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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ال ما نا إِلَ لمَك ال عِبحانَقالوا سُ) 

( كيماحلَ ليمُالعَ أنتَ نكَنا إِلمتَعَ  

 صدق اهلل العظيم
 

  23 من سورة البقرة : اآلية



 األهداء

 ا  تباعإ ... ( لمــــــــــــــــــــــوس عليه هللا صلى)  هللا عبد بن محمد األنام خير الى

 ا  شموخ...  العزيز يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوطن إلى

 ا  اعتزاز...  دائناـــــــــــــــــــــــــــشه الوطن تربة أجل من بروحه ضحى من إلى

 ا  احترام...  هللا همـــــــــــــــــــــــــــرحم إخي،و وأبي، أمي دربي لي أنار من إلى

 ا  حب...  اليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأطف وزوجتي وأخواتي أخواني إلى

 ا  تقدير...  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساندن من كل إلى

 أهدي ثمرة جهدي المتىاضع ....

 

  الباحث



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 يناقرار المشرف

وبائية ببضةابطفيليايةاملبطيض  ة ب) بــاعدداد ذد ا اسالد سل اسوملدمول  ن  شهد أن   
 اسو جلديرا  ماسوقدول ون قبل ط سد  (  د اىلبنيبطألطلالبيفببضابأقضي بحمافظ ب

قلددع عمددمع   ت يحددت اشدداافن  فدد  بقددد جددا  (  سددر م صورددبم عبددا      ددم    عبددا   ) 
رددد سه مذددد  جدددلب ودددن ويطمبددد ت نردددل ج ولدددل د – كمردددل اسيابردددل سملمدددمع اس دددافلاسحرددد     
ب.   عمع اسحرمان ) عمع اسطفرمر ت ( –عممع اسحر   ف   عممع اسو جليرا شه د 

ب
ب
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 إقرار المقوم اللغوي 

وبائيةةبعب ةةطعيلياي يةةايعيب   ةةبعبةة ع"بـــههه ا رسالههاسم رسمةلههةمم  ن  شهه أ أأ   
عبدد ى)ىقهأم ا ااسههل رسمايله  ا التــ "د ةةاىيألطاةةايفعبعب ةةطعة حمةةيبع ا  ةةبع

َ  مها  مه  ماريت  ها مهن رسيا  هم رسة،ة هم   قهأ (ىستارىمنصورىعبد ىالههودر ىىال ةُصه 
 رألمهارسالاسم مؤهةم بقأا  تةق  أصب  ةب سك   س،ة م ة تب ا م  أخااءةاأ ف  ا من 

عةص م رس تب ا .  رأللةةلبلالمم 
ع
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 إقرار المقوم العلم 

وبائيبعب طعيلياي يايعيب   بعب ع"ىبةةعرش أ بأيي قاأ  ه ا رسالاسم رسمةلةمم
عب ى)ىرس ي قأم ا ااسل رسمايل  ا  "ىد اىيألطاايفعبعب طعة حميبع ا  بع

 عةةم ن م اةبا  ي ل أايم رسمايل  اةهي يزء م(ىالههور ىالستارىمنصورىعب 
يأ  ا صاس م من رسيا  م ةقأ ة عةم رس  ةرن ) عةم رساف ة ا  ( /ة عةةم رس  افي 

 رستةم م.
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ىىىىىىىالماجسويرر  والمقدموة مون لبوا بالو ى"دةاىلبني األطفال يف بعض أقضية حمافظة 

 و  ليروة اليربروة  لود يموم منالشويها باشورا ناىى(ىىمنصتر ىعبتدىاليهوت  ىىىعبدىالستار ىى)ى
 عيوووا  الماجسوويرر رووالو وهوو  جووزت موون ميبيبووام نرووا شووهاد جامعووة د – ليعيوووا الفوور ة

 .  عيا الحروان ) عيا البفريرام ( –عيوا الحرا     
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 تقديرالشكر وال

عمد  مدا عهاد   (سدبحاه  وعادال )ر، الحمدد هلل و  الحمد هلل حمدًا كثيرًا بقدر ما خمق وص   
عمدد  هامددد  ، الحمددد هلل (وجددد   عددز)سددعحق الحمددد والثهدددا  عمي ددا ي عددد ال عميهددا مددم هامدد   

ههداالامد   صدم  وعسدم  وعبددارى عمد  خيددر خمدق اهلل عبدد  او  ديميدو  الدد إلدد م يمدلمددم المعام وا 
 كائهات وعم  ال  وصحب  وسم  .ل( سيد ا القاس  محمد )  

بالجميدد   اً لاهددعر ذه الرسددال  هدد إعدددادلدد   ومه دد   عمدد    (سددبحاه  وعاددال )باددد ل دد  اهلل    
ولجهددد   جاماددد  ديددال  –عمددادة كميددد  العربيدد  لمامدددو  الصددرل   إلددد بالشدددكر والعقدددير  ععقددد 
السدددادة المشدددرليم الددددكعور عبدددد الدددرزاق  إلددد ، وععقدددد  بالشدددكر وا معهدددام  راسدددات الاميددداالد

كدام ل دا قدد ماها والعد    الع  ميمرعاي  الاملول  الدكعورة هغ  ياسيم البياع  شفيق حسم و 
 إلدد بالشددكر وا معهددام  وععقددد . لجزاهمددا اهلل عهدد  خيددر الجددزا  إعدددادهاالكبيددر لدد   األثددر

 ل  السه  العح يري  لف م   ورعايع   الاممي  . عساعذع 

والعدريسدييم رئديس قسد  عمدو  الحيداة عبد اهلل الدكعور هج   إل بالشكر الجزي   وععقد     
الدددكعور جاسدد  العميمدد   إلدد  بالشددكر وا معهددام و  يفددوعه  العقددد .  لدد  قسدد  عمددو  الحيدداة

 اهلل عه  خير الجزا  . لجزاه اإلحصا  إعدادلما قدم  مم ج د ل  

عددهام جميد   األسدعاذو مازم كري  مم كمي  الامو   األسعاذ إل والعقدير بالشكر  وععقد     
الاددامميم لدد  مخعبددر التفيميددات لدد   إلدد بالشددكر والعقدددير  وععقددد  ،مكعبدد  كميدد  الامددو مددم 

م سداهده  ك  م إل ويدلاه  واجب الارلام بالجمي  . لألتفا مسعشف  البعو  العاميم  
الدذيم كداهوا خيدر عدوم  قس  ديال دددد  ياجهولو كوزارة الامو  والع وشد مم عزم  زمالئ  ل 

 ...اهلل عه  خير الجزا   لجزآه ع  ل  تيم  مدة دراس

 الباحث



     Summaryالخالصة 

إجممءاد  ءا ممة لمتعممء   مم  2012 /31/7ولغايممة 1/1/2012 مم  تممخ خممالم ال مم      
ال مممءاجةي  ل  تشمممف   األطفمممام الطفيميمممال ال ةويمممة  مممي   انتشاءاإلصممما ةن ممم  نو يمممة و 

فمي   موخ   ينمة  ا  صمعي ا  في   ينة  ةقو ة و  ةة  شء  ءكم   لألطفامال توم التةمي ي 
 االقضية ال عيطة  ها .و ةض  ةقو ة 

 أ  اء تتمءاو   مي    ءض  ألطفام ينة  4557 مغ      ينال ال ءا  ال فعوصة    
 عمممموم   ا مممتة امتمممخ ا مممتخ اخ طءيقمممة ال  مممعة ال  اشمممء  ،  مممنة 14ولغايمممة  يممموخ واعممم 

 التطويممممممح ال معممممممي فضممممممال   مممممم  ا ممممممتة ام طءيقممممممة و عممممممموم اليممممممو   ال مممممممل الف مممممممجي
  مممممممة ل ال ةويمممممممة ،  اليممممممما ممممممم  الطفيم أنمممممممواع أء ةمممممممةي ال ءا مممممممة . ُ مممممممجمل فمممممممال شممممممم  

ال يممممممم ا  وكانمممممممل ن ممممممم  االصممممممما ة  وواعممممممم    ممممممم   نهممممممما  ممممممم  العيوانمممممممال اال ت ا يمممممممة
م تعولمممممة العالمممممة ل 70.79%:  تيكممممماآالطفيميال لم واقممممم  ال شممممم ولة  ال ءا مممممة  هممممم  
 Giardia وطي جياء يا ال  يميام% لEntamoeba histolytica ،24.55 لمن يج

lamblia ،3.11 % لم شممممممةء  ال شممممممءيةTrichomonas hominis ،1.55 %
ن  ة االصما ة الكميمة  الطفيميمال غل وق   م Hymenolepis nanaالق  ة  تعءشفةلم

 % .45.23ال ش ولة  ال ءا ة  ءاك  الصعية ال ةوية لة وخ ال

 الن ممم ة مممي  0 .05اعت اليمممة   نممم    مممتو  فمممءوع  ةنويمممة تممموافء مممجمل ال ءا مممة    
ا ما %16.42ا   مغمل فمي الم كوء  الطفيميال ال ةويمة واإلناثال كوء  ال  وية إلصا ة

 نمم    ممتو  اعت اليممة فممءوع  ةنويممة  لمموعظ تمموافء ك مما %,13.49 مغممل  فممي االنمماث
الة ءية ال ختمفة فقم    ي  ال ءاعمالكمية  الطفيميال ال ةوية  اإلصا ةفي ن    05.0

 %(.60.75) 12-14ن  ة إصا ة  ن  الف ة الة ءية  أ م ُ جمل 

 أ



  مممممي  05.0 نممممم    مممممتو  اعت اليمممممةفمممممءوع  ةنويمممممة  تممممموافءنتممممما ج ال ءا مممممة  أظهمممممءل   
 إصما ةن م ة  أ مم ُ مجمل  ِإ ، أشمهء ال ءا مة خمالم ال ةويمة   الطفيميمال اإلصا ةن  

 ة ممممموخ  اإلصممممما ة. أوضمممممعل ال ءا مممممة  يممممما   ن ممممم ة %(54.44فمممممي شمممممهء ع يمممممءا  ) 
 ةويمممة فمممي الةوا مممم الك يمممء  إ   مممجمل أ مممم  ن ممم ة إصممما ة  الةوا مممم  ال لالطفيميمممال ا

 0. 05 ن    متو  اعت اليمة ةنوية % (. وج ل فءوع 63.12) فءا أ 6-8   الة  
لممخ ، إ   والتعصميم ال ءا ميفي الةالقة  ي  ن  ة االصا ة  ة وخ الطفيميال ال ةوية 

ال ال  تو  التةمي ي ا تم ا ي و  ة  ن  ا ناد اال هال   جمل ال ءا ة أ م  ن  ة إصا
 نممممم    مممممتو  فمممممءوع  ةنويمممممة  ال ءا مممممة الممممم  تممممموافء أشممممماءل% (. 52.70ف ممممما  و ) 
يمة وال  متو  التةمي مي في الةالقة  ي  االصا ة الكمية  الطفيميال ال ةو  05.0أعت الية
  مم   ممخ فممي  ءعمممة  كانممل أ ممم  ن مم ة إصمما ة   ممجمة لمم   االطفممام إ  ي لم فعوصمم

 % (.63.06ال ءا ة ال تو طة ) 

 مي   0. 05 ن    متو  أعت اليمةفءوع  ةنوية  ت ي     خالم ال ءا ة ايضا  توافء   
ُ مممجمل ا مممم  ن ممم ة  ِإ ، ال ال ةويمممة و صممما ء  يممما  الشمممء  ميمممين ممم ة االصممما ة  الطف

       لمشمممء  ي وصمممفص  صممم ءا  ء ي ممم إصممما ة  مممي  االطفمممام الممم ي  ي مممتخ  و   يممما  اال ممماء
 05.0عت اليممة نم    ممتو  أ فمءوع  ةنويممة ال ءا ممة الم  تمموافء أشماءل. ( 78.95%) 

إ   مممجمل أ مممم  ميمممال ال ةويمممة ونممموع  نطقمممة ال مممك ، مممي  ن ممم ة االصممما ة  ة ممموخ الطفي
فمءوع  تموافء إلم ال ءا مة  أشماءلك ا%( . 53.56فمي ال نماطع الءيفيمة ) ن  ة اصما ة

 ة ممموخ الطفيميمممال ال ةويمممة  اإلصممما ة مممي  ن ممم   05.0 نممم    مممتو  أعت اليمممة ةنويمممة 
 %(.71.23 م ءو  )في  إصا ةإ  ُ جمل أ م  ن  ة ،  ك  الو ناطع 

 

  



 
  Introductionاملقدمة الفصل األول : 

 1 

  Introduction: املقدمة 1-1
 وفرررررررررررا   منررررررررررر       رررررررررررتو     عمومرررررررررررً  فرررررررررررا م  ررررررررررر      ررررررررررر    تنتشررررررررررر         ررررررررررر       

 ترو ف    رر و  , (  Marquardt et al., 2000ال تو     ع ى و ه   خصوص )  وشبه 
و    وبر  فالراًل عرن د ر دة   ة  فر     رة ن   وعرد     من خ     مال م  من ح ث د      ح   ة

                  ت رررررررررر ف م ررررررررررردال     ةرررررررررر  فرررررررررررا ت رررررررررر    منررررررررررر   و   رررررررررر  بةو عرررررررررررد   صررررررررررح      مررررررررررر     ن
Azazy & Raja'a    ,2003; Drake et al. , 2000 ) Legesse & Erko, 2004 ;) 

                       و  مررررررررررررر     م رررررررررررررو  ن        ررررررررررررر  عرررررررررررررن    ررررررررررررر      ررررررررررررر     إلصررررررررررررر ب  تةررررررررررررر  م رررررررررررررر  تن
                 مشررررررررر ة    د    رررررررررى د ررررررررر دةمهررررررررر     و مررررررررر    ترررررررررا مرررررررررن  هررررررررر  ن   مصرررررررررد  ن  رررررررررد     ررررررررر  

              مررررررررن        رررررررر     ً عررررررررنو  72إ  ترررررررر  عررررررررد  مة رررررررر  مررررررررن  ب       رررررررر     م و رررررررر     إلصرررررررر ب 
                                                             إلن ررررررررررررررررر نم رمهررررررررررررررررر   صررررررررررررررررر   مرررررررررررررررررن   مررررررررررررررررر   و   ررررررررررررررررر      البتد   ررررررررررررررررر  و  د رررررررررررررررررد ن 

( . (Engels&Savioli,2006; Quihui–Cota et al., 2004; Pozio,2003  

ب  رررون مرررن  3.5منرمررر    صرررح       م ررر    رررى  ن هنررر   مررر   ةررر     إحصررر     تشررر       
ة ن    رر    % مررن  رر10شرر  مصرر ب ن ب       رر     م و رر  وب نرر  ت رر   الحصرر      إن   ب

   ررر  مصررر ب ن برررد     صررر     م  رررون ح 650و  Amoebiasis مصررر ب ن برررد     متحررروال 
Ascariasis م  ررون شرررخص مصررر   بررد     شررر       65و Cestodiasis    ةمررر  تشررر  

ب رررر    ررررى  ن هنرررر    ال رررر  مال رررر ن شررررخص فررررا    رررر     موتررررون  ررررنو ً  ب ررررب  منرمرررر    
 .  ( W.H.O , 1998 )   الم      م و  

 مهمررر   ة  ررر  مرررن   تررر       ترررد    الصررر ب  ب       ررر     م و ررر  ت رررد مرررن  ال رررب     الو     
 و مررررتال    ررررب ن ب   رررر د   Anorexiaفةررررد ن   شرررره      Diarrhea  م الرررر   ة ال رررره   

 Flatulence   وفةد ن   ودنWeight loss ،  رب ن       Abdominal pain،و     ر ن 
  Nause   تة ررررر   Vomiting   و  حمرررررى Fever   الم ررررر    ب ن رررررد دفالررررراًل عرررررن ت رررررببه  

 ( Tanowitz et al. , 2001 ) Bowel blokage  .  ر    ب ر  بإمةر نةمر   ن       
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   م و رررررررررر    ت ررررررررررب  فررررررررررا  حررررررررررد ث  ع  رررررررررر  المتصرررررررررر ص   مررررررررررو د        رررررررررر    مهالرررررررررروم  
  إلن ررررررررررر نو  م ررررررررررر دن   مهمررررررررررر   صرررررررررررح   و    ت م نررررررررررر    و  ة  بوه رررررررررررد    ة  ب وت نررررررررررر   

 ( Tappe et al. , 2011 ) .  م موعر  مرن    و مر   ع رىإن رهرو  هر ا   تر         تمرد
  نوع ر     ر      ر ي  تن و ره   مصر      ومو  ه  منه  نوف       ا و عد دا   مدة  الص ب 

 رررنل   مصررر     عمررر    مصررر   وح  تررره     ررر     و  من ع ررر  فالررراًل عرررن    و مررر    ب   ررر  
    ( W.H.O , 1998 )   مخت   

