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 الملخص
عي ااة بااول ماان  فاا  ان فااال وماان كاا  الج سااين    118عي ااة ئااا   و 118تضاام ت هاالد الدراسااة جماا  

المراجعين والراقدين في ردهة ان فال التابعة لمستشفى ص ح الدين العام في مدي ة تكريات ولمفتارة مان 
ة الحاليااة وحساام . أظهاارت  تااا د الدراساا2017الااى  هايااة شااهر تشاارين ال ااا ي  2017بداياة شااهر تمااو  

( عي اااة ئيااار مصااااابة 20( عي اااة ئااااا   مصاااابة بالتهاااام انمعااااا  و 98الفحااال المايكروساااكوبي ان  
 بالتهاااام( عي اااة باااول مصاااابة 80وت ام اااا مااا  اجااارا  الفحااال المايكروساااكوبي لعي اااات الباااول تباااين ان  

 ( عي ة ئير مصابة.38المسالك البولية و  
أمااا بال ساابة لتااع ير بعااي المعااايير عمااى التهااام اءمعااا  والتهااام المسااالك البوليااة م هااا العماار والجاا  ،  

ع ااد الف ااة العمريااة انولااى  اءمعااا  بالتهااام لإلصااابةفقااد أظهاارت  تااا د الدراسااة أن أعمااى  ساابة م ويااة 
الف ااة العمرياااة  عي ااة عمااى التااوالي. مقار ااة ماا  52 (53.06%)عي ااة و 74 (75.51%)ولاادا ان اااث 

عي اااة و  24 (24.49%)ال ا ياااة اءك ااار مااان  مااا  سااا وات لااادا الااالكور والتاااي ساااجمت  سااابة م وياااة 
عي اااة عماااى التاااوالي. اماااا ع قاااك التهاااام المساااالك البولياااة باااالعمر والجااا   ع اااد الف اااة  46 %46.93) 

  57 (71.25%)العمرية اءولى انقل مان  ما  سا وات لادا ان ااث فقاد ساجمت اعماى  سابة  اصاابة 
عي ة عمى التوالي، مقار ة م  الف ة العمرية ال ا ية انك ار مان  ما  سا وات لادا  48  (60%)عي ة و 

عي ة وعماى التاوالي. اماا ع قاة  32 (40%)عي ة  و  23  (28.2%)اللكور والتي سجمت  سبة أصابة
بة اصااابة لاادا ان فااال التهااام انمعااا  والتهااام المسااالك البوليااة  بم  قااة السااكن فقااد سااجمت اعمااى  ساا

عي اة  عماى  53 (44.91%)عي ة و  67 (56.78%)اللين هم من سك ة الم ا ق الريفية والتي بمغت 
التوالي . بالمقار ة م   سبة انصاابة لادا ان فاال الالين هام مان ساك ة المدي اة ال بمغات  سابة اءصاابة 

 .عي ة عمى التوالي  27 (22.88%)عي ة و  31 (26.27%)لديهم 
أمااا بال ساابة لع قااة التهااام اءمعااا  والتهااام المسااالك البوليااة بالتغليااة فااعن اء فااال الاالين يعتماادون فااي 

عي ااااة و  5 (5.1%)تغااااليتهم عمااااى الرضاااااعة ال بيعيااااة هاااام اقاااال عرضااااة لإلصااااابة ال بمغاااات  ساااابتهم 
اء ارا مان  عي ة عمى التوالي بالمقار ة م  بقيك ان فال اللين يعتمادون عماى اء اوا 13  (%16.25)

امااا بال ساابة لإلصااابة المشااتركة  بالتهااام انمعااا  والتهااام المسااالك البوليااة حيااث سااجمت  ساابة  التغليااة.
عي ااة   45 (38.13%)مشااتركة  أصااابكحالااة مشااتركة، ال بمغاات اعمااى  ساابة  66 (55.44%)انصااابة 

 .ي ةع 21 (17.8%)لدا ان اث بالمقار ة م   سبة اإلصابة لدا اللكور التي بمغت 
 المقدمة 

(  ااا ي أكباار (Urinary tract infactionتعاد عاادوا الجهااا  البااولي 
 الم تشااااارةماااااراي بعاااااد عااااادوا الجهاااااا  الت فساااااي ضااااامن انصاااااابات اء

 المتعمقااااةلمعاااادوا  بال ساااابةولااااى ءا المرتبااااةفااااي حااااين تحتاااال  .بااااالمجتم 

 فاي المكتسابة% تقريبا مان العادوا 44بالمستشفيات، واللي يشكل  سبة 
مان انفاراد وتشامل جميا  انعماار  المستشفيات ويصام بها  سابة كبيارة

عااااان ساااااوا ل وامااااا ح  الباااااول ال بيعاااااي عباااااارة [1]. و اصاااااة ان فاااااال
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لف رياااات والفيروساااات، الجسااام و اااالي تماماااا مااان البكتيرياااا وا وم مفاااات
 ال بيعياااةم هاااا البكترياااا  البولياااةسااابام نلتهاباااات المساااالك وتوجاااد عااادة أ

 Normal flora عماى  المتعايشاة( التي تعيش في القولون اضافة لتمك
أن العااااري  [2].لمجاااارا البااااول ال ارجيااااة الفتحااااةالجمااااد وبااااالقرم ماااان 

سااهال ويعاااود الساابم الاااى ع ااد ان فاااال هااو اء   وبصااورد  اصاااةالشااا 
انلتهااااااااااااااام المعاااااااااااااادي المعااااااااااااااوي   [3].ةالبوليااااااااااااااالتهااااااااااااااام المسااااااااااااااالك 

Gastroenteritis والتاااي  الهضاااميةتصااايم الق ااااة  وهاااو حالاااة مرضاااية
الااااى مجموعااااة  المرضااااية الحالااااةوانمعااااا ، حيااااث تقااااود  المعاااادةتشاااامل 

المعااااادة التهاااااام ، ساااااهال والقاااااي  والااااام وتشااااا د ب  اااااياعاااااراي م ااااال اء
واءمعا  الحاد هاو مان اءسابام الر يساية لمجفااو بع واعاك ع اد اء فاال 
ويصاابا التهااام المعاادة واءمعااا  أك اار   ااورة ع ااد اء فااال الاالين تقاال 

