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 Introductionالمقدمة 
Entamoebaالنوعإلىالعائدةالمعويةالطفيلياتتعد histolyticaوالنوعGiardia lambliaمن

اسهالإلىاالصابةتقودحيث.البشرفيMalabsorptionاالمتصاصوسوءDiarrheaلالسهالالشائعةالمسببات

.نموالوتأخرالوزنفقدانإلىتؤديمزمنةالتهاباتويرافقها,العمرمنسنواتخمسمناالقلخاصةاألطفالعندحاد

.Eطفيلييمثل histolyticaالمعويةالطفيليةاالبتدائيةالحيواناتأحدEnteric protozoa parasite.

Colitisاالميبيالقولونالتهابيسببلذي.Amoebiasisاالميبياتداءويسبب amoeba,حدوثإلىيؤديكما

Liverالكبدخراج abscess.فيجودةالمواالنويةرباعيةالطفيلياكياسالبتالعنتيجةاالميبياتبداءاالصابةتحدث

االليةنتتضمحيث,للمعيالطالئيةبالبطانةالتصاقهطريقعناالنسجةالطفيليويهاجم.الملوثالشرابأوالطعام

عواملعدةبمساااللتصاقويحدث.الهدفالخالياتلكمعالطفيليبينالمباشرالتماسطريقعنالهدفالخالياتحليل

CysteineوانزيمLectinباللكتينالمتمثلةالضراوة protease.

.Eبطفيليلالصابةالسريريةالعالماتتتباين histolyticaالمرضيةاألعراضظهورعدمبينما

AsymptomaticالمرضيةاألعراضظهورإلىSymptomaticاالسهال,القولونالتهابمنكلويعد.المختلفة

السهالايكونوقد,االميبياتبداءاالصابةعندوضوحاالسريريةالعالماتأكثرمنواسهالحمى,البطنفيالم,الحاد

.Desentryبالزحاراالصابةتدعىلذلكدمويااالصابةمنالشديدةالحاالتأغلبفي



.Gطفيلياما lambliaالنواةحقيقيةالطفيلياتاحدفيعدEukaryote

بينZoonosisالمشتركةاألمراضمنيعدالذيGiardiasisمرضويسبب,Flagellateالمسوطة

السريريةماتالعالتتباين.لألنسان(واللفائفيالصائم)الدقيقةاالمعاءالطفيليويصيب.والحيواناالنسان

.Gبطفيليلالصابة lambliaعلىالتباينهذاويعتمد,ظهورهاإلىالمرضيةاألعراضظهورعدمبين

,الوزندانفق,البطنانتفاخ,البطنتشنج,الدهنياالسهال,االسهالويكون.الطفيليلهاينتميالتيالساللة

.Gيبطفيلاالصابةتحدث.الطفيليبهذااالصابةعندوضوحاالسريريةالعالماتأكثرمنوتقئغثيان

lambliaتصاقالنتيجةاالمعاءلبطانةكبيراضررااالصابةتسببأنويمكن,الطفيلياكياستناولبعد

األمراضمنGiardiasisمرضويعد.االمعاءببطانةالفصوصثنائيالماصقرصهبمساعدةالطفيلي

عشرةأولبينوضعتالجياردياأنالعالميةالصحةمنظمةتقاريرتؤكد.العالمفياالنتشارالواسعةالشائعة

منعديدالفيالهامةالطفيليةاالصاباتأكثرمنواحدةالجياردياوتعد.لالنساناصابتهاحيثمنطفيليات

