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درصد در 7تا 2یکی از علل اصلی و البته قابل درمان گاستروانتریت عفونی در سرتاسر جهان با شیوع ژیاردیا
مجموعه ژنتیکی 8شامل اژیاردیا المبلی.درصد در کشورهاي با درآمد کم است30تا 2کشورهاي مرفه و 

حیوانات توانندمیو همچنین شوندمیآن موجب بیماري در انسان Bو Aاست که تنها انواع) Hتا Aهاينامبه(
عفونت .آلوده کنند و پتانسیل براي انتقال مشترك بین انسان و دام را دارندو حیوانات وحشی راهادامانگی، خ

، اما عالئم معمول آن عبارت از )درصد افراد آلوده15تا 5در تقریباً(باشد ژیاردیا ممکن است بدون عالمت 
در خصوصبهشدید است، معموالًبیماري، اسهال ياولیهدر مراحل . باشدمیاسهال، نفخ، درد شکم و پرگازي 

صورتبهدهعملکرد روهايدوره، بطوریکه شودمیترمتناوبپس از آن اسهال . شدت بیشتري داردهنگام صبح
بیماران اغلب با اسهال اما .باشندمیشامل استفراغ و تب نادرترعالئم . شودمیطبیعی همراه با اسهال مشاهده 
مدفوع ينمونهبا بررسی میکروبیولوژیک غیرمنتظرهطوربهو بیماري کنندمیبدون عالئم ژیاردیازیس مراجعه 

.شودمیتشخیص داده 



توسط معموالًژیاردیازیس . باشدنیزپذیرتحریکيرودهشبیه سندرم تواندمییازیس ژیاردهاينشانهعالئم و 
یا با ) هاتروفوزوئیتندرتبهو ارزیابی وجود کیست(مدفوع با روش سنتی میکروسکپی ينمونهآزمایش 

.شودمیمدفوع تشخیص داده ژنآنتیتشخیص هايروش

، ارزیابی سه نمونه شودمیانی که از روش سنتی میکروسکپی استفاده با توجه به دفع متغیر انگل در مدفوع، زم
اگر نتیجه منفی شد، . ممکن است نیاز باشد) اندشدهروز جدا از هم گرفته 3تا 2آل در ایدهطوربهکه (مدفوع 

ونت منفی براي رد میکروسکپی عفينتیجهسه نمونه بیشتر باید در فواصل هفتگی مشاهده شوند و حداقل شش 
نسبت به روش PCRبا استفاده از در یک نمونه مدفوع یاردیاص ژشواهدي از بهبود تشخی.استموردنیاز

.وجود داردژنآنتیتشخیص یا سنجش میکروسکپی با چند نمونه مدفوع و

ثانویه که ژیاردیازیس بسیار مشکوك اما نتایج آزمایش مدفوع منفی است، تشخیص از طریق هايمراقبتدر 
علیه IgMو IgGگردشی باديآنتیسرولوژي هايآزمون. صورت گیردتواندمیپیراسیون و بیوپسی دئودنوم آس

.ژیاردیا براي تشخیص بالینی مناسب نیستند

:هاآزمونارزیابی 

آزمایش سنتی مستقیم میکروسکپی-الف

حساسیت و % 31گرفته شده است داراي نگهدارنده از بیمار اسهالی يمادهمدفوع که با یا بدون ينمونهآزمایش 
تروفوزوئیت انگل با احیاناًکیست و يمشاهدههدف از آزمایش مدفوع در این حالت . ویژگی است% 100

.تغلیظ شده و تغلیظ نشده استهاينمونهمیکروسکوپ در 



تهیه شده با محلول لوگلينمونهدر کیست ژیاردیا

:مزایا و معایب

تهیه براي مقاصد آموزشی و تشخیصی هانمونهدائمی نیز از این يشدهآمیزيرنگرهاي اسمیتوانمی
. کرد

ممکن است در مقادیر پائین، عفونت مزمن را تشخیص ندهد.

استموردنیازی از مهارت سطح باالی.

