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 The Introduction       المقدمة  1.1 

 

في       الطفيليات  شبه  جميع  تنتشر  و  االستوائية  المناطق  وفي  عموما  العالم  أنحاء 

درجة   حيث  من  المالئمة  المناخية  الظروف  لتوفير  الخصوص  وجه  على  االستوائية 

الحرارة و الرطوبة فضال عن زيادة الكثافة السكانية و عدم العناية بقواعد الصحة العامة   

 و ارتفاع معدالت الفقر في تلك المناطق .  

 

بالطفيليات المعوية من احد االسباب التي ينجم عنها زيادة في معدالت    و تعد االصابة

بسبب سوء الصرف الصحي وعدم كفاية النظافة الشخصية  الوفيات في معظم انحاء العالم  

القدرة على   التي ليست لها  فضال عن الجانب االقتصادي التي تعاني منه الدول النامية 

المياه و تنقيت ، اما في المناطق  توفير محطات لمعالجة  الجودة  بتقنيات حديثة عالية  ها 

الريفية فالحالة تختلف اذ ان رمي الحيوانات النافقة في جداول المياه حالة اعتيادية ناتجة  

عن الجهل و التخلف ، وهذا العوامل مجتمعه أدت الى انتشار العديد من االمراض التي  

و الطفيليات  منها تسببها  المشتركة  تصو  خاصة  من  يب  التي  والحيوانكال    االنسان 

(WHO, 2004) 

 

يعانون من هذا الطفيليات  سكان العالم   ثالثة ارباع    من اكثر   انو تشير االحصائيات الى 

العالم و معظمهم من االطفال ، وقد بينت تلك االحصائيات ان   % من سكان  10حول 

مليون حالة مصابين بداء    1221و     Amoebiasisالعالم مصابين بداء المتحوالت  

مصاب    65و      Ascariasisالصفريات   شخص  الشريطيات  مليون  بداء 

Cestodiasis  ،(WHO 1998)   

 

هذان   يعد  لذلك  الملوثين  الماء  و  الطعام  طريق  عن  الطفيلية  االصابات  معظم  تنتقل 

المصدران من أهم العوامل التي ادت الى زيادة مشاكل االصابة بالطفيليات المعوية , اذ  

نوعا من الطفيليات و الديدان من الماء و الغذاء معظمها يصيب    72 تم عزل أكثر من  

   .( Engels & Savioli, 2006) االنسان 

 

واسعة من    نسبة من اهم المسببات المرضية التي تصيب  الطفيليات  تعد  في العراق  اما  

 . (  2004،الشعيبي )المدارس تالميذ  المجتمع العراقي خاصة بين االطفال و

ذات    والعوائلالمناطق الريفية    و اشارت دراسات أخرى الى ارتفاع نسبة االصابة في 

 ( 2008، فتوحي  (AL-kuraishi , 2004 المستويات التعليمية الواطئة 

 . مياه الصالحة للشرب عدم ايصال شبكات المات الصحية و دو ذلك لقلة الخ 

 

 

 

 

 



 

 مراجعة المصادر . 2.1 

 

 عن الطفيليات المعوية    تاريخيةلمحة  1.2.1

االنسان     التاريخ وهناك  ب  ترجع معرفة  قبل  الى عصور ما  الديدان  الطفيليات السيما 

االسكارس منذ عام   ديدان  الى ذلك اذ عرفت  تشير  التي  األدلة  قبل    2277العديد من 

  1430ـ1660بين  ما    الفترةفي    الميالد في البيرو ، كما عرفت هذه الديدان في البرازيل  

 Ferreira et )ق. م    1600-1938ما بين    الفترةمصر خالل  في  وسجلت    م, ق.  

al., 1983 Patrucco et al., 1983; Cockburn et al., 1998) 

وقد ساهم تطور الحياة و تعقيدها في زيادة انتشار الطفيليات بشكل فعال ، اذ ان سرعة 

التجارة بين الدول أدت الى   النقل و زيادة الهجرة بين السكان و توسيع  وتطور وسائل 

 فيها من قبل  معروفةيليات الى مناطق لم تكن انتقال االصابة بالطف

 (Engels & savioli 2006 )   . 