تسببهاالتيMorbidityاالعتاللحاالتحدوثحيثمنالبلدان



.Eطفيليمنبكلاالصابةبعالجالخاصةاالستراتيجيةتضمنت histolyticaو

G. lambliaمنبكلتمثلتمختلفةعقاقيراستخدامMetronidazole,

Quinacrine,Furazolidone.تكرارزيادةإلىالبحثيةاالدلةتشير,ذلكورغم

لمعويةاللطفيلياتالمزمنةاالصابةانالدراساتتؤكدالعقاقيربهذهالعالجمقاومةحاالت

انويمكن.النسيجمهاجمةاثناءالدمفقدانعمليةبسبب,Anemiaالدمفقرمنتزيد

Ironالحديدفينقصا  لالطفالالطفيليةاالصاباتتسبب deficiency,الديدانوتعد

Bloodالدمفقدانتسببالتيالطفيليةاالصاباتاحدالمعويةالطفيلية loss.انكما

التغييرمنتتضفسلجيةتغيراتمعتترافققدالزحاربأميباالمزمنةاوالشديدةاالصابة

مرالحالدمخالياترسيبمعدلفياضطراباتتحدثوربما,البيضالدمخالياعددفي

.الزحاربأميباالكبديةاالصابةخالل



Parasiteالطفيليةاالصاباتتحفز infectionالموقعيةالدفاعألياتمنعددا  عامةبصورة

Local defence mechanisms,المناعيةباالستجابةااللياتتلكوتتمثلImmune

responseالخلطيةHumoral(االضدادانتاجتتضمنالتيAntibodies)والخلوية

Cellular,ابةاالصعلىالسيطرةفيفعالةأكثرتكوناالستجابتينهاتينانمالحظةمع

االصاباتضدالدفاعيةاأللياتاحدالبيضالخالياتعدكما.وطورهالطفيلينوععلىباالعتماد

النواةاحاديةوالخالياLymphocyteاللمفيةالخاليامنالخلويةالحركياتوتفرز.الطفيلية

MonocyteالبلعميةوالخالياPhagocyte,المناعيالجهازفياخرىخالياعلىتعملكما

ويكون.ليةالطفياألمراضفيالتهابيةاستجابةالخلويةالحركياتوتسبب.وظيفتهالتنظيم

.EبطفيلياالصابةفيمهمدورCytokineالخلويةللحركيات histolyticaوطفيلي

G. Lamblia.معويالللنسيجومهاجمتهالزحارالميباالمتغذيالطورالتصاقعمليةتقود

سوفلالمعاءالمبطنةالخالياأنحيث,باالتهابتتمثلخلويةمناعيةاستجابةتحفيزإلى

الخلويالحركيمثلالخلويةالحركياتوتحريرانتاجإلى(االصابةنتيجة)تُحف ز

Interleukin-8 (IL-8)الخلويوالحركيInterleukin-17 (IL-17)نخروعامل

Tumorالورم necrosis factor (TNF).جذبفيالخلويةالحركياتهذهوتساهم

Macrophageالكبيرالبلعمخاليامثلوااللتهاباالصابةموقعإلىالمناعيةالخاليا

يالطفيلمهاجمةفيالخالياهذهلتشاركالنواةاحاديةوالخالياNeutrophilالعدلةوالخاليا

.hagocytosisوبلعمته



الطبقةبرعالعدلةللخالياكثيفترشحيحفزسوفاألمعاءبطالئيةالزحارالميباالمتغذيالطورتماسان

Underlyingالعميقةاالنسجةإلىالطالئية tissuesوالطبقةالطالئيةالخاليافيضعفحدوثإلىيؤديمما

خارجاجزاءإلىايضاينتشروربماالمعويةالطالئيةبغزوالمتغذيللطوريسمحسوفوهذاللمعيالمخاطية

هذهوان,المضيفخالياتحطيمفيدوراتلعببروتيناتلخمسةالزحاراميباتمتلككما.الكبدمثلمعوية

لمواجهةالكبيروالبلعمالعدلةالخالياRecruitmentتجنيدعمليةوتنشطالبلعمةعمليةتحفزالبروتينات

تسببدلةالعالخالياانمنالرغموعلى.المعويةاإلصابةموقعفيااللتهابا ليةفيدورهاعنفضال,الطفيلي

الخاليافرزتكما.االصابةعلىالسيطرةفياساسيا َدورا َتلعبانهااالااللتهابنتيجةاالمعاءلنسيجالضرر

ةالطالئيالخالياأنبينكما,الزحاربأميباالمعويةلألصابةاستجابةIL-8الخلويالحركيالمعويةالطالئية

حيث,IL-8الخلويالحركيتفرزسوفاالصابةموقعمنوالمزالةالعدلةالخاليابتأثيرالمتحطمةالمصابة

Solubleذائبةعواملوجوداحتماليةإلىذلكيؤكد factorsالطورمنتنتجقدأوالمتضررةالخاليامنتنتج

خالياانكما.IL-8الخلويالحركيانتاجعلىالمعويةالطالئيةالخالياتنشيطفيلتساهمللطفيليالمتغذي