 . [2]أعمارهم عن ستة أشهر
واءسبام الر يسية نلتهابات المعدة واءمعا  هاي  الفيروساات والبكتيرياا 

 اء عماااةعااادوا بسااابم اساااته ك وتماااو حياااث ياااتم ا تقاااال ال وال فيمياااات
المعااد تسا ي ها و اصااة  اء عماةاو تمااك  ةب ريقاة ئيار صاحيح المعادة

او عاان  ريااق انفااراد المصااابين او ماان  الممو ااةالمحااوم او بساابم المياااد 
فااي الم ااا ق التااي لااديهم عااادات وسااموكيات ئياار  واإلقامااة اا ل الساافر 

 السااباحةبااين انشاا ال الاالين يمارسااون  اإلصااابةكمااا وت تشاار  صااحية
الع قاة باين  أماا . [4]بميااد الصارو  الصاحي الممو اةفاي ميااد ان هاار 

 Relationship Betweenالتهاام المجااري البولياة والتهاام انمعاا 

Enteritis and Urinary tract infection. عاراي وع ماات أ أن
ان فاااال و اصاااة  اضاااحة ع اااد( ئيااار و (UTIالتهاااام المساااالك البولياااة 

ا  والتهاام المساالك البولياة فعن الع قاة باين التهاام انمعالللك  الرض ،
 ن ائمم مسببات التهام المسالك البولية هاي أ [5].همية سريرية لها أ

(Enterobacteriaceae)  المعويااااااااااة التااااااااااي تااااااااااد ل الااااااااااى انحمياااااااااال
[6](Urethra) ال ان معظم الجرا يم قد تصل الى الجها  الباولي مان .

( او ان تشاااار (Haematogenous Route ااا ل ان تشاااار الااادموي 
( ولكاان ائماام البحااوث التجريبيااة او  (Lymphatic Routeالممفاااوي 

الجاااارا يم عاااان  ريااااق المجاااارا  اندلااااة السااااريرية تشااااير عمااااى ان صااااعود
الاااالي يعتباااار  (Urethra)حمياااال ( اءAsending Route  الصاااااعد

(  (E.Coliهمهاا بكتيرياار شيوعا لعادوا المساالك البولياة وأالمسار انك 
تعد الم ا ة في الحالة ال بيعياة معقماة و الياة [7]. الموجودة في انمعا 

الاى مجارا الباول  (E. Coli) يم ، ع دما تاد ل بكترياا اا  قا من الجر 
تسبم التهام الم ا اة وانحميال فاي حالاة وجودهاا فاي الجا   السافمي مان 
المسااالك البوليااة امااا فااي حالااة وجودهااا فااي الجاا   العمااوي ماان المسااالك 
البوليااة تساابم التهااام الحالاام والكمااى، حيااث ان الكااا ن المجهااري يااد ل 

لاادم  عاان  ريااق الجاا   الساافمي ماان مجاارا البااول، او ماان  اا ل مجاارا ا
ئير ممرضة ومن الفمورا ال بيعية ع اد وجودهاا فاي  (E. Coli)وتعتبر 

فاااي حالاااة وصاااولها الاااى  Pathogenicانمعاااا  ولكااان تصااابا ممرضاااة 
  [8].مجرا البول

سااهال المتكااررة ال اتجااة عان التهااام انمعااا  لهااا ع قااة ءان ل وباات ال إ
ماا  قمااة  كبياارة ماا  التهااام المجاااري البوليااة وللااك بساابم حاادوث الجفاااو

احيا ااا يكااون التهااام . [5] لإلحمياالالبااول وضااعو الت ظيااو الميكااا يكي 
وحياااد او قاااد يكاااون  اااا وي مترافاااق مااا  حاااانت مرضاااية  البولياااةالمساااالك 

التغليااااة والتهااااام الجهااااا  ا اااارا م اااال التهااااام انمعااااا  وحااااانت سااااو  
معااا  الااى الم ا ااة ماان  اا ل ء. او قااد ت تقاال البكتريااا ماان ا [9]الت فسااي
 المياادان د ول الجرا يم الاى الجسام مان  ا ل .  [10]الممفاوية اءوعية

الممو ة ت يد من  سابة وصاولها الاى الجهاا  الباولي مان  ا ل المماو او 
تساات ي  [11]. مان  ا ل ترشاحها بواسا ة الكبيبااات الكموياة ما  الباول 

م بالبكتريااا ان تقااال عباار الق ااوات الممفاويااة لمقولااون والمسااتقيم ممااا تتساا
 .[12] بعحداث أ ماج المسالك البولية

يوجااااد ارتبااااا  مباشاااار بااااين المسااااالك البوليااااة والق اااااة الهضاااامية و اصااااة 
المساتقيم، وه ااك  ظرياات القولاون ب اتصاالم   تما لم ا ة تكون عمى ا

المساالك البولياة الحرارة التي تحدث  تيجاة التهاباات  ارتفا  تشير الى ان
الاى  ياادة حركاة انمعاا  فاي م اا ق انتصاال و صوصا الم ا اة تايدي 

السااا حية لممساااالك البولياااة مااا  الق ااااة الهضااامية والتاااي تسااابم  ياااادة فاااي 
سهال، للا فاعن حادوث القاي  وانساهال لادا ءاءمعا  وحدوث ا إفرا ات

 General)ان فاااال دون وجاااود مسااابم فاااي ال تاااا د الم تبرياااة لمبااارا 

stool Examination)  ا  ا تباار لمباول فهالا يت مام أجارGeneral 

urine Examination  4 [13]ممسالك البولية  لوفحل 
 -تهدو الدراسة الى 

 معرفة أسبام وأعراي التهام المسالك البولية ع د ان فال. -1

 معرفة أسبام وأعراي التهام اءمعا  ع د ان فال.  -2

ايجااااد الع قاااة باااين التهاااام المساااالك البولياااة والتهاااام انمعاااا  ع اااد  -3
 ان فال.