ولعل لزيادة الكثافة السكانية الدور األهم في زيادة االصابة بالطفيليات ، كما ان المستوى  

واسعا   انتشارا  يؤمن  الصحية  للبيئة   .scolariet al)   ةالطفيلي  لألمراض المنخفض 

2000). 

 

   Cestodesعلى الديدان الشريطية  1683في عام     Edward Tysonتعرف العالم  

و ذلك في القرن     Diphyllbothriidو   Taeniidمجموعتين هما  لو ذكر أنها تعود  

 . (Rajan ,2009)السابع عشر الميالدي 

 

ان المحاوالت الحقيقية لدراسة وتشخيص الطفيليات بدأت في القرن الثامن عشر ، فقد  

ة  على العديد من الطفيليات المعوي  Linnaeus (1758-1767)تعرف العالم السويدي  

 . (Cox, 2002) مثل دودة االسكارس و الدودة الدبوسية  

فقد بدأت معرفتها في نهاية القرن السابع    Parasitic Protozoa  ةاالولي  اتاما الطفيلي

العالم   قبل  من  المكبرة  العدسات  اكتشاف  بعد  ميالدي   Antonie vanعشر 

Leeuwenhock    العالم على العديد من الطفيليات    1681في عام حيث تعرف هذا 

بفحص عينات من المياه و براز االنسان و بعض الحيوانات ، فقد تعرف    قيامة االولية بعد  

الزحار  على ذكر    Entamoeba histolytica  أميبا  الدموي  و  الزحار  مرض  أن 

Bloody dysentery   يسببه هذا الطفيلي  (Gillen and Oliver, 2012) . 

 

تسجيل الطفيلي المعوي     Tyzzerاستطاع عالم الطفيليات األمريكي    1912وفي عام  

Cryptosporidium     للفئران المختبرية , كما تم تسجيل اصابة الهضمية  القناة  في 

 .(Nime et al., 1976)الطفيلي في االنسان  أخرى لهذا  

 

 

 



 

 Epidemiologyالوبائية 2.2.1 

  

تعد الطفيليات المعوية من أكثر االصابات شيوعا في االنسان , اذ تنتشر في جميع أنحاء  

. وتسبب الطفيليات المعوية الكثير   (Ali et al., 1999)العالم السيما في الدول النامية 

  و الحيوان فبعضها يسبب االسهال الذي قد يكون دمويا كما هو   لإلنسانمن األمراض  

ل الحالة  األميبا  طفيلي  مع  األميبي  الحال  الزحار  يسمى  الذي  و   Amoebic لنسيج 

dysentery   (Gillespie and Richard, 2001). 

ينتقل عن   ما  فمنها   , الطفيلي  نوع  اعتمادا على  بطرائق عدة  المعوية  الطفيليات  تنتقل 

و     Ova الفم بعد تناول الغذاء أو الشراب الملوثين أو تلوث األيدي بالبيوض    طريق 

الم اليرقية   Cyst stages كيسة  تاالطوار  تمثل    larval stagesاو االطوار  التي 

لهذه الطفيليات في الفم , كما ينتقل البعض األخر     infective stageالطور المعدي  

كما هو الحال    Oral-fecalالبرازي  - الفموير  من شخص ألخر عبر المممن الطفيليات  

 (Petersen, et al., 1988) في انتقال طفيلي الجيارديا وطفيلي الدودة الدبوسية 

المعقم     يقاوم   عن طريق مياه الشرب    ات كالكلور ولهذا ينتقلان طفيلي الجيارديا 

(Adrabbo and Peuro 2002)    المصادر المائية الترفيهية كالمسابح تسهم في  و

 .  (Harter et al., 1984 )عملية انتقال الطفيلي 

ال يختلف كثيرا عن طفيلي األميبا و    Cryptosporidium parvumطفيلي  ال انتقال  

الجيارديا , فهذا الطفيلي ينتقل عن طريق الغذاء و الشراب الملوثين بالبراز الحاوي على  

للكلور تسهم في عملية    باإلضافةدية  األطوار المع الترفيهية , كذلك مقاومته  المياه  الى 

 . (keusch et al., 1995)عبر المياه  انتقاله 

نادرة   انها  واردة جدا رغم  االنسان  الى  الحيوان  من  المعدية  األكياس  انتقال  ان عملية 

 . (Juranek, 1995 ) لإلصابة فيعتبر بذلك الحيوان مصدرا  

و على مستوى الديدان المعوية فتنتقل االصابة عن طريق الطور المعدي المتمثل بالبيوض 

خص ألخر بعد ابتالع هذه البيوض   من ش  لدودة الدبوسية حيث االنتقال كما هو الحال في ا

(Burkhart, 2005) . 

