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عشل المسببات الطفيلية لخمج الجهاس الهضمي لتالميذ المذارص االبتذائية الزيفية في
قزية الزغيلة  /بابل
Isolation of Parasitic causes of digestive system infection from
primary rural school in a Reghala Village in Babylon City
م.د .إؽغبى هؾوذ صلجٖ الضغ٘جٖ
كل٘خ الطت الج٘طشٕ  /عبهعخ كشثالء
الخالصة
شولذ الذساعخ فؾص ًوبرط الجشاص لزاله٘ز هذسعخ أعبهخ ثي صٗذ االثزذائ٘خ الوخزلطخ ّالْاقعخ فٖ قشٗخ الشغ٘لخ العبئذح
عغشاف٘ب إلٔ هؾبفظخ ثبثل ّ .رضن الوذسعخ راله٘ز هي كال الغٌغ٘ي هي صالس هٌبطق سٗف٘خ هزقبسثخ .
روذ دساعخ  250عٌ٘خ ثشاص هخزلفخ هي الزاله٘ز ثطشٗقخ الفؾص الوجبشش ّثبعزعوبل الوغِش الضْئٖ.
اكزشفذ الطف٘ل٘بد الوعْٗخ فيٖ  )%50.4( 126رلو٘يزا ّكيبى ؽ يخ اليزكْس هٌِيب  74رلو٘يزا ( )%29.6ثٌ٘ويب كيبى عيذد
اإلًبس الو بثخ ُْ  52رلو٘زح (.)%20.8
ثٌ٘ييذ الٌزييبئظ اسرفييبا ًغييت اإلصييبثخ ثطف٘لييٖ الغ٘بسدٗييب الالهجييٖ  Giardia lambliaعييي ثييبقٖ الوغييججبد الطف٘ل٘ييخ
الوخوغييخ للقٌييبح الِضييو٘خ  .إر أصيي٘ت  )%28.4( 71رلو٘ييز ّرلو٘ييزح هييي ثيي٘ي الييزٗي شييولزِن الذساعييخ الؾبل٘ييخ ّكبًييذ اإلصييبثخ
ثبلزكْس أعلٔ هوب فٖ اإلًبس إر ثلغذ  )%13.2( 33 , )%15.2( 38فٖ كال الغٌغ٘ي علٔ الزْالٖ.
عغل إصبثخ  )% 7.6( 19رلو٘زا هي الزكْس ثطف٘ليٖ االه٘جيب الؾبليخ للٌغي٘ظ  Entamoeba histolyticaثٌ٘ويب كيبى
عذد اإلًبس الو بثخ ثبلطف٘لٖ  15رلو٘زح إٔ ثٌغجخ  %6إر ثلي العيذد اليليٖ للزاله٘يز الو يبث٘ي ثيبلطف٘لٖ هيي كيال الغٌغي٘ي 34
( )%13.6رلو٘ز.
لْؽظ أٗضيب رغيإ إصيبثبد هيي اليزكْس ( )%3.6ثبليذّدح الشيشٗط٘خ القضهيخ  , Hymenolepis nanaثٌ٘ويب عيغلذ
إصبثز٘ي ( )%0.8فقظ فٖ اإلًبس .
عغلذ ؽيبالد هيي اإلصيبثخ الوشيزشكخ ثطف٘ليٖ االه٘جيب الؾبليخ للٌغي٘ظ ّطف٘ليٖ الغ٘بسدٗيب الالهجيٖ إر ّعيذد صويبى ؽيبالد
( )%3.2فٖ الزكْس ّؽبلز٘ي فقظ ( )%0.8فٖ اإلًبس.