دراسااااة تااااع ير بعااااي المعااااايير  الف ااااة العمريااااة، والجاااا  ، وم  قااااة   -4
(.في تحدياااد  سااام اإلصاااابة ، اءصاااابة المشاااتركةالساااكن، و اااو  التغلياااة

 بالتهام اءمعا  والتهام المسالك البولية .  

 ق العمل  ائالمواد وطر 
تام جما  العي ااات  -   Collection of Samplesجما  العي اات  -

في ق ا ي ب ستيكية معقماة ، وتام توصاية المرضاى الالين ت ياد اعماارهم 
-Clean)عاان الساا تين بع اال عي ااات البااول ماان م تصااو مجاارا البااول 

Catch- Midstream Urine)  بعااد ئساال الفتحااة ال ارجيااة لمبااول
بالماااااا  والصاااااابون وللاااااك لتج ااااام التماااااوث بالبكترياااااا  الفماااااورا ال بيعياااااة( 

المتواجادة فاي هالة الم  قاة ، اماا ان فاال الالين تقال اعمااارهم  السا حي
اماااا بال سااابة 4عااان السااا تين فقاااد تااام اسااات دام انكياااا  ال صاااقة لمجمااا 

لعي ااااات الباااارا  فقااااد تاااام جمعهااااا فااااي حاويااااات ب سااااتيكية معقمااااة ، وتاااام 
توصااية المرضاااى الاالين ت ياااد اعماااارهم عاان السااا تين بع اال العي اااات مااان 

ة انعااواد ال شاابية ماا  مراعاااة بعاادم  ماا  الباارا  الم ااا  او الاادم بواساا 
مااا  الباااول اماااا ان فاااال الااالين تقااال اعماااارهم عااان السااا تين تااام توصاااية 

عاااادم تمو هااااا بكا  ااااات امهاااااتهم بعاااادم ا اااال العي ااااة ماااان الحفاظااااة وللااااك ل
 .[14] مجهرية ا را

   Laboratory diagnosis* التش يل الم تبري 
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ه اااك  ااريقتين تاام -   Stool Examinationفحاال الغااا   اون  
 -است دامها هما  

تام فحال عي اات الغاا     -  Direct Methodال ريقاة المباشارة  -1
جميعهااااا عيا يااااا وللااااك لم حظااااة المااااون و بيعااااة قااااوام الباااارا  الا كااااان 

، ساا ل(  لكال عي اة وللاك لتميي هاا فيماا الا كاان  وعاك ، متماساك صمم
تام ا ال كمياة م اسابة    ل سااعة مان ا ال العي اة.وللك  ما يا او دمويا

ماان الباارا  بواسااا ة اعااواد  شاابية  اصاااة معاادة لهاالا الغاااري وتاام ا ااال 
 ماااولج مااان جميااا  ا حاااا  العي اااة ووضاااعها عماااى شااارا ا  جاجياااة جديااادة 

ق رات من المحمول الممحي وللاك لتشا يل بياوي اليها وتمت اضافة 
تاام اضااافة بضاا  ق اارات الدياادان، اضااافة الااى تسااهيل تشاا يل اءوالااي 

لكي يتم صبغ  اوا انكياا ، ومان  ام  .(Lugols Iodine)من صبغة 
(  X 10الشااريحة وفحصااها تحاات قااوة التكبياار الصااغرا   وضاا  ئ ااا 

( لمتش يل تم اعداد مسحتين من كال عي اة X 40وبعدها قوة التكبير  
 .وتم فحصها بصورة دقيقة

 مباشرة   ريقة الت ويو( ال ئيرال ريقة  -2

Floatation Method -   وهي احدا  ارق الفحال وتاتم مان  ا ل
 (1-5)تام ما ج    [15]الت وياو باالمحمول الساكري وللاك بعتباا   ريقاة

ماااال ماااان المااااا  المق اااار دا اااال ا بوبااااة  (10-15)ئاااام ماااان الباااارا  ماااا  
وضاااا  الماااا يد فااااي جهااااا  ال باااال المركاااا ي بساااارعة  ب سااااتيكية  ظيفااااة .

ر دقااا ق  يهماال الجا   ال ااافي، وتاام دقيقاة ، لماادة عشا/ ( دورة  (1000
ماااال ماااان المحمااااول السااااكري المشااااب  الااااى المااااادة المترساااابة  10اضااااافة 

وضااا  الماااا يد فااااي جهااااا  ال باااال المركاااا ي  وم جاااة ماااا  الراساااام جياااادا
ا ااالت ق ااارة مااان  دقيقاااة، لمااادة عشااار دقاااا ق /( دورة   (1000بسااارعة

الجاا   العمااوي ماان المحمااول ووضااعت عمااى شااريحة  جاجيااة وتاام اضااافة 
ق ارة ماان صابغة انيااودين وتام وضاا  ئ اا  الشااريحة  ام فحصاات تحاات 

تم  فحال عي اات  40X4ومن  م  10Xالمجهر بقوة التكبير الصغرا 
ساااعة ماان وقاات أ اال العي ااة ءن اء ااوار  -الباارا   اا ل  صااو ساااعة 

سااارعة فاااي عي اااات الغاااا   ئيااار الم بتاااة، لمبحاااث عااان المتغلياااة تاااتح م ب
فااي   اء اوار المتغليااة المتحركاة( التااي تحتااوي عماى كريااات الادم الحماار

المرضاااى المصاااابين بال حاااار الحااااد واءساااهال، أماااا فاااي اء فاااال الااالين 
نيعاااا ون مااان ع ماااات ساااريرية او أساااهال حااااد فاااعن اء اااوار المتغلياااة  

أل أن هاااين  اء فاااال  يحمماااون  كرياااات دم حمااار Rbcنتحتاااوي عماااى 
 وصبغة (Iodine) . تعد صبغة [16]اءكيا  فق   في عي ات الغا  

(Iodine lugols) عاام   مهمااف فاي عممياة التشا يل، والالي يجعال 
 .[15] ال واة  واءجسام الكروماتيدية( واضحة تماماف 