واأليدي   األصابع  أظافر  أن  الفراش  وكما  وأغطية  بالمالبس  تلوثها  بعد  انتقال  تساهم 

مثال  (Cook and Zumla, 2009)االصابة   كالقطط  األليفة  الحيوانات  تلتصق  . 

و بما ان البيوض خفيفة    اتفي فرائها و بذلك تساهم في انتقال الطفيلي  االطوار المعدية 

كما   الغبارالهواء كما هو الحال مع بيوض الدودة الدبوسية او مع فمن الممكن أن يحملها 

الحال مع طفيلي مقوس قوندي  وهنا   الغبار مصدر  هو  لإلصابة   ا من مصادريعتبر 

(Caldwell, 1982). 

 

الحال كذلك   المعوية األخرى  ينطبق  الديدان  انتقال االصابة على بقية  أنماط  ناحية  من 

 كدودة اإلسكارس و الدودة الشريطية القزمة و غيرها . 

 



 

  التغيرات التي تسببها الطفيليات المعوية في مكونات الدم3.2.1 

Haematological changes caused by intestinal 

parasites  

تعد حاالت فقر الدم من المشاكل الصحية التي تؤثر على الصحة العامة , اذ تبين أن  

 Tsuyuoka)% من االطفال مصابون بفقر الدم السيما في الدول النامية 50حوالي 

et al., 1999) 

معوية على مكونات الدم في  الطفيليات ال تأثيراجريت العديد من الدراسات التي بينت 

دراسة لتحديد   Le et al.,( 2007)جميع انحاء العالم وفي العراق ايضا . فقد اجرى 

احدى قرى  فيليات المعوية عند أطفال المدرسة في عالقة فقر الدم )االنيميا( بالط

فيتنام , فوجد أن نسبة األنيميا بين االطفال المصابين بالطفيليات المعوية بلغت   جمهورية

% , وكان من بين الطفيليات  2% و قد شكل فقر الدم الذي سببه نقص الحديد نسبة 25

 المعوية التي تم مالحظتها طفيلي االسكارس . 

 

بة االصابة  وفي دراسة اخرى اجريت في محافظة ميسان في جنوب العراق لمعرفة نس

بالدودة الدبوسية و تأثير هذا الطفيلي على المضيف , لوحظ انخفاض معنوي في تركيز  

كل من خضاب الدم و حجم خاليا الدم المرصوص عند األطفال , كما لوحظ زيادة  

معنوية في عدد خاليا الدم البيض , و زيادة عدد خاليا العدلة و الحمضية و انخفاض  

على أعداد خاليا القعدة و الخاليا   تأثير ة , في حين لم يالحظ اي  في عدد الخاليا اللمفي

 (. 2007 ،  احادية النواة ) جبر

لطفيليات المعوية و معرفة تأثيرها على  دراسة وبائية ل بإجراء Adday (2009)قام 

% و قد  50معايير الدم في محافظة بابل في وسط العراق فقد كانت نسبة االنتشار 

الحظ انخفاض عدد خاليا الدم الحمراء و مستوى خضاب الدم و كذلك زيادة في عدد  

 خاليا الدم البيض .  

 

ميبي في محافظة واسط  وفي دراسة للمتغيرات الدموية للمصابين بمرض الزحار األ 

% بين المصابين و قد كان معدل خضاب الدم و  65كانت نسبة فقر الدم عالية بلغت 

سنوات مقارنة  10كذلك حجم الدم المرصوص أقل في األطفال الذين تقل اعمارهم عن 

بالمجاميع العمرية األخرى , كما الحظ ارتفاعا في عدد خاليا الدم البيض بشكل كبير  

 سنة . 30-11الذين تراوحت أعمارهم بين بين األشخاص  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

المعوية  4.2.1  الطفيليات  تسببها  التي  الكيموحيوية  التغيرات 

Biochemical changes caused by intestinal parasite                           

 

حيث  الحظ العديد من الباحثين حدوث تغيرات كيموحيوية بسبب االصابة ببعض الديدان ,  

أن اآلليات    إال خالل دراسة ان الطفيليات تحث على حدوث تغيرات في قيم الدهون    واأكد