بتركيبيدخلالذي)Lectinاللكتينمعبتماستكونسوفالطفيليسطحمعتماسا  تحدثالتيالكبيرالبلعم

انكما.TNFالورمنخرعاملانتاجعلىالكبيرالبلعمخاليايحفزسوفالتماسهذاوان(الطفيليغشاء

الجاذباتوبقيةIL-8الخلويللحركياستجابةالطالئيالمعويالحاجزعبرالعدلةالخالياوعبورهجرة

ميبابأاالصابةخصائصاحدتمثلالتياالمعاءنفوذيةزيادةفييساهمربماChemoattractantsالكيميائية

الزحار



تلعبأنيمكن(TNF-α)الفا-الورمنخروعاملIL-17الخلويالحركيفإن,بالجيارديااالصابةحالةفيأما

وأكد,يابالجيارداالصابةخاللالكبيروالبلعمالعدلةالخاليادوروان.االصابةعلىوالسيطرةالحمايةفيدور

دوثوحااللتهابإلىيقودالذياالمر,االصابةخاللعميقةنسيجيةمواقعإلىالعدلةالخالياهجرةحدوثعلى

يمكنهايةالمستضدومنتجاتهللجياردياالمتغذيالطوران.االصابةخاللباالسهالالمتمثلةالمناعيةاألمراضية

Mastالصاريةالخالياتنشطان cellsالهستامينمثلوااللتهابالحساسيةاوساطتحريرزيادةإلىيقودمما

Histaminالفا-الورمنخرعاملبأنتاجتقومالصاريةالخالياانواقترح,الخالياتلكقبلمن(TNF-α)خالل

عليهاسيطرةالمناالصابةنتيجةتحديدفيكبيردورا  تلعبالصاريةالخالياانإلىواشار,بالجيارديااالصابة

الخالياوالطالئيةالخالياعلىيؤثرالهستاميناناالعتباربنظراالخذوعند.المرضيةبأعراضهااستمرارهاام

Dendriticالشجيرية cellsالتائيةاللمفيةالخالياوعلىT- lymphocyteوالبائيةB- lymphocyteلذلك

حيث.لجيارديااطفيليضدالمناعيةاالستجابةفيمهما  دورا  يلعبالهستامينانإلىيشيرانيمكنذلككلفأن

الطفيليجنواتفأنوبذلكالمعويةالطالئيةالطبقةيحطمسوفاالخيرفأنالجيارديابطفيلياالصابةعندانه

تلكاناكم,تنشيطهاعلىلتعمل(المخاطيةالطبقةفي)الصاريةالخالياإلىتصلسوفاالبرازية/االفرازية

.ايضا  والبائيةالتائيةاللمفيةالخاليامنكلتنشطسوفاالبرازية/االفرازيةالنواتج



الهدف من الدراسة 

.Eبطفيلياالصابةنسبةتحديد1 histolyticaوG. lambliaالدينصالحلمستشفىالمراجعينلدى

صالحمحافظةعندوسامراءتكريتفياألهليةالمختبراتوبعضالعامسامراءومستشفىالعام

.الدين

.Eمنبكلالمصابيناالشخاصلدىالحاصلةالفسلجيةالتغيراتبعضتحديد2- histolytica

.Gو lambliaاالختباراتبعضدراسةتمحيث.االصحاءاالشخاصلدىالقيممعمقارنتهابعد

Redالحمراءالدملكرياتالكليالعددمنبكلالمتمثلةالدمية blood cell (RBC),خضابكمية

Haemoglobinالدم (Hb),المضغوطالدمحجمخالياPacked cell volume (PCV),معدل

Erythrocyteالحمرالدمكرياتترسيب sedimentation rate (ESR),اللونمعامل

Color index,البيضالدملخالياوالتفريقيالكليالعددTotal and differential count of

white blood cell.

.Eمنبكلالمصابيناالشخاصلدىالحاصلةالمناعيةالتغيراتدراسة3- histolytica

.Gو lambliaمنكلمستوياتدراسةتمحيث.االصحاءاالشخاصلدىالقيممعالمقارنةبعد

Interleukin-8الخلويالحركي (IL-8),الورمنخروعاملTumor necrosis factor- alpha

(TNF-α(,النواةاحاديةالخالياجذبوبروتينMonocyte chemoattractive protein-1

(MCP-1).