 

  Urine Examinationفحل البول   ا يا 
تاام فحاال عي ااات البااول لممرضااى   -فحاال عي ااات البااول العيااا ي  -1

سوا  المراجعين او الراقادين بمستشافى صا ح الادين العاام  حياث أجاري 
عماااى العي ااااات سمساااامة ماااان ال  اااوات وللااااك تمهياااادا لتشاااا يل حااااانت 

بعااد انلتهااام م اال فحاال عي ااة البااول عيا يااا لم حظااة المااون والعكااارة 
، اماااا فاااي حالاااة عااادم اساااتعمال اندوياااةم او بعسااات داالتعكاااد مااان المرضاااى 

كااون العي اااة يشاااوبها لاااون دماااوي او عكاااارة ياااتم ا ضااااعها الاااى الفحااال 
 العي ة من   يا. تحتويك الميكروسكوبي وللك لتحديد ما

بعاد اجارا  الفحال العياا ي  -فحل عي ات الباول الميكروساكوبي  -2 
ماال ماان البااول ووضاا  فااي ا ابياام جهااا   5تاام أ اال  عمااى عي ااات البااول 

دورة  (5000 – 3000)دقاا ق بسارعة  10 –5ال بال المركا ي لمادة مان 
دقيقااااااة،  اااااام تاااااام الاااااات مل ماااااان الرا ااااااق وأ اااااالت ق اااااارة ماااااان الراساااااام  /

(Deposit)   بعااد المجا سااة وتاام وضااعها عمااى شااريحة  جاجيااة  ظيفااة
ر  اام تاام وضاا  فوفهااا ئ ااا  الشااريحة حيااث فحصاات العي ااة تحاات المجهاا

مرة لمكشو والتحري عن ال  ياا البكتيرياة  400الضو ي ع د قوة تكبير 
(Bacterial Cells)   وال  ياااا القيحيااة ،Pus cells) وال  ياااا ، )

،  (RBC) ، و  ياا كرياات الادم الحمار(Epithelial cells)ال   ياة 
  . [17]وئيرها من المواد .Candida sppوالف ريات و اصة 

لكاال فارد كااالج   والعماار  المعموماات لغاري تاادوين اسااتمارةأعادت  -3
 والسااكن و ااو  التغليااة اضااافة الااى اسااتمارة أ اارا دو اات فيهااا المعمومااات

 المسالك البولية.اصابات المعوية و  باإلصاباتتعمقة الم
أ تباار كااي  -  The Statistical analysis  اإلحصاا يالتحميل 4- 

chi – square test لم وال التاي وجاد فيهاا فروقااف  اجري ا تبار كاي
مع ويااة باااين متغيااارات الدراساااة وفقااااف ل تاااا د تحميااال التبااااين وللاااك لتحدياااد 
المتغياارات التااي يوجااد بي هااا فروقاااف مع ويااة وكااللك تحديااد المتغياارات التااي 

 0.01و  0.05 نيوجاااااد بي هاااااا فروقااااااف مع وياااااة وع اااااد مساااااتوا مع اااااوي 
P..[18] . 

  النتائج والمناقشة
عي اااة  (98)ظهااارت  تاااا د الدراساااة حسااام الفحااال الميكروساااكوبي أن أ

، وت ام ااا ماا  عي ااة ئياار مصااابة (20)باارا  مصااابة بعلتهااام انمعااا  و
عي ة بول مصاابة بالتهاام المساالك البولياة   (80)فحل البول وجد ان 

وقااااد اظهاااار التحمياااال انحصااااا ي لم تااااا د عي ااااة ئياااار مصااااابة،  (38)و
( وجااااود فاااارق مع ااااوي بااااين  ساااام انصااااابة  X²باساااات دام مرباااا  كاااااي  

< 0.01بالتهام اءمعاا  والتهاام المساالك البولياة ع اد مساتوا مع وياة  
P.) 
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 المعاء والتهاب المسالك البوليةلتهاب اإمصابة بال غيريبين مجموع العينات المصابة و  (1) جدول
 مجمو  تش يل العي ات  و  ال مد

ئير  % مصابة العي ات
 مصابة

% 

 118 %16.95 20 % 83.05 98 معا انالتهام 

 118 32.2 % 38 % 67.8 80 المسالك البوليةالتهام 

** 

Chi-Square = 7.406  P-Value = 0.006 
 

 
إللتهاب بين مجموع العينات المصابة وغير المصابة ي (1شكل )

لتهاب المسالك البوليةا  المعاء وا 
 

 Enteritis according toالتهام اءمعا  وفقا لمعمار والجا    2-

the age and gender 
ت، اك ار ن  اقال مان  ما  سا واتم تصا يو اء فاال الاى ف تاين عماريتي

عمااااى  ساااابة م ويااااة أأظهاااارت  تااااا د الدراسااااة أن ماااان  ماااا  ساااا وات(. و 
قااال مااان %( عي اااة ع اااد الف اااة العمرياااة اء75.51  74إللتهاااام اءمعاااا  

ع ااد الف ااة العمريااة  %( عي ااة 24 (24.49 ماا  ساا وات، تميهااا  ساابة 

اءك اااار ماااان  ماااا  ساااا وات، وهاااالد ال تيجااااك تع ااااي أن حااااانت إلتهااااام 
أن م اعاة ال فاال تباادأ باء دياااد  الاءمعاا  تقاال ع ااد تقادم ال فاال بااالعمر 

و  . [20]تتفاق ما  ماا جاا  باكوهالد الدراساة ،  [19]م  تقدمة في السن
التااي أشااارت الااى أن اإلصااابة تقاال بتقاادم العماار  . [21]تتفااق ايضااا ماا 

 وللك بسبم ا دياد الوعي الصحي.
أظهاارت ال تااا د أن أعمااى  ساابة م ويااة ل صااابة  أمااا بال ساابة لمجاا   فقااد

 46عي اااة لااادا اء ااااث، تميهاااا  سااابة  (53.06%) 52بالتهاااام اءمعاااا  
، وه ااا تبااين الدراساااة ان  ساابة اءصاااابة الااالكور عي ااة لاادا (%46.93)