Abstract
This study was conduct to exam stool samples from students of Ausama Bin Zaid primary
school which lie in the Al- Reghela Village in Babylon Governorate .
Two handrid fifty random stool samples of males and females students from different stages
were examined directly .
Results showed 126 samples (males and females ) were infected with parasites from total
samples which represent 50.4% ,diagnosed as 74 (29.6%) males while 52 (20.8%)females .
Results showed increasing in the rate of Giardia lamblia infections in comparing with other
enteric parasitic causes , there were 71 (28.4%) males and females students in this study were
infected with Giardia lamblia ,from which 38 (15.2%) for males infections, while in females
were 33 (13.2%) .
This study was recorded presence infection of 19 (7.6%) males and 15 (6%) females
students with Entamoeba histolytica and 34 (13.6%) in total ( males and females ).
Infection with Hymenolepis nana were recorded in 9(3.6%) males and 2 (0.8%) females
students .
Finally there were 8 (3.2%) males and 2 (0.8%) females have mixed infection with
Entamoeba histolytica and Giardia lamblia.

ألمقذمـــــــــة
ٗزعشض الغِبص الِضوٖ أّ القٌبح الِضيو٘خ لليض٘يش هيي الوغيججبد الوشفي٘خ فوٌِيب الف٘شّعي٘خ ,الجيز٘شٗخ,الفطشٗيخ ثبإلفيبفخ
للوغججبد الطف٘ل٘خ هوب ٗغيجت إسثيب ّعشقليخ لْايبئه ُيزا الغيضء أّ الغِيبص الوِين هيي عغين اإلًغيبى ّالؾ٘يْاى ّالوزوضليخ ثْايبئه
الِض ين ّاالهز ييبو ّهييي صيين الزيييص٘ش عليئ اؽز٘بعييبد الغغيين هييي الغييزاء ّثبلزييبلٖ الزيييص٘ش عليئ الغغيين فييٖ أداء ّابئفييَ الؾْ٘ٗييخ
االعز٘بدٗخ (.)1