 رر  بن رر  ع   رر  ةمرر   رر     شرر  با وفررا    رر    فةررد ةرر ن منتشرر          رر   برر ن   تالم    
(, ومش    د      مخ ى إ ى م ت  ف ن     ص ب  فا   من          ر  و  ر   ة ر  2000)

(, وةمر  مشر    2008  خ دم     صح   و ند ة   م  ا   ص  ح    ش   )فتروحا و م عتره ,
م ت رر ف   د   رر   من ن رر    صرر ب  ة نرر  م ت  رر  فررا   منرر      و رر ى و   نوب رر  ب ررب  

(, ومش      د      إ رى من ن ر    صر ب  م ت  ر  فرا 2004د       ح   ة )  مو وي , 
 .( AL-Kuraishi,2004   و          م تو      ت   م     و     )
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       Aims of the studyهداف الدراسة: أ 1.1

ب   د رررررد مرررررن  تب  هرررر و   نررررر ً   هم ررررر         رررر     م و ررررر  وعال تهررررر  ب  صررررح      مررررر      
فررا مح فررر   م   رر و ررو    ت   رر  و ة رر    د   رر     تررا  و إل رره  ة ررو    هالرر     مرر   

  -  ح       ى : د   ى فةد هدف    د     
تصر       ر     مر     ن   م تشر     و  م  ةرد    ر     م و ر    ترا      منو فم  ف   -1

 .   إلص ب  به ا          وتحد د   ن     م و     صح     د   د     

 ب       ررر     م و ررر  ةررر   نل و   مررر  ب إلصررر ب د   ررر  تررر     ب ررر     و مررر  وعال تهررر   2-
 د  م  ا   ش   و  تحص     د   ا  أل  ومن ة     ةن . مصو 
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   Literature Reviewاستعراض املراجع 

 . لمحة تاريخية 2.1

عرفت الطفيليات المعوية منذ اقدـ العصور وحتى وقتنا الحالي وذلؾ لتسببها فػي معانػا     
وقػد  .(Steketee, 2003 )إنهػا  حياتػ    إلػى األحيػافوالتػي قػد تػؤدي فػي بعػض  اإلنسػاف
اف سػرعة وتطػور  بشػلؿ فاعػؿ إ إذالطفيليػات  انتشػارور الحيا  وتعقدها في زياد  تط ساهـ

انتقػػػػاؿ  إلػػػػى أدتوسػػػػالؿ النقػػػػؿ إ زيػػػػاد  الهاػػػػر  بػػػػيف السػػػػلاف وتوسػػػػ  التاػػػػار  بػػػػيف الػػػػدوؿ 
 فيهػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػػػػػػػؿ متػػػػػػػػػػػػػػػوافر منػػػػػػػػػػػػػػػاطؽ لػػػػػػػػػػػػػػػـ تلػػػػػػػػػػػػػػػف  إلػػػػػػػػػػػػػػػىالطفيليػػػػػػػػػػػػػػػة  اإلصػػػػػػػػػػػػػػػابات

 ( Engels & Savioli , 2006) . ازديػادفػي  األهػـفػة السػلانية الػدور   اللثادولعػؿ لزيػا 
ًا واسػػػعًا انتشػػػار بالطفيليػػػات إ لمػػػا واف المسػػػتو  المػػػنلفض للبيلػػػة الصػػػحية يػػػؤمف  ابةصػػػاإل

 .(Scolari et al., 2000 )  لؤلمراض الطفيلي

يلػوف االسػهاؿ  إذطبيػًا  األوالػيوالايارديػا المبيليػا مػف أهػـ  المتحولة الحالة للنسجوتعد     
مػا وتعػد االصػابة بالديػداف لإ  (AL-Saeed & Issa , 2006 )مبلزمػًا لئلصػابة بهمػا 

 مليػػػػاري انسػػػػاف مػػػػف الصػػػػ ار  لثػػػػر مػػػػفمػػػػف المشػػػػالؿ الصػػػػحية العالميػػػػة إذ اف ا الطفيليػػػػة
(  (Ayolew et al. , 2011  يصػػابوف بهػا ولصوصػػًا االطفػػاؿ بسػف الدراسػػةواللبػار 

الػػى فقػػر الػػدـ وبػػط  النمػػو فػػي ابلػػح االحيػػاف المعويػػة  طفيليػػاتالبػػبعض وتػػؤدي اإلصػػابة 
 . Chandhry et al.  , 2004 )لصوصًا في البلداف النامية والص ير  )   ذيةوسو  الت

بالطفيليػات المعويػة  الماتمػ  تعراػًا لئلصػابة فلػاتالػى اف الثػر  وأشارت دراسات عػد    
  إذفػػػػػػػػػػػػػػي البلػػػػػػػػػػػػػػداف الناميػػػػػػػػػػػػػػة  ةً صػػػػػػػػػػػػػػاتبلمػػػػػػػػػػػػػػذ  المػػػػػػػػػػػػػػدارس االبتداليػػػػػػػػػػػػػػة ول هػػػػػػػػػػػػػػي فلػػػػػػػػػػػػػػة

 لمشػػػػػػػػػػػػالؿ والمعوقػػػػػػػػػػػػات يعػػػػػػػػػػػاني هػػػػػػػػػػػػذا القطػػػػػػػػػػػاع مػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػو  الت ذيػػػػػػػػػػػة وبيرهػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػف ا
ت المعويػػة بػػيف إ ولػػذلؾ تلثػػر اإلصػػابات بالطفيليػػا et al. , 2005) ( Raiااللػػر  

وذلػػؾ بسػػبح انلفػػاض معػػدالت الصػػحة العامػػة والصػػحة  إاالطفػػاؿ فػػي الماتمعػػات الريفيػػة
ثػػػة ملو الشػػػرح الواسػػػتعماؿ مصػػػادر ميػػػا   إوالفقػػػر إالشلصػػػية وألسػػػباح عديػػػد  منهػػػا الاهػػػؿ
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الثػػر  تػػوفر البيلػػة الريفيػػة ظروفػػًا طبيعيػػة لتلػػاثر الطفيليػػات والحيػػواف وقػػدبفاػػبلت االنسػػاف 
 (El-Sheikh & El-Assonli  , 2001 )مما في المناطؽ الحارية 

مػػف الطفيليػػات المراػػية الواسػػعة االنتشػػار عالميػػًا  المتحولػػة الحالػػة للنسػػيجويعػػد طفيلػػي    
االسػػتوالية ويصػػيح ما المنػػاطؽ والسػػيإ ذات الػػوعي الصػػحي المػػنلفضويلثػػر فػػي المنػػاطؽ 

 إذاالمعػا  ال ليظػة عنػد تنػاوؿ الطعػاـ والمػا  الملػوثيف بذليػاس هػذا الطفيلػي إ هذا الطفيلػي 
ب ػػزو ال شػػا  الملػػاطي لبلمعػػا  ال ليظػػة مسػػببة  Trophozoitesتقػػـو االطػػوار المت ذيػػة 

د الملاطيػة في ادرانها مما يسػبح التبػرز المصػحوح بالػدـ والمػوا Ulcersحدوث تقرحات 
وقػد يصػيح هػذا الطفيلػي  ( Palmer et al. , 2002;Chin , 2000 )الـ البطنيػة واآل

والطحػػػػاؿ مسػػػػببًا حػػػػدوث لرااػػػػات إوالالػػػػد إوالػػػػدماغ إاعاػػػػا  الػػػػر  مػػػػف الاسػػػػـ لاللبػػػػد 
Abcesses ( 0222واد إ ) الحديثي وع 

 عػػػػػف عػػػػػدد ي االنتشػػػػػار ويصػػػػػيح االنسػػػػػاف فاػػػػػبل ماف طفيلػػػػػي الايارديػػػػػا المبيليػػػػػا عػػػػػال   
. (  Mochizuki et al. , 2001 ; Adam  , 2000)والفلػراف مػف اللبػالف مثػؿ اللػبلح 

عنػد اميػ  األعمػار ولاصػة االطفػاؿ الػذيف و االسهاؿ  ويسبح اصابة االنساف بهذا الطفيلي
يتسبب  يبأ داب    و ,  Malnutrition (a0222 ( Gendrel يعػانوف مػف سػو  الت ذيػة 

تحػػدث اإلصػػابة بػػذبتبلع االليػػاس  ,A (b0222 ( Gendrel سبب ت ذيةيببق  فيببم ي تبب    
 ملانهػا البقػا  حيػة فػي المػا  لمػد  ثبلثػة اشػهرم  المػا إ وال ػذا  الملػوثيف إذ إف ب  المعدية

Prince , 2002 )).     

ذات   القزمػػػة مػػػف الديػػػداف ذات انتشػػػار العػػػالمي فػػػي المنػػػاطؽ الحػػػار  المتحرشػػػفةوتعػػػد    
 عػػػف الديػػػداف الشػػػريطية الباقيػػػة ( وتلتلػػػؼ هػػػذ  الػػػدود  Chin , 2000الطقػػػس الاػػػاؼ )

بتػػوافر الماػػيؼ تػػتملف مػػف إلمػػاؿ دور  حياتهػػا بوصػػفها تمتلػػؾ دور  حيػػا  بيػػر مباشػػر  إذ 
 ( فاػػػػػػبل عػػػػػػف تملنهػػػػػػا مػػػػػػف إلمػػػػػػاؿ دور  حياتهػػػػػػا بصػػػػػػور  الطحػػػػػػيف لنػػػػػػافس الوسػػػػػػطي ) 
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 بة بالػػػػػدود  دوف الحااػػػػػة الػػػػػى الماػػػػػيؼ الوسػػػػػطي ممػػػػػا يزيػػػػػد مػػػػػف احتمػػػػػاؿ االصػػػػػا مباشػػػػػر 
     .  ( Chin , 2000 )  

لفػػة فػػي عديػػد  وملت المعويػػة علػػى تسػػببها بحػػدوث أمػػراضالطفيليػػات  أهميػػةوال تقتصػػر     
نمػػا يمتػػد اػػررها ليشػػمؿ حػػدوث لسػػالر اقتصػػادية ملحوظػػة فػػي شػػرالا الماتمػػ  الملتلفػػة وا  

 .  ( Adam , 2000 ) البلداف المتطور  والنامية على حد سوا 

 راسات على مستوى العالم . الد2.2

بالطفيليػػات  صػػابةدراسػػة لتحديػػد اإل بػػذارا (  ( 2000واماعتػػ   Fontanet  أاػػر      
فػػػي هػػػذ  ـ وقػػػد تػػػ لمنػػػاعي فػػػي منطقػػػة سػػػلر فػػػي اثيوبيػػػا إلي فػػػايروس العػػػوز احػػػامالمعويػػػة ل
  -15 بػيف ألعمػار تراوحػتشػلص وبشػلؿ عشػوالي  1239لذ عينات براز مػف أالدراسة 

 بػػػذف  وتبػػػيف الفحػػػص . فػػػي ريقػػػة الترليػػػزتلدمت طريقػػػة الفحػػػص المباشػػػر وطسػػػنة واسػػػ54
 ؛ تيػػػػةعلػػػػى االقػػػػؿ مػػػػف الطفيليػػػػات المعويػػػػة اآل اً واحػػػػد% مػػػػف المفحوصػػػػيف يحملػػػػوف 70.1

 الػدود  الشصػية% إ  24.64بنسػبة Entamoeba histolytica المتحولػة الحالػة للنسػيج
Ancylostoma duodenale  راطينػػػػػػػػي الصػػػػػػػػفر اللو  ,% 23.8بنسػػػػػػػػبةAscaris 

lumbricoides  والػػػػػػدود  السػػػػػػوطية% إ 22.2بنسػػػػػػبة Trichuris trichiura                  

  بنسػػػػػػػػبةstercoralis  Strongyloide االسػػػػػػػػطوانية البرازيػػػػػػػػة دود الػػػػػػػػ% إ 19.5بنسػػػػػػػػبة 
   بنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة saginata Taenia   ر الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريطيةقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبال دود و إ 13%

% والػػػػدود  الدبوسػػػػية 3بنسػػػبة  Giardia lambliaطفيلػػػي ايارديػػػػا المبيليػػػا و % إ 4.5
Enterobius vermicularis  وتبيف مف لبلؿ الدراسة أزدياد األصابات    %1.3 بنسبة

 . اعؼ المناعة لديهـ  العوز المناعي وذلؾ بسبح ىالطفيلية بالنسبة لمرا

يػات الطفيل انتشػاردراسػة وباليػة لتحديػد مػد   ارا  بػ Wajihullah (2001 ) وقػاـ       
  450تػـ امػ   إذفي الهنػد إ  Fehant bodawnالمدارس في منطقة  أطفاؿالمعوية بيف 
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وقػػد سػػالت نسػػبة  سػػنة 5-12راوحػػت أعمػػارهـ بػػيف ة بػػراز مػػف أطفػػاؿ المػػدارس والػػذيف تعينػػ
ف % بػػيف المفحوصػػيف إ وقػػد لػػاف مػػف بػػي62.7بالطفيليػػات المعويػػة بل ػػت  إاماليػػة إصػػابة

إ ايارديػػا المبيليػػا والصػػفر اللراطينػػي وبنسػػح  الحالػػة للنسػػيج الطفيليػػات المسػػالة المتحولػػة
 ملتلفة .

بػػذارا  دراسػػة عػػف التػػذثير المسػػتقبلي للعوامػػؿ االاتماعيػػة Thompson  (2001 )وقػػاـ   
 2057تػػػـ امػػػ  إذف االطفػػػاؿ فػػػي بعػػػض منػػػاطؽ بورمػػػاإ   فػػػي االمػػػراض الطفيليػػػة بػػػيالمػػػؤثر 

طفػػبًل مصػػابيف  1185وقػػد ظهػػر أفسػػنة  1-10تراوحػػت بػػيفمػػف اطفػػاؿ بذعمػػار عينػػة بػػراز 
 ؛تيػػػةالطفيليػػػات اآل الدراسػػػةفػػػي سػػػالت لمػػػا إ  %57.9اللراطينػػػي وبنسػػػبة بل ػػػت بالصػػػفر

حيػث أشػارت  ملتلفػة والديداف الشصية وبنسػحإ المبيليا والاياردياالمتحولة الحالة للنسيجإ 
 .المدارسالدراسة إلى اف دود  الصفر اللراطيني لانت ألثر شيوعًا بيف تبلمذ  

 دراسػػػػػػػػة للتحػػػػػػػػري عػػػػػػػػف الطفيليػػػػػػػػات المعويػػػػػػػػة وعبلاهػػػػػػػػا بذسػػػػػػػػتلداـ عقػػػػػػػػار أاريػػػػػػػػتو      
 Nitazoxanide  .عينػػػػة بػػػػراز مػػػػف اطفػػػػاؿ 272تػػػػـ امػػػػ   أذعنػػػػد االطفػػػػاؿ فػػػػي الملسػػػػيؾ

سػػنة واسػػتلدمت طريقػػة الفحػػص المباشػػر وطريقػػة 14  إلػػىبػػيف سػػنتيف  تراوحػػت أعمػػارهـ
طفيلػي ايارديػا  ؛مف الطفيليات آلتيةا األنواع ةوساؿ في هذ  الدراس إز في الفحص يالترل

                        % إ10نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة المتحولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الحالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة للنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيج % إ 18 بنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة المبيليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 طفيلػػػػيالو إ   %3بنسػػػػبة  Blastocystis hominis البشػػػػرية الليسػػػػية االريميػػػػة طفيلػػػػي

 Cycolsporaطفيلػي و إ%  4بنسػبة  Cryptosporidium  parvum البػوبي اللفػي

cayetanensis  القزمػة  المتحرشػفةو % إ 3بنسػبةHymenolepis nana  إ 10بنسػبة%                 
 %6% والصػػفر اللراطينػػي بنسػػبة 6بنسػػبة   Trichuris trichiura  الػػدود  السػػوطيةو 

علػػػى الطفيليػػػات المعويػػػة فػػػي عينػػػة الدراسػػػة فعاليػػػة العػػػبلج المسػػػتلدـ للقاػػػا   أثبتػػػت وقػػػد 
 ( . Diaz et al., 2003 ) ـ واود تذثيرات اانبية محتملة الدراسة وعد
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الطفيليػات المعويػة  انتشػاردراسػة لتحديػد مػد   (2002)واماعتػ    Mohandas أاػر    
عينػػة  120تػػـ امػػ   إذبػػيف المراػػى الحػػامليف لفػػايروس العػػوز المنػػاعي فػػي شػػماؿ الهنػػد . 