 .[22]تتفاق ما  دراساةال  ،لدا اء اث اعمى من  سبة اءصابة باللكور
التااااي أشااااارت الااااى أن  ساااابة انصااااابة بالتهااااام انمعااااا  لاااادا ان ااااااث 

التاااااااي كا ااااااات  اعماااااااى مااااااان  سااااااابة انصاااااااابة لااااااادا الااااااالكور (%50.1)
وقد اظهر التحميال انحصاا ي لم تاا د باسات دام مربا  كااي ، (%34.4)

 X²  وجااود فاارق مع ااوي بااين  ساام انصااابة بالتهااام اءمعااا   حساام )
 .(P<0.05العمر والج   ع د مستوا مع وية  

 

 بإلتهاب األمعاءألطفال المصابين يبين توزيع العينات حسب الفئة العمرية والجنس ل (2)جدول 
 ال سبة الم وية المجمو  الج   العمر

 % أ اث % لكور لممجمو 
 % 75.51 74 43.8% 43 %31.6 31 أقل من  م   س وات

 24.49% 24 9.2% 9 15.3% 15 اك ر من  م  س وات

 100% 98 53.06% 52 46.93% 46 المجمو 

* 

Chi-Square = 3.090   P-Value = 0.049 
 

 U. T. I إلتهاااام المساااالك البولياااة وفقاااا لمعمااار والجااا    3-

according to the age and gender. 
ن   أقال مان  ما  سا وات، اك ار تم تص يو اء فال الى ف تين عماريتي

أعمااااى  ساااابة م وياااااة  وأظهاااارت  تاااااا د الدراسااااة أنماااان  ماااا  ساااا وات( 
لف ة العمرياة اءقال عي ة ع د ا (71.25%) 57المسالك البولية  إللتهام

 (28.75%)  23، في حين سجمت اقل  سبة م وياة  من  م  س وات
 .عي ة ع د الف ة العمرية انك ر من  م  س وات

أمااا بال ساابة لمجاا   فقااد أظهاارت ال تااا د أن أعمااى  ساابة م ويااة ل صااابة 
عي ااة لاادا اء اااث، تميهااا  ساابة  (60%)  48بالتهااام المسااالك البوليااة 

عي ااة لاادا الاالكور، وه ااا تبااين الدراسااة ان  ساابة اءصااابة  (%40) 32
 .اث اعمى من  سبة اءصابة باللكورلدا اء 

ماان العوامااال المهماااة والتااي تمعااام دورا اساسااايا فاااي  والجااا   العمااار يعااد
ا تشاار  (3)ا ماج المسالك البولية ع د اء فال، حياث يوضاا الجادول 

ال ماااد ضااامن الف اااة العمرياااة انقااال مااان  مااا  سااا وات اعماااى مااان بقياااة 
الف ااات العمريااة كمااا ويبااين الجاادول ان  ساابة اءصااابة ب لتهااام المسااالك 

الااالكور فاااي م تماااو  البولياااة عالياااة لااادا ان ااااث مقار اااة باءصاااابة مااا 
، حياث أن مان هالد اءسابام هاو اسات دام الحفاظاات ما  الف ات العمرية
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لفترات  ويمة ع د اء فال الصغار مما تيدي الى تماوث الم  قاة بقا ها 
القريبة مان الفتحاة ال ارجياة لممجارا الباولي بالبكترياا الموجاودة فاي بارا  

التشاااريحية  ال فااال و اصاااة ع اااد ان ااااث وللاااك بسااابم ا ااات و ال بيعاااة
التاااي . [23]تتفاااق الدراساااة الحالياااة مااا  دراساااةلمجهاااا  الباااولي لاااديهن،ال 

اءولاااى اك ااار  مجاااا مااان جميااا  الف اااات  العمرياااةأن الف اااات  أشاااارت الاااى
المسااالك  بالتهااام اإلصااابةالااى أن  ساابة أيضااا والتااي أشااارت ، العمريااة

الاالكور. والتاااي بمغااات   سااابة  ع ااادعمااى مماااا عمياااة أ اإل ااااثالبوليااة ع اااد 

لاادا  اإلصااابةفااي حااين  بمغاات  ساابة  (63.4%) اإل اااثع ااد  اإلصااابة
 اار ماان  ماا  كاء. مقار ااة ماا  الف ااة العمريااة ال ا يااة (33.3%)الاالكور 

 46.93%)عي اك و  24 (24.49%) م وياةس وات والتاي ساجمت  سابة 
فقاد اظهار التحميال انحصاا ي لم تاا د باسات دام عي ك عمى التاوالي.  46

بالتهااام  صااابةعاادم وجااود فاارق مع ااوي بااين  ساام اء ( X²مرباا  كاااي  
 < 0.05المسااالك البوليااة  حساام العماار والجاا   ع ااد مسااتوا مع ويااة  

P ). 
 

 يبين توزيع العينات حسب الفئة العمرية والجنس لألطفال المصابين بإلتهاب المسالك البولية (3)جدول 
 ال سبة الم وية المجمو  الج    العمر

 % أ اث % لكور لممجمو 
 71.25% 57 43.75% 35 27.5% 22 أقل من  م   س وات

 % 28.75 23 %16.25 13 12.5% 10 اك ر من  م  س وات
 % 100 80 60% 48 40% 32 المجمو 

ns 

Chi-Square = 0.163  P-Value = 0.687 
 

 م  قة السكنالع قة بين إلتهام اءمعا  و 4- 
تاااام تصاااا يو اء فااااال المرضااااى المصااااابين وئياااار المصااااابين ب لتهااااام 

 الدراسااة أن  تااا دالسااكن  ريااو، مدي ااة( حيااث اظهاارت اءمعااا  حساام 
  الريفيااةلاادا ان فااال الاالين هاام ماان سااك ك الم ااا ق اعمااى  ساابة اصااابة 

 (26.27%) 31  سابة م وياة تميهاا  عي اك 67 (56.78%)والتي بمغات 
الدراسااااة تتفااااق ماااا   هاااالدأن  تااااا د ال عي ااااة مصااااابة ماااان سااااك ة المدي ااااة 

