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 الخالصة

. 1027ولغاية نهاية شهر كانون االول  شهر تموزلحالية خالل المدة الممتدة من أنجزت الدراسة ا

في  Giardia lambliaوطفيلي  Entamoeba histolyticaاالصابة بطفيلي  حاالت ذ تم تشخيصإ

 محافظة صالح الدين. كل من مدينتي تكريت وسامراء, غائط االطفال دون سن السادسة في

. عينة77 في صابةاأل عينة غائط, وقد شخص وجود 00تناولت الدراسة الحالية جمع وفحص  

 بطفيليعينة  73 صابة, فضالَ عن ا%E. histolytica (1212 )عينة مصابة بطفيلي  77 وقد شخصت

G. lamblia (1010 )%. ( بطفيلي  2.10على نسبة مئوية لالصابة )وقد سجلت أ%E. histolytica 

% و  2211% و  2111) لالصابة ةسنة, بينما لوحظ تقارب في النسبة المئوي 1-شهر 2في الفئة العمرية 

سنة )على  3-1سنة و  1-1سنة و  1 -شهر 2في الفئات العمرية  G. lambliaبطفيلي  % ( 2111

 .Eيلي على نسبة مئوية عند االصابة بطفالتوالي(. وقد لوحظ أن نمط الغائط السائل الدموي في أ

histolytica (1111 بينما سجلت أ ,)%( 1717على نسبة مئوية للغائط شبه الصلب لالصابة  )%

 عينة غير مصابة بحاالت مرضية )عينات السيطرة( 27كما تضمنت الدراسة  .G. lambliaبطفيلي 

 لغرض المقارنة عند دراسة الجوانب الفسلجية والمناعية المرافقة لالصابة.

)كريات الدم الحمر, خضاب الدم, حجم  بعض الجوانب الفسلجيةة الحالية متابعة الدراسكما تم في  

الخاليا المضغوطة, معدل ترسيب كريات الدم الحمر, معامل اللون, العدد الكلي والتفاضلي لخاليا الدم 

لي ى المص, فضالَ عن متابعة المستوG. lambliaو  E. histolyticaخالل االصابة بطفيلي  البيض(

, بروتين TNF-αالفا  -, عامل نخر الورم.-IL)الحركي الخلوي  لبعض الحركيات الخلوية والكيميائية

 .خالل االصابة ( MCP-2جذب الخاليا وحيدة النواة 

 عدد كريات الدم الحمر ختالفات معنوية في معدلاالدراسة الحالية عدم حصول  نتائجأظهرت 

 G. lambliaو  E. histolytica بطفيليشخاص المصابين األعند المقارنة بين ومعامل اللون 

ضمن جميع الفئات العمرية قيد الدراسة. بينما بينت نتائج الدراسة حصول  االشخاص غير المصابينو

مقارنة مع  E. histolyticaلدى االشخاص المصابين بطفيلي  انخفاض معنوي في معدل خضاب الدم

بينما لم سنة,  1-شهر 2ر نسبة انخفاض في الفئة العمرية كباالشخاص غير المصابين, حيث سجلت أ

مقارنة مع  G. lambliaيالحظ حصول تغيرات معنوية في معدل خضاب الدم عند االصابة بطفيلي 

ات معنوية في حجم الخاليا كدت نتائج الدراسة عدم حصول تغيركما أ االشخاص غير المصابين.

مقارنة مع االشخاص  G. lambliaو  E. histolyticaلدى االشخاص المصابين بطفيلي المضغوطة 

 غير المصابين ضمن جميع الفئات العمرية قيد الدراسة الحالية.
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رنة عند المقا وسجلت نتائج الدراسة حصول ارتفاع معنوي في معدل ترسيب كريات الدم الحمر

 اعلى نسبة ارتفاع واالشخاص غير المصابين, وسجل E. histolyticaبين االشخاص المصابين بطفيلي 

بينما لم تظهر تغيرات معنوية في معدل ترسيب كريات الدم الحمر  ,سنة 1-1في الفئة العمرية  للمصابين

ات مقارنة مع االشخاص غير المصابين ضمن جميع الفئ G. lambliaلدى االشخاص المصابين بطفيلي 

 العمرية قيد الدراسة الحالية.

حصول ارتفاع غير معنوي في معدل العدد الكلي لخاليا الدم  الحالية كما اتضح من نتائج الدراسة

مع االشخاص غير المصابين. بينما لم  مقارنة E. histolyticaبطفيلي  لدى االشخاص المصابينالبيض 

تغيرات معنوية في معدل العدد الكلي لخاليا الدم البيض عند المقارنة بين االشخاص المصابين  يالحظ

كما واالشخاص غير المصابين ضمن جميع الفئات العمرية قيد الدراسة الحالية.  G. lambliaبطفيلي 

أشارت نتائج الدراسة الحالية الى حصول ارتفاع معنوي في معدل عدد الخاليا اللمفية لدى االشخاص 

وقد لوحظ ايضاَ ارتفاع معنوي في عدد الخاليا . G. lambliaو  E. histolyticaالمصابين بطفيلي 

مقارنة مع االشخاص غير المصابين.  E. histolyticaاحادية النواة لدى االشخاص المصابين بطفيلي 

 .Gبينما لم تالحظ فروق معنوية في معدل الخاليا احادية النواة لدى االشخاص المصابين بطفيلي 

lamblia  مقارنة مع االشخاص غير المصابين في جميع الفئات العمرية قيد الدراسة الحالية. وقد أظهرت

نتائج الدراسة الحالية حصول انخفاض غير معنوي في معدل عدد الخاليا العدلة لدى االشخاص المصابين 

ات مقارنة مع االشخاص غير المصابين ضمن جميع الفئ G. lambliaو  E. histolyticaبطفيلي 

العمرية قي الدراسة الحالية. كما أتضح من نتائج الدراسة عدم حصول تغيرات معنوية في معدل عدد 

مقارنة مع  G. lambliaو  E. histolyticaالخاليا الحمضة والقعدة لدى االشخاص المصابين بطفيلي 

 االشخاص غير المصابين.

 .-ILكل من الحركي الخلوي ل ينتائج حصول ارتفاع معنوي في المستوى المصلأوضحت ال وقد 

ن عند االشخاص المصابي MCP-2النواة  وبروتين جذب الخاليا احادية TNF-αالفا  -وعامل نخر الورم

على نسبة سجلت أ وقد مقارنة مع االشخاص غير المصابين. G. lambliaو  E. histolyticaبطفيلي 

ضمن  G. lambliaو  E. histolyticaلدى االشخاص المصابين بطفيلي  .-ILارتفاع للحركي الخلوي 

الفا في االشخاص  -سنة. كما سجل اعلى نسبة ارتفاع في معدل عامل نخر الورم 3-1الفئة العمرية 

المستوى المصلي بينما ارتفع  سنة. 1 -شهر 2ضمن الفئة العمرية  E. histolyticaالمصابين بطفيلي 

سنة. وسجل  1-1في الفئة العمرية  G. lambliaعامل نخر الورم لدى االشخاص المصابين بطفيلي ل

-1في الفئة العمرية  MCP-2بروتين جذب الخاليا احادية النواة اعلى نسبة ارتفاع في المستوى المصلي ل

 .G. lambliaو  E. histolyticaسنة لدى االشخاص المصابين بطفيلي  3


