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 موقعیت امریکایی گرایشها در تدریس انگل شناسی:

 

هم در انسانها و هم در جانوران هنوز هم شایع هستند و به نظر میرسد در حال افزایش باشند.  ،عفونتهای انگلی

نسبت به ریشه کنی کلی بیماری های مسری و  همکاریپزشکان انسان و حیوان برای هم  ،نیاز به انگل شناسان

پیشنهادات و چشم اندازهای آینده در این  ،نیاز به تدریس انگل شناسی انتقال یافته از طریق غذا وجود دارد.

مقاله مورد بحث قرار میگیرد و پیشنهاد میشود میکروبیولوژی باید به رسمیت شناخته شود و به عنوان یک 

 احاطه کننده ی درشت انگلها تدریس شود.  یوکاریوتی ارگانیسمهای دربرگرفتن بررسی موضوع مطالعاتی برای 

 

و واکنش بین انگلها و میزبانانشان  ،شانط بین انگلها و محیطهای زیوه ای و نازیوه ای انگل شناسی به بررسی رواب

زندگی خود را به  ،یک شیوه ی زندگی است که در آن یک گونه ،انگلی بودنانگلها نسبت به همدیگر میپردازد. 

متر گرفته تا  10ل کرم های یکتای به طواز قیمت قربانی کردن دیگری بدست می آورد. ارگانیسمهای انگلی 

از  ،با طیفی گیج کننده در بین آنها ،که به نظر میرسد از پروتئین تشکیل شوندهستند های مبهمی  پریون

 یاخته ها که جایگاه بوم شناختی قابل تصوری را اشغال مینمایند.تک یاخته های آغازی گرفته تا پر ریوتها وپروک

شامل بررسی میکرو ارگانیسمها )که به صورت میکروبیولوژی مطالعه میشوند( و  انگل شناسی ،به طور مختصر

تا زمانیکه  ،ماکروارگانیسم ها )که به لحاظ منطقی ممکن است و باید به صورت ماکروبیولوژیکی مطالعه شوند

وسعه ی میکروبیولوژی بکار میرود و به عنوان یک رشته ی مطالعاتی شناخته میشود(میشود. انگلها برای ت

میوز یا تقسیم کاهشی  ،ون بندن ،در قرن نوزدهم ،مدلهای پدیده ی زیستی بنیادی بکار رفته اند. به عنوان مثال

اصالح تکنیکهای  ،را توصیف نمود و بووِری تسلسل هر دو کروموزم را در کرمهای انگلی نشان داد. در قرن بیستم

صول و مکانیسمهای زیستی پایه را افزون نمود. به عنوان شناخت ما از ا ،شده ی بکار رفته در فیزیک و شیمی

سیستمهای انتقال سیتوکروم و الکترون را در طول بررسیهای خود از کرمهای انگلی و حشرات  ،کلین ،مثال

 کشف کرد. 
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ا را انواع بسیار بیشتری از ارگانیسمهای انگلی و غیر انگلی در این دنیا وجود دارد. اگر هم ویروسها و ریکتسیاه

باز هم انگلها در اکثریت  ،که همگی انگلی هستند و بسیاری از انواع باکتریها و قارچ های انگلی ،مستثنی کنیم

بویژه زمانیکه  ،هاست و همیشه به شیوه ی پزشکی مدرن مرتبط خواهد بودتبی ان ،هستند. بررسی بیماری انگلی

فقط در  ،احت است از یک مکان در دنیا به مکانی دیگراین مساله در نظر گرفته میشود که برای انسانها چقدر ر

توجه  ،بسیاری از مدارس پزشکی در سرتاسر دنیای غرب ،عرض چند ساعت سفر کنند. به طور غیر قابل توضیحی

 اگر اصال توجهی کرده باشند. ،اندکی به این موضوع در برنامه های آموزشی خود مبذول داشته اند

 انگلها در حال حرکت

به عنوان مثال سبب تریپانوسومیوز و شیستوستومیوز  ،انگلها )ماالریاوجود  انسانها به شدت از ،طول قرنهادر 

قصد  سازمان سالمت جهانی مرگ میلیونها تن شده اند( رنج برده اند. پنج مورد از هر شش بیماری گرمسیری که

؛ سالک و سایز  آنچاکر ،شیستوستومیوز  ؛نوسومیوز تریپا از طریق انگلها ایجاد میشود: ماالریا؛ ،امحاء آن را دارد

اکثریت عفونتهای انگلی انسانها در نواحی گرمسیری جهان روی میدهد. جذام )تنها موردی که باکتریایی است(. 