170

مجلة جامعة كزبالء العلمية – المجلذ التاسع  -العذد الثالث  /علمي 3122 /
ّرعذ األهعبء الوْقإ األكضش رعشفب لِزٍ الوغججبد الع٘وب األهعبء الغل٘ظخ ّالغضء الوزعشط هٌِيب ّرليل ليجظء ؽشكزِيب هويب
ٗعطٖ للطف٘لٖ الفشصخ لوِبعوخ طجقزِب الوخبط٘خ هغججخ االلزِبثبد ّاٙفبد الوشف٘خ (.)3&2
رغجت الطف٘ل٘بد الوخوغخ لألهعبء أإلعِبل ّالزٕ ٗعذ هي أكضش أهشاض األطفبل شْ٘عب إر ٗجل عذد األطفبل الزٗي ٗ يبثْى
ثبإلعِبل عٌْٗب  500000000طفل هي عوش اقل هي خوظ عٌْاد ّٗعزجش هي أكضش هغججبد الْف٘بد لذٓ األطفبل فٖ العبلن(. )4
ركش ( )5ثبى خطْسح اإلصبثخ ثبال ّالٖ الطف٘ل٘يخ الوخوغيخ لألهعيبء ريويي فيٖ كيْى أى دّسح ؽ٘يبح اغليت أًْاعِيب رييْى
هجبششح هوب ٗغيِل اًزشيبسُب ّهيي صين إصيبثزِب الوجبشيشح للوضي٘ه هيي خيالل رلْٗضِيب لألطعويخ ّأال شيشثخ ّهيي ُيزٍ االّاليٖ طف٘ليٖ
أالثييْاا الخج٘ـييـئخ ّ Cryptosporidium sppطف٘لييٖ االه٘جييب الؾبلــــييـخ للٌغيي٘ظ ّ Entamoebia histolyticaطف٘ـــــييـلٖ
الغ٘بسدٗب الالهجٖ ّ Giardia lambliaأكذّا ( )6ثبى إؽذاس اإلصبثخ فٖ األشخبو األصؾبء ّاليزٗي ال ٗولييْى هٌبعيخ هغيجقخ
فذ طف٘لٖ االثْاا الخج٘ئخ ال ٗؾزيبط عيْٓ كو٘يخ قل٘ليخ هيي أك٘يبط الج٘ضيخ الولْصيخ لألطعويخ ّالو٘يبٍ ّ.أشيبس ( )7إلئ إهيبً٘يخ اًزقيبل
اإلصبثخ ثبلطف٘لٖ هي الؾْ٘اى (العغْل) إلٔ اإلًغبى.
ّأشبس ( )8إلٔ أى عبهل فعه الؾبليخ االعزوبع٘يخ ّعيْء الزغزٗيخ ّاًخفيبض اليْصى ّالعويش هيي العْاهيل الزيٖ ري دٕ إلئ
اسرفبا ًغجخ اإلصبثخ ثبالّالٖ الوعْٗخ ّشذرِب ّهٌِب طف٘لٖ االه٘جيب الؾبليخ للٌغي٘ظ ّ . Entamoebia histolyticaثي٘ي ( )9ثيبى
اًزشبس ُزٍ الطف٘ل٘بد فٖ األغزٗخ ّه٘بٍ الششة الولْصخ ّعذم االُزوبم اليبفٖ ثبلٌظبفخ هيي أُين أعيجبة اًزشيبس اإلصيبثخ ثِيب ّ .كيزلل
أشبسد اغلت الذساعبد األخشٓ ّالزقبسٗش إلٔ اسرجبط ًغت اإلصبثخ ّاًزشبسُب ّصٗيبدح ًغيت الْف٘يبد ثبلعذٗيذ هيي العْاهيل الْثبئ٘يخ
ّالزٖ عله ركش الجعض هٌِب (.)10
ّث٘ي ( )11خطْسح اإلصبثخ ثيذاء الوزؾيْالد األه٘جيٖ فيٖ األشيخبو الؾيبهل٘ي للويشض فيٖ األهيبكي الوعزذليخ هيي العيبلن إر
ريْى اإلصبثخ ٌُب ثذّى أعشاض ّٗقْم الؾبهل٘ي للوشض ثطشػ الوالٗ٘ي هي األك٘يبط ْٗه٘يب هويب ٗشييل ه يذس للعيذّٓ ثيبلطف٘لٖ.
ّقذ ٗعبًٖ الو بة هي الؾؤ (ّ )12قذ ٗيْى لْى الجشاص اؽوش ّالزٕ ٗذل علٔ ؽيذّس ًضٗيه فيٖ األهعيبء ّؽيذّس الغفيبو ّرعيذ
ُزٍ عالهخ خط٘شح للوشض خبصخ لذٓ األطفبل ّكجبس العوش.
ٗزطلت رشخ٘ص ؽبالد اإلصبثخ ثبالّالٖ الطف٘ل٘خ  Protozoaإلٔ اللغْء إلئ فؾيص عٌ٘يبد الجيشاص هخزجشٗيب ّٗزْعيت
ريشاس االخزجبس صالس هشاد علٔ األقل ّلعذح أٗبم للزيكذ هي دقخ الٌزبئظ(ّ )11الزٕ ث٘ي كيزلل ثيبى الطشٗقيخ الوضلئ للزشيخ٘ص رعزويذ
علٔ ًْا الوْاد ّاألعِضح الالصهخ ألعشاء االخزجبس ّعلٔ خجشح ّكفبءح الفبؽص ّكزلل علٔ اخز بس الْقذ ّاليلفخ.
رِذو الذساعخ الؾبل٘خ إلٔ دساعخ ثعض هغججبد اخوبط الغِبص الِضوٖ الطف٘ل٘خ لزاله٘ز الويذاسط االثزذائ٘يخ الشٗف٘يخ فيٖ
قشٗخ الشغ٘لخ ّهٌبقشخ األعجبة الزٖ أدد إلٔ اًزشبسُب .

