


 

Amoebiasis 



The Organism 

 4 species of Entamoeba: 

 Nonpathogenic:  E. dispar, E. coli, E. 
hartmanni 

 Pathogenic: E. histolytica  

 

 



 اپیدمیولوژی

 مردم جهان % 10طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت

دچار آلودگی ناشی از آمیب های مهاجم و غیر مهاجم 

 . آنتاموبا هستند

چین، هندوستان، عراق، : آلوده ترین کشورها در قاره آسیا

 کره، ویتنام

 15هر فرد مبتال به عفونت آمیبی بدون عالمت، روزانه 

 .میلیون کیست دفع می کند



 اپیدمیولوژی 

آمیبیازیس سومین علت مرگ حاصل از بیماری های ناشی از 

محسوب می ( بعد از شیستوزوما و ماالریا)تک یاخته ها 

.شود  



 اپیدمیولوژی

شیوع باال به دلیل بهداشت ناکافی و شلوغی محیط در کشور 
های در حال توسعه استوایی بویژه مکزیک، هند، جنوب 

.آمریکا، مناطق گرمسیر آسیا و آفریقا وجود دارد  



Geographical Distribution 

 

 



 انتشار آمیبیاز در نقاط مختلف ایران

با توجه به مشکالت تشخیصی، در آمار های ارایه شده 

 :ولی برای مثال. ناهماهنگی وجود دارد

 درصد35: بندر عباس

 درصد 25: میناب

 درصد 15: کازرون

 درصد 12: اسد آباد همدان



 

علت نام گذاری   

قدرت تهاجم به بافت ها و تخریب آنها   

درصد  10درصد عفونت ها آسیمپتوماتیک هستند و 90
باقیمانده طیفی از بیماریها را از یک دیسانتری تا آبسه کبد 

.یا سایر ارگان ها ایجاد می کند  

 



 مخزن

انسان 

 معموال بیماران مزمن و یا دافعین بدون عالمت کیست آمیب



 راه های انتقال به ترتیب شیوع

 غذای آلوده1)

 آب آلوده2)

 دستان آلوده3)

 مقعدی –تماس جنسی دهانی 4)

 انتقال داخل رکتوم از طریق وسایل پزشکی آلوده5)



 دوره نهفتگی

 از چند روز تا چند ماه و یا چند سال متفاوت است ولی

 .معموال بین دو تا سه هفته درنظر گرفته می شود



 میزان کشندگی

یک نفر در پانصد تا هزار نفر 

9حدود : در کودکان% 



 چرخه زندگی

 



 زخم فالسک شکل

 



 عوامل موثر در بیماری

در سنین دو تا سه سالگی با میزان کشندگی : دو اوج دارد: سن

 %69سالگی با کشندگی حدود 40و پس از % 20

بارداری و دوران پس از زایمان 

وضعیت اقتصادی اجتماعی نامطلوب 

استفاده از استروئیدها 

بدخیمی ها 

سوء تغذیه 

نقش مستقیمی ندارد بلکه وضعیت شغلی و برخورد افراد با : جنس

 .عامل بیماری موثر است

همه نژاد ها به این بیماری حساسند ولی عادات و رسوم : نژاد

 .زندگی اجتماعی افراد در شیوع آن بی تاثیر نیست



 ایمنی ناشی از ابتال

 در مدل های حیوانی به اثبات رسیده و در انسان نیز ثابت

شده که پس از یکبار ابتال، احتمال ابتالی مجدد کاهش می 

 .یابد



Hepatic Amoebiasis 

 The most common extraintestinal manifestation 

of amoebiasis 

 About 7-10 times more common in adult males 

despite: 

 Equal gender distribution in infected children 

 Equal sex distribution in colonic amoebic disease 

 

 

 
Aucott et al., 1993 

Stanely et al., 2003 



 آبسه آمیبی کبد

 





 پیشگیری و کنترل



 پیشگیری اولیه

 آموزش . 1

 رعایت بهداشت فردی با تاکید بر کوتاه کردن ناخن ها. 2

 تنها راه قابل ( به مدت یک دقیقه)جوشاندن : تامین آب سالم. 3

 . اعتماد از بین بردن کیست های آمیب است

هرچند کلر قادر به از بین بردن اشکال کیستیک آمیب است 

ولی مقدار کلری که برای تصفیه آب به کار برده می شود، 

 .کافی نیست



کیست های آنتامبا هیستولیتیکا می توانند در محدوده وسیعی 

از پی اچ و فشار اسمزی زنده بمانند در حالی که در مقابل 

و تابش نور مستقیم ( درجه 55حدود )خشکی، گرما 

  ppm 200خورشید، اشعه فرابنفش و محلول ید با غلظت 

 .به سرعت از بین میروند

تا  20در مدت ( میلی گرم در لیتر 4تا  2)کلر با مقدار زیاد

 .دقیقه کیست ها را از بین می برد 30

یک روش مطمئن برای جلوگیری از ورود کیست به آب  

 .عبور دادن از درون فیلترهای دیاتومین است



 پیشگیری ثانویه

درمان اختصاصی ناقلین 

 درمان اختصاصی بیماری آمیبیاز شامل کولیت حاد آمیبی و

 آبسه آمیبی کبد