رابرتز و  .براورد میکندمیلیون تن  55شمار کودکان مبتال به کرمها را در  ،برخی تخمینها ،در ایاالت متحده

به طور  -که انسانها در ایاالت متحدده عاری از کرمها هستند –جانووی گفتند این تفکر مورد قبول در فرد عادی 

( 1گسترده ای یک وهم ایجاد شده با این واقعیت است که به علل زیر به ندرت مورد بحث قرار میگیرد: 

( اکراه ظاهری رسانه ها برای 2آنها حرف میزنند؛  نگرشهایی که کرمها یک موجود هستند که افراد پاک شده از

کسانی هستند که به جدی ترین شکل به انگلها مبتال  ،این واقعیت که مردم فقیر (3انتشار چنین اطالعاتی و 

در بین رایج ترین عفونتهای  کریپتوسپوریدیوم و توکسوپالسما پنوموسیستیس،میشوند. برخی از انگلها همانند 

از دو مورد انسانی که در سال کریپتوسپوریدیوزیس بیماران مبتال به ایدز هستند. تعداد موارد فرصت طلب در 

افزایش یافته است. در  ،مورد تخمینی که ساالنه گزارش میشود 300.000در ایاالت متحده گزارش شد به  1976

 16000به بیش از  1983ال از س ،برابر افزایش داشته است 17آلودگی باتریشن )یا کرم گوشت خوک(  ،رومانی

 رسیده است. 1990مورد در دهه ی 

عفونتهای انگلی در حیوانات خانگی دارای اهمیت اقتصادی هم در ایاالت متحده رایج است. این انگلها برای 

و الزم است تحت بیماری زا هستند و برخی از آنها منتقل کننده ی بیماری از حیوان به انسان هستند  ،حیوانات
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آگاهی  ،(Dirofilaria immitisقرار گرفته یا ریشه کن شوند. کمپینهای فروش برای داروی کرم قلب ) کنترل

تنوع گونه ای وجود و عمومی را برای این پاتوژن خطرناک سگها افزایش داده است. موارد بسیاری از چند انگلی 

هم چنین پزشکان و  ،دهند. انگل شناسانبرخی حیوانات تا نه گونه ی مختلف از انگلها را در خود پناه می ،دارد

  بایستی در قلع و قمح سراسری بیماری های مسری و ایجاد شده از غذا همکاری نمایند. ،دام پزشکان

 نیاز به تدریس انگل شناسی 

اما بیشتر در مدارس پزشکی دیده  ،بی اهمیتی به انگل شناسی در مدارس پزشکی و دام پزشکی به چشم میخورد

دیپارتمان واحدی برای انگل شناسی در مدارس پزشکی ایاالت متحده  ،ک بررسی انجام شده آشکار کردد. یمیشو

 122از  ذکر شده است، ،1997در سال  راهنمای بارو برای مدارس پزشکی و دندانپزشکیامریکا وجود ندارد. در 

تنها دو مورد دارای انگل شناسی به طور واضح ذکر  ،مدرسه و کالج پزشکی فهرست شده در ایاالت متحده امریکا

ایالت در ایاالت متحده  26در  ،کالج دامپزشکی 27شده در پروفایلها یا برنامه های آموزشی خود بودند. بین 

تنها دو مورد از انگل شناسی ذکر شده به طور واضح برخوردار بودند و آن هم به صورت دیپارتمان مستقل  ،امریکا