 . (Bansal  et al., 2005)المؤدية لحدوث هذه التغيرات غير مفهومة  

على بعض المتغيرات  مبية  اال وعند اجراء دراسة لمعرفة تأثير االصابة بطفيلي الجيارديا  

   في مستشفى المنصور التعليميالكيموحيوية في مصل االنسان بين األطفال 

البروتين   نسبة  األساسية و  الكبد  انزيمات  قد شملت المتغيرات  بغداد , و  العاصمة  في 

المصابين   لألطفال  مقارنة    باإلسهالالكلي  الكبد  انزيمات  مستوى  ارتفاع  الحظ  حيث 

ميع الفئات العمرية كما الحظ تغير في مستوى البروتين الكلي و  بمجموعة السيطرة لج

 لكن بصورة أقل .  

 

بعض   الزحار على  أميبا  و طفيلي  الجيارديا  طفيلي  من  كل  لتأثير  اخرى  دراسة  وفي 

سنة في مدينة كالر     13-2ارهم بين  أطفال تراوحت أعم  348المعايير الكيموحيوية بين  

السليمانية فجنوب شرق   البروتين  محافظة  المعايير كل من  قد تضمنت  , و  ي العراق 

الكلي واأللبومين و الكلوبيولين و الزنك و الكوبلت , فلوحظ انخفاض في قيم البروتين  

الكلي و األلبومين في األطفال المصابين باألميبا أكثر بقليل من المصابين بالجيارديا ,  

ألطفال المصابين بالجيارديا , بينما  كما الحظ ارتفاع في تركيز الكلوبيولين الكلي في ا

الزنك و   تركيز كل من  انخفض  , كما  باالميبا  المصابين  األطفال  تركيزا في  أقل  كان 

 Kadir and )الحديد و الكوبلت بشكل ملحوظ في األطفال المصابين بالنوعين كالهما  

Mohammed-Ali, 2011) 

الكبد   انزيمات  تركيز  في  ارتفاع  الحظ  المصابين    GPTو    GOTو  األشخاص  مصل  في 

بحدود    GOTفي محافظة بابل في وسط العراق , اذ بلغ معدل تركيز انزيم باألكياس المعدية 

وحدة لكل لتر    11,8مقارنة بمجموعة السيطرة التي بلغ التركيز فيها  وحدة لكل لتر    14,93

مصابين في حين  في األشخاص الوحدة لكل لتر    11,26فقد بلغ معدل تركيزه    GPTاما أنزيم  

 في مجموعة السيطرة .وحدة لكل لتر  9,التركيزكان معدل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Treatment , preventionالعالج و الوقاية و السيطرة  5.2.1 

and control 

ان  الوقاية و السيطرة و عالج االصابة بالطفيليات بصورة عامة والطفيليات المعوية بصورة  

معرفة عالقة   يتطلب  و مضيّخاصة  الخارجية  بالبيئة  التفضيلية  الطفيلي  المعرفة  فه فضال عن 

 بدورة حياة الطفيلي نفسه للتعرف على نقطة ضعفه و القضاء عليه . 

الوقاية  و يسهم غسل الخضروات و الفواكه جيدا قبل أكلها و النظافة الجيدة كغسل األيدي في  

ر االصابة الى األشخاص انتشا % و قد تمنع  47-42 تتراوح بين االصابة بنسبة من

 ,Acha and Szyfres, 2003; Curtis and Cairncross)                 اآلخرين

2003). 

ئية كاستخدام األدوية او الفيزيائية  ان معالجة الطفيليات يتطلب استخدام الوسائل الطبية و الكيميا

البنفسج  فوق  األشعة  و كاستخدام  و  ية  الحشرات  على  كالقضاء  البايلوجية  او  السينية  األشعة 

 المضائف الوسطية للطفيلي.  

تحدث االصابة بالطفيليات المعوية عن طريق دخول االطوار المعدية المتمثلة بالبيوض او االطوار  

تخدام  اس  يف لذا يمكنللمضّ   األيدي الملوثة الى القناة الهضميةمن الفم مع الماء و الغذاء او  المكيسة  

هي تحسين الوضع الصحي  حدوث االصابة و من الوسائل الهامة في الوقاية  لمنع  الوسائل الوقائية  

 و الغذائي و االهتمام بالنظافة العامة . 