العملطرائق 
سامراءومستشفىالعامالدينصالحلمستشفىالمراجعيناالطفالمنغائطعينة90جمعتم

مدةرتاستم.الدينصالحمحافظةفيوسامراءتكريتفياالهليةالمختبراتوبعضالعام

فحصالدراسةوشملت.2017االولكانونشهرنهايةحتىتموزشهربدايةبينماالجمع

مت.سنواتستإلىوأحدشهربينماتتراوحوبأعمارواالناثالذكورمنكلمنالعينات

معدةحكممبسدادمزودةوجافةمعقمةبالستيكيةقنانيفيجمعهاتمالتيالغائطعيناتحفظ

ستوىالمالسكن،العمر،الجنس،)بالمرضىالخاصةالمعلوماتتدوينتموقد.الغرضلهذا

استمارةوحسب(وجدتاناخرىمرضيةوأعراضومدته،االسهالوجودالمعيشي،

Consistencyالقواممنكللتحديدعيانيآالغائطعيناتفحصت.(1ملحق)المرفقةاالستبيان

لالمحلوباسخدامالرطبةالمسحةطريقةاستخدمت.عينةلكلOdorوالرائحةColorواللون

Lugol̕اللوكلي-اليودصبغةمحلولوبأستخدام(%0.9)بتركيزالفسلجيالملحي s

iodine stainالمبلياجيارديااوالزحاربأميبااالصابةوجودمنللتأكد.



االشخاصإلىاضافةالمبلياوجياردياالزحاربأميبااصابتهمثبتتالذينالمرضىدممنمل5سحبتمكما

ألجراءاملالكالدمعلىاالولالجزءيحويحيث،جزئينإلىالدمفصلتم.السيطرةمجاميعضمنالمصابينغير

.مناعيةالالفحوصاتبعضالجراءالدممصلمنهعزلفقدالدممناالخرالجزءاماالفسلجيةاالختباراتبعض

Ethyleneللتخثرمانعةمادةعلىحاويةاختبارانبوبةفيمل2منيتكونالذيالدممناالولالجزءوضع

diamine tetra acetic acid (EDTA)الكليالعدمنبكلوالمتمثلةالفسلجيةاالختباراتبعضألجراء

،لونالمعامل،الحمرالدمكرياتترسيبمعدل،المضغوطالدمخالياحجم،الدمخضابكمية،الحمرالدملكريات

فيوضعفقد(مل3)الدممنالمتبقيالجزءاما.البيضالدملخالياالتفريقيالعدد،البيضالدملخالياالكليالعد

Plainمعقمةاختبارانبوبة tubeحرارةبدرجةتركتحيث.للتخثرمانعةمادةعلىحاويةغيرمل10سعة

دقيقة10لمدةبالدقيقة/دورة2500بسرعةالمركزيالطردجهازفيوضعهاتمثم،دقيقة30مدةالمختبر

بعضراءألجابندورفانابيبثالثةفيووزع،اوتوماتيكيةماصةبواسطةسحبالذيالدممصلعلىللحصول

احاديةخالياالجذبوبروتينالفا-الورمنخرعامل،الخلويالحركينسبةبحسابوالمتمثلةالمناعيةاالختبارات