  ؛اآلتيػػة األنػػواع% إ وسػػالت  30بل ػػت بالطفيليػػات إاماليػػة إصػػابةبػػراز وقػػد سػػالت نسػػبة 
 Cycolspora% إ 8.3ايارديا المبيليا بنسػبة و % إ 10.8بنسبة طفيلي البوبي اللفي ال

cayetanensis  إ  %3.8بنسػػبة  الليسػػية االريميػػة البشػػريةو %إ 3.3بنسػػبةIsospora 

belli  أشػػارت الدراسػػة إلػػى اػػرور  زيػػاد  الػػوعي وأاػػرا  المزيػػد مػػف الدراسػػة % 2.5بنسػػبة
 .لتحديد العبلقة بيف اإلصابات الطفيلية ومرض حاملي العوز المناعي

طفيلػػػػي  انتشػػػػاردراسػػػػة وباليػػػػة لتحديػػػػد مػػػػد   (2003)واماعتػػػػ  Lopes    وااػػػػر      
Cycolspora  cayetanensis بػيف االشػلاص فػي  األلػر الطفيليػات المعويػة  وبعػض

ها هػػػذا ات المعويػػػة وباػػػمنيػػػالطفيلب إاماليػػػة إصػػػابةسػػػالت نسػػػبة  إذالماتمػػػ  الهػػػاييتي إ 
 إلػػىدوف سػػف العاشػػر  لتصػػؿ  األطفػػاؿ% وقػػد ارتفعػػت هػػذ  النسػػبة بػػيف 12 الطفيلػػي بل ػػت 

% ولػػػػاف مػػػػف بػػػػيف الطفيليػػػػات 3.5 قػػػد بل ػػػػت بهػػػػذا الطفيلػػػػي صػػػػابةنسػػػػبة اإل وأمػػػا% 22.5
يليػػػػػا إ الايارديػػػػػا المبالمتحولػػػػػة الحالػػػػػة للنسػػػػػيج المعويػػػػػة التػػػػػي سػػػػػالت فػػػػػي تلػػػػػؾ الدراسػػػػػة 

ا  وظيفػػة مهمػػة فػػي زيػػاد  عوامػػؿ اللطػػور  ف للمػػوأثبتػػت الدراسػػة إلػػى أ القزمػػة شػػفةوالمتحر 
 .لئلصابة بالطفيليات المعوية في الماتم  

 صػػػػػابةاإل انتشػػػػػارارا  دراسػػػػػة وباليػػػػػة لتحديػػػػػد مػػػػػد   بػػػػػ (2004)واماعتػػػػػ   Zaliوقػػػػػاـ    
تػػػـ  إذ إ إيػػرافبالطفيليػػات المعويػػػة بػػيف المراػػػى مػػف حػػػاملي فػػايروس العػػػوز المنػػاعي فػػػي 

عينة بػراز مػف المراػى المػرااعيف لملتلػؼ المرالػز الصػحية وقػد سػالت نسػبة  206ام  
ايارديػػػا المبيليػػػا بنسػػػبة  ؛تيػػػةاآلالطفيليػػػة  األنػػػواع% وسػػػالت 18.4بل ػػػت  إاماليػػػة إصػػػابة

 Entamoeba coli% إ المتحولػة القولونيػة 4.4نسبة ب الليسية االريمية البشرية % إ7.3
القزمػػػة بنسػػػبة  المتحرشػػػفة% ولوحظػػػت 1.5بنسػػػبة  لػػػي البػػػوبي اللفػػػيطفي % إ3.9بنسػػػبة 

 اليلة ادًا بيف المراى .
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الطفيليػػػػػات  انتشػػػػػاردراسػػػػػة وباليػػػػػة لتحديػػػػػد مػػػػػد   (2004)واماعتػػػػػ   Okyay وااػػػػػر    
تػـ امػ   إذ إها بيف اطفػاؿ المػدارس فػي مػدف شػرؽ ترليػا نتشار المعوية والعوامؿ المسببة ال

 بواحػػد او ألثػػر مػػف الطفيليػػات المعويػػة إصػػابةالت نسػػبة اؿ وس ػػعينػػة بػػراز مػػف االطفػػ 456
مصػػػابيف  %5.7% مصػػابيف بنػػوع واحػػد مػػف الطفيليػػات و 26.4منهػػا إ % 31.8  بل ػػت

وهػػي المتحولػػة  % مصػػابيف بثبلثػػة انػػواع مػػف الطفيليػػات 5.7لػػاف بنػػوعيف مػػف الطفيليػػات و 
النسػػػػح فػػػػي  أعلػػػػىوقػػػػد سػػػػالت  الحالػػػػة للنسػػػػيج إ الايارديػػػػا البلمبليػػػػة والمتحرشػػػػفة القزمػػػػة

بسػػبح تػػردي الشػػروط الصػػحية واالاتماعيػػة وقلػػة الػػوعي الصػػحي فػػي تلػػؾ المنػػاطؽ الريفيػػة 
 المناطؽ . 

بالطفيليػػات المعويػػة بػػيف االشػػلاص مػػف  صػػابةاإلانتشػػار وأاريػػت دراسػػة لتحديػػد مػػد     
سػػالت عينػػة بػػراز وقػػد  133تػػـ امػػ   إذ إحػػاملي فػػايروس العػػوز المنػػاعي فػػي الهنػػداروس 

% إ 44.3بنسػػبة  الػػدود  السػػوطية: تيػػةاآلشػػملت الطفيليػػات % و 67بل ػػت  إاماليػػة إصػػابة
 % إ12الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدود  الشصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية بنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة و % إ 24الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفر اللراطينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة و 

 . ( Kaminsky et al., 2004 ) %7.5بنسبة الدود  االسطوانية البرازية 

الطفيليػػػػات  انتشػػػػارد  دراسػػػػة لتحديػػػػد مػػػػ ارا  بػػػػ (2004)واماعتػػػػ   Chandhryوقػػػػاـ    
 إاماليػة إصػابةالت نسػبة س ػ إذبػاد فػي البالسػتاف إ آمظفر المعوية بػيف االطفػاؿ فػي منطقػة 

% 17.7الطفيليػػػة  بػػػاألوالي صػػػابةسػػػبة اإلن . بل ػػػت% 29.26بالطفيليػػػات المعويػػػة بل ػػػت 
      %  11.8بل ػػػت إصػػػابةبنسػػػػبة  البلمبيليػػػةايارديػػػػا ال: طفيلػػػي  موزعػػػة علػػػى النحػػػػو اآلتػػػي

المعويػػػة الطفيليػػػة بالديػػػداف  صػػػابةلانػػػت نسػػػبة اإل قػػػدو . %5.9 المتحولػػػة الحالػػػة للنسػػػيج و
% 1.3وإ للػدود  الشصػية  %2.4و% للصفر اللراطينػي إ 3.8 ؛ لاآلتي% موزعة 11.4

% لػػػدود  البقػػػر 1القزمػػػة ولمتحرشػػػفة ل% 1.7و إالسػػػوطيةدود  لػػػ% ل1وللػػػدود  الدبوسػػػية إ 
األطفػػاؿ الػػذيف لانػػت أمهػػاتهـ بيػػر متعلمػػات لػػانوا ألثػػر  وتػػبف مػػف الدراسػػة بػػذفالشػػريطية 

   .عراة لئلصابة بالطفيليات المعوية مف بيرهـ 
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 انتشػارارا  دراسػة لتحديػد مػد   بػ Adedayo & Nasiiro  (2004)وقػاـ الباحثػاف    
عينػػة بػػراز  3757تػػـ امػػ   إذفػػي الػػدومينلاف السػػالنيف الطفيليػػات المعويػػة بػػيف االشػػلاص 

سػالت نسػبة  إذ 1999للفتػر  مػف لػانوف الثػاني ول ايػة لػانوف االوؿ مػف عػاـ  مف المراػى
المتحولػػػػة  ؛تيػػػػةاآل األنػػػػواعالت % وس ػػػػ10.47بل ػػػػت بالطفيليػػػػات المعويػػػػة  إاماليػػػػة إصػػػػابة
 إ%1.4ايارديػا المبيليػا بنسػبة و إ % 1.5الدود  الشصػية بنسػبة و % إ 1.4بنسبة  القولونية

بنسػػبة السػػوطية والػػدود   0.8الصػػفر اللراطينػػي و % إ 1سػػبة بنالػػدود  االسػػطوانية البرازيػػة و 
0.9.% 

دراسػػة للتحػػري عػػف االصػػابات بالطفيليػػات المعويػػة بػػيف البلالػػيف والمهػػااريف  أاريػػتو     
 2001فػػي مقاطعػػة سػػانتالبلر بواليػػة لاليفورنيػػا فػػي الواليػػات المتحػػد  االمريليػػة للفتػػر  مػػف 

لليػػة بالطفيليػػات  إصػػابةوقػػد سػػالت نسػػبة  إعينػػة بػػراز   533تػػـ فحػػص  إذإ  2004 إلػػى
بالديػداف الطفيليػة  صػابة% إ امػا اإل9نسػبة  اآلواليب صابة% وشللت اإل14بل ت المعوية 

% فيمػػػا 16بل ػػػت  إذ إصػػػابةنسػػػبة  أعلػػػى البلمبيليػػػة% إ وسػػػالت الايادريػػػا 6فقػػػد لانػػػت 
سػػالت نسػػبة % والديػػداف الشصػػية 3بل ػػت المتحولػػة الحالػػة للنسػػيج ب إصػػابةسػػالت نسػػبة 

قػدموا مػف  ربمػاوأسػتنتج مػف الدراسػة بػذف هػؤال  البلالػيف أو المهػااريف  % 2بل ت  إصابة
 . ( Garg  et al., 2005 )   بلداف تنتشر فيها الطفيليات المعوية بصور  لبير 

 انتشػارمػد   دراسػة وباليػة عػف ارا  بػ (2005)واماعتػ    Maneeboonyang وقػاـ    
تػـ فحػص  إذيبلنػد إ افي ت Borderفي برح ف أطفاؿ مدارس لاريف الطفيليات المعوية بي

الديػػداف الشصػػية ؛  تيػػةاآل األنػػواعة وقػػد سػػالت مػػدارس ابتداليػػ ثػػبلثعينػػة بػػراز مػػف  701
      % 7.9% إ الصػػػػػفر اللراطينػػػػػي بنسػػػػػبة 22.4بنسػػػػػبة  الشصػػػػػيةدود  الػػػػػ% إ 24.5بنسػػػػػبة 

البزاقػػػػػة  أميبػػػػػا% إ 8.4رديػػػػػا بنسػػػػػبة % إ طفيلػػػػػي الايا14.1بنسػػػػػبة  إ المتحولػػػػػة القولونيػػػػػة
بنسػػػبة والمتحولػػػة الحالػػػة للنسػػػيج % إ  4.9بنسػػػبة Endolimax nana الدالليػػػة القزمػػػة
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وتبػػػيف مػػػف الدراسػػػة بػػػذف % 1بنسػػػبة Cycolspora  cayetanensis% وطفيلػػػي 2.6
 .سنة لانوا ألثر عراة لؤلصابة بسبح قلة الوعي الصحي لديهـ 7-4األطفاؿ في عمر 

الطفيليػات المعويػة  انتشػاردراسػة عػف مػد   اريػتإاللمبػور فػي ماليزيػا ااصمة لو في الع   
ز يػلر عينة براز مػف اشػلاص بملتلػؼ األعمػار وقػد تػـ الفحػص بطريقػة الت 246تـ الذ  إذ

% 6.9بل ػػت فػػي تلػػؾ الدراسػػة  إاماليػػة إصػػابةسػػالت نسػػبة .  رأيثػػ –بواسػػطة الفورمػػاليف 
 %0.8% للصػفر اللراطينػي إ0.8إ  سػوطيةال دود لػ% ل4.5؛  تيػةاآل األنواعتوزعت على 

لمتحولػة ل % 0.4للدود  الشصية و  %0.4إ  Clonorchis sinensis  ـر الصيني للمل
يف ثفورمػػا –ر ثػػوقػػد أثبتػػت الدراسػػة بػػذف الفحػػص بطريقػػة الترليػػز بواسػػطة األي الحالػػة للنسػػيج

 . (Jamaiah & Rohela , 2005 ) لانت ايد  في اللشؼ عف بيوض الديداف 

 ارا  دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لتحديػػػػد مػػػػد  انتشػػػػار طفيػػػػػػػػػػػػػلي بػػػػ  (2005)واماعتػػػػ  Deveraوقػػػػاـ     
 Cycolspora cayetanensis  بػػيف االشػػلاص فػػي مدينػػة بلفػػار فػػي فينػػزوال للفتػػر  بػػيف

عينػػػة بػػػراز حيػػػث سػػػالت نسػػػبة  160. إذ تػػػـ امػػ    2004ول ايػػػة نيسػػػاف 2003حزيػػراف 
 % وسػالت نسػبة اصػابة إاماليػة ببػاقي الطفيليػات بل ػت11.9الطفيلي بل ت إصابة للية ب

إ الصػػفر اللراطينػػي بنسػػبة % 58.8بنسػػبة بل ػػت يػػةالقولون المتحولػػة ؛وهػػي لػػاآلتي92.5%
 %.18.8%والايارديا المبيليا بنسبة بل ت 38.8بل ت 

 انتشػػارد  لتحديػػد مػػفػػي دراسػػة  اً مرياػػ 1117وفػي مدينػػة بارمػػا فػػي ايطاليػػا تػػـ فحػص     
 إصػػػابة إلػػػىوربيػػػًا واشػػػارت النتػػػالج أ 166مػػػنهـ ايطاليػػػا و 951الطفيليػػػات المعويػػػة إ لػػػاف 

وقػػد  .اوربيػًا  52ايطاليػػًا و 96لػاف مػنهـ المعويػػة إ % ( بالطفيليػات 13,24مرياػًا)  148
 113لػاف  إذتحديػد االصػابات المفػرد  والمتعػدد  بالطفيليػات المعويػة إ في تلػؾ الدراسػة تـ 
 مصػاح بػالثر مػف نػوع . 35المفحوصيف مصاح بنوع واحػد مػف الطفيليػات المعويػة و مف 

 أوليػػػػات المعويػػػػة شػػػػالعة فػػػػي المنػػػػاطؽ المتطػػػػور  يبالطف صػػػػابةف اإلهػػػػذ  الدراسػػػػة أألػػػػدت و 
 .    ( Peruzzi et al., 2006 )المتقدمة في اوربا 



 

 Literature Reviewالثاني  :  استعراض املراجع        الفصل
 00 

ة للسػيطر  علػى دراسػة مسػحية لتحديػد الشػروط المبللمػ( 2007واماعتػ  ) Waniأار     
ة فػي واليػ Srinagerي مناطؽ ملتلفة مف الطفيليات المعوية بيف اطفاؿ المدارس ف انتشار

مػػػدارس متوسػػػطة وتػػػـ الفحػػػص  عينػػػة بػػػراز مػػػف اربػػػ  514تػػػـ امػػػ   إذلشػػػمير الهنديػػػة . 
 إصػػابةبذسػػتلداـ طريقػػة المسػػحة المباشػػر  وطريقػػة الترليػػز بلبريتػػات الزنػػؾ . سػػالت نسػػبة 

ايارديػػا إ % 28.4الصػػفر اللراطينػػي بنسػػبة  ؛ بالطفيليػػات اآلتيػػة% 46.7 بل ػػت إاماليػػة
 %3.7دود  البقػر الشػريطية بنسػبة % و 4.9بنسػبة  الدود  السوطيةإ % 7.2المبيليا بنسبة 

وتبػػيف مػػف الدراسػػة بػػذف أزديػػاد نسػػح األصػػابة فػػي هػػذ  المنػػاطؽ بسػػبح تلػػوث مصػػادر ميػػا  
 . لصحية إ المستو  التعليمي السي  الزحاـ الشديد وقلة الثقافة او الشرح 

فػي مليمػات للنػازحيف  ةتحػري عػف االصػابات المعويػة فػي لمسػدراسة وبالية لل أاريتو    
سػػالت الايارديػػا  إذسػػنوات  10عينػػة بػػراز مػػف االطفػػاؿ دوف  581تػػـ الػػذ  إذسػػيراليوف . 