 ،علوم پاتوبیولوژیکی ،پاتولوژی ،پاتوبیولوژی ،تحت موضوعات میکروبیولوژی ،انگل شناسی ،سایر کالج ها نبود. در

 علوم پایه و پاتولوژی تدریس میشود. ،علوم بیوپزشکی

انگل و  حمایت میکروبیولوژی تدریس میشودتحت  انگل شناسی  ،در چندین مدرسه ی پزشکی و دامپزشکی

 انگل شناسی عه ی در دیپارتمان میکروبیولوژی ساخته میشوند. تدریس و مطال شناسان برای خدمت رسانی

غیر  ،به جای راه دیگری ،تحت دیپارتمان میکروبیولوژی انگل شناسی قرار دادن  ،تحت موضوع میکروبیولوژی

منطقی و نامتناسب به نظر میرسد. استفاده از عبارات ریزانگلها )انگلهای کوچک که به سرعت در میزبان مورد 

عالقه ی خود تکثیر میشوند و دارای زمان تولید کوتاهی هستند( و درشت انگلها )انگلهای بزرگ که معموال در 

ید نسبتا طوالنی هستند و از طریق سرایت مستقیم و دارای زمان تول ،میزبان مورد عالقه ی خود تکثیر نمیشوند

پاتوژنهای  ،با ریزانگلهایی که عبارتند از ویروسها ،غیر مستقیم منتشر میشوند( در ادبیات معرفی شده است

 و درشت انگلها عبارتند از و پروتیستان( ای )یا پروکاریوتیتک یاخته انگلهای پاتوژنهای قارچی و  ،باکتریایی

در میزبانهای نهایی شان یا به طور مرسوم به صورت کرمهای انگلی و جانوران ری ماتدها و نماتدها سستدها، ت

هم به ریز انگلها  انگل شناسی در حالیکه  ،مفصل دار تعریف میشوند. میکروبیولوژی در اصل به ریزانگلها میپردازد
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انگلها از سایر ارگانیسمها زیادتر هستند و  ،بر حسب تعداد و تنوع ،و هم درشت انگلها میپردازد. از این گذشته

 سزاوار برتری مسلم هستند.

تحقیقات اخیر آشکار  است. انگل شناسی  بیشتر، ،زندگی مطالعه ،آیا انگلها بر دنیا حاکم اند؟،طبق گفته ی زیمر

حائز اهمیت باشد.  ،و ممکن است به اندازه ی شکارگرها اندپیچیده و استوار  ،میکند انگلها به طور قابل توجهی

یکی از نیروهای محرک طبیعت هستند. هر اکوسیستمی بر روی  ،اکنون برخی دانشمندان گمان میکنند انگلها

آنها را مبتال به  ،که میتوانند کنترل فوق العاده ای را بر روی میزبانان خود اعمال نمایند ،مملو از انگلهاست ،زمین

یعی شان را تغییر دهند. زیمر تحقیقات دانشمندانی چون الفرتی را ذکر اخته کنند یا رفتار طب ،بیماری کنند

ما "به یک احتمال قابل توجه اشاره دارد: انگلها میتوانند بر دنیا حکمرانی کنند. او مشاهده کرد میکند که 

وند. با سیگنالهای شیمیایی هماهنگ نگه داشته میش ،مجموعه هایی از سلولهایی هستیم که باهم کار میکنند

آنگاه میتواند ما را تحت کنترل  -ارگانیسمی مثل یک انگل ،چنانچه ارگانیسمی بتواند این سیگنالها را کنترل کند

قرار میگیرد. تحقیقات جدید نشان میدهد انگلها نه تنها رفتار  در اینجا انگلهااز عجیب و دقیق ترس قرار دهد. و 

ل اکوسیستمها را متناسب با نیازهای خود تغییر دهند. زیرا به بلکه میتواند ک ،میزبانان خود را کنترل کرده

کمبود در  ،پرداخته نمیشود ،به خوبی در برنامه ی آموزشی تحصیالت پزشکی در ایاالت متحده ،عفونتهای انگلی

 زمینه ی مراقبت از سالمت عمومی و اطالعات وجود دارد. 

