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مقارنة بين الفحص المجهري و تقنية االلي از في تشخيص الخمج بال  Giardia lambliaمع دراسة
وبائية وكيموحيوية الطفيلي بين األطفال دون سن العاشرة في منطقة تكريت
سيناء ناجي محسن ، 1إبراهيم شعبان داود

2
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 2قسم علوم الحياة  ،كلية العلوم  ،جامعة تكريت  ،تكريت  ،العراق

الملخص

شملت الدراسة فحص  644عينة غائط من المصابين دون العاشرة عم اًر المراجعين لمستشفى تكريفت التعليمفذ و لفل افمد المفدة  2008/12/1إلف

 . 2009/6/30وتففم د ارسففة تففلخير الامففد علف عففدد مففن معففايير الففدم والىحوصففات الكيموحيويففة .اسففتادمت خففمق طففرق لىحففص الاففروي اول ففا طري ففة

الىحففص المج ففرم المباشففر حي فق كانففت عففدد العينففات التففذ شاص ف ا  55وبنسففبة  % 8.54وطري ففة التطويففال بففخمق محاليففد

كبريتففات الكنففل

 ,ZnSO4محلود السكروك المشبع ,محلود ملح الطعام المشبع)  .حيق كانفت عفدد العينفات التفذ شاصفت ا طري فة التطويفال  64وبنسفبة ,% 9.94
وك لل طري ة االلي اك للكشال عن مستضد الطىيلذ فذ الغفائط إ كانفت عفدد العينفات المشاصفة  80وبنسفبة  .%12.42بينفت نتفائد فحوصفات عفدد
من معايير الدم عل وجود فروق معنويفة بفين المصفابين واالصفحا

السفيطرة) وعلف مسفتو معنفوم ) (0.05<pحيفق سفجلت اناىفاي ففذ كفد مفن

اضف ففاب الف ففدم الطبيعف ففذ) (Hbو حجف ففم الكريف ففات المضف ففغوط  , (PCVوارتىاع ف فاً فف ففذ تعف ففداد الكريف ففات البيضف ففا  (WBCو معف ففدد ترسف ففيب الكريف ففات

الحم ف ار  .)ESRكمففا بينففت نتففائد الىحوصففات الكيموحيويففة عل ف وجففود فففروق معنويففة بففين المصففابين واالصففحا وعل ف مسففتو معنففوم). (0.05<p

سففجلت الد ارسففة إناىاض فاً فففذ معففدد تركيففك الش فوارد مخففد الصففوديوم  )Na+والكالسففيوم  )Ca++والمغنيسففيوم  )Mg++و الكوليسففترود )Cholesterol

,خمخففذ الكليسففيريد  ,)Triglyceridesااللبففومين  )Albوالبففروتين الكلففذ  ,)TPفففذ حففين سففجلت الد ارسففة كيففادة فففذ معففدد األنكيمففات الناقلففة لمجموعففة

األمين .)GOT,GPT

المقدمة

يعد طىيلفذ جيارديفا المبليفا  Giardia lambliaمفن االوالفذ الطىيلفة و

واألنكيمف ف ففات الناقلف ف ففة لمجموعف ف ففة األمف ف ففين والبف ف ففروتين الكلف ف ففذ واأللبف ف ففومين

يسففبب دا الجيارديففا  ,Giardiasisوال ف م قففد يكففون حففاداً و مكمن فاً و

والكليسريدات الخمخية والكوليستيرود للمصابين.

بدون عراي .يرافق دا الجيارديا الحاد بإسف اد وغخيفان وف فدان الفوكن

المواد وطرائق العمل

يعد دا الجيارديا من كخر األمراي الطىيلية انتشا اًر ففذ العفالم وااصفة

لمستشف ففى تكريف ففت التعليم ف ففذ -ماتبف ففر الطىيليف ففات و ل ف ففل اف ففمد الم ف ففدة

وسو امتصاص ومغص بطنذ و إنتىاخ البطن وف ر الدم).)1

تم فحص 644عينفة غفائط للمرضف دون العاشفرة عمف اًر مفن المفراجعين

فف ففذ المن ف فاطق اإلسف ففتوائية وشف ففبئ اإلسف ففتوائية  .ن األف ف فراد وم المناعف ففة

 2008/12/1إلف ف ف

الضفعيىة كاألطىفاد والمعفانين مفن عجفك ففذ ج فاكام المنفاعذ مفن كبفار

ساعة من موعد وصول ا إل الماتبر.