ؿ االلبػػر وقػػد لانػػت هػػذ  النسػػبة منلفاػػة لػػد  االطفػػا (%(39 إصػػابةالمبيليػػا اعلػػى نسػػبة 
ملتلفػػة بػػيف السػػلاف المفحوصػػيف إذ احتلػػت  الطفيليػػة نسػػح اصػػاباتوسػػالت الديػػداف  سػػناً 

 Schistosoma منشػػػقة مانسػػػونيهػػػا إ تلت% 18 المرلػػػز االوؿ وبنسػػػبةالػػػدود  الشصػػػية 

mansoni  واتاػػػػا مػػػػف هػػػػذ  15الصػػػػفر اللراطينػػػػي بنسػػػػبة  % وأليػػػػراً 16.75بنسػػػػبة %
لقلػػػة  بالطفيليػػػات المعويػػػة صػػػابةمثاليػػػة لئل اً فر اسػػػباباسػػػلرات البلالػػػيف تػػػو عالدراسػػػة بػػػاف م

 (. ( Gbakima et al., 2007فر السلف المبللـ ولثر  الزحاـااللدمات الصحية ولعدـ تو 

بالطفيليات المعوية بيف االطفاؿ فػي منطقػة  صابةاإل انتشار فيولتحديد العوامؿ المؤثر     
Slam   عينػة  218حص فيهػا اف تـ اارا  دراسة ف  الحارية في مدينة لراتشي في البالست

 اماليػػػةاإل صػػػابةبل ػػػت نسػػػبة اإل إذسػػػنوات إ  لمػػػس إلػػػىة بػػػراز ألطفػػػاؿ بذعمػػػار مػػػف سػػػن
      % مػػػػػنهـ مصػػػػػابيف بنػػػػػوع واحػػػػػد مػػػػػف الطفيليػػػػػات 43لػػػػػاف بالطفيليػػػػػات المعويػػػػػة إ % 52.3

طفيلػي  ؛ مػف الطفيليػات تيةاآل األنواع% منهـ مصابيف بذلثر مف نوع . وقد سالت  10و 
الليسػػػػية % إ طفيلػػػػي 16.5% إ الصػػػػفر اللراطينػػػػي بنسػػػػبة 28.9 ايارديػػػػا المبيليػػػػا بنسػػػػبة
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البزاقػة الدالليػة  أميبػا% إ  0.9القزمػة بنسػبةالمتحرشػفة % إ 10.1بنسػبة  االريميػة البشػرية
  دليػػػو ل البشػػػلية المحبػػة المتحولػػة% و 2.3بنسػػػبة   نيػػةالقولو  المتحولػػػة% إ 1.8 بنسػػبة القزمػػة

Iodamoeba  bütschlii  وتبػػيف مػػف لػػبلؿ الدراسػػة بػػذف األصػػابة لانػػت  %3.2بنسػػبة
ألثر بػيف الػذلور وأف االصػابة بالطفيليػات المعويػة فػي تلػؾ االعمػار تسػبح بػط  فػي النمػو 

 . ( Mehraj et al.. 2008 ) م  قلة الوزف

لمعويػػة الطفيليػػات ا نتشػػارإدراسػػة وباليػػة لتحديػػد مػػد   (2008)واماعتػػ   Arani ااػػر    
 2004عينػة بػراز للفتػر  مػف نيسػاف  4371تػـ امػ   إذبيف االشلاص في انوح طهػراف إ 

بالطفيليػػػػػات المعويػػػػػة بل ػػػػػت  إاماليػػػػػة إصػػػػػابةوس ػػػػػالت نسػػػػػبة  إ 2005تشػػػػػريف االوؿ  إلػػػػػى
ألثر الطفيليات ظهػورًا فػي  اهموالليسية االريمية البشرية  % ولانت الايارديا المبيليا10.7

متدنيػة ومػف مػف هػـ فػي مسػتويات تعليميػة لانوا مواف ابلح المصابيف عينات المفحوصيف 
 أو أعماؿ بنا  . األبذيةالذيف يعملوف في صناعة 

الطفيليػػات المعويػػة والعوامػػؿ االاتماعيػػة فػػي المنػػاطؽ  انتشػػاروفػػي دراسػػة لتحديػػد مػػد      
لػػػاف % مػػػف بػػػيف المفحوصػػػيف الػػػذيف 34الريفيػػػة للعاصػػػمة ملسػػػيلو فػػػي الملسػػػيؾ واػػػد اف 

وقد تـ في تلؾ الدراسػة فحػص ماػاري  . صهـ اياابيةشلص لانت نتالج فح 115عددهـ 
 وواػػد فػػيمصػػادر الطبيعيػػة لميػػا  الشػػرح ميػػا  الصػػرؼ الصػػحي والتػػي عػػاد  تلػػوف قػػرح ال

أف العوامػػؿ تلػػؾ الدراسػػة تلػػوث ميػػا  الصػػرؼ الصػػحي بالطفيليػػات لمػػا بينػػت تلػػؾ الدراسػػة 
 الطفيليػػػػػػػات المعويػػػػػػػة  انتشػػػػػػػارحية لهػػػػػػػا عبلقػػػػػػػة مباشػػػػػػػر  باعيػػػػػػػة والصػػػػػػػالديم رافيػػػػػػػة واالاتم

( Jimenez – Gonzala et al., 2009  ). 

ول ايػػة لػػانوف  1999ااريػػت دراسػػة فػػي مدينػػة اسػػطنبوؿ بترليػػا للفتػػر  مػػف لػػانوف الثػػاني   
 إذإ عينػػة بػػراز  27664تػػـ امػ   إذ إلتحديػد االصػػابات بالطفيليػات المعويػػة  2009االوؿ 

فورمػػاليف وطريقػػة  –لداـ طريقػػة المسػػا المباشػػر  وطريقػػة الترليػػز بػػااليثر تػػـ الفحػػص بذسػػت
 إاماليػػػة إصػػػابةسػػػالت نسػػػبة  السػػػرمية الدوديػػػة إذالشػػػريط البلصػػػؽ للتحػػػري عػػػف بيػػػوض 
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ايارديػا و إ %2.1بنسػبة الليسية االريميػة البشػرية  ؛تية% موزعة على الطفيليات اآل 4بل ت
 والمتحولػػػة الحالػػػة للنسػػػيج% إ 0.2لشػػػريطية بنسػػػبة دود  البقػػػر او % إ 1.4المبيليػػػا بنسػػػبة 

 لوحػدها السػرمية الدوديػة% بينمػا سػالت 0.03الصفر اللراطيني بنسبة و % إ 0.05بنسبة 
وتبػػػيف مػػػف هػػػذ  الدراسػػػة بػػػاف اسػػػتلداـ  مفحوصػػػيف% مػػػف بػػػيف ال5.14بل ػػػت  إصػػػابةنسػػػبة 

لديػداف المعويػة إ مػف يف لانػت مفيػد  اػدًا فػي تحديػد بيػوض الفورمػا-ريثطريقة الترليز بػاأل
هػػػذ  الدراسػػػػة لػػػوحظ بػػػػذف أنتشػػػار الطفيليػػػػات المعويػػػػة فػػػي مدينػػػػة اسػػػطنبوؿ ال يػػػػزاؿ يشػػػػلؿ 

 . ( Köksal et al., 2010 ) معالة صحية مهمة

الطفيليػػات المعويػػة  انتشػػاردراسػػة لمعرفػػة مػػد    (2010) واماعتػػ  Rayan  وااػػري    
إ اسػتراليا  مػففػي منطقتػيف ملتلفتػيف  سػنة 5-11بيف ماموعة أطفاؿ باعمار تراوحػت بػيف 

  56ذلػور إ  39عينػة )  95 عينػة بػراز مػف اطفػاؿ المػدارس توزعػت بواقػ 195تـ امػ   إذ
مػػذلوذ  إنػػاث (  40ذلػػور إ  60عينػػة )  100اطفػػاؿ منطقػػة قرويػػة و إنػػاث ( مػػالوذ  مػػف

 المتحولػة ؛بيف االطفاؿ القػروييف  تيةوقد سالت االصابات اآل إمف اطفاؿ منطقة حارية 
    البشػػػرية الليسػػػية االريميػػة% ( إ طفيلػػي 17.9% ( إ ايادريػػا المبيليػػػا ) 23.3)  يػػةالقولون

المتحولػػػػة البشػػػػلية % ( إ طفيلػػػػي  4.2) المتحولػػػػة الحالػػػػة للنسػػػػيج ( إ طفيلػػػػي  14.7%) 
 .% (1.1الصػفر اللراطينػي ) و % ( 14.7القزمة )  المتحرشفة% ( إ 1.1ليود ) المحبة ل

 يػةالقولون المتحولػة: طفيلػي  بيف االطفاؿ في المناطؽ الحاػرية  آلتيةات اصابوسالت اال
      %(18) ريةالليسػػػػػية االريميػػػػػة البشػػػػػ% ( إ طفيلػػػػػي 21% ( إ الصػػػػػفر اللراطينػػػػػي ) 26) 

المتحولػػػػة البشػػػػلية و % ( إ 8سػػػػوطية ) % ( إ الػػػػدود  ال 14إ طفيلػػػػي الايارديػػػػا المبيليػػػػا ) 
بػػيف مػػف الدراسػػة بػػذف األصػػابة بالطفيليػػات المعويػػة فػػي اسػػتراليا وقػػد ت% ( 4ليػػود ) المحبػػة ل

 .شالعة وبنفس الدراة في المناطؽ الحارية والريفية 

المػػرااعيف الطفيليػػات المعويػػة بػػيف المراػػى  انتشػػاردراسػػة الػػر  لتحديػػد مػػد   أاريػػتو    
 عينػػة 492تػػـ امػ   إذإ  2008ريػا لػػبلؿ عػاـ يفػػي نايا Anambraلمستشػفيات مقاطعػة 
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بواحػػػد او الثػػػػر مػػػف الطفيليػػػػات المعويػػػة بل ػػػػت  إاماليػػػػة إصػػػابةسػػػالت نسػػػػبة بػػػراز إ وقػػػػد 
والمتحولػػػة الحالػػػة :  الطفيليػػػة المسػػػالة فػػػي تلػػػؾ الدراسػػػة األنػػػواع% لػػػاف مػػػف بػػػيف 38.62
% إ الصػػػفر اللراطينػػػي بنسػػػبة 47.44% إ الديػػػداف الشصػػػية بنسػػػبة 43.9بنسػػػبة للنسػػػيج 

 %12.4% وطفيلػػػػػي الايارديػػػػػػا المبيليػػػػػا بنسػػػػػػبة 12.6بنسػػػػػػبة  السػػػػػوطية دود الػػػػػ% و 25.2

  سبتتت   بب   بلد  س   سببق ذبور  سببة     ب ف   ة وببق سسبب ذق  در  سسببب   س   سبأ يببأ 

 . (Ogbuagu et al., 2010 )  ألب ذ ت ه  ذل      ه  سش ب

 Luciaعينة براز ألشلاص فػي ازيػر   10735تـ ام   2002- 2005وفي الفتر  بيف    
 إصػابةهػذ  الدراسػة نسػبة الطفيليػات المعويػة وقػد سػالت فػي  انتشارراسة مد  في الهند لد

% للديػػػداف 13.3 ؛ تيػػػةاآل األنػػػواع% توزعػػػت علػػػى 26.1بالديػػػداف المعويػػػة بل ػػػت  إاماليػػػة
% للػػدود  2.5% للصػفر اللراطينػي إ 2.5 للػدود  االسػطوانية البرازيػة إ %4.8الشصػية إ 
 إصػػابةلمػػا سػػالت نسػػبة  ؛% للديػػداف الشػػريطية 1و  للمنشػػقة المانسػػونية %3 إالسػػوطية 
 % للمتحولػة5.6 ؛ تيػةاآل األنػواع% موزعة علػى 12.9باالبتداليات الطفيلية بل ت  إامالية
ليػػػود إ ل للمتحولػػػة البشػػػلية المحبػػػة% 1.1إ البراقػػػة الدالليػػػة القزمػػػةا أميبػػػ% 4.1إ  يػػػةالقولون

لمتحولػػػػة  %0.2و  يارديػػػػا البلمبيليػػػػا% لطفيلػػػػي الا0.6إ للمتحولػػػة الحالػػػػة للنسػػػػيج % 1.1
-5 س   سق ذور  ألطف د ذعم      وتبيف مف لػبلؿ Entamoeba hartmanni هارتماني

سببتق هببث د ربب  ة وببق سلببب ذق ذ سمف ل بب ت  سمع يببق ذسببب  ولببق  سبب ةأ  س بب أ   ربب    9

 . ( (Kurp & Hunjan , 2010   ال تلط 

بالطفيليػات  صػابةإلا انتشػارة لتحديد مد  دراس ارا  ب (2011)واماعت   Tappeوقاـ    
المنػػػػاطؽ أحػػػػد   Barandoos-chayالمعويػػػػة بػػػػيف طػػػػبلح المػػػػدارس االبتداليػػػػة لمنطقػػػػة 

تػـ امػ  عينػات مػف طػبلح  إذإ   2008عػاـإيراف اف ال ربية في ربياإذالريفية في مقاطعة 
بلصؽ للتحػري مدرسة ابتدالية وتـ استلداـ طريقة الفحص المباشر وطريقة الشريط ال 405

 إاماليػػة إصػػابةوبيػػوض الديػػداف الشػػريطية وقػػد سػػالت نسػػبة  السػػرمية الدوديػػةعػػف بيػػوض 
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% 14.6و% لطفيلػي ايارديػا المبيليػا إ 20.5:  تيػةاآل األنػواع% موزعة على 6777بل ت 
للمتحولػػة البشػػلية % 2.5إ  الليسػػية االريميػػة البشػػرية % لطفيلػػي13.3إ  يػػةالقولون المتحولػػة
ومػػف لػػبلؿ الدراسػػة  القزمػػة  المتحرشػػفة% 5.2و للسػػرمية الدوديػػة% 10.6يػػود إ لل المحبػػة

لعوالػػػػؿ تبػػػػيف أف هنػػػػاؾ عبلقػػػػة بػػػػيف االصػػػػابات الطفيليػػػػة والمسػػػػتويات التعليميػػػػة المتدينػػػػة ل
 . والعادات الصحية الرديلة

 Delgiالطفيليػات المعويػة بػيف أطفػاؿ مدرسػة  انتشػارمػد  ولمعرفة العوامػؿ المػؤثر  فػي    
عينة براز مف طػبلح المدرسػة وتبػيف  704في اثيوبيا إ تـ ام   Kuadarي منطقة شماؿف

فيليػػات منتشػر  فػػي تلػؾ المنطقػػة إذ تػػـ مػف الط أنواعػػًا عػػد اف هنػاؾ  تلػؾ الدراسػػةمػف لػػبلؿ 
ايارديػػػا المبيليػػػا إ ال% لطفيلػػػي 41.9% للصػػػفر اللراطينػػػي إ 48: تيػػػةاآل األنػػػواعتسػػػايؿ 

 % للديػػداف الشصػػية11.5و ة مانسػػونيقلمنشػػ% 15.9إ للنسػػيج لمتحولػػة الحالػػة ل% 27.3
وأتاػػا مػػف لػػبلؿ الدراسػػة أزديػػاد االصػػابة بػػيف األطفػػاؿ الػػذي لانػػت أمهػػاتهـ ذات مسػػتو  

  ايػدتعليمي متدني ولذلؾ العػادات الصػحية السػيلة مثػؿ الػؿ الفوالػ  واللاػر بػدوف بسػؿ 
( Ayolew et al., 2011  ). 

دراسػػػػػة للتقصػػػػػي عػػػػػف وباليػػػػػة الطفيليػػػػػات  ارا  بػػػػػ (2011) واماعتػػػػػ  Akinboوقػػػػػاـ     
س ػػالت الدراسػػة اعلػػى نسػػبة  إذريػػا يالمعويػػة لمراػػى احػػد  مستشػػفيات مدينػػة بنػػيف فػػي نايا

اقػػؿ نسػػبة المتحولػػة الحالػػة للنسػػيج % بينمػػا سػػالت 51.4بالصػػفر اللراطينػػي بل ػػت  إصػػابة
فػي تلػؾ الدراسػة الايارديػا  ولاف مػف بػيف الطفيليػات المسػالةبيف المصابيف % 5.4 وبل ت

 .القزمة  المتحرشفةو المبيليا إ والليسية االريمية البشرية 

بػػيف سػػلاف حػػوض االمػػازوف فػػي وانتشػػارها حػػوؿ وباليػػة الطفيليػػات المعويػػة وفػػي دراسػػة   
 بالسػػرمية الدوديػػػة سػػنوات  بػػيف االطفػػاؿ دوف سػػػف لمػػس إصػػابةلػػػى البرازيػػؿ تػػـ تسػػايؿ اع

وسػالت أعلػى نسػبة  االسطوانية البرازيػةدود  ال% ليرقات 5.6 % وسالت نسبة15وبنسبة 
 صػػابةبينػػت الدراسػػة إف اإلسػػنة إ لمػػا  5-14بالطفيليػػات المعويػػة فػػي الفلػػة العمريػػة  إصػػابة



 

 Literature Reviewالثاني  :  استعراض املراجع        الفصل
 07 

 ية تتناسػػػػػػػػػػػػح علسػػػػػػػػػػػػيًا مػػػػػػػػػػػػ  دلػػػػػػػػػػػػؿ االسػػػػػػػػػػػػر  يػػػػػػػػػػػػا المبيليػػػػػػػػػػػػا والديػػػػػػػػػػػػداف الشصػػػػػػػػػػػػبالايارد
 (Volverd et al., 2011 ) . 

 بالطفيليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات المعويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابةوتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ التحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اإل     
 Goncalvas   رالنػػديا بػػيف االطفػػاؿ فػػي سػػف قبػػؿ الدراسػػة فػػي منطقػػة فب (2011)واماعتػػ

ولانػػت إ طفػػاؿ عينػػة بػػراز مػػف اال 133تػػـ امػػ   إذينػػاس ليػػريس فػػي البرازيػػؿ فػػي واليػػة م
رديػا % وسػالت الايا29.3بالطفيليػات االبتداليػة والديػداف المعويػة  اماليةاإل صابةنسبة اإل
 أعلػػػىالقزمػػػة  المحرشػػػفةبػػػيف الحيوانػػػات االبتداليػػػة فيمػػػا لانػػػت  إصػػػابةعلػػػى نسػػػبة المبيليػػػا أ

وتبيف الدراسة بػذف اإلصػابات الطفيليػة مازالػت مػف المشػالؿ االصابات بيف الديداف المعوية 
الصػػحية العامػػة لصوصػػًا بػػيف األطفػػاؿ فػػي المنػػاطؽ ذات المسػػتويات الصػػحية والتعليميػػة 

 .المتدنية 

المرلػز الطبػي  إلػىدراسة للتقصي عف الطفيليات المعوية بيف االطفاؿ الوافديف  أاريتو    
( ولػػاف عػػدد المفحوصػػيف  1991-2008سػػنة )  17لبلطفػػاؿ فػػي العاصػػمة طهػػراف لػػبلؿ 

% مػف بػيف 95.33 بػاآلوالي صابةلئل اماليةطفبًل ولانت النسبة اإل 24366في تلؾ الفتر  
% وقػػد احتلػػت 4.87بالديػػداف المعويػػة  صػػابةلئل اماليػػةسػػبة اإلالمصػػابيف إ فيمػػا لانػػت الن

القزمػػة اعلػػى االصػػابات بػػيف المتحرشػػفة و إ  اآلوالػػيالايارديػػا المبيليػػا اعلػػى االصػػابات بػػيف 
وأتاا مف الدراسة أزدياد نسح اإلصابة بػيف العوالػؿ اللبيػر  بسػبح الزحػاـ  الديداف المعوية

 . ( Ashtiani et al., 2011)  ة الصحية ياعوقلة الر 

ولتحديػػد وباليػػة الطفيليػػات المعويػػة بػػيف اطفػػاؿ المػػدارس فػػي مدينػػة سػػري شػػماؿ ايػػراف تػػـ    
إنػػػػاث ( مػػػػف اطفػػػػاؿ مػػػػدارس ابتداليػػػػة  493وذلػػػػور إ   607عينػػػػة بػػػػراز ) 1100امػػػػ  

ول ايػػة حزيػػراف  2009سػػنة للفتػػر  مػػف تشػػريف الثػػاني  7-14ومتوسػػطة وبذعمػػار تتػػراوح بػػيف 
فورمػػػاليف فػػػي  –مت طريقػػػة المسػػػحة المباشػػػر  وطريقػػػة الترليػػػز بػػػااليثر وقػػػد اسػػػتلد 2010
وقػػػد % إ 25بل ػػػت بالطفيليػػػات المعويػػػة  إاماليػػػة إصػػػابةالعينػػػات . وسػػػالت نسػػػبة فحػػػص 
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ايارديػػػػػا و % إ 13.5نسػػػػػبة  الليسػػػػػية االريميػػػػػة البشػػػػػرية توزعػػػػت نسػػػػػح اإلصػػػػػابة لػػػػػاآلتي ؛
بنسػػبة  البزاقػػة الدالليػػة القزمػػة % إ7.2 بنسػػبة المتحولػػة القولونيػػةو  إ%10.6المبيليػػا بنسػػبة 

لـ تلف هناؾ فػروؽ معنويػة  بذن  استنتج مف الدراسة% 2.2بنسبة  والسرمية الدودية% 1.5
أشػارت الدراسػة إلػى أزديػاد اإلصػابة بػيف العوالػؿ لمػا بنسح اإلصابة بػيف الػذلور واإلنػاث و 

لسػػػػػػػػػػػػػيلة                 ذات مسػػػػػػػػػػػػػتويات متدنيػػػػػػػػػػػػػة وازديػػػػػػػػػػػػػاد اإلصػػػػػػػػػػػػػابة بسػػػػػػػػػػػػػبح العػػػػػػػػػػػػػادات الصػػػػػػػػػػػػػحية ا
Daryani et al., 2012 )  ( . 

المبيليػا وفقػداف الػوزف بػيف االطفػاؿ فػي  الايارديػابطفيلػي  صػابةبياف العبلقة بػيف اإلول     
عينػػػة بػػػراز مػػػف أطفػػػاؿ بذعمػػػار دوف اللامسػػػة  583فيهػػػا فحػػػص دراسػػػة تػػػـ  أاريػػػتانػػػدا و ر 

 تفاعػػػػؿ البلمػػػػر  المتسلسػػػػؿ يقػػػػةلي وطر و بذسػػػػتلداـ طريقػػػػة الفحػػػػص المباشػػػػر بػػػػالماهر الاػػػػ
(PCR) Polymerase Chain Reaction  .إاماليػػػة  إصػػػابة سػػػبة وقػػػد سػػػالت ن 

وأثبتػػػت  التػػػوالي  علػػػى للطػػػريقتيف  % 60.1% و 19.8  بل ػػػت المبيليػػػا يػػػاايارد لطفيلػػػي 
الدراسة بذف األطفاؿ المصابيف بالايارديا يعانوف مف فقداف الوزف وذلػؾ ألف الطفيلػي يعيػؽ 

اص المػػػواد المفيػػػد  مػػػف فيتامينػػػات وعناصػػػر بذاليػػػة مهمػػػة يػػػؤدي إلػػػى فقػػػداف الػػػوزف أمتصػػػ
     لانػػت أفاػػؿ باللشػػؼ عػػف الطفيلػػي PCRولػػذالؾ اواػػحت الدراسػػة بػػذف اسػػتلداـ طريقػػة 

.,2012)  Ingnatius et al) .                 .  

انػػواع مػػػف  تشػػػاراندراسػػة وباليػػػة لتحديػػد مػػد   ارا  بػػػ (2012)واماعتػػ   Salyerوقػػاـ    
وقػػد سػػالت  .بػػرح اوبنػػدا منػػاطؽ فػػي بعػػض البػػيف االشػػلاص فػػي البػػوبي اللفػػي طفيلػػي 
تػػػـ تسػػػايؿ االصػػػابة % مػػػف المفحوصػػػيف وقػػػد 32.4الطفيلػػػي بل ػػػت بهػػػذا  إاماليػػػة إصػػػابة
 الدراسة . أثنا في الايارديا  بطفيلي

لاػة الطفيليػات فػي معا Albendazoleدراسة الر  الستعماؿ عقار البندازوؿ  أاريتو    
ر مػف افريقيػا مهػاا 26956تػـ فحػص  إذالواليػات المتحػد  االمريليػة .  إلػىبيف المهااريف 

تلػؾ  أثنػا فػي سػالت . وانوح شرؽ اسيا وقد اسػتلدمت طريقػة الفحػص المباشػر للعينػات 
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تبػػيف مػػف ملتلفػػة وطفيلػػي الايارديػػا وبنسػػح  منشػػقة مانسػػونيو  الدراسػػة الصػػفر اللراطينػػي
 مػػػػػف األبتػػػػػداليات الطفيليػػػػػة أفاػػػػػؿيػػػػػة سػػػػػة فعاليػػػػػة العقػػػػػار مػػػػػ  الديػػػػػداف الطفيللػػػػػبلؿ الدرا

( Swanson et al., 2012 ) . 

 بهػػػػػػػػػػػا  صػػػػػػػػػػػابةالقزمػػػػػػػػػػػة ونسػػػػػػػػػػػبة اإل المتحرشػػػػػػػػػػػفةلتشػػػػػػػػػػػليص  أاريػػػػػػػػػػػتوفػػػػػػػػػػػي دراسػػػػػػػػػػػة    
 مػػار ملتلفػػة وقػػد اسػػتلدمت طريقػػة عينػػة بػػراز ألطفػػاؿ باع 232تػػـ امػػ  إذ .  عنػد االطفػػاؿ
 سػػػػػػػػػالت نسػػػػػػػػػبة  تشػػػػػػػػػليص بطريقػػػػػػػػػة الترليػػػػػػػػػز بػػػػػػػػػااليثر إذتاػػػػػػػػػاهي ال والتػػػػػػػػػيالتطويػػػػػػػػػؼ 

 باسػػتلداـ طريقػػة الترليػػز %7.8ونسػػبة التطويػػؼ  % بطريقػػة27.8بل ػػت  إاماليػػة إصػػابة
مػف طريقػة  أفاػؿوتبيف مػف لػبلؿ الدراسػة بػذف التشػليص بطريقػة التطويػؼ لانػت بااليثر 

 . ( Steinmann et al., 2012)الترليز بااليثر
 : ستوى الوطن العربيالدراسات على م 2-3   
الطفيليات المعويػة بػيف  انتشاردراسة وبالية لتحديد مد   AL-Harthi(2004)  اار     

عينػػػة بػػػراز مػػػف  633تػػػـ امػػػ   إذمدينػػػة ملػػػة الملرمػػػة فػػػي السػػػعودية  اطفػػػاؿ المػػػدارس فػػػي
لليػة  إصػابةسنة إ وقػد سػالت نسػبة  7-12مدرسة وبذعمار تتراوح بيف   اطفاؿ ثبلث عشر 

 يػػةالقولون المتحولػػة الدراسػػة : أثنػػا  فػػي المسػػالة األنػػواع% ولانػػت مػػف بػػيف 13.85بل ػػت 
المتحولػػػة الحالػػة للنسػػػيج و % إ 2.89بنسػػبة  بلمبيليػػةالطفيلػػي الايارديػػػا و % إ 4.24بنسػػبة 
 .%0.34القزمة بنسبة  والمتحرشفة% 0.68الصفر اللراطيني بنسبة و % إ 1.01بنسبة 

الطفيليػػات المعويػػة عنػػد اطفػػاؿ المػػدارس  انتشػػارد مػػد  لتحديػػ أاريػػتوفػػي دراسػػة الػػر     
ملتلفتػػيف  عينػػة بػػراز مػػف منطقتػػيف 760فػػي ريػػؼ دمشػػؽ والعوامػػؿ المػػؤثر  فيػػ  إ تػػـ امػػ  

 إصػػػابةو سػػػالت فػػػي هػػػذ  الدراسػػػة نسػػػبة  لػػػر  بيػػػر زراعيػػػةلانػػػت احػػػداهما زراعيػػػة واأل
الزراعيػػة إ لػػاف  % فػػي المنطقػػة بيػػر5887% فػػي المنطقػػة الزراعيػػة و 77بل ػػت  إاماليػػة

% 47.5% و 53.5بنسػبة في المنطقتيف : الصػفر اللراطينػي مف بيف الطفيليات المسالة 
% 61.9بنسػػػػبة طفيلػػػػي الايارديػػػػا  إ% 43.4% و 56.6بنسػػػػبة المتحولػػػػة الحالػػػػة للنسػػػػيج إ
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بينػػػػت الدراسػػػػة بػػػػذف اإلصػػػػابة و  % 37.5و  %63.5نسػػػػبة والديػػػػداف الشػػػػريطية ب%38.1و
لمنػػاطؽ الريفيػػة وذلػػؾ لقلػػة اللػػدمات الصػػحية فيهػػا ولواػػود الحيوانػػات الطفيليػػة تػػزداد فػػي ا

 ( . 0227  والدبش إ ذا) شحالتي ربما تلوف لازف أو ناقؿ لبعض الطفيليات 
دراسػػػػة حػػػػوؿ مػػػػد  حػػػػدوث Al-Harthi&Jamjoom  (2007a  )وااػػػػر  الباحثػػػػاف     

 أثنػػػا فػػػي ؿ و سػػػعودية قبػػػالطفيليػػػة المعويػػػة فػػػي المنطقػػػة الانوبيػػػة الشػػػرقية مػػػف ال اإلصػػػابات
عينة براز مػف المراػى الػذي يعيشػوف فػي ملػة بػيف شػهري  183موسـ العمر  إ وقد امعت
 أثنػػػا فػػػي عينػػػة 103و منهػػػا قبػػػؿ موسػػػـ العمػػػر  80إ لػػػاف 2005ايػػػار وتشػػػريف الثػػػاني لعػػػاـ

%مػػف المراػػى المفحوصػػيف قيػػػد 70.5لليػػة بل ػػت إصػػابةوقػػد سػػالت نسػػبة .موسػػـ العمػػر 
فػػػي تلػػػؾ  البلمبيليػػػةيػػػا والاياردالمتحولػػػة الحالػػػة للنسػػػيج :تيػػػةطفيليػػػات اآلالدراسػػػة وسػػػالت ال

وأسػػتنج مػػف الدراسػػة بػػذف نسػػح اإلصػػابة لانػػت عاليػػة لؤلعمػػار دوف سػػف الثبلثػػيف  .الدراسػػة 
بسبح لثر  الزحاـ وازديػاد االلػتبلط الػذي  لاف  ازدياد نسح اإلصابة  لبلؿ فتر  العمر  أفو 

 يؤدي إلى ازدياد اإلصابات .

الطفيليػػات المعويػػة بػػيف مراػػى االسػػهاؿ فػػي  انتشػػارلمعرفػػة مػػد   أاريػػتوفػػي دراسػػة    
عينة براز مػف المراػى المصػابيف باالسػهاؿ  166تـ ام   إذملة الملرمة في السعودية . 
 يقػػػػػة الفحػػػػػص المباشػػػػػر باسػػػػػتلداـ المحلػػػػػوؿ الفسػػػػػلاي الطبيعػػػػػيوتػػػػػـ فحػػػػػص العينػػػػػات بطر 

Normal saline واألليػػػاساللاػػػرية  األطػػػواريػػػود ل ػػػرض تحديػػػد محلػػوؿ ال وباسػػػتلداـ 
أشػار  الدراسػة و  %77.1بل ػت فػي تلػؾ الدراسػة  إاماليػة إصػابةوقد سالت نسبة  . واليلؤل

مػػف الػػذلور ولػػذلؾ ازديػػاد نسػػح اإلصػػابة  لػػاف ألبػػر ازديػػاد نسػػح اإلصػػابة بػػيف اإلنػػاثإلػػى 
 . ( AL-Harthi & Jamjoom , 2007b)  بيف األشلاص الذيف يسلنوف لارج المدينة

حػػديثي بالطفيليػػات المعويػػة بػػيف االطفػػاؿ و  صػػابةدراسػػة حػػوؿ مػػد  شػػيوع اإل اػػحتوأو    
                        اللليػػػػة صػػػػابةالػػػػوالد  فػػػػي مستشػػػػفى ابػػػػف سػػػػينا فػػػػي مدينػػػػة سػػػػرت فػػػػي ليبيػػػػا إ اف نسػػػػبة اإل
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ذلػػور إ  096عينػػة بػػراز )  350% وذلػػؾ مػػف لػػبلؿ فحػػص 56بالطفيليػػات المعويػػة لانػػت 
الت اآلوالػػػي وقػػػد سػػػ 2002و  2001بػػػيف عػػػامي  أاريػػػتإنػػػاث ( وذلػػػؾ فػػػي دراسػػػة  154
بشػػػرية طفيلػػي الليسػػػية االريميػػػة الو % إ 36بنسػػػبة بنسػػػبة المتحولػػػة الحالػػػة للنسػػيج :  اآلتيػػة

 متماثػػػػػػػػؿ  طفيلػػػػػػػػيو % إ 10.09بنسػػػػػػػػبة طفيلػػػػػػػػي ايارديػػػػػػػػا المبيليػػػػػػػػا و % إ 12.07بنسػػػػػػػػبة 
 %0.7 بنسػػبة  Balantidium coli% والهػػدبي القربػػي 3.14بنسػػبة  Isospra االبػػواغ

أتاػػػػا مػػػػف لػػػػبلؿ الدراسػػػػة بػػػػذف اإلصػػػػابة الطفيليػػػػة تػػػػزداد بػػػػيف األطفػػػػاؿ فػػػػي العوالػػػػؿ ذات 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي العوالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ المزدحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتويات التعليمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المتدنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ 

Kassem et al. , 2007) ) . 