 استیارزانروش .

زمانی که بار بیماري و شدت عفونت باال است بیشترین فایده را دارد.

)کیستهايژنآنتی(روش االیزا -ب

فرمالین، اسید استیک، محلول (SAFمدفوع بدون نگهدارنده یا با نگهدارنده با فرمالین و یا محلول ينمونه
.باشدمی% 95و ویژگی حدود %100تا 85حساسیت داراي . شودمیاستفاده ) استات سدیم



:مزایا و معایب

فراهم آنتامبا هیستولیتیکاو گاهی اوقات کریپتوسپوریدیومبا را اغلب در ترکیبیاردیاص ژتشخی
. کندمی

 مفیدي استوجود دارد آزمایش مقادیر باالي انگلمواردي که در .

شودمیجبران تجربهکمبا امکان استفاده از کادر احتماالًکیت يهزینه.

)هاکیست(میکروسکوپ ایمنوفلئورسنت - ج

معادلحساسیتداراي .شودمیاستفاده SAFنگهدارنده یا با نگهدارنده با فرمالین و یا مدفوع بدونينمونهاز 
.باشدمی% 100و ویژگی %100تا 94

: مزایا و معایب

 کندمیرا فراهم ) در اینجا ژیاردیا(خاص موجود در این روشهايانگلفقط تشخیص .

 ال در دسترس نیستند و براي تائید نتایج با حساسیت و ویژگی باهايآزموندر مواقعی که دیگر
. و زمانی که بار و شدت عفونت کم باشد، مفید استغیرقطعی

 طلبدمیرا فرساییطاقتکار.

 است، موردنیازسطح متوسطی از مهارت

 استمیکروسکوپ فلئورسنتنیاز به وجود .

 استقیمتیگرانروش.



و کریپتوسپوریدیوم در قسمت باال و چپ و راستژیاردیا المبلیا در قسمت پائین هايکیست
)ایمنوفلئورسنت(

)ایمنوفلئورسنت(هاي ژیاردیا المبلیا تروفوزوئیت

(PCR)نوکلئیک بر اساس تقویت اسید-د



. شودمیاستفاده ) با توجه به دستورالعمل کیت(اص ي خنگهدارنده و یا فقط با نگهدارندهمدفوع بدون ينمونه
.باشدمیدرصد 100تا 75ویژگی درصد و100تا 90سیت داراي حسا

: مزایا و معایب

 کندمیفقط تشخیص ژیاردیا را فراهم .

براي آزمایش با مقادیر باال مفید است .

کارکنان جبران شودکیت و روش شاید با کاهش زمانِيهزینه .

بخشدمیتشخیص را بهبود ،زمانی که بار بیماري و شدت عفونت کم است .

شودمیموفق منفی بعد از درمانِسرعتبه .

 متفاوت مولکولیبا توجه به پردازش نمونه، رویکرد تقویت و انتخاب نشانگر تواندمیحساسیت و ویژگی
.باشد

زمایش مدفوع تشخیص داده نشده استبیمارانی که در آنها ژیاردیازیس مشکوك است اما در آ

و یا آزمون گذاريلولهترشحات از طریق آوريجمعسی دئودنوم یا ژوژنوم و یا بیوپينمونهدر این حالت از 
یا ) هاتروفوزوئیتيمشاهدهبراي (بررسی توسط میکروسکوپ . شودمیاستفاده (Entero-test)ايرشته

مسطح شدن پرزها يمشاهدهو یا آزمایش هیستوپاتولوژي براي ) PCRروش (نوکلئیکبراساس تقویت اسید
.گیردمیورت ص



مسطح شدن پرزها در عفونت ناشی از ژیاردیا

پرزهاي طبیعی

، اما گاهی اوقات در شودمیمدفوع جایگزین ينمونهبا کمک حساس PCRدر اکثر موارد توسط سنجش احتماالً
.مفید استد،ندر دسترس نیستژنآنتیمناطقی که این روش و روش سنجش 
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