السن المصابين بلمراي سرطانية و فشفد ففذ عضفو معفين ففذ الجسفم
والمصففابين بففن ص المناعففة المكتسففبة  AIDSاففم كخففر النففا

عينات الغائط -:اسفتادمت طري فة الىحفص بالمسفحة المباشفرة وصفبغت

عرضففة

بمحلود لوكفد -ايفودين

عفن طريفق التلفوق

للامد وال م يحدق عادةً من امد تناود األكيفا
لغففائطذ الىمففوم  .)2انففال معضففلة فففذ تشففايص ا ف ا الطىيلففذ كمففا إن

و لل الن كيا

الطىيلذ تطرح بشكد مت طع .)3

)Lugol- iodine solution
)5

)4

 ,التطويفال

باس ففتادام محالي ففد مش ففبعة مخ ففد كبريت ففات الكن ففل  ,محل ففود الس ففكروك

)6

)7

ومحلفود ملفح الطعفام  .تفم اجف ار ااتبفار االليف اك Enzyme-Linked

العدي ففد م ففن الت ني ففين يج ففدون ص ففعوبة ف ففذ تيشايص ففئ و االش ففتباع م ففع
حيا ار مخد الامائر فضفمً عفن صفعوبة تشفايص كيفا

 . 2009/6/30إ ت ف ففم فحصف ف ف ا ا ف ففمد نص ف ففال

) immunoobsorbent Assay(ELISAوحسفب

الطىيلفذ

)9,8

بلسفتادام عفدة

تجارية من
شركة , Germany/ DRGحيق تم ااتبار  64عينة موجبفة بفالىحص

ان ال دال من الدراسة الحاليفة يتمخفد ففذ الم ارنفة بفين خفمق ط ارئفق ففذ

المج ففرم وطري ففة التطوي ففال و 26عين ففة ل ففم تخب ففت الطري ت ففان الس ففاب تان

تشففايص طىيلففذ الجيارديففا متضففمنة طري ففة الىحففص لمج ففرم المباش فرة

احتوائ ا عل الطىيلذ و 4سيطرة من افراد اصحا .

وطري فة التركيففك بخمخففة محاليففد واذ كبريتففات الكنففل والمحلففود السففكرم

عينات الدم -:تم سحب 5ملم من الدم الوريفدم بإسفتادام مح نفئ طبيفة
3

المشففبع والمحلففود الملحففذ المشففبع) و ااتبففار ) (ELISAللتحففرم عففن

سعة  5ملم إ قسم الدم ووضع ففذ خمخفة نفوان مفن االنابيفب الماتبريفة
3

المستضففد فففذ الغففائط و معرفففة تففلخير الامففد عل ف بعففي معففايير الففدم

 -:نبوب جفااك يحتفوم علف مفانع تاخفر الفدم  )EDTAلغفري إجف ار

 )ESR, WBC , PCV , Hbللمصابين ,فضم عن تفلخير االصفابة

ااتب ف ففارات ال ف ففدم ال يموغل ف ففوبين ,حج ف ففم الكري ف ففات المضف ف فغوطئ ,تع ف ففداد

عل ف ف تراكيف ففك بعف ففي الش ف فوارد مخف ففد الصف ففوديوم والكالسف ففيوم والمغنيسف ففيوم