ب فيمااااااااااي  اإلصااااااااااابةأن  ساااااااااابة  أشااااااااااارت الااااااااااىوالتااااااااااي  .[24]دراسااااااااااة
E.histolytica) و( G.lamblia  المسببة لإلساهال تا داد ب سابة كبيارة
التاي أشاارت الاى أن  سابة  . [25]تتفق م  دراسة ، ونبين سكان الريو

دي اة وقاد فسارت سابم هالد مفاي ال اإلصاابةفي الرياو اقال مان  اإلصابة
ال تيجااااة الااااى ان اعااااداد المااااراجعين الااااى المستشاااافيات كااااا وا ماااان سااااكان 

لاااادا  اإلصااااابةماااا   ساااابك  بالمقار ااااة، سااااكان الريااااوالمدي ااااة اك اااار ماااان 
وقاااد اظهااار التحميااال انحصاااا ي  .المدي اااةان فاااال الااالين هااام مااان ساااك ك 
( وجاااااود فااااارق مع اااااوي باااااين  سااااام X²  لم تاااااا د باسااااات دام مربااااا  كااااااي

انصاااابة بالتهاااام اءمعاااا   حسااام متغيااار الساااكن ع اااد مساااتوا مع وياااة 
 0.01 >P.) 
 

يبين توزيع العينات حسب العالقة بين منطقة السكن لالطفال  (4) جدول 
 لتهاب األمعاء.مصابين بأالالمصابين وغير 

 المجمو  السكن                    تش يل العي ات
 % مدي ة % ريو الكمي

 98 26.27% 31 56.78% 67 ألمصابة

 20 10.17% 12 6.78% 8 ئير المصابة

 118 36.44% 43 63.56% 75 المجمو   الكمي  

                               ** 

Chi-Square = 5.771  P-Value = 0.016 
 
 

 الع قة بين إلتهام المسالك البولية وم  قة السكن -5
تاااام تصاااا يو اء فااااال المرضااااى المصااااابين وئياااار المصااااابين ب لتهااااام 
المسااالك البوليااة حساام السااكن  ريااو، مدي ااة(، فقااد أظهاارت ال تااا د أن 

الم ااا ق الريفيااة   ال الاالين هاام ماان سااك ةاعمااى  ساابة اصااابة  لاادا ان فاا
 48%(  (40.68 سابة م وياة ، تميهاا عي اك53 (44.91%)والتي بمغت 

اظهاااار التحمياااال انحصااااا ي لم تااااا د عي ااااة مصااااابة ماااان سااااك ة المدي ااااة 
( وجااااود فاااارق مع ااااوي بااااين  ساااام انصااااابة  X²باساااات دام مرباااا  كاااااي  

حساااام متغياااار السااااكن ع ااااد مسااااتوا مع ويااااة  لمسااااالك البوليااااةبالتهااااام ا
 0.05 >P.) والتاي أشاارت   [26]حيث تتفق الدراسة الحالية م  دراساة

ام المساالك البولياة لادا اء فاال مان ساك ة الى أن  سبة اءصاابة ب لتها
كا ات أعماى مان  سابة المصاابين عي اة 59  (68.6%)الم اا ق الريفياة 

، وتتفااق الدراسااة ايضااا  (31.4%) 27ماان سااك ة المدي ااة والتااي كا اات 
وقااد يعااود الساابم الااى ا تشااار البكتريااا بصااورة واسااعة  . [11]ماا  دراسااة

فاااي بي اااة اء ساااان الدا مياااة بسااابم ت اااور مقاومتهاااا لممضاااادات الحيوياااة 
ال تعاد  وللك  تيجة اءستعمال المفر  وئير م اتظم لممضاادات الحيوياة،

معااا  اء سااان وحااول انحمياال أهاالة البكتريااات ماان الفمااورا ال بيعيااة فااي 
المجرا البولي فاي حاال تاوفر الظاروو الم  ماة  مما يسهل د ولها الى

لهااا، أضااافة الااى امت كهااا عواماال ضااراوة قابميتهااا ل لتصاااق ومقاومتهااا 
حيااث ان  تااا د  . [27]لممضااادات أضااافة الااى عواماال ضااعو الم اعااة 

التاااي أشاااارت الاااى أن  سااابة  .[25]الدراساااة الحالياااة  نتتفاااق مااا  دراساااة
دي اة وقاد فسارت سابم هالد مفاي ال اءصابة في الرياو اقال مان اءصاابة

ال تيجااااة الااااى ان اعااااداد المااااراجعين الااااى المستشاااافيات كااااا وا ماااان سااااكان 
 .المدي ة اك ر من سكان الريو
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يبين توزيع العينات حسب العالقة بين منطقة السكن لالطفال  ( (5جدول 
لتهالالمصابين وغير   اب المسالك البوليةمصابين وا 

 المجمو  السكن تش يل العي ات
 % مدي ة % ريو

 80 22,88% 27 %44.91 53 ألمصابة

 38 17.8% 21 14.40% 17 ئير مصابة
 118 40.67% 48 59.32% 70 المجمو   الكمي

* 

Chi-Square = 4.941   P-Value = 0.026 
 

 الع قة بين إلتهام اءمعا  و و  التغلية 6-
اءمعاا  حسام التغلياة  تم تص يو اء فال المرضى المصابين ب لتهاام

، رضااااااعة اصااااا  اعية، رضااااااعة الاااااى اربعاااااة ف اااااات  رضااااااعة  بيعياااااة
ان فاااااال الااااالين فقاااااد أظهااااارت ال تاااااا د أن  (،،  عاااااام  بيعااااايم تم اااااة

 لإلصاابة هام اقال عرضاة ال بيعياة الرضااعةيعتمدون في تغليتهم عماى 
 فااااال الاااالين ءا ةماااا  بقياااا مقار ااااة عي ااااة 5 (5.1%)ال بمغاااات  ساااابتهم 

