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 5939 سال در هویزه شهرستان بهداشت مرکز هب ارسالی مدفوع های نمونه در المبلیا ژیاردیا انگل شیوع بررسی
 *۳کوهی محمودی احمد، ۳کوتی رضا محمد، ۰قاسمی اهلل عزت

 .ایران، تهران، مدرس تربیت دانشگاه، پزشکی دانشکده، پزشکی شناسی انگل دکتری دانشجوی-۰

 ahmahmahmoodi791@gmail.com. ایران، دزفول، دزفول پزشکی علوم دانشگاه، پیراپزشکی دانشکده، آزمایشگاهی علوم کارشناسی دانشجوی-۳

 زایتی  بیمتاری  انگتل  تاژکتدار  یاختته  تتک  ایتن . استت  جهتانی  گستترش  بتا  انستانی  مهتم  پتاتوژن  یتک  المبلیا ژیاردیا و هد : مقدمه

 متتی جهتتان سراستتر در پستتتانداران و انستتان در مکتترر هتتای استتهال اصتتلی عوامتتل از یکتتی و استتت انستتان ی روده فوقتتانی قستتمت
 .گرفت صورت هویزه بهداشت مرکز به ارسالی مدفوع های نمونه در ژیاردیا شیوع تعیین هدف با مطالعه این.  باشد

 بهدشتت  مرکتز  آزمایشتگاه  بته  شتده  ارستال  متدفوع  هتای  نمونته  تمتام  جامعته  بتا  مقطعتی -توصتیفی  پژوهشتی  مطالعه این :کار روش

 و مرطتوب  الم تهیته  مستتقیم  روش بته  مربوطته  آزمایشتگاه  رشتناس کا توستط  ستریعا  آزمایشتگاه  بته  ارستالی  هتای  نمومه. است هویزه
 و گردیتتد ثبتت  پژوهشتتگران توستط  ستتاخته ختود  جتتداول در نتتایج  ستترانجام.  گرفتنتد  قتترار بررستی  متتورد اتتر ، فرمتتالین رستوبی  روش

 .گرفت قرار تحلیل تجزیه مورد توصیفی آمار و spss افزار نرم توسط

  ژیاردیتا  بته  مبتتال  نمونته  ۳۳ تعتداد  آزمایشتگاه  بترای  شتده  ارستال  متدفوع  نمونته  ۳۳۶۳میتان  از داد نشتان  پتژوهش  ایتن  نتایج نتایج:

 و کیستت  هتم  متورد  ۳ در میتان  ایتن  از کته  انگتل  کیستت  متورد  ۳۶ در و گردیتد  مشتاهده  انگتل  تروفوزوئیت نمونه ۶ در.  داشت وجود
 همتان  آذر و شتهریور  هتای  متاه  در انگتل  ایتن  شتیوع  ینبیشتتر . بتود  مونتث  جتنس  بته  مربوط نمونه ۰۶. گردید مشاهده تروفوزئیت هم
 .بود سال

 بته  توجته  بتا  و استت  کمتتر  بهداشتتی  مرکتز  ایتن  در ایتران  نقتاط  دیگتر  بته  نستبت  انگل این شیوع دهد می نشان نتایج: گیری نتیجه

 در متردم  وادست  و بهداشتت  ستطح  ارتقتای  ی دهنتده  نشتان  موضتوع  ایتن  انگتل  ایتن  رشتد  بترای  منطقته  مناست   هتوایی  و آب شرایط
 بته  کمتک  توانتد  متی  آن شتیوع  از پیشتگیری  و انگتل  ایتن  بتا  هتا  ختانواده  بهتتر  آشتنایی  جهتت  در ریتزی  برنامه البته. است منطقه این

 .کند بهداشت سطح ارتقای راه در سزایی

 مدفوع، هویزه، شیوع، المبلیا ژیاردیا  کلمات کلیدی:
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