الكريات البيضا ) و نبوب يحتوم عل مانع تاخفر الفدم Tri-Sodium
 )citrateلغففري إج ف ار ااتبارمعففدد ترسففيب الكريففات الحم ف ار  .و نبففوب
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جدول رقم ( )3تأثير الخمج على بعض فحوصات الكيموحيوية لكل من

 disposable tubeا ففاد م ففن م م ففادة إ ت ففرل م ففدة  30-15دقي ففة
وبعداا وضع فذ ج اك الطرد المرككم بسفرعة  3000دورة\دقي فة ولمفدة

اسم الفحص

 5دقائق لغري فصد مصد الدم ولحين إج ار االاتبفارات الكيموحيويفة
مخ ففد الص ففوديوم والكالس ففيوم والمغنيس ففيوم و األنكيم ففات الناقل ففة لمجموع ففة
األمين والبفروتين الكلفذ واأللبفومين والكليسفريدات الخمخيفة والكوليسفتيرود
 .تم تحليد النتائد احصائياً باستادام ااتبار .T-test

النتائج

فحصصصصصص الغصصصصصائط -:ت ف ففم تش ف ففايص  55عين ف ففة موجب ف ففة وبنس ف ففبة %8.54
بلستادام طري ة الىحص المج رم المباشفرو  64عينفة وبنسفبة %9.94

Triglycerides
mmol/L
Cholesterol
mmol/L

a
0.315 ± 0.107
a
2.885 ± 0.720

b
1.280 ± 0.579
b
5.113 ± 0.855

S.Albumin
gm/dl

a
2.261 ± 0.448

b
4.293 ± 0.439

**9.06
**12.69
**21.51
**18.00

b
a
Total protein
7.123 ± 0.575
4.34 ± 1.01
gm/dl
**7.82
b
a
GPT
25.50 ± 1.31
29.50 ± 4.05
IU/L
**49.03
b
a
GOT
51.67 ± 2.28
40.81 ± 2.68
IU/L
**19.11
b
a
S.Ca++
10.207 ± 0.546 8.210 ± 0.281
gm/dl
**21.12
b
a
S.Mg++
2.140 ± 0.227 1.209 ± 0.135
gm/dl
**18.39
b
a
S. Na+
143.43 ± 4.90 125.26 ± 3.74
mmol/L
الحروال الماتلىة اف ياً تعنذ وجود فروق معنوية عند مستو .)0.05<p

باس ف ففتادام طري ف ففة التركي ف ففك و  80عين ف ففة وبنس ف ففبة  %12.42بلس ف ففتادام
طري ة االلي اك للتحرم عن المستضد .جدود رقم .)1
جدول رقم ( )1مقارنة بين طريقة المسحة المباشرة وطريقة التركيز واختبار
االلي از في تشخيص طفيلي الجيارديا
عدد
عدد العينات
العينات
المفحوصة
نوع االختبار
الموجبة
55
644
المسحة الرطبة المباشرة
64
644
طريقة التركيز
80
94
اخـــــتبار االليـــــــزا

المصابين واألصحاء
األصحاء
المصابين
(العدد=)30
(العدد=)80

قيمة
T- test

نسبة
االصابة
%
8.54
9.94
85.11

المناقشة

فحوصصصصات الصصصدم -:بينففت نتففائد فحوصففات عففدد مففن معففايير الففدم عل ف

نسبة الخمج بالجيارديا-:

وجود فروق معنوية بين

ظ رت النتائد ن إاتبار االلي اك سفجد علف نسفبة تشفايص %12.42

المصففابين واالصحا السففيطرة) وعل ف مسففتو معنففوم) (0.05<pحيففق

مم ف ففا ا ف ففو علي ف ففئ ف ف ففذ طري ت ف ففذ الىح ف ففص لمج ف ففرم المباش ف ففر و طري ف ففة

سففجلت اناىففاي فففذ كففد مففن اضففاب الففدم الطبيعففذ و حجففم الكريففات

التطويففال ,يعففود السففبب فففذ لففل ال ف الحساسففية العاليففة ل ف ا اإلاتبففار

المضف ففغوط وارتىاع ف فاً فف ففذ تعف ففداد الكريف ففات البيضف ففا و معف ففدد ترسف ففيب