 رقام  وكما مبي اة فاي الجادوليعتمدون عمى ان وا  ان را من التغلية 

( X²سات دام مربا  كااي  حصاا ي لم تاا د بعءاظهار التحميال اقاد . ف 6)
صابة بالتهاام اءمعاا  حسام  او  اءعدم  وجود فرق مع وي بين  سم 

  تاا د الدراسااة تتفاق حياث   (.P < 0.05التغلياة ع اد مساتوا مع وياة  
حيااااث تتفااااق  تيجااااة الدراسااااة ماااا   فااااي مدي ااااة تكرياااات [26].ماااا  دراسااااة 

والتاي أشاارت الاى ان  سابة  . [22]وايضا تتفق م  دراساة . [24]دراسة
اءصاااابة لاااادا اء فاااال الاااالين يعتماااادون عماااى الرضاااااعة اءصاااا  اعية 

كا ااااات اعماااااى مااااان  سااااابة اء فاااااال الااااالين يعتمااااادون عماااااى  (%52.2)
أشااااارت الدراسااااة .  (31.4%)الرضااااعة ال بيعيااااة التاااي كا اااات  سااابتهم 

عمااى أن حاادوث الم مااد  يتوافااق ماا   بيعااة الرضاااعة حيااث لااوحظ فااي 
 .هلِد الدراسة أن ه اك ارتبا اف و يقاف بين إلتهام اءمعا  و و  الرضاعة

 

يبين توزيع العينات المرضية وفقا لمعالقة بين نوع التغذية  (6)جدول 
لتهاب األمعاءلأل  طفال المصابين وا 

  و  التغلية
 

 ال سبة الم وية المجمو   الج  
 ا اث لكور لممجمو 

 %5.1 5 2 3 رضاعة  بيعية

 %35.71 35 21 14 رضاعة اص  اعية
 28.57% 28 17 11 رضاعة م تم ة

 %30.61 30 12 18  عام  بيعي
 %100 98 52 46 المجمو  الكمي

ns 

Chi-Square = 3.732   P-Value = 0.292 
 

 الع قة بين إلتهام المسالك البولية و و  التغلية7- 
ياة حسام تم تص يو اء فال المرضى المصابين ب لتهاام المساالك البول

رضااااااعة  بيعياااااة ، رضااااااعة اصااااا  اعية، التغلياااااة الاااااى اربعاااااة ف اااااات  
فقاد أظهارت ال تاا د أن ان فاال الالين رضاعة م تم ة،  عاام  بيعاي( 

يعتمدون في تغليتهم عماى الرضااعة ال بيعياة هام اقال عرضاة لإلصاابة 
عي اة مقار اة ما  بقياة ان فاال الالين (16.25%)   13ال بمغات  سابتهم

مباين فاي الجادول  رقام يعتمدون عمى ان وا  ان ارا مان التغلياة وكماا 
حيااث أشااارت الدراسااة الحاليااة الااى ان الرضاااعة الصاا اعية سااجمت (  7

اعماااى  سااابة اصاااابة تميهاااا الرضااااعة الم تم اااة  ااام ال عاااام ال بيعاااي  ااام 
وقااد اظهاار التحمياال  .الرضاااعة ال بيعيااة التااي سااجمت اقاال  ساابة اصااابة

( عاادم وجااود فاارق مع ااوي  X²انحصاا ي لم تااا د باساات دام مرباا  كاااي  
بااين  ساام اءصاااابة ب لتهااام االمساااالك البوليااة حساام  اااو  التغليااة ع اااد 

 .(P < 0.05مستوا مع وية  
فقد أشارت الدراساة الحالياة باعن اء فاال الالين يعتمادون عماى الرضااعة 
ال بيعياااة هاااام اقاااال  ساااابة أصااااابة باإللتهابااااات ماااان بقيااااة اء فااااال الاااالين 

 اارا ماان الرضاااعة، وتتفااق  تااا د الدراسااة ماا  يعتماادون عمااى اء ااوا  اء
التي أشارت الى أن  سابة اءصاابة ب لتهاام المساالك  .[26] تا د دراسة

 (5.8%)البولياة لادا اء فااال الالين يعتمادون عمااى الرضااعة ال بيعيااة 
تمادون عماى الالين يع U T Iوهي أقل  سبة من بين اء فال المصابين 

ة اءصااااابة لاااادا اء فااااال الااااالين ، أماااااا  ساااابا ااااوا  ا اااارا ماااان التغليااااة
وهااي اعمااى (32.6%) يعتمادون عمااى الرضاااعة الصاا اعية فقاد سااجمت 

 سااابة أصاااابة ساااجمت  ااا ل هااالد الدراساااة اماااا اء فاااال الااالين يعتمااادون 
، أماااااا (21%)عماااااى الرضااااااعة الم تم اااااة فقاااااد ساااااجمت  سااااابة اصاااااابة 

اء فاااال الااالين يعتمااادون عماااى ال عاااام ال بيعاااي فكا ااات  سااابة اءصاااابة  
وهااالد الدراساااة تتفاااق مااا  كااال الدراساااات والتقاااارير التاااي تشاااير   (%8.1)

الااااى ان الرضاااااعة ال بيعيااااة لهااااا دور فااااي التغليااااة وتقمياااال اإللتهابااااات، 
(  (I gAيحتوي حميم اءم ال بيعي كميات كبيرة مان اءجساام المضاادة

الم اعااة اللاتياااة،  والتااي تفاار  ال  يااا البمعميااة جميعهااا لتع ياا  أسااتجابة
وبالتالي فعن الحميم ال بيعاي يعا   وي شا  الجهاا  الم ااعي وللاك عان 

 .  [28] ريق  قل اءجسام المضادة وال  يا الممفية
 

يبين توزيع العينات المرضية وفقا لمعالقة بين نوع التغذية  (7)جدول 
لتهاب المسالك البولية.  لألطفال المصابين وا 