.1-النواة



وقد.ELISAاالليزاجهازبأستخداماعالهالخلويةالحركياتمستوىقياستموقد

سلبا  رانتؤثاللتانواالذابةالتجميدحالةتفاديلغرضاجزاءعدةإلىالمصلتجزئةاجريت

م˚20-حرارةدرجةعندوحفظتبأحكامالمصلعلىالحاويةاالنابيبوغلقت.المصلعلى

الةمدخاللالغائطعيناتفحصتمكما.المناعيةالفحوصاتاجراءفياستخدامهالحين

طبيعةحديدلتعيانيا  العيناتلوحظتحيث.المختبرإلىوصولهاوقتمنواحدةساعةتتجاوز

Mucusمخاطوجودوبيان(Liquidسائل،Semisoldصلبشبه،Solidصلب)الغائط

تبياناالسورقةفيالغائططبيعةحولالمالحظاتكافةسجلتوقد.العينةفيBloodدماو

لىعووضعهامنهجزءبأخذوذلك،مجهريا  الغائطعينةفحصتثم.مريضبكلالخاصة

اخرجزءاخذكما،(%0.9)الفسلجيالملحيالمحلولمنقطرةمعومزجتزجاجيةشريحة

،ياللوكل-اليودمحلولمنقطرةمعومزجالشريحةمناالخرالجانبعلىووضعالعينةمن

تحتوالمركبالمجهربأستخدامالشريحةوفحصت.مزيجكلعلىالشريحةغطاءوضعثم

.100Xو40Xو10Xتكبيرقوى



Physiological testالفسلجيةاالختبارات 

حسابَالعددَالكليَلكرياتَالدمَالحمراء1َ-

العملطريقة

ومحلولHaemocytometerالكرياتعدشريحةباستخدامالحمرالدملكرياتالكليالعدداحتسابتم

Hayem̕s solution,تخفيفمحلولمنمل4اخذحيث.مرة200:1بنسبةالدمتخفيفبعدوذلك

المادةعلىالحاويالكاملالدممنمل0.02معمعقمةنظيفةانبوبةفيومزجالحمراءالدمكريات

العدشريحةتحتينسابوتركالمزيجمنمل0.01اخذتموبعدهادقائق5لمدةترك.للتخثرالمانعة

فيالعدناتجوضربدقيقبشكلمربعات5فيالكرياتحسبتوقد.40Xالتكبيرقوىتحتوفحص

,Haenملم1فيالحمرالدملكرياتالكليالعددحسابتموبذلك.10000 1995))

10000×َمربعات5َعدد الكريات في = العدد الكلي لكريات الدم الحمراء 



Calculation of hemoglobin (Hb)كمية خضاب الدم  حساب 2-

و وكما ه، تم قياس كمية خضاب الدم عن طريق قياس حجم خاليا الدم المضغوط

(:Weenecke, 2004)موضح في المعادلة األتية 

PCV – 1

Hb =

3



Determination of packed cells volume (PCV)حجم خاليا الدم المضغوط تقدير 3-

العملطريقة

النبوبابأستخدامالدمبمكداسيسمىمااوالمضغوطالدمخالياحجمقياستم

Capillaryالشعري tubeالدملتخثرالمانعةالمادةعلىالحاويEDTA))

وقطرهملم75الشعرياالنبوبطوليبلغ.الشعريةاالنبوبةفيوالموجودة

واليحإلىبالدمالشعرياالنبوبملئتمحيث.الطرفينمنمفتوحملم1

الطردازجهفياالنبوبوضعثم.خاتمةبمادةاطرافهاحدمنوُسدَ الثلثين

Hematocritالدقيقالمركزي centrifugeإلىالمفتوحطرفهيكونبحيث

لمدةدقيقة/دورة5000بسرعةوينبذالخارجإلىالمسدودوالطرفالداخل

الدمويالراسبمقراءفيالشعرياالنبوبقرأذلكبعد.دقائقخمسة

Hematocrit readerغوطالمضالدمخاليالحجمالمئويةالنسبةيمثلالذي

(Briggs & Bain, 2011).



معدل ترسيب كريات الدم الحمرقياس 4-

العملطريقة

Westergrenطريقةبأتباعالحمركرياتترسيبمعدلقياستم method،بأستخداموذلك

Westergrenيدعى)زجاجيانبوب tube)وقطرهسم30طولهيبلغ،الطرفينمنمفتوح

Sodiumالصوديومستراتمحلولمنمل0.4منكلاضافةتم.ملم2.5الداخلي citrateو

عالهاالمزيجمنجزءسحبثم.بلطفمعامزجتثمومعقمنظيفانبوبفيالدممنمل1.6

ثمواحدةساعةلمدةشاقوليةبصورةالماصةوعلقت0العالمةإلىاوتوماتيكيةماصةبواسطة

ساعة/ملمبوحدةالحمراءالدمكرياتترسيبمنالناتجالبالزماطولاحتسب

((Cheesbrough, 2006.