والتف ففذ تىف ففوق كف ففد مف ف ففن الففىحف ف ففص الف ف ففمج رم وطري ف ففة التركيف ففك

الكريات الحم ار  .جدود رقم .)2

)10

 .كمف ففا

ظ ففرت الد ارسففة ن نسففبة الامففد بففدا الجيارديففا للمرضف االطىففاد دون

جدول رقم ( )2تأثير الخمج على بعض فحوصات الدم لكل من المصابين
واألصحاء

العاش فرة عم ف اًر  %12.42واف ففذ ن ففسبف ففة مشففاب ف ف ة ت ف ريفب ف فاً ل فمف ففا وجف ففداع

)11

اسم الفحص

المصابين
(العدد=)80
a
9.137 ± 0.621
a
31.25 ± 2.12

األصحاء
(العدد=)30
b
12.793 ± 0.862
b
41.50 ± 2.52

ESR
mm/hr

a
25.00 ± 1.41

b
7.63 ± 3.94

**23.57

WBC
Cell/cmm

a
8974 ± 601

b
5417± 513

**30.88

الطىيليففات المعويففة بصففورة عام فة وطىيلففذ الجيارديففا بصففورة ااصففة ال ف

)0.05<p

اإلاف ف ففتمال فف ف ففذ الىئف ف ففات العمريف ف ففة المشف ف ففمولة فف ف ففذ الد ارسف ف ففة و الطف ف ففرق

Hb
gm/dl
PCV
%

الحروال الماتلىة اف ياً تعنذ وجود فروق معنوية عند مستو

قيمة
T- test
**21.26

حي ف ف ف ف ف ففق كان ف ف ف ف ف ففت النس ف ف ف ف ف ففبة  ،%13.7ولم ف ف ف ف ف ففا وج ف ف ف ف ف ففدع

**19.83

النسففبة .%13.23فففذ حففين سففجلت ا ف ع الد ارسففة نسففبة امففد قففد ممففا

فففذ مدين ففة كرك ففول حيففق بلغ ففت  ,%12.31ولم ففا وجففدع

وجففدع

)14

)12

)13

حيففق كانففت النسففبة  ,%18.5و كخففر ممففا وجففداع

)15

ف ففذ باب ففد

إ بلغ ف ف ف ف ف ففت
إ كف ففان ف ففت

.%2.1
وق ففد يع ففود س ففبب تش ففابئ نت ففائد الد ارس ففات وااتمف ففا الت ففذ جري ففت علف ف

المس ففتادمة ف ففذ التش ففايص و ع ففدد العين ففات المىحوص ففة و إا ففتمال و

فحوصات الكيمياء الحياتيصة -:سفجلت الد ارسفة إناىاضفاً ففذ معفدد كفد

تشفابئ الافواص البيئيفة واإلجتماعيفة والخ افيفة للمنفاطق التفذ جريفت في ففا

م ففن الكوليس ففترود ,خمخ ففذ الكليس ففيريد ,االلب ففومين والب ففروتين الكل ففذ ,ف ففذ

تلل الدراسات.

حف ففين سف ففجلت الد ارسف ففة كيف ففادة فف ففذ معف ففدد األنكيمف ففات الناقلف ففة لمجموعف ففة

فحوصصصصصصصصات الصصصصصصصدم -:بينف ف ففت الد ارسف ف ففة اناىاض ف ف فاً فف ف ففذ معف ف ففدد تركيف ف ففك