الخفيفة فالحاالت التي ال    لإلصابةالشديدة يختلف عما هو مستخدم    لإلصاباتالعالج المستخدم  

يجب استخدام العالج لكي ال تتطور الحالة الى االصابة شديدة و باألخص    تظهر فيها أعراض 

 .  (Heymann, 2004 )مرضى النقص المناعي  

 paromomycin , lodoquinolاستخدام األدوية التي ال تمتص من قبل المضيف كأدوية  

Diloxanide furoate     ،على االصابة كما هو الحال في طفيلي االميبا  اء  القض يساعد في ،  

أدوية   استخدام  فيتم  الشديدة  الحاالت  في      Nitazoxanideاو     Metronidazoleاما 

(Blessmann and Tannich, 2002)  

يتم استخدام األدوية    Cryptosporidium parvumفي بعض الطفيليات كطفيلي البوغ الخبيء  

مثل   للطفيلي  العمليات     Nitazoxanideالمضادة  مهاجمة  خالل  من  االسهال  يخفف  الذي 

الذين يكون جهازهم المناعي    لألشخاص الذي يعطي    Azithromycinاأليضية للطفيلي و عالج  

السوائل لتخفيف  في خطر   امتصاص  تزيد من  االمعاء و  تستخدم عالجات تبطء حركات  قد   .

تقاته . و أحيانا يكون العالج من خالل  و مش   Loperamide االسهال و من هذا العالجات  

استبدال السوائل و المعادن كالبوتاسيوم و الصوديوم عن طريق الفم أو الحقن بالوريد و التي فقدت  

هو  نتيجة   المفضل  العالج  لكن   , الجسم  في  السوائل  توازن  على  للحفاظ  المستمر   االسهال 

Nitazoxanide   سنة    11-1بين    بالنسبة لألطفال ممن تتراوح أعمارهم ( Rosenthal, 

2011)   . 



 

يمكن منع االصابة بأي نوع منه من خالل استخدام المياه المعقمة و المعاملة و تجنب شرب مياه  

 . مصادر المياه غير المعقمة  لبحيرات و االنهار و غيرها من الصنبور , مياه ا 

 

 . المواد و طرائق العمل 3

 تم زيارة المراكز الصحية للتعرف على االصابة من خالل السجالت االحصائية خالل الفترة  

 .   1\5\2020الى    1\2\ 2020

 

 

 التحليل االحصائي  

( وجدول تحليل    X 2لتحليل النتائج حيث استعمل اختبار مربع كاي )  SPSSاستخدم برنامج  

 Fالتباين باستخدام اختبار 

 

 

 The Results   النتائج 4.   

  االصابة بالطفيليات  توزيع  .1

شملت الدراسة توزيع االصابة بالعديد من الطفيليات مثل طفيلي االسكارس و الديدان  

الشصية و الديدان االسطوانية و الديدان الدبوسية و الديدان الشريطية القزمية و الديدان  

العدل  قصبات المجر الكبير والميمونة والسالم وفي  الشريطية البقرية و االميبا و الجيارديا 

  سجل المراكز الصحية في شهر شباط ,  اذار , نيسان , ايار اي اصابة بالطفيليات حيث لم ت 

االسكارس و الديدان الشصية و الديدان االسطوانية و الديدان الدبوسية و الديدان الشريطية  

 .  القزمية و الديدان الشريطية البقرية 

  149بواقع   G.intestinalو  E. histolytica بينما تم تسجيل االصابة بالطفيليين  

 .   G. intestinalحالة لطفيلي  38و  E. histolyticaحالة لطفيلي 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   الطفيلياتتوزيع االصابة ب : 1جدول 

 عدد االصابة المسجلة الطفيلي 

Ascaris 0 

Ancylostomiasis 0 

Trichuriasis 0 

Strongyloidiasis 0 

Enterobiasis 0 

Hymenolepiasis 0 

Taeniasis 0 

Giardiasis 38 

Amoebiasis 149 

 187 المجموع 

 

 توزيع االصابة حسب المناطق   .2

 .Gو طفيلي   E.histolytica تناولت الدراسة االحصائية لمتابعة انتشار طفيلي  

intestinalis   ات ادارية تابعة لمحافظة ميسان ) المجر الكبير , الميمونة ,  في اربعة قصب