المىاد وطزائق العمل
اخز٘ييشد هغوْعييخ عشييْائ٘خ هييي راله٘ييز هذسعييخ أعييبهخ ثييي صٗييذ االثزذائ٘ييخ الوخزلطييخ الْاقعييخ فييٖ قشٗييخ الشغ٘لييخ ( غييشة
هؾبفظخ ثبثل ) ّثلغذ الوغوْعخ  250رلو٘زا هي الوغوْا اليلٖ لزاله٘ز الوذسعخ ّالجيبل  960رلو٘يزا هيي كيال الغٌغي٘ي ّالوقغيو٘ي
ثشيل ّعجز٘ي دساع٘خ.
فؾ ذ ًوبرط هي عٌ٘بد ثشاص الزاله٘ز ّقذ كبًذ ثعيض ُيزٍ العٌ٘يبد ثؾبليخ عيبئلخ ّالقغين اٙخيش شيجَ عيبئل فضيال عيي
اخز٘بس ًوبرط أخشٓ هي الجشاص ال لتّ ,فؾ ذ الٌوبرط ع٘بً٘ب للجؾش عي الذٗذاى الجبلغخ إى ّعذد فضال عيي اعيزعوبل الفؾيص
ألوغِشٕ الوجبشش للزؾشٕ عي الوغججبد الطف٘ل٘خ الوغججخ لإلصبثبد الِضو٘خ .
إلعشاء الفؾص ألوغِشٕ أخزد كو٘بد صغ٘شح هي كل ًوْرط ّّفعذ علٔ ششائؼ صعبع٘يخ ًظ٘فيخ ّأفي٘ه إلِ٘يب ثعيذ رليل
قطشح هي هؾلْل الولؼ الفغيلغٖ ّ Pbsهيي صين هيضط الخلي٘ظ ع٘يذا ثبعيزعوبل الع٘يذاى الخشيج٘خ ّّفيإ ثعيذُب أغط٘يخ شيشائؼ ًظ٘فيخ
ّفؾ ذ الٌوبرط رؾذ الوغِش الضْئٖ ثبعزعوبل العذعخ ال غشٓ ّكزلل رؾذ القْح × 40
خضييعذ ًزييبئظ الذساعييخ الؾبل٘ييخ إليئ الزؾبل٘ييل اإلؽ ييبئ٘خ ثبعييزعوبل هشثييإ كييبٕ ّقييذ قْسًييذ الفشّقييبد ثيي٘ي الوزْعييطبد
إؽ يبئ٘ب ثبعيزعوبل ثشًيبهظ  SASاإلؽ يبئٖ (ّ )13ثْاعيطخ اخزجيبس  Duncanهزعيذد الؾيذّد لالعيزذالل عيي اقيل فيشي هعٌيْٕ
ّعلٔ هغزْٓ هعٌْٗخ .0.05 ّ 0.01