 . توصیه هایی برای تدریس انگل شناسی1کادر

 د و فرایند علمی برای اینکه دانشجویان بتوانند مفاهیم علمی را بیاموزن ،یا فکری کنش ورتهای فعالی ارائه ی

 را تمرین نمایند

 از انگلها برای نشان دادن طیف وسیعی از مفاهیم بین  ،استفاده از الگوهای انگلی برای آموزش. به عنوان مثال

 فیزیولوژی و سالمت ،زیست سلولی ،اکولوژی ،موضوعات مختلف استفاده کنید من جمله تکامل

 بصری؛ و جنبشی-بکارگیری سه روش تدریس: تعلیمی؛ سمعی 

  اتخاذ یک رویکرد مبتنی بر مساله و نظم دهنده ی ترکیبی 

  پزشکی و دامپزشکی. ایجاد زمان کافی برای  انگل شناسی اختصاص یافته به  درسیافزایش تعداد ساعات

به رسمیت شناخت  ،؛ برای پی بردن به اهمیت آندانشجویان برای دریافت آموزش با کیفیت در این رشته

 .انگل شناسی و به قدر کافی مطلع شدن در مورد  انگل شناسی 

 نه های حیوانی و یا بیماری ساعات اضافی برای آموزش در مورد موارد بالینی در رویکردهای متمرکز بر گو

 های اندامی.

  پزشکی و  انگل شناسی ایجاد کمیته دائمی که باید اطالعات را حفظ نموده و پروپوزالهایی را برای بهبود
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 دامپزشکی ارائه نماید

 برای اعطای نقش  انگل شناسی برای شروع پروژه های تحقیقاتی ساده در زمینه ی  برانگیختن دانشجویان

 استخراج و حفظ عالقه شان به انگلها ،نهابهتر به آ

  تهیه یک برنامه ی درسی برای تدریس انگل شناسی برای پذیرش از طریق مدارس پزشکی و دامپزشکی که

  میتواند کمی فرق داشته باشد تا تفاوتهای منطقه ای را مد نظر قرار دهد.

 

از طریق پزشکان و دامپزشکان زیادی نشان داده شده است که یک پیامد  انگلهااهمیت کمبود دانش در زمینه ی 

تحقیقی را در  ،دلیلی برای نگرانی را ارائه میدهد: گوثییر ،نمونه ی زیر .است ی آشکار عدم مداخله ،این نگرش

در مورد  مورد دانش و عقاید پزشکان اطفال و دامپزشکان کانکتیکوت در مورد کرمهای زونوتیک اجرا کرد. آنها

دانش پیشگیری خود و خطر مشاهده شده ی عفونتهای کرم زونوتیک در کودکان و حیوانات خانگی مورد بررسی 

و والدینشان در مورد این  خود دامپزشکان گزارش دادند در مورد توصیه به بیماران ،به طور متوسط قرار گرفتند.

شد دو انگل زونوتیک را نام ببرند که برای کودکان مساله احساس ناراحتی میکنند. از پزشکان اطفال خواسته 

یا عنوان کردند هیچ  ،(32)% "نمیدانم"تهدید سالمتی ایجاد میکند؛ نسبت قابل توجهی پاسخ دادند:  ،کانکتیکوت

 (. چندین مورد این چنینی دیگر وجود دارد.%19یک مهم نبودند )

 چشم انداز آینده

از اختفا بیرون کشیده  اهمیتش ،به گونه ای تدریس شود که عالقه به آن حفظ شود انگل شناسی الزم است 

و به طور  ،بین رشته های دیگر( ،یا مورد تاکید قرار دهد )به عنوان یک موضوع اصلی پزشکی و دامپزشکیشود 

 صه میکند.برخی از راه هایی که این هدف میتواند کسب شود را خال 1پیوسته به اطالع عموم برسد. کادر 

سای کل گزارشی را به رو ،(AAVPکمیته آموزش انجمن انگل شناسان دامپزشکی امریکا ) ،1998در سال 

تالشی  ،مدارس دامپزشکی در ایاالت متحده ارسال نمود. این گزارش حاوی دو مجموعه سند بود: مجموعه ی اول

دوم از فهرستی از اهداف یادگیری و  و مجموعه یانگل شناسی برای تاکید بر نیاز مستمر برای اهمیت به 

این بحث هنوز هم ادامه دارد. موضوعات مهم تشکیل میشد که بایستی در برنامه ی آموزشی اصلی گنجانده شود.