المعويػػػة  تفػػػي دراسػػػة للتحػػػري عػػػف الطفيليػػػا (2008)واماعتػػػ   Abu-Madiاػػػا وأو    
 صػابةيػة اف نسػبة اإلبذقطر والذيف يروموف العمؿ في محػبلت بيػ  اال إلىللعماؿ الوافديف 

% 20موزعػػػة بواقػػػ   %33.9ة لانػػػت فػػػي هػػػذ  العينػػػاللليػػػة بالطفيليػػػات المعويػػػة المسػػػالة 
ثبلثػػة انػػواع مػػف الديػػداف وقػػد سػػالت فػػي هػػذ  الدراسػػة % للديػػداف المعويػػة 13.9و لآلوالػػي

ثبلثػة انػواع مػف  ما سػالتالديداف الشصية والصفر اللراطيني . لو وهي الدود  السوطية إ 
 بيليػػا .يػػا الموالايارد إ الليسػػية االريميػػة البشػػريةالمتحولػػة الحالػػة للنسػػيج وهػػي  االبتػػداليات 

تبػػيف مػػف لػػبلؿ الدراسػػة بػػذف نسػػح اإلصػػابة لانػػت ألثػػر شػػيوعًا بػػيف العمػػاؿ القػػادميف مػػف 
 البلداف اآلسيوية . 

الطفيليػػػات المعويػػػة بػػػيف  انتشػػػارمػػػد  دراسػػػة عػػػف  (2009)واماعتػػػ   Babiker أاػػػرت   
عامػػؿ مػػف  1500فحوصػػات لػػػ  إاػػرا تػػـ  إذـ فػػي السػػوداف . فػػي اللرطػػو عمػػاؿ المطػػاعـ 

الفحػػص العػػاـ السػػنوي  إاػػرا يرااعػػوف ملتبػػر الصػػحة العمػػومي فػػي السػػوداف ل ػػرض الػػذيف 
الترليػػز بػػااليثر و ) الفحػػص المباشػػر إ  طرالػػؽ لفحػػص البػػراز وقػػد تػػـ اسػػتلداـ ثػػبلث. لهػػـ 

ـ مصػػابيف % مػػنه29.3النتػػالج إف  أظهػػرتوقػػد فػػي تلػػؾ الدراسػػة ػويـ ( عػػالتػػو الفورمػػاليف إ و 
 موزعػػػػػػة لػػػػػػاالتي :  العينػػػػػػات المػػػػػػذلوذ  مػػػػػػنهـلمعويػػػػػػة فػػػػػػي ا والػػػػػػيبواحػػػػػػد او الثػػػػػػر مػػػػػػف اآل
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لمتحولػػة الحالػػة ل %4.3ايارديػػا المبيليػػا إ % لطفيلػػي ال9.7إ  يػػةالقولون للمتحولػػة 15.3%
  بنسػػبةزمػػة الق المتحرشػػفةمصػػابيف بالديػػداف المعويػة منهػػا : لػػانوا % مػػنهـ 2.7. واف للنسػيج

والػػػػدود  % 0.3طية البقريػػػػة بنسػػػػبة % والػػػػدود  الشػػػػري0.7بنسػػػػبة منشػػػػقة مانسػػػػوني% إ 1.6
% وقػد اوصػى البػاحثيف بػذارا  المزيػد مػف الفحوصػات علػى 2.0األسطوانية البرازية بنسبة 

عمػػػاؿ المطػػػاعـ ويػػػروف أف تقنيػػػة الفحػػػص المباشػػػر للبػػػراز تتمتػػػ  باللفػػػا   فػػػي لشػػػؼ هػػػذ  
 .الطفيليات 

لػػذيف هػػـ االطفػػاؿ ا دعنػػطفيلػػي البػػوبي اللفػػي  انتشػػار  وفػػي دراسػػة الػػر  لتحديػػد مػػد   
 500تػـ امػ   اؿ الاػفة ال ربيػة فػي فلسػطيفسػنوات فػي شػم باعمار اقؿ او تسػاوي لمػس

% 13.6بػػالطفيلي بل ػػت  إاماليػػة إصػػابةالدراسػػة نسػػبة تلػػؾ  أثنػػا وقػػد سػػالت . عينػػة بػػراز 
% 11بنسػبة لمتحولػة الحالػة للنسػيج اولاف مف بػيف الطفيليػات المسػالة فػي هػذ  الدراسػة : 

 .(  Da'as , 2010 )%4.4بنسبة  البلمبيليةلايارديا وطفيلي ا

الطفيليػػات المعويػػة بػػيف المراػػى الػػذيف يعػػانوف مػػف نقػػص المناعػػة  انتشػػاروحػػوؿ مػػد     
انػاث إ  52عينػة بػراز )  136تػـ امػ   إذ . دراسة في مدينة الرياض في السعودية أاريت

 اماليػػػةاإل صػػػابةسػػػبة اإلسػػػنة ولانػػػت ن 2-69 والػػػذيف تتػػػراوح اعمػػػارهـ بػػػيف ) ذلػػػور  84
 بػػػػػػوبي لل %8.1:  تيػػػػػػة% وقػػػػػػد سػػػػػػالت الطفيليػػػػػػات اآل36.8ليػػػػػػات المعويػػػػػػة بل ػػػػػػت يبالطف

للليسػػػػػػية % 5.2إ السايللوسػػػػػػبورا % 5.9إ يػػػػػػا المبيليػػػػػػا لطفيلػػػػػػي ايارد% 6.6إ    اللفػػػػػػي
% 0.7إ  يػػػةالقولون لمتحولػػػةل%3.7إ لمتحولػػػة الحالػػػة للنسػػػيج ل% 5.2إ االريميػػػة البشػػػرية 

وأشػارت الدراسػة إلػى % للدود  الشصية 0.7القزمة  لمتحرشفةل% 0.7راطيني إ صفر الللل
  عػػدـ واػػود فػػروؽ معنويػػة فػػي نسػػح األصػػابة بػػيف الػػذلور واألنػػاث وبػػيف الماػػامي  العمريػػة 

 (AL-Megrin , 2010 . ) 

الطفيليػػات  انتشػارفػػي دراسػة للتقصػػي عػف مػػد   (2011)واماعتػ   Zaglool  وأواػا  
الملرمػػة إف نسػػبة  مستشػػفى النػػور التلصصػػي فػػي ملػػةل لمراػػى المػػرااعيفالمعويػػة بػػيف ا
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عينػػػة بػػػراز  12054% . إذ تػػػـ امػػػ  6.2بالطفيليػػػات المعويػػػة لانػػػت  اماليػػػةاإل صػػػابةاإل
لػػبلؿ تلػػؾ الدراسػػة والتػػي شػػملت مػػواطنيف بيػػر سػػعودييف ومػػنهـ  2004-2009للفتػػر  بػػيف 

لمتحولػػػػة ل% 4.7:  تيػػػػةفيليػػػػات اآلبذعمػػػار دوف اللامسػػػػة وقػػػػد توزعػػػػت االصػػػػابات بػػػػيف الط
تبػيف مػف لػبلؿ % للػدود  الشصػية 0.2ايارديػا المبيليػا وال % لطفيلػي1.3إ الحالة للنسيج 

الدراسػة أوصػت لما الدراسة عدـ واود فروؽ معنوية في نسح اإلصابة بيف لبل الانسيف و 
 .بير السعودييف لصوصًا و إلى أارا  المزيد مف الفحوص على المواطنيف 

ليػػات المعويػػة بػػيف العمػػاؿ الوافػػديف والمقيمػػيف فػػي الدوحػػة يوللتحػػري عػػف االصػػابات بالطف   
 اماليػةاإل صػابةاإل عينػة بػراز وقػد بل ػت نسػبة 1538تـ فيها فحص ا  دراسة بقطر تـ اار 

لػاف مػف بينهػا وقد سالت ثمانية انواع مػف الديػداف الطفيليػة  % .21.5المعوية يليات بالطف
القزمػػػػة ودود  البقػػػػر الشػػػػريطية (  والمتحرشػػػػفةالصػػػػفر اللراطينػػػػي إ و إ  ) الديػػػػداف الشصػػػػية
  والمتحولػػػةإ ايارديػػػا المبيليػػػا إ المتحولػػػة الحالػػػة للنسػػػيج شػػػملت  األوالػػػيواربعػػػة انػػػواع مػػػف 

 نسػبة مسػػالة للديػداف الشصػػية بنسػػبةولانػت اعلػػى الليسػػية االريميػة البشػػرية . و إ  يػةالقولون
ا  المزيػد مػػف التحػري عػف الطفيليػػات المعويػة بػيف العمػػاؿ وأوصػت الدراسػة إلػػى أاػر  8.3%

 الوافػػػػػػػػػػػػػػػديف إلػػػػػػػػػػػػػػػى الدوحػػػػػػػػػػػػػػػة ل ػػػػػػػػػػػػػػػرض السػػػػػػػػػػػػػػػيطر  علػػػػػػػػػػػػػػػى أنتشػػػػػػػػػػػػػػػارها دالػػػػػػػػػػػػػػػؿ قطػػػػػػػػػػػػػػػر                    
(Abu-Madi et al., 2011) . 

فػي  وأنتشارها دراسة حوؿ مد  شيوع الطفليات المعوية (2011)واماعت   Arajوأار     
مػ  لػبلؿ هػذ  الدراسػة أحد مرالػز العنايػة الصػحية  بػراز مػا بػيف  عينػة 14771فػي لبنػاف ا 

 . 2007-2008 عينػػػة بػػػراز بػػػيف عػػػامي 8477 لمػػػا امعػػػت إ  1997-1998 مي عػػا
ولػاف مػف بػيف الطفيليػات  .% على التوالي14.1و14% بل ت  إامالية إصابةسالت نسبة 

الصػػفر دود  مبيليػػا و ايارديػػا الطفيلػػي إ المتحولػػة الحالػػة للنسػػيج المسػػالة فػػي هػػذ  الدراسػػة 
وأوصت الدراسة إلى أارا  المزيد مػف التػوعي والتثقيػؼ الصػحي ل ػرض صػيانة اللراطيني 

 .الصحة العامة التي تساعد على تقليؿ أنتشار الطفيليات المعوية في البلد
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    : العراق على مستوىالدراسات  3-4   

وقمػػؿ إالمعويػػة  الطفيليػػات رانتشػػا( دراسػػة وباليػػة لتحديػػد مػػد  2000) ااػػرت البيػػاتي    
امػػػ  ديػػػالى . تػػػـ اللػػػالص فػػػي محافظػػػة  مػػػدارس ابتداليػػػة فػػػي قاػػػا  الػػػرأس لتبلميػػػذ سػػػب 

اللليػػػة فػػػي هػػػذ  الدراسػػػة  صػػػابةلانػػػت نسػػػبة اإلو  لػػػبلؿ تلػػػؾ الدراسػػػة .عينػػػة بػػػراز  4017
ة والمتحولػة الحالػإ  يػةالقولون المتحولػة% شملت ستة انواع مػف الحيوانػات االبتداليػة )52.4

 Chilomastix  سمسبببتلأشػػػفوي السػػػياط و ليػػػود إ ل المتحولػػػة البشػػػلية المحبػػػةو إ للنسػػػيج 

mesnili   الايارديػػا المبيليػػا والمشػػعر  البشػػريةو إ Trichomonas hominis   ) فاػػبًل
(  والسػرمية الدوديػػةالصػفر اللراطينػي و القزمػة إ  المتحرشػػفةعػف ثبلثػة انػواع مػف الديػداف ) 

للطفيليػػات بػػيف تبلمػػذ  المػػدارس واف األطفػػاؿ الػػذيف إلػػى أنتشػػار واسػػ  الدراسػػة مػػف اسػػتنتج و 
 .لاف امهاتهـ ذوات مستويات تعليمية متدنية هـ ألثر عراة لئلصابة 

س فيليػػػػات المعويػػػػة بػػػػيف تبلميػػػػذ المػػػػدار الط انتشػػػػارونفػػػػذت دراسػػػػة وباليػػػػة لتحديػػػػد مػػػػد     
 تراوحػػػت اعمػػػارهـ بػػػيف تلميػػػذ  و تلميػػػذًا  1083االبتداليػػػة فػػػي مدينػػػة ب ػػػداد إ وقػػػد تػػػـ فحػػػص 

 القولػػوف إ لمتحولػػةل% 20تي : % موزعػػة لػػاآل61.9اللليػػة  صػػابةت اإلوبل ػػ .سػػنة  12-7
يبػػػا % إلم0.3إ  المتحػػػوؿ البشػػلية المحبػػػة لليػػػود %11.3إ للمتحولػػة الحالػػػة للنسػػػيج % 29

البشػرية إ ة االريميػلليسية % ل24% لطفيلي ايارديا المبيليا إ 18البزاقة الداللية القزمة إ 
% المتحرشػػػػفة 0.4و% لطفيلػػػػي الهػػػػدبي القربػػػػي القولػػػػوني إ 0.3لمشػػػػعر  البشػػػػرية  إ % ل1

 ( . 2000بي إ ي) الشعالقزمة 

الطفيليػػػػات المعويػػػػة بػػػػيف  انتشػػػػار( فػػػػي دراسػػػػة ميدانيػػػػة لمػػػػد   2000وبػػػػيف اللبيسػػػػي )    
لػػػػػوالد  مرياػػػػػًا مػػػػػف المػػػػػرااعيف لمستشػػػػػفييف فػػػػػي مدينػػػػػة الحلػػػػػة ) مستشػػػػػفى بابػػػػػؿ ل 4537

هػػػذ  % توزعػػػت 47.1لانػػػت  صػػػابةإف النسػػػبة اللليػػػة لئل ومستشػػػفى مراػػػاف التلصصػػػي (
%  8.3إ للمتحولػػػػػة الحالػػػػػة للنسػػػػػيج  %02إ  يػػػػػةالقولون لمتحولػػػػػةل% 0279بواقػػػػػ  النسػػػػػبة 

% 2.2نلي إ % لشػػػفوي السػػػياط المسػػػ0.9% للمشػػػعر  البشػػػرية إ 1.4للايارديػػػا المبيليػػػا إ 
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أوصػػػػت الدراسػػػػة بزيػػػػاد  التثقيػػػػؼ الصػػػػحي  رمية الدوديػػػػةلسػػػػل% 10.4القزمػػػػة ولمتحرشػػػػفة ل
 .وتحسيف األوااع األاتماعية واالقتصادية للمواطنيف ل رض تقليؿ نسح اإلصابة 

 2117الطفيليػات المعويػة وقمػؿ الػرأس لػػد   نتشػارإدراسػة وباليػة لمعرفػة مػد   أاريػتو    
. ولانػػت النسػػبة ابػػؿ يػػؿ فػػي محافظػػة بمػػدارس ابتداليػػة فػػي قاػػا  المحاو   مػػف تبلميػػذ سػػب

% وقػد ظهػرت لمسػة انػواع مػف الحيوانػات االبتداليػة فػي الدراسػة 61.7 لئلصابة اماليةاإل
ليػػػػود إ ل المتحولػػػػة البشػػػػلية المحبػػػػةإ المتحولػػػػة الحالػػػػة للنسػػػػيج إ  يػػػػةالقولون المتحولػػػػةوهػػػػي 

 رشػػػفةالمتحالايارديػػا المبيليػػػا وشػػػفوي السػػياط المسػػػنلي إ واربعػػػة انػػػواع مػػف الديػػػداف شػػػملت 
 ( . 2000) المعموري إ لصفر اللراطيني والدود  الشصية إ ا السرمية الدوديةالقزمة إ 

بطفيلػػػػي الليسػػػػية  صػػػػابة( دراسػػػػة ميدانيػػػػة للتحػػػػري عػػػػف اإل 2000وااػػػػرت المفراػػػػي )    
مستشػػفى و البشػػرية عنػػد ذوي العػػوز المنػػاعي الوافػػديف لمستشػػفى ب ػػداد التعليمػػي إ االريميػػة 

 مرلػػزي لبلطفػػاؿ ومستشػػفى االشػػعاع والطػػح الػػذري فػػي مدينػػة ب ػػداد . تػػـب ػػداد التعليمػػي ال
سػػػنة  13-70عينػػػة بػػػراز لمراػػػى تراوحػػػت اعمػػػارهـ بػػػيف  1564فحػػػص  فػػػي تلػػػؾ الدراسػػػة

الليسػػػية طفيلػػػي  انتشػػػارمػػػف العمػػػر وظهػػػر اف   ة عشػػػر فاػػػبًل عػػػف اطفػػػاؿ دوف سػػػف الثانيػػػ
% 45ف مراػى العػوز المنػاعي ار مػلاف بنسبة اعلػى لػد  اللبػار والصػ االريمية البشرية 

المتحولػة إ   يػةالقولون المتحولةمثؿ  ألر  على التوالي وسالت اصابات بطفيليات% 38و
واسػتنتج مػف الدراسػة القزمػة  والمتحرشػفةايارديػا المبيليػا إ المشػعر  البشػرية الحالة للنسػيج إ

مف بيػرهـ وذلػؾ بذف مراى العوز المناعي لانوا ألثر عراة لئلصابةبالطفيليات المعوية 
 .لاعؼ اهاز المناعة 

متباينػػة فػػي المسػػتو   منػػاطؽ ة فػػي أربػػ دراسػػة وباليػػ ارا  بػػ(  2000وقامػػت المػػؤذف )    
للتقصػػػػي عػػػػف االصػػػػابات بالطفيليػػػػات  فػػػػي مدينػػػػة ب ػػػػداد وذلػػػػؾ  االاتمػػػػاعي واالقتصػػػػادي

ض يػاعينػة بػراز مػف ر   922س وعينػة بػراز لتبلميػذ المػدار  1029وقد تـ فحػص . المعوية 
لػػػد  % 64.5% مقابػػؿ 57.8لػػد  تبلميػػذ المػػػدارس  صػػػابةلانػػػت نسػػبة اإلقػػد و . االطفػػاؿ 
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المتحولػػػػة الحالػػػػة تلػػػػؾ الدراسػػػػة :  أثنػػػػا اآلتيػػػػة فػػػػي الت الطفيليػػػػات وس ػػػػ. ريػػػػاض االطفػػػػاؿ 
ليػػػود إ شػػػفوي السػػػياط ل المتحولػػػة المحبػػػةإ الايارديػػػا المبيليػػػا إ  يػػػةالقولون المتحولػػػة إللنسػػػيج

والصػػػػفر اللراطينػػػػي  السػػػػرمية الدوديػػػػةالقزمػػػة إ المتحرشػػػػفة ر  البشػػػػرية إ المسػػػنلي إ المشػػػػع
استنتج مف الدراسة ازدياد نسح اإلصابة في المنػاطؽ الشػعبية وذلػؾ بسػبح الزحػاـ الشػديد .