النتائج والمناقشة
هي خالل ًزبئظ الذساعخ الؾبل٘خ الزٖ رن الزْصل إلِ٘ب اِش إى عذد الزاله٘ز الو بث٘ي ثبلطف٘ل٘بد الوعْٗخ ُْ  126رلو٘يزا
هي كال الغٌغ٘ي ّثٌغجخ % 50.4ثبلوقبسًخ هإ العذد اليلٖ للزاله٘ز الوغغل٘ي فٖ الوذسعخ الزٖ عشد فِ٘يب الذساعيخ ّاليزٕ ثلي 960
رلو٘زا ّرلو٘زح.
ٗظِش هي خالل الٌزبئظ الزٖ ٗغزعشفِب عذّل ّ -1-عْد فشّقيبد عبل٘يخ الوعٌْٗيخ ثي٘ي اليزكْس ّاإلًيبس إر ًالؽيظ إصيبثخ
الزكْس ثبلطف٘ل٘بد الوعْٗخ ثٌغجخ أعلٔ هي اإلًبس فقذ كبًذ األعيذاد الو يبثخ  )%20.8( 52 , ) %29.6( 74فيٖ اليزكْس ّاإلًيبس
علٔ الزْالٖ ّقذ ٗعضٓ الغجت فٖ رلل إلٔ كضشح إقجبل الزاله٘ز علٔ رٌيبّل األطعويخ هيي هطيبعن الْعجيبد الغيشٗعخ الوْعيْدح فيوي
هؾ٘ظ الوذسعخ ّالزٖ رغزعول ه٘بٍ الٌِش الوغبّس لِب فٖ رؾض٘ش ُيزٍ الْعجيبد ّثيبقٖ اؽز٘بعيبد الوطعين هقبسًيخ هيإ دسعيخ اإلقجيبل
لذٓ اإلًبس ّٗضبو لِزا الغجت أٗضب غ٘بة دّس الشقبثخ ال ؾ٘خ فٖ ُزا الوغبل علوب أى ه٘بٍ الٌِش الوزكْس رويش هيي خيالل هٌطقيخ
سٗف٘خ ّرقإ الوٌبصل الغيٌ٘خ علٔ عبًجٖ الٌِش ّاى اغلت أصؾبة ُزٍ الوٌبصل ٗقْهْى ثز شٗه ه٘بٍ الؾوبهيبد ال يؾ٘خ فيٖ الٌِيش
الوزكْس ّاى ثظء عشٗيبى ه٘بُيَ ٗغيِل عول٘يخ رلْٗضيَ ثبلوغيججبد الوشفي٘خ الوخزلفيخ ّهٌِيب الطف٘ل٘يبد ّالغيجت اٙخيش السرفيبا ًغيجخ
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إصبثخ الزكْس ثبلطف٘ل٘بد الوعْٗخ عي اإلًبس ُْ ق٘بم اليزكْس ثبالغزغيبل فيٖ ه٘يبٍ الٌِيش دّى ق٘يبم اإلًيبس ثيزلل ّهيي الغيذٗش ثبليزكش
أٗضب أى الوذسعخ الوزكْسح الزٖ شولزِب الذساعخ رغزعول ه٘بٍ الٌِش فٖ عذ اؽز٘بعبرِب هي الو٘يبٍ الخبصيخ ثيبلوشافق ال يؾ٘خ الًعيذام
ه٘بٍ اإلعبلخ فٖ ُزٍ الوٌطقخ الزٖ رقإ فوٌِب الوذسعخ فضال عي اخزالو علْ رعبهل الزكْس هإ الج٘ئخ الوؾ٘طيخ ثِين ّكيْى اإلًيبس
أكضش إرجبعب لقْاعذ الٌظبفخ هي الزكْس ( .) 16 , 15 ,14
عذّل  -1-هعذل اإلصبثخ ثبلطف٘ل٘بد الوعْٗخ الوعضّلخ هي هغؾبد الجشاص لـ  960رلو٘زا.
أعذاد الزكْس