والكالسيوم والمغنيسيوم) .جدود رقم .)3

إن االمتصففاص الضففعيال للحديففد مففن األمعففا يشففكد ميكانيكيففة ساسففية

األمين  )GOT,GPTو اناىاي فذ معفدد تركيفك الشفوارد الصفوديوم

ال يموغلففوبين للمصففابين ,إ بلففا المعففدد لففدي م  9.1gm/dlوحسففب

)16

لحاالت ف ر الدم عنفد المصفابين بفدا الجيارديفا .واف ع النتيجفة قريبفة لمفا

وجففدع  .)17كمففا وجففدت الد ارسففة اناىففاي حجففم الكريففات المضففغوط ,إ
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ويف ف دم إلف ف ت ففيد الغش ففا الما ففاطذ وبالت ففالذ ح ففدوق س ففوم إمتص ففاص

بلا المعدد لدي م  %31وربما يعود السبب إل سو االمتصفاص والف م

م
البروتين واسارتئ

بدورع قد يحدق نتيجة حصر الغشا المااطذ المعفوم بواسفطة الطىيلفذ

)27

.

والتغ يف ففة المشف ففتركة بف ففين الطىيلف ففذ والمضف ففيال والتغي ف فرات فف ف ف ففذ الغشف ففا

ان كيف ففادة تركيف ففك اإلن ف فكيم الناقف ففد لمجموعف ففة األمف ففين البايروفيف ففت ,إ بلف ففا

المااطذ لمنط ة الصائم والناتجة عن وجود الطىيلذ ,فضفمً عفن الت يف

 29.50و اإلن ف فكيم الناقف ففد لمجموعف ففة األمف ففين

وسففو التغ ي ففة

)18

المعف ففدد لف ففدي م IU/L

او إلف ف اإلس ف اد ال ففدانذ  .)19 steatorrheaم ففا

اوكسالواس ف ففتيت  ,إ بلف ف ففا  40.81IU/Lيع ف ففود إل ف ف ف تغيي ف ففر الوظف ف ففائال

معففدد ترسففيب كريففات الففدم الحمففر ف ففد سففجلت الد ارسففة كيففادةً فففذ معففدد
, ESRإ بل ففا المع ففدد ل ففدي م  25.00mm/hrواف ف ع النتيج ففة قريب ففة لم ففا
وجففدع

)20

األيضففية للكبففد اففمد مففدة الامففد باإلس ف اد النففاتد عففن إلت ففاب األمعففا
ممففا ي ف دم إل ف حففدوق سففو التغ يففة وسففو اإلمتصففاص بسففبب حففدوق

إضففطراب فففذ وظففائال الكبففد  .)27وفي فما ياففص اناىففاي تركيففك الشفوارد

 ,ربمففا يعففود السففبب فففذ الحمف التفذ يعففانذ من ففا المصففابين

 .)21ام ففا بالنس ففبة للكي ففادة ف ففذ مع ففدد تع ففداد كري ففات ال ففدم البيض ففا الت ففذ

بل ف ففا معف ف ففدد الكالسف ف ففيوم  8.2 mg/dlو

سففجلت ا الد ارسففة الحاليففة وبمعففدد  )8973.8cell/ mm3ف ففذ تتىففق

و  125mmol/lللصوديوم ف فد يعفود إلف اإلسف اد الم ارففق للامفد بفدا

 1.2 mg/dlللمغنسف ف ففيوم

مع .)23,22

الجيارديففا ممففا يسففبب ف فدان الكخيففر مففن المففا الحففاوم عل ف الصففوديوم

فحوصصصصصصصصات الكيميصصصصصصصاء الحياتيصصصصصصصة -:ان انا ف ف ف فىاي معف ف ففدد كف ف ف ف فد مف ف ففن
الكوليف ف ف فسترود ,إ بلف ففا  2.9 mmol/Lوخمخف ففذ الكليس ف فريد حيف ففق بلف ففا

واألمففمح األاففر فضفمً عففن االمتصففاص الغيففر كامففد مففن قبففد الطب ففة
المااطية المعوية والطرح المىفرط ل ف ع الشفوارد .ويفر

المعففدد ل ففدي م  0.31 mmol/Lال ف م س ففجلت ا الد ارس ففة الحالي ففة تتى ففق

ف دان الحافة الىرشاتية للكغيبات المرافق حيانفاً لضفمور و عفدم ضفمور
م
حاالت سو إمتصاص المنحمت الشوارد .
الكغابات مس ود عن