 للعوالؿ وقلة الثقافة الصحية ولثر  االلتبلط .

فظػة ذي قػار إ المعويػة لػد  سػلاف مدينػة الشػطر  فػي محا الطفيليػاتوعند التحري عف     
فػػػي  األربعػػػةرالػػػز الصػػػحية الم إلػػػى المراػػػى المػػػرااعيفعينػػػة بػػػراز بػػػيف  3425 تػػػـ فحػػػص
 اماليػػةاإل صػػابةنسػػبة اإل سػػنة فػػذلثر . بل ػػت 51 إلػػىبػػيف شػػهر  أعمػػارهـتراوحػػت  المدينػػة 
% 27 إ لمتحولػػة الحالػة للنسػػيج ل% 14.2% توزعػػت بواقػ  80فػي تلػػؾ الدراسػة  المسػالة

% 6% لشػػػػػفوي السػػػػػياط المسػػػػػنلي إ 3إ  % للمشػػػػػعر  البشػػػػػرية 11يػػػػػا إ للايارديػػػػػا المبيل
 % للػدود  السػوطية3% للصػفر اللراطينػي و8إ  لسرمية الدوديػةل% 9القزمة إ لمتحرشفة ل

معػدالت اإلصػابة يعػز  لقلػة الػوعي الصػحي وقػرح منػاطؽ استنتج مف الدراسة بػذف أرتفػاع 
 ( . 2000) هويدي إ سلناهـ مف المستنقعات واألهوار 

المتحولػػػػة طفيلػػػػي  انتشػػػػاردراسػػػػة وباليػػػػة لتحديػػػػد مػػػػد   ارا  بػػػػFarag  (2000  )وقػػػػاـ    
 110 ألػػذتفػػي مرلػػز محافظػػة اربيػػؿ شػػماؿ العػػراؽ.  األطفػػاؿفػػي ريػػاض الحالػػة للنسػػيج 

 إاماليػة إصػابةوفحصت هذ  العينات وسالت نسػبة  األطفاؿفي رياض  طفاؿألعينة براز 
 ادًا.وبنسح واطلة  ألر طفيليات %فابًل عف تسايؿ 1.7 تبلالمتحولة الحالة للنسيج ب

 اإلسػػػهاؿالتػػػي تسػػػبح المتحولػػػة الحالػػػة للنسػػػيج ب صػػػابةدراسػػػة لمعرفػػػة نسػػػبة اإل أاريػػػتو    
نسػػبة ولانػػت . فػػي مدينػػة تلريػػت سػػنوات  فػػي أعمػػار اقػػؿ مػػف لمػػس  األطفػػاؿالػػدموي عنػػد 

وبنسػػػح  ألػػػر ات معويػػػة يليػػػلمػػػا سػػػالت فػػػي الدراسػػػة طف% إ 60بهػػػذا الطفيلػػػي اإلصػػػابة 
 ( . Salman ,  2002) ملتلفة 
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معويػػػة فػػػي الطفيليػػػات ال انتشػػػار( لتحديػػػد مػػػد   2002وفػػػي دراسػػػة أارتهػػػا الفهػػػداوي )    
إ  الفحػػص المباشػػر اسػػتلداـ. وقػػد تػػـ عينػػة بػػراز  2140تػػـ امػػ  منػػاطؽ محافظػػة االنبػػار 

مػف الطفيليػات المعويػة سالت انػواع ملتلفػة % و 38.8بل ت  إامالية إصابةنسبة وسالت 
إ الايارديػػػا  يػػػةالقولون المتحولػػػةإ المتحولػػػة الحالػػػة للنسػػػيج فػػػي هػػػذ  الدراسػػػة منهػػػا طفيلػػػي 

 القزمة . المتحرشفةو الصفر اللراطيني إ المبيليا إ 

البػوبي  بطفيلػي  صػابة( دراسة لتحديد مػد  اإل2004) Mahdi&Aliالباحثاف  واار    
مف فػػػي مدينػػػػة بػػػيف المصػػػػابيف باالسػػػهاؿ المػػػػز االلػػػػر  وبعػػػض الطفيليػػػػات المعويػػػة اللفػػػي 

البصػر  عينة بػراز مػف المراػى المػرااعيف لمستشػفى  205ا معت  البصر  انوح العراؽ .
% ولمػػا سػػالت انػػواع 075بل ػػت  البػػوبي الطفيلػػيبطفيلػػي  إاماليػػة إصػػابةسػػالت نسػػبة و 

إ ايارديػػا  لػػة للنسػػيج المتحولػػة الحاالدراسػػة ولػػاف مػػف بينهػػا  أثنػػا فػػي الػػر  مػػف الطفيليػػات 
 القزمة . المتحرشفةالمشعر  البشرية إ  المبيليا إ

فػي  المراى بيف االطفاؿالمتحولة الحالة للنسيج للتحري عف وبالية  أاريتوفي دراسة    
سػػنة مػػف  1-10عينػػة بػػراز مػػف أطفػػاؿ تراوحػػت اعمػػارهـ بػػيف  120تػػـ ألػػذ  مدينػػة ب ػػداد . 

 ومستشػػػػػػػفى اليرمػػػػػػػوؾ  مستشػػػػػػػفى الطفػػػػػػػؿ المرلػػػػػػػزي المػػػػػػػرااعيف لمستشػػػػػػػفييف فػػػػػػػي ب ػػػػػػػداد )
% مػػػف االطفػػػاؿ المفحوصػػػيف 13.3بػػػالطفيلي بل ػػػت  إصػػػابةسػػػالت نسػػػبة  إذالتعليمػػػي ( . 

سػػنة إ لمػػا سػاؿ فػػي الدراسػػة طفيلػػي  5-10 اعلػػى االصػػابات بػػيف االطفػاؿ بذعمػػارولانػت 
األطفػاؿ الػذيف وأشارت الدراسة إلى زياد  نسح اإلصابة بيف % 15ايارديا المبيليا وبنسبة 

مػػػف  أمهػػػاتهـيسػػػتلدموف ميػػػا  األنهػػػر لمصػػػدر للشػػػرح ولػػػذلؾ بػػػيف األطفػػػاؿ الػػػذيف لانػػػت 
 .(  AL-Kuraishi , 2004)مستويات  تعليمية متدنية 

( دراسة وبالية لتحديد مسػببات االسػهاؿ فػي قريػة الرشػيدية 2004لروف )آأارت سعيد و    
إلشػػلاص بذعمػػار تتػػرواح أعمػػارهـ بػػيف عينػػة بػػراز  754فػػي محافظػػة نينػػو  إ إذ تػػـ امػػ  

أثنػػػػا  الدراسػػػػة فػػػػي سػػػػنة مػػػػف المػػػػرااعيف للمرلػػػػز الصػػػػحي فػػػػي القريػػػػة وقػػػػد سػػػػالت  69-1
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المتحولػػػة الحالػػػة للنسػػػيج % إ 20.9بنسػػػبة  يػػػةالقولون المتحولػػػة:  تيػػػةالطفيليػػػات المعويػػػة اآل
يعػػود إلػػى  ح اإلصػػابة ربمػػاسػػواف أرتفػػاع ن % .14% والايارديػػا المبيليػػا بنسػػبة 20بنسػػبة 

 تلوث االبذية والميا  إذ يعتبر هذا المصدراف مهماف في انتقاؿ الطفيليات المعوية .

الطفيليػػػات المعويػػػة الممراػػػة  انتشػػػار( دراسػػػة لمعرفػػػة مػػد   2005وااػػرت التلريتػػػي )    
عينػػػة بػػػراز ألطفػػػاؿ تتػػػراوح  432الدراسػػػة فحػػػص االطفػػػاؿ فػػػي مدينػػػة تلريػػػت . تػػػـ فػػػي  بػػيف

 سػػػػنة إ وقػػػػد اسػػػػتلدمت طريقػػػػة الفحػػػػص المباشػػػػر وطريقػػػػة الترليػػػػز . 4-12اعمػػػػارهـ بػػػػيف 
% 84.49% و 70.37لليػة وبحسػح الطػريقتيف بل ػت إصابةسالت في هذ  الدراسة نسبة 

المتحولػػػة الحالػػػة : بػػػالطريقتيف وبنسػػػح ملتلفػػػة  تيػػػةآل. وسػػػالت الطفيليػػػات اعلػػػى التػػػوالي 
% إ 22.22% و 15.97ة بنسػػػػػػب والسػػػػػػرمية الدوديػػػػػػة% إ 25% و26.15بنسػػػػػػبة للنسػػػػػػيج 

% و 10.87القزمػػػػة بنسػػػػبة  والمتحرشػػػػفة% إ 15.97% و 15.4ايارديػػػػا المبيليػػػػا بنسػػػػبة و 
اسػتنتج مػف  % علػى التػوالي .5.32% و 2.31فر اللراطيني بنسػبة % ودود  الص10.97

 لبلؿ الدراسة أف طريقة الترليز لانت أفاؿ في اللشؼ عف الطفيليات لمعوية .

الديػػداف المعويػػة  انتشػػار( دراسػػة وباليػػة لتحديػػد مػػد   2005 (اماعتػػ  و  إبػػراهيـ وأاػػر    
عينػػػة بػػػراز مػػػف  1617بػػػيف تبلميػػػذ عػػػدد مػػػف المػػػدارس فػػػي مدينػػػة الموصػػػؿ . وقػػػد تػػػـ ألػػػذ 

الموصػػػؿ . وقػػػد اسػػػتعملت طريقػػػة الفحػػػص لمدينػػػة  األيمػػػفمدرسػػػة مػػػف الاانػػػح  24تبلميػػػذ 
بريتػػات اللارصػيف . وسػالت نسػػبة المباشػر وطريقػة التطويػؼ بػػالمحلوؿ الملحػي ومحلػوؿ ل

 القزمػػة إ للمتحرشػفة%  8.47: تيػةاآل األنػواع% موزعػة علػػى 14.1بل ػت  إاماليػة إصػابة
 للمتحرشػػػػفة المتاػػػػاللة% 0.43% للصػػػػفر اللراطينػػػػي و0789إ  للسػػػػرمية الدوديػػػػة% 3.4

diminuta  Hymenolepis . وأتاػػػا مػػػف الدراسػػػة ازديػػػاد نسػػػح اإلصػػػابة بػػػيف الػػػذلور
ويـ لانػػت أفاػػؿ مػػف طريقػػة الفحػػص المباشػػر فػػي عػػاألنػػاث ولػػذلؾ أف طريقػػة التألثػػر مػػف 

 اللشؼ عف الطفيليات المعوية . 
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الطفيليػػات المعويػػة بػػيف سػػلاف قريػػة دوالح التابعػػة  نتشػػارإدراسػػة لتحديػػد مػػد   أاريػػتو    
. وتػـ امػ   2003ول ايػة شػباط  2002يار عاـ آلمدينة الحلة في محافظة بابؿ للفتر  بيف 

 أثنػػػا فػػػي . سػػػالت تلفػػػة لعينػػػة بػػػراز مػػػف أشػػػلاص قػػػروييف ذوي أعمػػػار م 681وفحػػػص 
للمتحولػػة  % 10.1إ  يػػةالقولونلمتحولةل% 10.5الدراسػػة ماموعػػة مػػف الطفيليػػات شػػملت : 

   % لايارديػػػػػا المبيليػػػػػا إ7.2ليػػػػػود إ ل  للمتحولػػػػػة البشػػػػػلية المحبػػػػػة %8.9إ الحالػػػػػة للنسػػػػػيج 
القزمػػة إ  للمتحرشػػفة% 7.6البشػػرية إ االريميػة لليسػػية ا % 4.1% للمشػعر  البشػػرية إ 2.9

 ذببببب    بببب    الشصػػػػية دود لػػػػل 1.5و % للصػػػػفر اللراطينػػػػي 2.8إ  للسػػػػرمية الدوديػػػػة% 6

 س   سببق  يايبب ا فسبب   بببب ذق ذبب    أل ببت د  سببةي  يسببتت   ر   بب ه  ألف بب    م بب   

 . ( AL-Moussawi , 2006)   سلش ب   ةسك   ر  ألطف د هث د ر  ة وق سلب ذق 

الطفيليػػػات المعويػػػة  انتشػػػاردراسػػػة للتحػػػري عػػػف  ارا  بػػػ (2006)واماعتػػػ   Hadiوقػػػاـ    
فػي محافظػة  الراقػديف فػي مستشػفيات مدينػة الحلػةالمرافقة لبلسػهاؿ بػيف المراػى الوافػديف و 

عينػػة  865تػػـ الػػذ  إذ.  2004تشػػريف االوؿ  ول ايػػة 2003بابػػؿ للفتػػر  مػػف لػػانوف االوؿ 
ليػز وطريقػة طريقة الفحص المباشر وطريقة التر تـ الفحص بذستلداـ و  . راىبراز مف الم

 إصػػػػابةاسػػػتلداـ الشػػػػريط البلصػػػػؽ للتحػػػػري عػػػػف بيػػػوض الػػػػدود  الدبوسػػػػية . سػػػػالت نسػػػػبة 
المتحولػػة الحالػػة الدراسػػة :  أثنػػا فػػي % شػػملت الطفيليػػات المسػػالة 61.21بل ػػت  إاماليػػة
 % إ المشػػػػعر  البشػػػػرية18.49ليػػػػا بنسػػػػبة % إ ايادريػػػػا المبي27.54 بل ػػػػتبنسػػػػبة  للنسػػػػيج
% 11.5القزمػػػػة بنسػػػػبة  المتحرشػػػػفة% إ 33.1بنسػػػػبة  يػػػػةالقولونالمتحولة% إ 4.71بنسػػػػبة 

لػػػػوحظ مػػػػف لػػػػبلؿ الدراسػػػػة أرتفػػػػاع نسػػػػح اإلصػػػػابة بػػػػيف % 4.71والػػػػدود  السػػػػوطية بنسػػػػبة 
 .المراى في المناطؽ الريفية والمراى بير المتعلميف 

 عمػػػاؿ الطعػػػاـبػػػيف  المتحولػػػة الحالػػػة للنسػػػيجطفيلػػػي  انتشػػػاروفػػػي دراسػػػة تناولػػػت مػػػد     
سػػالت و اربيػػؿ فػػي شػػماؿ العػػراؽ إ المػػدارس االبتداليػػة فػػي المنػػاطؽ الريفيػػة لمدينػػة  ؿافػػوأط

 . ( Ahmed , 2006 )% 9.47للية بهذا الطفيلي بل ت  إصابةنسبة 
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بالطفيليػات  ابةصدراسة لتحديد اإل ارا  ب AL-Saeed & Issa (2006 ) قاـ الباحثاف   
عينػػة  1261شػػماؿ العػػراؽ . وقػػد فحصػػت فػػي المعويػػة بػػيف االطفػػاؿ فػػي محافظػػة دهػػوؾ  

% لانػػت  38.5بل ػػت إاماليػػة إصػػابةبػػراز مػػف أطفػػاؿ بذعمػػار ملتلفػػة وقػػد سػػالت نسػػبة 
سنة وأقؿ نسبة بيف االطفػاؿ باعمػار  10-12بيف االطفاؿ بذعمار  صابةاعلى نسبة مف لئل

الليسػية إ  القزمػة المتحرشػفةفيليػات المسػالة فػي تلػؾ الدراسػة :ف الطسنة ولاف مف بي 9-7
 وبنسح ملتلفة . والمتحولة البشلية المحبة لليود السرمية الدوديةالبشريةإ االريمية 

الطفيليػات المعويػة بػيف المراػى  انتشػارارا  دراسة عف مػد  إتـ  وفي محافظة االنبار   
 عينػة بػراز وقػد 896القالـ محافظة االنبار.تـ فحص  مستشفى القالـ في قاا إلىالوافديف 

أعلػػػػى المتحولػػػػة الحالػػػػة للنسػػػػيج سػػػػالت إذ .%4075قػػػػدرها إاماليػػػػة إصػػػػابةسػػػػالت نسػػػػبة 
 %6.5% وشػػػفوي السػػػياط المسػػػنلي بنسػػػبة9.5هػػػا الايارديػػػا المبيليػػػا بنسػػػبةتلت %26.4نسػػػبة

وف تلػػؾ المنػػاطؽ لػػل وأواػػحت الدراسػػة بػػذف ازديػػاد نسػػح اإلصػػابة بػػيف المراػػى ربمػػا يعػػود
                   فيهػػػا  اػػعؼ اللػػدمات الصػػحيةتيقػػؿ بهػػا الػػوعي الصػػحي و  والتػػي ربمػػاهػػي منػػاطؽ ريفيػػة 

 .(  2007) الفهداوي إ 

يػة ذ ( دراسة وبالية لتحديد عبلقة الطفيليات المعوية بسػو  الت 2007)   Hama وأار    
لػذ عينػات تـ أ إذ.  باألدويةالطفيليات  وعبلج هذ  أربيؿبيف أطفاؿ المدارس االبتدالية في 

الدراسػػػة نسػػػبة  أثنػػػا  فػػػي سػػػنة إ وقػػػد سػػػالت 6-12 بػػػراز مػػػف اطفػػػاؿ بذعمػػػار تراوحػػػت بػػػيف
ازديػاد نسػح اإلصػابة بػيف  % وسػالت الدراسػة23.3بل ػت  الطفيليات المعويةللية ب إصابة

 األطفاؿ الذيف يعانوف مف سو  الت ذية .