Color indexاللون معامل 5-

سبةالنمنحسابهاويتم.واحدةحمراءدمكريةفيالدمخضابكميةيبينطبيامهممعاملهو

منالحمرالدمتكريالعددالمئويةالنسبةإلىالطبيعيمنالدمخضابلكميةالمئويةالنسبةبين

,Haenالطبيعي :األتيةالمعادلةوحسب((1995

=معامل اللون 

(بيعيالنسبة المئوية من الط)كمية الهيموغلوبين 

(عيالطبيمنالنسبة المئوية )عدد الكريات الحمر 



الكلي لخاليا الدم البيض العدد 6-

العملطريقة

االخاليعدشريحةباستخدامالبيضالدملخالياالكليالعدداحتسابتم
HaemocytometerالتركمحلولوبمساعدةTurkys̕ solution,خففتحيث

منمل0.38إلىالدممنمل0.02باضافةوذلك3سم20:1بنسبةالعينة
ومزجتيكيبالستبغطاءفوهتهاوسدتومعقمةنظيفةاختبارانبوبةفيالمحلول
الدمكرياتتحللألكمالدقائق5لمدةوتركواحدةدقيقةلمدةهادئبشكل

منمل0.01سحبذلكبعد.البيضالدمخالياانويةاصطباغواكمالالحمراء
لمدةقرلتستالشريحةتركتثمالدمخالياعدشريحةغطاءتحتوحملتالمزيج
أستخدامبكبيرةمربعاتاربعةفيالخالياعددبحسابفحصهاوتمدقائقخمسة
40Xتكبيرقوةوعندالمركبالمجهر (Briggs & Bain, حيث.(2011
االتيةالمعادلةوحسب3ملم1فيالبيضالدملخالياالكليالعددحسب

:
(=دم 3ملم/خلية)عدد خاليا الدم البيض 

200×كبيرةمربعاتاربعفيالمحسوبةالخالياعدد

4



المطلق لخاليا الدم البيضالعدد 7-

طريقة العمل

اخرىزجاجيةشريحةبواسطةالدمقطرةنشرتثمنظيفةزجاجيةشريحةحافةعلىدمقطرةوضعت

،قائقدخمسةمدةالمثيليبالكحولتثبتثم،الهواءفيدقائقخمسةمدةلتجفالشريحةتركت،45ºبزاوية

Leishmanلشمانبصبغةبعدهاوصبغت stainلدةوتركتالشريحةعلى(تقريبا8-10)قطراتبضعبسكب

,Cheesbrough)الفحصعمليةألجراءلتجفوتركتالمقطربالماءغسلتثمعليهادقيقة15 2006).

خلية100حسابتمحيث،العدساتزيتباستخدام100Xالتكبيربقوىالمجهرتحتالشريحةفحصتم

الشرائحعدداما.خلية100مننوعكلنسبةوحسابالعدايقافتمبعدها،البيضالدمخاليامنانواعلعدة

مننوعكلعددحسابتم.المفحوصةللشرائحالخالياعددمعدلواخذشريحة2-3كانتفقدعينةلكلالمكررة

:التاليةللمعادلةوفقاالخاليا

النسبة المئوية لكل نوع × العدد الكلي لخاليا الدم البيض 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( = دم3ملم/ خلية )عدد خاليا الدم البيض 
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االختبارات المناعية 

IL-8الخلوي الحركي تركيـــــز قيـــاس 1-

الفا -قيـــاس تركيـــــز عامل نخر الورم2-

MCP-1قيـــاس تركيـــــز بروتين جذب الخاليا احادية النواة 3-



IL-8قيـــاس تركيـــــز الحركي الخلوي 1-

المحاليلتحضير

Washer)ًالغسلمحلولتحضير1- solution):فيالمركزالدارىءالغسلمحلولمنمل20خفف

.الدارىءالغسلمحلولمنمل600لتحضيرمقطرماءمل580

القياسيالتخفيفمحلولمنمايكروليتر120اضافةتم:القياسيالمنحنيتصميممحاليلتحضير2-

Standard dilutionالخزينالمحلولمنمايكروليتر120اضيفثم،(انابيب6)انبوبكلإلى

Standardالقياسي solutionمزجتثمومناألولاألنبوبإلىالشركةقبلمنالمحضر

120نقلالثانياالنبوبومنالثانياالنبوبإلىمايكروليتر120منهونقلجيدااالنبوبمحتويات

40قياسيةالالمحاليلتراكيزفأصبحت،االخيراالنبوبإلىوصوالوهكذاالثالثاالنبوبإلىمايكروليتر ,