الف ف,Mitochondriaكمففا إن ع فد  Golgiغيففر مطفورة بشففكد جيفد م فم ففا

إن التىاوت فذ النتائد سوا كانت بالنسبة لىحوصفات الكيميفا السفريرية

جففعلف ا غيرقفادرة علف تركيفب غلبيفة اللبيفدات  Lipidsوالكولسفترود لف ا

و فحوصات الدم ربما يعود إلف عفدد مفن العوامفد من فا سفملة الطىيلفذ

مف ف ف فع  .)24يع ف ف ففد طىيل ف ف ففذ الجياردي ف ف ففا م ف ف ففن الطىيلي ف ف ففات الت ف ف ففذ تىت ف ف ففد إلف ف ف ف

فلن ففا تحصففد عل ف ا ف ع الم فواد مففن الجففك العلففوم للممعففا الدقي ففة).)25

ف ففد ب ففين

)30

) )28

إن اسفتمرار

وج ففود بع ففي م ففن الس ففمالت م ففن الجياردي ففا المبلي ففا غي ففر

كم ففا ان اناى ففاي تركي ففك ك ففد م ففن األلب ففومين و الب ففروتين الكل ففذ يمك ففن

ماصصة لمضفيال معفين والتفذ ل فا مفد واسفع مفن المضفائال ,ويمكفن

تىسيرع بلن طىيلفذ  Giardiaيىت فد إلف ال ابليفة علف تركيفب األحمفاي

ن يصففاب اإلنسففان ب ف ع السففمالت التففذ قففد تعففود إل ف اللبففائن والطيففور

االميني ففة ويعتم ففد ف ففذ اقتيات ففا علف ف األمع ففا و البيئ ففة الت ففذ تتض ففاعال

والتففذ تعمففد كمضففائال ااكنففة دائمففة لًصففابة .فض فمً عففن التففدااد مففع

فف ففي ف ففا األطف فوار الففاضرية)  .)26ف ففد بينففت د ارسففات المج ففر الضففوئذ إن

تغ يفة المضففيال والعوامفد الوراخيففة للمضفيال و نوعيففة الجفراخيم المتعايشففة

األط فوار الاض فرية لطىيلففذ الجيارديففا ي فرتبط بالاميففا الطمئيففة والايففوط

 normal floraوك ف لل م اومففة المضففيال ف ففد بففين

ظ ففور مناعففة

المااطي ففة فف ففذ الى ارغف ففات بف ففين الكغاب ففات وا ف ف ا يشف ففكد عف ففائق ميكف ففانيكذ

ضد الجيارديا فذ معظم اإلصابات لكن عودة اإلصابة عالية وقفد يكفون

)31

الس ففبب اف ففو إن ا ف ف ع المناع ففة قصف ففيرة األمف ففد و وج ففود سف ففمالت عديف ففدة
للطىيلذ.
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Abstract
The current study includes 644 stool samples of patients infected with diarrhea less than ten years old who are
attended Tikrit Teaching Hospital from 1/12/2008 to 30/6/2009. Three methods are used for the examination of
stool, the first one is the direct microscopical test. The number of samples which are tested are 55 with the
percentage of 8.54%. The second is the floatation method with three solution[ Zinc Sulphate solution, Sucrose
solution, and Sodium chloride solution] The number of samples which are tested by floatation method are 64
with the percentage of 9.94%. The third is ELISA method to detect parasite antigen in stool. The number of
samples which are tested by this methods are 80 with the percentage of 12.42%. The results show there are
significant difference between infected patients with giardiasis and the healthy persons group and for significant
level 0.05<p in the mentioned tests. The study points out a decrease in both Hb, PCV and an increase in the rate
of WBCc and ESR . The study point out a decrease in the rate of Ca++, Mg++, Na+, Tp, Chol. And Tri. and an
increase in the rate concentration of GOT, GPT.
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