   E.histolyticaحالة مسجلة بالطفيلي  187 السالم و العدل ( اذ ظهرت الدراسة انه هناك  

و كانت ناحية السالم   على التوالي،   138و 49 بواقع   حالة موزعة  G.intestinalحالة و 

 . اصابةحالة   107بواقع بالطفيليين  لإلصابة اكثر المناطق تسجيال  

 % 64.11بنسبة  E.histolytical و لوحظ ايضا ان ناحية السالم سجلت اعلى اصابة لطفيلي  

قضاء المجر الكبير قد  كان في حين  (3\149) % 2.01و اقلها الميمونة بنسبة   (100\149)

من  (18\38)  %47.37نسبة و حالة  18اذ سجل   G.intestinalصابات ب سجل اعلى اال 

 .  (3\38)  %7.89 و اقلها الميمونة بنسبة  G.intestinalبطفيلي  لإلصابة الحاالت المسجلة 

 

 المدروسة ( توزيع الطفيليات حسب المناطق 2جدول )

 المجموع  المنطقة                                طفيلي ال



 

 المجر الكبير  العدل  الميمونة  السالم 

Amoebiasis 100 3 11 35 149 

Giardiasis 7 3 10 18 38 

 187 53 21 6 107 المجموع 

 االصابة حسب الجنس  توزيع  .3

و   لإلناثحالة   91حالة للذكور و  96 الطفيليات توزعت بواقع  ب  إلصابةا ان   بينت الدراسة

لم يظهر التحليل االحصائي عن وجود فروق معنوية بين الجنسين في االصابة ب  

E.histolytica  و G.intestinal   

𝑥2 = 1.612                𝑝 > 0.05 

 

و     (76\149)   %51.07بنسبة    E.histolytica و لوحظ ايضا ان االناث اكثر اصابة بطفيلي 

بنسبة     G.intestinal% و سجلت الذكور اعلى اصابة بطفيلي  48.93و بنسبة   73الذكور كانت  

60.53  ( ب23\%38  االصابة  حاالت  من  االصابة  (  في  االناث  كانت حصة    % 39.47ينما 

(38\15  . ) 

 

 توزيع الطفيليات حسب الجنس   :3جدول 

 المجموع  الجنس  الطفيلي 

Female Male 

Amoebiasis 76 73 149 

Giardiasis 15 23 38 

 187 96 91 المجموع 

 

 توزيع االصابة حسب االشهر   .4

ان شهر نيسان سجل اعلى   2021نيسان و ايار لسنة  ، اذار ، شباط  ألشهربينت النتائج المسجلة 

 حالة .    37حالة بينما اقلها في شهر شباط  55االصابات بواقع 

في حين كانت اقلها    اعلى اصابة في شهر اذار    سجل   E.histolyticaولوحظ ايضا ان طفيلي  

 من الحاالت المسجلة.  (32\149)% 21.48في شهر شباط و بنسبة 



 

من    (16\38)%   42.11فقد سجل شهر نيسان اعلى اصابة بنسبة   G.Intestinal اما مع طفيلي  

%   13.16مجموعة الحاالت و كانت اقل اصابة سجلت في شهر سجلت في شهر شباط بنسبة  

   من مجموع الحاالت. (3\38)

اصابة   توزيع  في  معنوية  فروق  وجود  عن  النتائج  تظهر  بالطفيليينولم     لإلصابة 

E.histolytica  وG.intestinal   بين اشهر الدراسة 

x2 = 4.031                                   𝑝 > 0.05 

 

 

 توزيع الطفيليات حسب الشهر   :5جدول 

 الطفيلي   الشهر  الطفيلي 

 شباط  اذار   نيسان  ايار 

Amoebiasis 38 39 40 32 149 

Giardiasis 8 16 9 5 38 

 187 37 49 55 46 المجموع 
 

 

 

 توزيع االصابة بالطفيليات حسب الفئة العمرية  .5

و     لإلصابةسنة هي اكثر الفئات العمرية تعرضا    (44-15 ) الدراسة ان الفئة العمرية    تكشف

, في    (76\149) %   44.96بنسبة    E.histolyticaبطفيلي    لإلصابةسجلت اعلى حصة  

اما مع     (5\149) %  3.36 حين الفئة العمرية اقل من سنة هي اقل االعمار اصابة بنسبة  