80, 160, 320, .التواليعلىلتر/نانوغرام640



طريقة العمل
:العدةقائمةفيالمدونةالطريقةاتباعتم

.االستعمالقبلدقيقة15لمدةالغرفةحرارةبدرجةالمصلوعيناتالمستعملةالعدةتركت1-

لكلالمخصصةالحفرفيالقياسيةوالمادةوالمنظماتاالختبارعيناتمنمايكروليتر50اضافةتم2-

.االختبارصفيحةداخلمنها

منحفرةلكلStreptavidin-HRPباألنزيمالمرتبطالكاشفالمحلولمنمايكروليتر50اضيف3-

.الصفيحةغطاءبواسطةوتغطيتها،ثانية20-30لمدةبلطفالصفيحةرجبعدهاوتم.الصفيحة

.م˚37حرارةبدرجةواحدةساعةلمدةالمحاليلحضنت4-

.االوتوماتيكيالصفائحاواالطباقغسلجهازبواسطةمراتخمسالصفيحةبغسلالمزيجازالةتم5-

.االمتصاصورقبواسطةالصفيحةنشفت6-

Chromogenicاللونيالكاشفمحلولمنمايكروليتر100اضافةتم7- TMB Solutionالذي

Chromogenاللونيالكاشفمنمايكروليتر50منيتكون A  منمايكروليتر50إلىاضافة

Chromogenاللونيالكاشف Bدرجةفيالخليطتحضينتمثم،الصفيحةمنحفرةلكل

.دقائق10لمدةم˚37حرارة

االزرقاللونمناللونتغيرلوحظ،الحفرجميعإلىالتفاعلايقافمحلولمنمايكروليتر50اضيف8-

.تدريجيبشكلاالصفراللونإلى

.نانوميتر450موجيطولعندELISAاالليزاقارئجهازبأستخداماالمتصاصيةقياستم9-

والتي،لهاالقياسيالمنحنيمعادلةخاللمنIL-8الخلويللحركيالمصليالمستوىحسابتم10-

.التركيزمعلومةللمصولاالمتصاصيةلقيموفقا  رسمت



النتائج

ياتكرعددمعدلفيمعنويةاختالفاتحصولعدمالحاليةالدراسةنتائجأظهرت

.Eبطفيليالمصابيناألشخاصبينالمقارنةعنداللونومعاملالحمرالدم histolytica

.Gو lambliaةالدراسقيدالعمريةالفئاتجميعضمنالمصابينغيرواالشخاص.

الشخاصالدىالدمخضابمعدلفيمعنويانخفاضحصولالدراسةنتائجبينتبينما

.Eبطفيليالمصابين histolyticaسجلتحيث،المصابينغيراالشخاصمعمقارنة

تغيراتحصوليالحظلمبينما،سنة2-شهر1العمريةالفئةفيانخفاضنسبةأكبر

.Gبطفيلياالصابةعندالدمخضابمعدلفيمعنوية lambliaاالشخاصمعمقارنة

خالياالحجمفيمعنويةتغيراتحصولعدمالدراسةنتائجأكدتكما.المصابينغير

.Eبطفيليالمصابيناالشخاصلدىالمضغوطة histolyticaوG. lambliaمقارنة

.الحاليةالدراسةقيدالعمريةالفئاتجميعضمنالمصابينغيراالشخاصمع



المصابيناالشخاصبينالمقارنةعندالحمرالدمكرياتترسيبمعدلفيمعنويارتفاعحصولالدراسةنتائجوسجلت

.Eبطفيلي histolyticaلمبينما،سنة2-4العمريةالفئةفيللمصابينارتفاعنسبةاعلىوسجل،المصابينغيرواالشخاص

.Gبطفيليالمصابيناالشخاصلدىالحمرالدمكرياتترسيبمعدلفيمعنويةتغيراتتظهر lambliaمعمقارنة

.الحاليةالدراسةقيدالعمريةالفئاتجميعضمنالمصابينغيراالشخاص

شخاصااللدىالبيضالدملخالياالكليالعددمعدلفيمعنويغيرارتفاعحصولالحاليةالدراسةنتائجمناتضحكما

.Eبطفيليالمصابين histolyticaلكلياالعددمعدلفيمعنويةتغيراتيالحظلمبينما.المصابينغيراالشخاصمعمقارنة

.Gبطفيليالمصابيناالشخاصبينالمقارنةعندالبيضالدملخاليا lambliaالفئاتجميعضمنالمصابينغيرواالشخاص

لدىلمفيةالالخالياعددمعدلفيمعنويارتفاعحصولالىالحاليةالدراسةنتائجأشارتكما.الحاليةالدراسةقيدالعمرية