اإلصبثبد
الوعْٗخ
الطف٘ل٘خ
اإلصبثبد الوعْٗخ غ٘ش الطف٘ل٘خ
( )Negative results

الوغوْا

الٌغــــــــجخ

3

54

%21.6

A%51.2 128

أعذاد اإلًبس

2

70

122

الٌغــــــــجخ

1

74

%29.6

52

%20.8

%28

B%48.8

الوغــــوْا

الؾبلخ

الٌغــــــجخ

د

126

A%50.4

124

%49.6
B

250

%100

*  A ,Bاعزعولذ ُزٍ األؽشو للذاللخ علٔ الفشّقبد اإلؽ بئ٘خ الوعٌْٗخ (ؽغت اخزالو أّ رشبثَ ُزٍ األؽشو)
*الوزْعطبد الزٖ رؾول أؽشو هخزلفخ رخزله هعٌْٗب ف٘وب ثٌِ٘ب
*هغزْٓ الوعٌْٗخ P≤0.01
ّْٗفؼ عذّل  -2-أعذاد ّأًْاا الطف٘ل٘بد الزٖ رن رشخ٘ ِب فيٖ ًويبرط عٌ٘يبد ثيشاص الزاله٘يز الوشيوْل٘ي ثبلذساعيخ  .إر
ًالؽظ اسرفبا ًغت اإلصبثخ ثطف٘لٖ الغ٘بسدٗب الالهجٖ ّ Giardia lambliaفٖ كال الغٌغ٘ي عي ثبقٖ الوغججبد األخيشٓ  .إال أى
اإلصبثخ ثبلزكْس كبًذ أعلٔ هوب فٖ اإلًيبس إر أصي٘ت  38رلو٘يزا هيي اليزكْس ّثٌغيجخ  %15.2ثٌ٘ويب اإلصيبثخ فيٖ اإلًيبس كبًيذ 33
رلو٘زح ثوغوْا الطْسٗي الخضشٕ ( ّ ) Trophozoitsالطْس الوزي٘ظ ( ّ )Cystثٌغجخ اقل هويب فيٖ اليزكْس إر كبًيذ .%13.2
ّكوب الؽظٌب أى طج٘عخ قْام الجشاص لذٓ الو بث٘ي ثبألطْاس الوزي٘غخ كبًذ أكضش صالثخ هي ثيشاص الو يبث٘ي ثيبألطْاس الخضيشٗخ أّ
الٌشطخ هوب ٗذل علٔ خطْسح ُزٍ األطْاس ّشذح ريص٘شُب الوشفٖ علٔ الو بث٘ي ثِب هقبسًخ هإ األطْاس الوزي٘غخ.
اسرفعذ ًغجخ اإلصبثخ ثطف٘لٖ الوزؾْلخ األه٘جٖ  Entamoeba histolyticaفٖ الزكْس عويب فيٖ اإلًيبس إر كبًيذ
 )%6( 15 , )%7.6( 19علئ الزييْالٖ إال اًييَ اإلصييبثخ فييٖ اإلًيبس كبًييذ اخطييش هوييب فييٖ اليزكْس السرفييبا أعييذاد األطييْاس الٌشييطخ
للطف٘لٖ (  ) Trophozoitesفٖ الوغؼ الوؾضشح هي ًوبرط عٌ٘بد ثشاص الو بث٘ي هي اإلًبس ار كبى الجشاص فيٖ ُيزٍ الؾبليخ ثشيل
عبئل (اعِبل) هقبسًخ هإ الزكْس .
ّقذ أشبس ( )17إلٔ اًزشبس اإلصبثخ ثِزا الطف٘لٖ فيٖ سٗيبض األطفيبل ّالويذاسط ّأكيذ أٗضيب اسرفيبا اإلصيبثخ ثيَ فيٖ الطجقيبد
الفق٘شح ّعضٓ رلل إلٔ عْء الزغزٗخ أّ االصدؽبم الشذٗذ أّ الظشّو غ٘ش ال ؾ٘خ ّثي٘ي دّس الو٘يبٍ فيٖ ًشيش اإلصيبثخ كًْيَ ّاعيطخ
الٌقل الشئ٘غ٘خ للوشض.
أكذد الٌزبئظ أٗضب إصبثخ الزاله٘ز إصبثبد هشزشكخ ثبلطف٘ل٘٘ي الوبس ركشُوب ّثٌغجخ أعلٔ فٖ الزكْس عوب فٖ اإلًبس إر أص٘ت صوبى
راله٘ز(  )%3.2ثٌ٘وب اِشد ؽبلز٘ي فقظ فٖ اإلًبس ّثٌغجخ .%0.8
ّث٘ي ( )18إلٔ اقزشاى اإلصبثخ ثطف٘لٖ االه٘جب الؾبلخ للٌغ٘ظ غبلجب هإ اإلصبثخ ثبلوغججبد األخشٓ هضل اإلصبثخ الوشزشكخ
هإ طف٘لٖ الغ٘بسدٗب الالهجٖ  Giardia lambliaأّ هإ اإلصبثخ ثبلذّدح الششٗط٘خ القضهيخ ّ Hymenolepis nanaكيزلل هيإ
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اإلصبثبد الجيز٘شٗخ هضل اإلصبثخ ثجيزشٗيب القْليْى  Eschrechia coliأّ ثيزشٗيب  Shigella flexneriأّ ثيزشٗيب Salmonella
ّ dysenteryالؽظ الجبؽش أٗضب اقزشاى اإلصبثخ ثطف٘لٖ االه٘جب الؾبلخ للٌغ٘ظ فٖ األطفبل هإ هشض عشطبى الذم . Leukemia
عيغل إصيبثخ رغيعخ راله٘يز ركيْس ثبليذّدح الشيشٗط٘خ القضهيخ ّ Hymenolepis nanaثٌغيجخ  %3.6فيٖ ؽي٘ي ليْؽظ ّعيْد
إصبثز٘ي فقظ فٖ ُزٍ الذّدح فٖ اإلًبس ثٌغجخ .%0.8
هي الغذٗش ركشٍ هالؽظخ إصبثخ القٌبح الِضو٘خ ثبلوغججبد األخشٓ غ٘ش الطف٘ل٘خ إر لْؽظ إصبثخ الزاله٘ز الزكْس ة 31ؽبليخ
( )%12.4ثبلوغيججبد الجيز٘شٗيخ ّالخو٘يشح  ,ثٌ٘ويب أصي٘جذ  21رلو٘يزح ( )%8.4ثِييزٍ الوغيججبد ّ .قيذ لْؽظيذ فشّقيبد هعٌْٗيخ ثيي٘ي
إصبثبد الزكْس ّإصبثبد اإلًبس ّعلٔ هغزْٓ هعٌْٗخ .%5
عذّل – – 2أعذاد ًّْا اإلصبثبد الطف٘ل٘خ الوعْٗخ الوخوغخ للزاله٘ز هي الغٌغ٘ي الزكْس ّاإلًبس

