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 95، سال  2، شماره 59تیر  -خرداد كي مشهدجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشم -171

  
 
 

عیین میزان شیوع و بررسی تاثیر عوامل دموگرافیک در ابتال به عفونت های ت
گوارش در مراجعه کنندگان به بیمارستان بوعلی و  تک یاخته ای دستگاه

 33و فیاض بخش در سال ( ع)امیرالمومنین
 

 
 زاده بلقیس حمید 1
 جوقان صیدی سمانه 2
 میرلوحی جواد محمد سید 3
 *عارف محمدی نسرین 4
 
 آزاد پزشکی علوم دانشگاه علمی، هیئت عضو -1

 تهران واحد اسالمی

 دانشجویی، تحقیقات کمیته دانشجو، -2،3،4

 اسالمی آزاد پزشکی علوم دانشگاه

 
 طب دانشکده، مشهد پزشکی علوم دانشگاه -مشهد *

 مکمل و سنتی
Email: nasrinaref12@gmail.com 

 خالصه 
 مقدمه

میزان شیوع عفونت های تک یاخته ای روده ای برآورد و محاسبه گردد در این مطالعه سعی شده است که 
و پس از مقایسه میزان شیوع فعلی با مطالعات گذشته روند بیماری و کاهش یا افزایش میزان شیوع طی سال 
های اخیر به دست آید و هم چنین ارتباط بیماری با متغیرهای دموگرافیک و تغییرات فصلی بیماری بررسی 

 . ستشده ا
 کار وشر

بیمار مراجعه کننده جهت انجام آزمایش مدفوع به آزمایشگاه های  3544مقطعی -در این مطالعه توصیفی
وارد مطالعه شده اند و میزان شیوع  21و فیاض بخش در سال ( ع)بیمارستان های بوعلی، امیرالمومنین

ین افراد مورد بررسی قرار عفونت های تک یاخته ای روده ای بر اساس سن و جنس و فصل مراجعه ا
 .گرفته است

 نتایج
-1و در گروه سنی (  نفر 22% )1/1در این مطالعه بیشترین فراوانی آلودگی مربوط به ژیاردیا المبلیا با میزان 

%  5/2)بوده است و نیز میزان شیوع در مردان نسبت به زنان بیشتر بوده است ( نفر231% )25سال با میزان  14
 .و بیشترین میزان شیوع در فصل تابستان بوده است%(  4/1در برابر 

 جه گیریینت
بر اساس نتایج این تحقیق میزان شیوع تک یاخته های روده ای در مقایسه با سال های گذشته روند نزولی 

 .داشته است
 عفونت، دستگاه گوارش، تک یاخته :یکلمات کلید
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