AAVP  کار میکند )ال.آر.بال وبر شناسی دامپزشکیانگل هم چنین بر روی شناسایی روشهای بهبود یافته ی، 

pers. commun) است و باید مورد حمایت قرار گیرد کننده که تشویق. 
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 نتیجه گیری

در طول تمرین حرفه های  انگل شناسی الزم است دانشجویان پزشکی و دامپزشکی برای حفظ استفاده و انتشار 

خود آموزش ببینند و نیازهای نیروی انسانی را در این رشته ها حفظ نمایند. ضروری است موسسات پزشکی و 

در برنامه های آموزشی مربوطه ی  انگل شناسی دامپزشکی در ایاالت متحده در مورد وضعیت خود در جایگاه 

به جایگاهی که یک حیطه ی موضوعی مجزا از  انگل شناسی پیشرفت برای  -خود تجدید نظر کنند

همانند مدرسه  ،نامگذاری شود انگل شناسی متفقا به صورت دیپارتمان میکروبیولوژی و میکروبیولوژی باشد یا 

 ی دامپزشکی جرجیا.

یک کشور در حال توسعه  ،با توجه به نیجریه مورد بررسی قرار گرفت ،انگل شناسیمساله ی دست کم گرفتن 

دیپارتمان  ،مدرسه ی پزشکی در نیجریه 13هیچ یک از  ،1997شدید است. در سال  ،که در آن مشکالت انگلی

یک تاثیر  ،این موقعیت به نظر نمیرسد تغییر کرده باشد. این مساله ،نداشتند و تا االن هم ندارند انگل شناسی 

قابل اغماض هستند. این  ،که مشکالت انگلی انسانیمبنی بر اینخ حقیقی اعتقاد راسیک میکند تا  بازتابغربی را 

 ،ویژه در بخش جنوبی ایاالت متحده در ایاالت متحده وجود دارد به طور بودن انسان و حیوان عقیده که انگلی

و با تشخیص از سیاست مهاجرت ایاالت متحده  ،غیر قابل تردید است و ممکن است در آینده انگلی تر شوند

 این مساله بسیار محتمل است. ،واردات حیوانات خانگی

انگلها بخشی از اکوسیستمی هستند که در آن زندگی میکنیم و با ما باقی خواهند ماند. این رابطه ی انگلی و 

به  ،کاربردی انگل شناسی یک موضوع جذاب است اما نیازهای  ،به خودی خود ،همه ی آنچه مستلزم آن است

برای کاهش قابل توجه اثرات زیان آور بیماری  ،انگل شناسیباقی می ماند. یک درک اساسی  ،نعنوان مهم تری

 ! باشندضروری است. از حقیقت دور نیست که انگلها بر دنیا حاکم  ،های انگلی بر روی انسانها و حیوانات اقتصادی

پذیرش ماکروبیولوژی به عنوان یک رشته ی مطالعاتی و به عنوان همتای میکروبیولوژی برای شمول مطالعه ی 

کرمها و جانوران  ،)درشت انگلها( یا ارگانیسمها )برخی تک یاخته های آغازی یوکاریوتی انگلهای متازوآن یا 

در مدارس پزشکی و  انگل شناسی ژی و مفصل دار( بدین وسیله مطرح میگردد. تاسیس دیپارتمان میکروبیولو

   دامپزشکی به شدت توصیه میشود حداقل در جاییکه دیپارتمان میکروبیولوژی در حال حاضر وجود دارد.
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