4

إًبس

ركْس
العذد

الٌغجخ

العذد

الٌغجخ

12

A% 4.8

3

B % 1.2

26

B % 10
.4
A% 6.4

30

B %12

2

B % 0 .8
B % 5 .2

Ciardia Lambia

Cyst
الوزي٘ظ
Tropho.
الٌبشطخ
Cyst

16

Entamoebia
histolytica

Tropho.

3

13 A %1 . 2

Hymenolepis
nana
إصبثبد هشزشكخ
(G. Lamblia + E
) . histolytica

Eggs

9

2 A %3 . 6

B % 0 .8

Cyst +
Tropho.

8

2 A %3 . 2

B % 0 .8

74

A%
29.6

2

3

طْس الطف٘لٖ

1

ًْا الطف٘لٖ

د

عٌظ الو بة

5
الوغوــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْا

52

B % 20
.8

*  A ,Bاعزعولذ ُزٍ األؽشو للذاللخ علٔ الفشّقبد اإلؽ بئ٘خ الوعٌْٗخ (ؽغت اخزالو أّ رشبثَ ُزٍ األؽشو)
*الوزْعطبد الزٖ رؾول ؽشّو هخزلفخ رخزله هعٌْٗب ف٘وب ثٌِ٘ب
*هغزْٓ الوعٌْٗخ P≤ 0.05

االستنتاجات
هي خالل الٌزبئظ الزٖ رن الزْصل إلِ٘ب فٖ الذساعخ الؾبل٘خ ٗويي أى ًغزٌزظ اٙرٖ :
 -1اسرفبا ًغت اإلصبثخ ثبلطف٘ل٘بد الوعْٗخ فٖ الوذسعيخ الزيٖ شيولزِب الذساعيخ هقبسًيخ هيإ الوغيججبد األخيشٓ الجيز٘شٗيخ ّالفطشٗيخ
الزٖ ر ٘ت قٌبح الِضن .
 -2إصبثخ الزكْس ثبلوغججبد الوعْٗخ الطف٘ل٘خ ثٌغت أعلٔ هي اإلًبس .
 -3صٗبدح ًغت اإلصبثخ ثطف٘لٖ ع٘بسدٗب الالهجٖ ّثيال الغٌغ٘ي ثبلوقبسًخ هإ ثبقٖ الوغججبد الزٖ رن هالؽظزِب فٖ ُزٍ الذساعخ.
 -4اسرفبا ًغت األطْاس الٌشطخ ( )Trophozoiteللطف٘ل٘بد الوشخ خ فٖ الذساعيخ الؾبل٘يخ عيي ًغيت ثيبقٖ األطيْاس ٗشي٘ش إلئ
خطْسح ُزٍ األهشاض ّفشّسح لفذ األًظبس إلِ٘ب ّرلل لوب رشيلَ هي خطْسح علٔ صؾخ الو بة ثِب .
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