  و  التغلية
 

 المجمو  الج  
 الكمي

 ال سبة الم وية
 أ اث لكور

 %16.25 13 9 4 رضاعة  بيعية

 35% 28 16 12 رضاعة اص  اعية

 25% 20 11 9 رضاعة م تم ة

 23.75% 19 12 7  عام  بيعي

 %    100 80 48 32 المجمو  الكمي
Ns 

Chi-Square = 0.844   P-Value = 0.839 
 

لتهام المسالك البوليةالع قة بين إلتهام ا -8  ءمعا  وا 
لتهااااام  تاااام تصاااا يو اء فااااال المرضااااى المصااااابين ب لتهااااام اءمعااااا  وا 

 فاااال وتاااام  118صااااابة المشااااتركة( اجريااات دراسااااة المساااالك البوليااااة  اء
الميكوساكوبي حياث اظهاارت  G S Eو  G U Eا ضااعهم لفحال 

عي اة ، فاعن  سابة   66(% 55.93  ال تا د ان  سابة اءصاابة المشاتركة
عي ااة، أمااا  ساابة اءصااابة لاادا 21(  (17.79%اءصااابة لاادا الاالكور 

 ، أما العي ات ئير مصابة فكا ت  سبتهاعي ة 45 (38.13%   اء اث
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الااالكور و  لااادا  33 (27.95%)عي اااة مااان بيااا هم    %52(44.06 
البكتريااا هااي الساابم فااي  وجااد أنال   ،اء اااث لااداعي ااة 19 (%16.1)

إلتهام المسالك البولية واللي تترافاق ما  حادوث إلتهاام اءمعاا  حدوث 
في اءصاابات المشاتركة. ال ان  تاا د الدراساة الحالياة تتفاق ما  ماا جاا  

والتااي أشااارت الااى ان  ساابة اءصااابة بع ماااج المسااالك البوليااة  . [9]بااك
، أماااا فاااي الحاااانت المرضاااية المرافقاااة وم هاااا % بصاااورة مفاااردة86هاااي 

مااا  حاااانت ساااو   43%وب سااابة  35%م اءمعاااا  ب سااابة حاااانت إلتهاااا
 م  حانت إلتهام الجها  الت فسي الحاد.  22%التغلية وب سبة 

( وجاود  X²وقد اظهر التحميل انحصا ي لم تا د باست دام مربا  كااي  
لتهاااام المساااالك  فااارق مع اااوي باااين  سااام اءصاااابة ب لتهاااام اءمعاااا   وا 

. (P<  0.01المشااااتركة ع ااااد مسااااتوا مع ويااااة   البوليااااة وفقااااا ل صااااابة
حااااانت اءصااااابة باإللتهااااام حيااااث اظهاااارت  تااااا د الدراسااااة أن أرتفااااا  

لتهااام المسااالك البوليااة  أصااابة مشااتركة( وبهاالا ووفقااا ل تااا د  اءمعااا  وا 

لتهااام المسااالك  الدراسااة تبااين ماان وجااود ع قااة بااين إلتهااام اءمعااا   وا 
والتااي  . [9]لحاليااة تتفااق ماا  مااا جااا  بااكال ان  تااا د الدراسااة االبوليااة، 

% 86أشااااارت الااااى ان  ساااابة اءصااااابة بع ماااااج المسااااالك البوليااااة هااااي 
بصورة مفردة ، أما في الحانت المرضية المرافقة وم هاا حاانت إلتهاام 

مااا  حاااانت ساااو  التغلياااة وب سااابة  43%وب سااابة  35%اءمعاااا  ب سااابة 
هاالة الدراسااة وأيضااا ت إلتهااام الجهااا  الت فسااي الحاااد. ماا  حااان %22

 [30]وما  دراساة .  [29]. وكللك تتفق م  دراساة [5]تتوافق م  دراسة
.  [26]وبالمقار ة م  دراسات سابقة ا را حيث تتفق م  ما  ماجاا  باك

أل ان إلتهاااام اءمعاااا  والمتم ااال بحاااانت اءساااهال المتكاااررة لهاااا ع قاااة 
المجاااري البوليااة وللااك لكااون  وبااات اءسااهال  وب ساابة كبياارة ماا  إلتهااام

تسبم حدوث الجفاو مما تسبم قمة التبول اللي ييدي الاى ضاعو فاي 
 .    [5]عممية الت ظيو الميكا يكي ل حميل

 

لتهاب المسالك البولية يبين جدول توزيع العينات المرضية وفقا لعالقة األصابة4-10 جدول   المشتركة  لألطفال المصابين بإلتهاب األمعاء وا 
 المجمو  الحانت المشتركة تش يل العي ات

الكمي 
 ل صابة

 ال سبة الم وية 
 % أ اث % لكور لممجمو 

 %55.93 66 38.13% 45 17.8% 21 مصابة

 %44.06 52 16.1% 19 27.95% 33 ئير المصابة

 %100 118 54.24% 64 45.76% 54 المجمو 
** 

Chi-Square = 11.733   P-Value = 0.001 
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Abstract  
The study included the collection of 118 feces samples and 118 urine samples from the same children , and from 

both genders attending and staying in the pediatric ward of Salahuddin General Hospital in Tikrit for the period 

beginning from (July 2017 to the end of November 2017). results of this study showed that 98 of them were 

infected with intestinal inflammation and 20 samples showed the opposite. While the urine samples of the same 

patients showed that 80 patients were infected and  38 were not. 

The relation between inflammation of the intestine with age and gender , which have recorded the percentage of 

75% ( 74 sample ) and 53.06% ( 52 samples)  which are the highest percentage of infected patients came from 

the first age group and females , respectively, compared to the second age group of the more than five years old 

males , which recorded a percentage of 28.25% (23 samples) and 40% ( 32 samples). 

The highest incidence of infection was in children living in rural areas, which was 56.78% (67 samples) and 

44.91% (53 samples), respectively, compared to the proportions of children living in the city, which were 

26.27% (31) and 22.88% (27 samples), respectively. 

Children who rely on breastfeeding are less likely to be infected, with percentage of 5.1% (5 samples) and 

16.25% (13 samples), respectively, compared to other children who depend on other kinds of nutrition. 

The proportion of infection was 55.44% (66 joint cases), the highest rate of joint infections was in females 

38.13% (45 samples) compared to the proportion of infection in males , which was about 17.8% (21 samples) . 