بنسبة   لإلصابةفاكبر اعلى حصة    45سجلت الفئة العمرية   G.intestinalاالصابة بطفيلي 

 في حين لم تسجل االعمار اقل من سنة اي اصابة .  (15\38) %  39.47

و اظهرت النتائج عدم وجود فروق معنوية بين الفئات العمرية في اصابتها بالطفيليات حيث كانت  

 . اكثرها تعرضا لالصابة  44-15الفئة العمرية 

𝑥2 = 15.739                       𝑝 < 0.005 

 
 توزيع االصابة بالطفيليات حسب الفئة العمرية  (5) جدول 

 الطفيلي  العمر   لطفيلي ا

>
= 𝟒𝟓𝒚 

15-
44y 

5-
14y 

1-
4y 

< 𝟏𝒚 



 

Amoebiasis 24 67 32 21 5 149 

Giardiasia 15 8 12 3 0 38 

 187 5 24 44 75 39 المجموع 

 

 

 المناقشة  5.

   المناطق حسب المصابين .1

 

  السالم  ناحية   كانت حيث  المناطق  بين  االصابة توزيعفي   تباين هناك  ان  الدراسة  بينت

  ربما  و اصابات  6 بواقع الميمونة واقلها  107 بواقع  لإلصابة  تسجيال  المناطق  اكثر هي

  المياه  و الصحي  الصرف شبكات   قلة منها عوامل عدة الى   ذلك في السبب  يعود

  هذا تعد  و الصحية  الرعاية و  الشخصية  والنظافة الوعي قلة  وكذلك للشرب الصالحة 

  إليها  توصل التي النتائج مع  النتائج هذا  تتفق  و الطفيليات   ألنتشار مثالية  االسباب

  المراجعين  بين المعوية  الطفيليات  لوبائية دراستهما  في( ٢٠٠٥) الخالدي   و العكيلي 

  ايضا  تتفق و  الديوانية محافظة في االقضية و المركز من التعليمي  الديوانية  لمستشفى

 .(٢٠٠٧)  المياحي  و الجدوع  مع

 

 

   الجنس حسب المصابين .2

 

(  ٢٠٠٨)  الحلي  مع يتفق وهذا  األناث  من اصابة  اكثر الذكور ان  الدراسة نتائج  بينت

  دراسة مع ايضا    ويتفق كربالء محافظة في  طويريج قضاء في  األطفال  على دراسته  في

  باالسهال المصابين االطفال على  اجريت التي  الدراسة في ٢٠٠٨ وجماعته  فتوحي

 .   نينوى محافظة  في األثير ابن  مستشفى إلى   الوافدين

  تجعلهم اللعب  طريقة أن كما  االناث  من وحركة نشاطا   أكثر  الذكور  ان إلى ذلك  ويعزى

  تتميز االناث أن حين  ،في البايلوجية  المرضية بالمسببات   لإلصابة عرضة اكثر

  تمارسها  التي األلعاب ونوع   الحركة  قلة عن ،فضال   الذكور من أكثر بالنظافة باإلهتمام

 .(Jassim ,et al,1982)  لإلصابة عرضة أقل  تجعلها االناث

 

 

   االشهر حسب االصابة توزيع .3

  في اقلها   بينما  اصابة 55 بواقع اصابة  اعلى  هو نيسان شهر ان  المسجلة  الدراسة  بينت

  درجة  في التغيرات  الى  يعود ربما  ذالك  في السبب  و اصابة  36 بواقع  شباط  شعر



 

  الحرارة  درجة انخفاض  ان  اذ(   آيار  ، نيسان ،  اذار ،  شباط) األشهر  خالل  الحرارة

  يسبب   حين في( Abdel_ Hafez et al., 1986) الطفيليات  تطور و نمو  يقلل

  طريق  عن بها االصابة فرص  زيادة  و الطفيليات  نشاط  زيادة  الى الحرارة   درجة ارتفاع 

 معرضة تكون التي  و الخضروات و الفواكه   و الملوثة   المرطبات  و المشروبات تناول

 ( . Wrighy , 1980)  الطفيليات  بيوض  و  الكياس جيد ناقل  يعد الذي  للذباب 

 

 

 

   العمرية الفئة حسب المصابين .4

 