.Eبطفيليالمصابيناالشخاص histolyticaوG. lamblia.النواةاحاديةالخالياعددفيمعنويارتفاعايضا  لوحظوقد

.Eبطفيليالمصابيناالشخاصلدى histolyticaفيمعنويةفروقتالحظلمبينما.المصابينغيراالشخاصمعمقارنة

.Gبطفيليالمصابيناالشخاصلدىالنواةاحاديةالخاليامعدل lambliaجميعفيالمصابينغيراالشخاصمعمقارنة

الخاليادعدمعدلفيمعنويغيرانخفاضحصولالحاليةالدراسةنتائجأظهرتوقد.الحاليةالدراسةقيدالعمريةالفئات

.Eبطفيليالمصابيناالشخاصلدىالعدلة histolyticaوG. lambliaجميعضمنالمصابينغيراالشخاصمعمقارنة

الحمضةاالخاليعددمعدلفيمعنويةتغيراتحصولعدمالدراسةنتائجمنأتضحكما.الحاليةالدراسةقيالعمريةالفئات

.Eبطفيليالمصابيناالشخاصلدىوالقعدة histolyticaوG. lambliaالمصابينغيراالشخاصمعمقارنة.



الخلويالحركيمنلكلالمصليالمستوىفيمعنويارتفاعحصولالنتائجأوضحتوقد

IL-8الفا-الورمنخروعاملTNF-αالنواةاحاديةالخالياجذبوبروتينMCP-1عند

.Eبطفيليالمصابيناالشخاص histolyticaوG. lambliaغيراالشخاصمعمقارنة

المصابيناالشخاصلدىIL-8الخلويللحركيارتفاعنسبةأعلىسجلتوقد.المصابين

.Eبطفيلي histolyticaوG. lambliaاعلىسجلكما.سنة6-4العمريةالفئةضمن

.Eبطفيليالمصابيناالشخاصفيالفا-الورمنخرعاملمعدلفيارتفاعنسبة

histolyticaرنخلعاملالمصليالمستوىارتفعبينما.سنة2-شهر1العمريةالفئةضمن

.Gبطفيليالمصابيناالشخاصلدىالورم lambliaوسجل.سنة4-2العمريةالفئةفي

فيMCP-1النواةاحاديةالخالياجذبلبروتينالمصليالمستوىفيارتفاعنسبةاعلى

.Eبطفيليالمصابيناالشخاصلدىسنة6-4العمريةالفئة histolyticaوG. lamblia.



Conclusionsاالستنتاجات 

.Eطفيليمنكلأنتشارنسبةارتفاع-1 histolyticaوطفيليG. lambliaالدينصالحمحافظةفي.

منوكل(WBC)البيضالدملخالياالكليوالعدد(ESR)الحمرالدمكرياتترسيبمعدلارتفاع-2

.Eبطفيلياالصابةعندلدىوالحمضةالنواةواحاديةاللمفيةالخاليا histolyticaوG. lamblia.

.Eبطفيلياالصابةتترافق-3 histolyticaوG. lambliaخضابمعدلفيانخفاضحصولمع

.(PCV)المضغوطةالدمخالياوحجم((Hbالدم

لدىاللونومعامل(RBC)الحمرالدملخالياالكليالعددمعدلفيتغيراتحصوليالحظلم-4

.Eبطفيليالمصابيناالشخاص histolyticaوG. lamblia.

.Eبطفيلياالصابةادت-5 histolyticaوG. lambliaتركيزمعدلفيمعنويارتفاعحصولإلى

النواةأحاديةالخالياجذبوبروتين)TNF-α)الفا-الورمنخروعامل(IL-8)الخلويالحركي

(MCP-1).



Recommendationsالتوصيات 

(يةاالبرازاواالفرازيةاوالجسمية)المستضداتانواععنالكشف1

.Eطفيليمنلكل histolyticaوG. lamblia،فيدورهاوبيان

.لالصابةمضادةكلقاحاتاستخدامهاوامكانيةااللتهابحدوث

.Eبطفيلياالصابةعالقةعنالكشف2- histolyticaوG.

lambliaوذلكالطحالوخالياالعظمنقيخالياانقساممعاملمع

لدماخاليااعدادانخفاضاوارتفاعوراءاالسبابأوالسببلتحديد

.المزمنةاوالحادةاالصابةاثناء



شكراَ حلُسنِ األصغاء


