


Giardiasis 



GIARDIASIS 

Causative agent:  Giardia lamblia (G. 

intestinalis, G. duodenalis) 

 

Other names:  lambliasis, “beaver fever”, 

lamblia intestinalis 

 





 

 

 

 چرخه زندگی



 دوره کمون

 روز 10تا  7روز یا بیشتر با میانگین  25تا  3بین 



 می آلوده ژیاردیا های کیست وسیله به که نفری صد هر از

 می بالینی عالمت بدون ناقل درصد 5-15 حدود شوند

 35-70 و ای روده حاد عالیم دچار درصد 25-50.شوند

 .شوند نمی عفونت دچار نیز مانده باقی درصد

 هفته چند عرض در موارد اغلب در دار عالمت افراد

 حدود هم ها کیست ناقلی حالت و یابند می بهبود خودبخود

 .کشد می درازا به ماه شش



 . 

 اپیدمیولوژی

پس از . در کودکان سه برابر بزرگساالن است ← شیوع سنی4

 .یابد بلوغ  کاهش می

درصد  30تا  20← ماه  36در مهد کودک های کودکان زیر 4

   ناقل بدون عالمت

درصد آلودگی در کودکان زیر یکسال پایین است اما با افزایش 4

 .سن درصد آلوگی نیز افزایش می یابد

سالگی به بیشترین حد خود می  11تا  5در گروه سنی بین 4

 .رسد

 .بزرگساالن بدون عالمت نقش حامالن سالم را بازی می کنند4

 

 

 



 وضعیت بیماری در ایران

 :نتایج طرح سالمت و بیماری

 بعنوان شایعترین بیماری انگلی در سطح کشور

 درصد18/3:  سال2-14شیوع بیماری در گروه سنی 

 شیوع در روستا مختصری یش از شهر

 شیوع در جنس مذکر مختصری بیش از مونث



 عوامل مساعدکننده

وضعیت اقتصادی اجتماعی نامطلوب 

 هیپوگاماگلوبولینمی وG  وA  با یا بدون کمبودIgM 

 نقص ایمونوگوبولین وابسته به کروموزومX 

نقص سیستم ایمنی 

 رادیوتراپی در دریافت کنندگان پیوند مغز استخوان یا

 افراد مبتال به بدخیمی ها



 منابع و مخازن

 موش نظیر پستاندارانی در تجربی یا طبیعی عفونت

 اثبات به گربه و سگ گاو، گوسفند، آبی، سگ صحرایی،

  .است رسیده

 آب آشامیدنی تصفیه نشده: منبع



 . 

 تشخیص

کودک کم سن مهد کودکی یا هر فردی که تماس با یک 4

مورد شاخص از بیماری و یا سابقه ای از مسافرت به 

یک ناحیه اندمیک داشته و دچار اسهال پایدار ، اسهال 

و یبوست متناوب ، سوء جذب ، درد کرامپی شکم  و 

 ژیاردیا← کاهش وزن 

 :  تشخیص قطعی4

 مشاهده تروفوزوئیت یا کیست در نمونه مدفوع

 بیوپسی روده کوچک
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Giardia – Zoonotic transmission? 



 راه انتقال

 دهانی،-مدفوعی طریق از فرد به فرد :انتقال راه شایعترین

 دهانی–مقعدی جنسی تماس مشترک، بازی اسباب با تماس

 می هم کیست عدد ده حتی خوردن طریق از ژیاردیوز

 هر در که است حالی در این و یابد انتقال دیگران به تواند

 ژیاردیا کیست میلیون ده بر بالغ است ممکن مدفوع گرم

 .باشد داشته وجود



 پیشگیری و کنترل



 ارتقای آگاهی های بهداشتی مردم در زمینه این بیماری4

 رعایت بهداشت فردی4

 استفاده از آب آشامیدنی سالم4

 درمان اختصاصی مبتالیان و ناقلین4

 دفع بهداشتی مدفوع4

 



CONTROL ELIMINACION BASURAS 



 . 

Prevention and control 

4 Filter your water  

– boiling (best method for emergency) 

– filtration  

4 Practice good hygiene 

– Wash hands thoroughly with soap and water 

• after using the toilet  

• before handling or eating food  

• after every diaper change 

– Protect others by not swimming if experiencing 

diarrhea 

 

 

 



 Sanitary disposal of feces 



 خسته نباشید 