  لإلصابة تعرضا   العمرية  الفئات اكثر  هي  سنة  ١٥-٤٤ العمرية الفئة  أن الدراسة  كشفت

 .  إصابة االعمار  اقل هي سنة  من اقل  العمرية الفئة  حين في

  الوافدين المرضى على أجراها التي   Al-Taie (2009) دراسة بينت  حين في

   هي سنة ١١-٢٠ العمرية  الفئة  أن بغداد العاصمة في  الكرامة  مستشفى في  والراقدين

  وجماعته الركابي  قبل من اجريت   اخرى  دراسة وفي% ٣٢ بلغت اذ  إصابة األكثر

  في  والراقدين المراجعين بين المعوية األمراض  مسببات  وبائية عن للتحري ٢٠١٠

  هي سنوات  ١-٤ العمرية  الفئة  أن  وجد الناصرية  مدينة في التعليمي   الحسين مستشفى 

  األقل هي  سنة من أقل العمرية  الفئة  حين في % ٢١.٦ بلغت  حيث إصابة  نسبة أعلى

 % . ٧٠.٨ بنسبة لإلصابة عرضة

  في  العامة البيئية  الظروف إلختالف العمرية  الفئات في اإلصابة  نسبة إختالف  يعود وقد

  اإلصابة حدوث  في دور له  المعيشي  والمستوى الغذاء  نوع  أن كما  المختلفة المناطق 

 . وإنشاءها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و التوصيات االستنتاجات6. 

 

 االستنتاجات

 
اعلى   الذكور  وكانت المعوية بالطفيليات  مصاب شخص  ١٨٧ أن  النتائج  أظهرات-١

  شهر أن الدراسة  بينت  كمالإلناث   91للذكور و    إصابة ٩6 بواقع اصابة من االناث 

 .  إصابة  أعلى هي ١٥-٤٤ العمرية  الفئة  وأن اإلصابة أعلى  هو نيسان

   نسبة أعلى  سجل الذي E.histolyticطفيلي  هي  الطفيليات من نوعين تشخيص -٢

 .G.intestinal وطفيلي  إصابة

 

  

 التوصيات  

 

المختبرية للتحري عن الطفيليات المعوية لتشخيص انواع الطفيليات  اجراء الفحوصات  .1

 المعوية و نسبتها و طريقة التغذية  

للحيلولة  اجراء دراسة وبائية حول الطفيليات المعوية و رفع الوعي الصحي للمواطنين   .2

   دون االصابة بالطفيليات و الحث على استخدام العالج االمثل.

 التأكيد على التثقيف الصحي بين المواطنين .3

مثل  التعاون بين المنظمات الصحية و التعليمية و بشكل أكثر جدية لبيان واقع انتشار  .4

 هذا األمراض في المجتمع و محاولة ايجاد الحلول. 
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4. ( مهند محمد مخلف   , االص(2000الشعيبي  مقارنة  دراسة  بين  .  المعوية  بالطفيليات  ابة 

  . بغداد  محافظة  في  االبتدائية  المدارس  الجامعة  طالب   , العلوم  كلية  ماجستير  رسالة 

 صفحة   77المستنصرية : 

دراسة وبائية للطفيليات    (.2005العكيلي , خيري عبدهللا و الخالدي , خديجة عبيس حمود ) .5

 المعوية في مستشفى الديوانية التعليمي . مجلة القادسية , كلية التربية _ قسم علوم الحياة . 

. الطفيليات المعوية عند المصابين باإلسهال في محافظة    (2004)الموسوي , مالك ماجد   .6

 صفحة.  56كربالء . رسالة ماجستير, كلية العلوم جامعة بابل: 

   Entreobius vermicularis انتشار الخمج بالدودة الدبوسية    (2007ن كاظم )جبر أسوا .7

بين أطفال ثالثة رياض في محافظة ميسان و تأثير االصابة على بعض معايير الدم . مجلة  

 .  301ـ286(:6)3ابحاث ميسان , 



 

. دراسة   (2008)فتوحي , زهير ابراهيم , حسين , ساجدة شريف , محفوظ , نجوى  .8

عن الطفيليات المعوية المسببة لالسهال و بعض المؤثرات عليها لدى األطفال في محافظة  

 50-37 : (2) 19نينوى . مجلة علوم الرافدين  
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