهداشت عمومى است كه به ريشه كن كردن اين انتقال 

بيمارى ها، به ويژه در كشورهاى در حال  توسعه كمك مى كند.

نتيجه گيرى 
منطقه  در  باكتريايى  عوامل  انتقال  و  بيمارى ها  بروز  در  مگس ها 
كنترل  عدم  و  بهداشت  كمبود  نشانه  مگس ها  حضور  مؤثرند. 
اساس  همين  بر  مى باشد.  محيط  در  بهداشتى  صحيح  نظارت  و 
براى جلوگيرى از ابتالء به عفونت، بايد تمامى سايت هاى پرورش 
مگس ها در شهرستان مذكور از بين رفته و دسترسى اين حشرات به 
زباله ها و بقاياى مواد غذايى تا حد امكان محدود شود. عالوه بر اين، 
اقدامات بهداشتى خوب مانند پوشش مواد غذايى، گرمايش مواد 
غذايى باقى مانده قبل از مصرف و شستن كامل ظروف و همچنين 
استفاده از حشره كش ها در كاهش تماس با ناقلين محيطى مؤثر 

خواهد بود.

مالحظات اخالقى 
انتشار  ادبى،  سرقت  عدم  شامل  اخالقى  نكات  كليه  نويسندگان 
دوگانه، تحريف داده ها و داده سازى را در اين مقاله رعايت كرده  اند. 
همچنين هرگونه تضاد منافع حقيقى يا مادى كه ممكن است بر 

نتايج يا تفسير مقاله تأثير بگذارد را رد مى كنند.

تشكر و قدردانى 
پزشكى  علوم  دانشگاه  پژوهشى  محترم  معاونت  از  بدين وسيله 
تمامى  و  سارى  بهداشت  دانشكده  تحقيقات  كميته  و  مازندران 
كسانى كه ما را در انجام اين مطالعه يارى نمودند، تشكر و قدردانى 

مى شود.
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