دراسػة امػ  فيهػا  أاريػتيهػا فسػهاؿ وبعػض العوامػؿ المػؤثر  وعف الطفيليات المسػببة لبل   
محافظػة نينػو  وعلػى مػد  الوافديف لمستشفى ابف االثيػر فػي  عينة براز مف االطفاؿ  600

 .لفحػػص همػػا طريقػػة الفحػػص المباشػػر وطريقػػة الترليػػزلاسػػتلدمت طػػريقتيف .  عشػػر  أشػػهر
ولػػػاف مػػػف بػػػيف الطفيليػػػات % 14.1المسػػػالة فػػػي تلػػػؾ الدراسػػػة  صػػػابةوقػػػد بل ػػػت نسػػػبة اإل
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% إ 40.26% إ ايارديػا المبيليػػا بنسػػبة 36.10بنسػػبة المتحولػػة الحالػة للنسػػيج المسػالة : 
وقػد اواػحت الدراسػة إلػى أف  %3.89 السػرمية الدوديػة %19.7القزمة بنسبة  والمتحرشفة

نسػػح اإلصػػابة لانػػت فػػي الػػذلور أعلػػى مػػف اإلنػػاث وفػػي المنػػاطؽ الريفيػػة وربمػػا تلػػوف هػػذ  
الزيػػاد  فػػي نسػػح اإلصػػابة يراػػ  إلػػى تلػػوث األبذيػػة والميػػا  وأشػػار  الدراسػػة إلػػى اف طريقػػة 

البلصػػػؽ لانػػػت هػػػي األنسػػػح لتحديػػػد اإلصػػػابة بالسػػػرمية الدوديػػػة وطريقػػػة الترليػػػز الشػػػريط 
 .  (2008حي واماعت  إ ) فتو لديداف الطفيلية ل  األنسح لانت

 إذفػي مدينػة ب ػداد إ  المراػىالمعوية بػيف الطفيليات  انتشارفي دراسة لتحديد مد  و      
 1999تـ ام  النماذج مف المراى المرااعيف لمستشفى اللرامػة لػبلؿ الفتػر  مػف حزيػراف 

إ وقػػػػد اسػػػػتلدمت طريقػػػػة المسػػػػحة المباشػػػػر  فػػػػي الفحػػػػص.  2000ول ايػػػػة تشػػػػريف الثػػػػاني 
:  تيػػةآلا األنػػواع% إ وشػػملت الدراسػػة تسػػايؿ 21.01بل ػػت  إاماليػػة إصػػابةسػػالت نسػػبة و 

المتحرشػػػفة % إ 4.9% إ ايارديػػػا المبيليػػػا بنسػػػبة 12.14بنسػػػبة المتحولػػػة الحالػػػة للنسػػػيج 
% والصػػػػػفر اللراطينػػػػػي بنسػػػػػبة 0752بنسػػػػػبة  السػػػػػرمية الدوديػػػػػة% إ 1.17القزمػػػػػة بنسػػػػػبة 

1.40%. ( AL-Taie , 2009 ) 

اح الزالػد  دراسة لتحديد الطفيليات المترافقة مػ  التهػب( 2009مهدي واماعتها ) وقامت    
سػػػنة مػػػف  10-50زالػػػد  دوديػػػة مػػػف مراػػػى بذعمػػػار تتػػػرواح بػػػيف  665الدوديػػػة . تػػػـ امػػػ  
 2000اراحيػػػة رليسػػػة فػػػي محافظػػػة بابػػػؿ للفتػػػر  مػػػف تشػػػريف االوؿ ات المػػػرااعيف لمستشػػػفي
 بالطفيليػػػات المعويػػػة بل ػػػت إاماليػػػة إصػػػابةالت نسػػػبة س ػػػ إذ.  2001ول ايػػػة لػػػانوف االوؿ 

% إ 62.2بنسػػػػبة  السػػػػرمية الدوديػػػػةالدراسػػػػة :  أثنػػػػا فػػػػي  تيػػػػةآلا األنػػػػواع% وسػػػػالت 9.6
 % .10.9بنسبة والمتحولة الحالة للنسيج % 26.5الصفر اللراطيني بنسبة 

الطفيليػات المعويػة  نتشػارإ( دراسػة وباليػة لتحديػد مػد  2010)  AL-Nafoly وأاػرت   
فػػػػر فػػػػي مدينػػػػة االبتداليػػػػة فػػػػي قاػػػػالي سػػػػناار وتلعتحػػػػت أظػػػػافر تبلميػػػػذ بعػػػػض المػػػػدارس 

 882. امعػػت  2009ول ايػػة نيسػػاف  2008الموصػػؿ فػػي محافظػػة نينػػو  للفتػػر  مػػف ايلػػوؿ 
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عينػػػة مػػػف تحػػػت أظػػػافر تبلميػػػذ بعػػػض المػػػدارس االبتداليػػػة وتػػػـ الفحػػػص بطريقػػػة التطويػػػؼ 
 المتحولػة : تيػةاآل والػياألبذليػاس  صػابةبمحلوؿ لبريتات اللارصيف وقد اظهرت الدراسة اإل

ببيػػوض الديػػداف  صػػابةلمػػا ظهػػرت اإلوالمتحولػػة الحالػػة للنسػػيج رديػػا المبيليػػا إ ايا يػػةالقولون
 أثبتػػػػت الدراسػػػػة فعاليػػػػةالقزمػػػػة . والمتحرشػػػػفةإ الػػػػدود  السػػػػوطية  السػػػػرمية الدوديػػػػة:  تيػػػػةاآل

بػػذف الفلػػة ولػػذلؾ بمحلػػوؿ لبريتػػات اللارصػػيف واظهػػرت الدراسػػة  الفحػػص بطريقػػة التطويػػؼ
 لئلصابة .سنة لانت ألثر عراة 02العمرية 

والبلتريػة للمراػى المػرااعيف لمرلػز  إوالفطريػةإالطفيلية  اإلسهاؿمسببات وتمت دراسة    
 الزهػػػػػػػػػػرا  الصػػػػػػػػػػحي فػػػػػػػػػػي قاػػػػػػػػػػا  سػػػػػػػػػػوؽ الشػػػػػػػػػػيوخ فػػػػػػػػػػي محافظػػػػػػػػػػة ذي قػػػػػػػػػػار إ انػػػػػػػػػػوح 

ي لػػبلؿ اعيف لمرلػػز الزهػػرا  الصػػحعينػػة بػػراز مػػف المراػػى المػػرا 264امعػػت . العػػراؽ 
الفحػص طريقػة واسػتلدمت فػي   2009يػة تشػريف الثػاني الفتر  مف لػانوف الثػاني ول ايػة نها
لليػػػة بالطفيليػػػات المعويػػػة بل ػػػت  إصػػػابة. سػػػالت نسػػػبة الفحػػػص المباشػػػر وطريقػػػة الترليػػػز

% إ 42.8بنسػػػػبة المتحولػػػػة الحالػػػػة للنسػػػػيج المسػػػػالة :  األنػػػػواع% ولػػػػاف مػػػػف بػػػػيف 68.9
ينػػػػت الدراسػػػػة بػػػػذف وب% 9.5القزمػػػػة بنسػػػػبة  % والمتحرشػػػػفة16.6الايارديػػػػا المبيليػػػػا بنسػػػػبة 

             باللشػػػػػػػؼ عػػػػػػػف مسػػػػػػػببات األسػػػػػػػهاؿ الطفيليػػػػػػػةطريقػػػػػػػة الفحػػػػػػػص المباشػػػػػػػر هػػػػػػػي األفاػػػػػػػؿ 
 .(  2011) محمد واماعتها إ 

والايارديػا المبيليػا علػى للمتحولػة الحالػة للنسػيج يد التػذثير المرافػؽ دراسة لتحد تـ أارا و    
راز عينػػة بػػ 2177تػػـ امػػ   إذ تشػػفى ابػػف البلػػدي فػػي مدينػػة ب ػػدادمراػػى االسػػهاؿ فػػي مس

للمتحولػػػة % 17.3بل ػػػت  إصػػػابةوقػػػد سػػػالت نسػػػبة  وفحصػػػت بطريقػػػة الفحػػػص المباشػػػر .
وبينػػت الدراسػػة بػػذف أعلػػى نسػػح اإلصػػابة لانػػت % للايارديػػا المبيليػػا 1.1و الحالػػة للنسػػيج 

بػػػػػػػػػيف المراػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػي األشػػػػػػػػػهر الحػػػػػػػػػار  واف الػػػػػػػػػذلور لػػػػػػػػػانوا ألثػػػػػػػػػر عراػػػػػػػػػة لئلصػػػػػػػػػابة                  
( Jasim & AL-Mugdadi , 2011 ) . 
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( دراسػة لمعرفػة االصػابات بالطفيليػات المعويػة فػي القػر   2012)  Jarallah  وااػرت   
 .2011ول ايػػة تشػػريف االوؿ   2011الريفيػػة فػػي منطقػػة اهػػوار البصػػر  للفتػػر  مػػف حزيػػراف 

قػد سػالت و . مػبل وقريػة حريػر  يملتلفتػيف همػا قريػة أبػ عينة براز مف قػريتيف 294امعت 
% 50.32بنسػبة  السػرمية الدوديػةالدراسػة :  أثنػا  فػي للػبل القػريتيف ةتيػالطفيليػة اآل األنػواع

 البلمبيليػػة% إ ايادريػػا 30.93و %  23.87بنسػػبة المتحولػػة الحالػػة للنسػػيج % إ 44.6 و
% والمتحرشػػػػػفة 3.59و  2.58% إ الصػػػػػفر اللراطينػػػػػي بنسػػػػػبة 18.7% و45.16بنسػػػػػبة 

اسػػة أف سػػبح أرتفػػاع نسػػح وقػػد بينػػت الدر % علػػى التػػوالي .6.46% و 3.87القزمػػة بنسػػبة 
بسبح تلوث مصادر ميا  الشرح وقلة الثقافة الصحية واػعؼ اللػدمات فػي  االصابة لاف

 تلؾ المناطؽ .

د  مية ألستعماؿ ماد  اللػازوليف لمػاييدراسة تق ارا  ب( 2012) اعفر ومصطفىوقامت    
محافظػػة البصػػر  . عػػف الطفيليػػات المعويػػة فػػي  يػػز لللشػػؼرلبديلػػة عػػف االيثػػر فػػي تقنيػػة الت

مػف بعػض المرالػز الصػحية فػي منطقػة لرمػة  ألشػلاصعينة بػراز  90امعت في الدراسة 
% وقػػد 41بالطفيليػػات المعويػػة بل ػػت  إاماليػػة إصػػابةعلػي فػػي البصػػر  إ وقػػد سػػالت نسػػبة 

 يادريػا المبيليػا والمتحرشػفةإ االمتحولة الحالة للنسػيج :  تيةاآل األنواعالدراسة  أثنا سالت 
وقػػد اثبتػػت الدراسػػة بػػاف مػػاد  اللػػازوليف التػػي اسػػتلدمت بديلػػة عػػف ملتلفػػة .القزمػػة وبنسػػح 
 ة في اللشؼ عف الطفيليات المعوية.الترليز لانت فعال االيثر في تقنية

( لتحديػػد مػػد   2012)  Hamad & Ramzy دراسػػة وباليػػة مػػف قبػػؿ أاريػػتوقػػد    
عينػة بػراز مػف أطفػاؿ  200تػـ امػ   إذ فػي اربيػؿ إالمتحولػة الحالػة للنسػيج طفيلػي  انتشار

سػػنوات مػػف المػػرااعيف لمستشػػفى ايػػدباترؾ فػػي أربيػػؿ للفتػػر  مػػػف  1-7تتػػراوح أعمػػارهـ بػػيف 
بهػػذا الطفيلػػي  إاماليػػة إصػػابةوقػػد سػػالت نسػػبة  2011 أذارول ايػػة  2010تشػػريف الثػػاني 

فػػػػػي المنػػػػػاطؽ  %25.49و  اطؽ الريفيػػػػػة% فػػػػػي المنػػػػػ34.69 % توزعػػػػػت بواقػػػػػ 30بل ػػػػػت 
 . الحارية
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    Materials and Mehtodsاملواد وطرائق العمل . 4
 Materials . المواد3.1

 -ة :تيتم استخدام المواد اآل
 الدولة الشركة أسم المادة

 Olympus Japan مجهر ضوئي
 Bechman England جهاز النبذ المركزي

 Leitz Germany شرائح زجاجية
 Hirshman Germany غطاء شريحة زجاجية

 
 محاليل المستخدمة .ال3.1
 -تم استخدام المحاليل اآلتية :  
   Normal Saline Solutionالمحمول الفسمجي  - أ

فرر    Naclغررهام مررن مبرري  باهيررد ال رراديام  0.9حضرره اررلا المحبررال   لا ررة     
 (Sood,1985مبيبته من الماء المقطه )100

    lugol`s Iodine Solutionمحمول اليود المائي   -ب   

غهامررررات مررررن ياديررررد  10غررررهام مررررن  برررراهات اليرررراد ا 5حضرررريه محبررررال اليرررراد مررررن تررررم ت    
تم إلا ة ياديرد ال اتاسريام الاً  مرم  ميرة ةبيبرة مرن  مل من الماء المقطه . 100ال اتاسيام ا

 المرراء المقطرره مررم تررم إضررافة اليرراد ل مررم ًه  الخبرريط تيرردًا الررم ان لا ررت الم ا ررات تمامررًا مررم 
 ف  ة ي ة  Stock solutionل احفظ ال اتج ) محبال الخزن (  الضيف  قية الماء المقطه
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( . الغرررهح تحضررريه محبرررال  2000دا  رررة  ةيررردة ةرررن ال رررةة ال رررما ) الحرررديم  اةرررااد ل 
مرن محبرال الخرزن ل خفرف محبرال الخرزن  مقرداه ترزء م ر  الرم  Work solutionالةمرل 

دة اسرر اةين الررم م مررة خمسررة التررزاء مررن المرراء المقطرره ل لي قررم محبررال الةمررل  ررالحًا لمرر
السرررا يم فقرررط ل المرررا محبرررال الخرررزن فا ررر  يتبرررف فررر  حالرررة اختفررراء ال بررراهات مرررن ةررراع حاايرررة 

 ( . Zeibig , 1997   (المحبال اا ة د تةهض  الم ضاء ال ما الم ا ه 

 Zink Sulfate Solutionجــ ـــ محمول كبريتات الزنك 

مبيبترره  100  هيتررات الز ررك فرر   م مررنغررها 33ك   لا ررة حضرره محبررال   هيتررات الز رر       
 ( Sliverton , 1985 &Bakerمن الماء المقطه )

 طرائق العمل 1.1

 :مجاميع الدراسة  3.1.1

تم التهاء مسي لبتحهي ةن  اةية اا ت راه الطفيبيرات المةايرة ا سر الا خر ل الفترهة مرن      
مرررن الطفرررال  ةي رررة  ررهاز افح رررالا 4557ل ال ترررم تمرررم  31/7/2012الغايررة  1/1/2012

سر ة مرن المهضرم الهاةردين اا المرهاتةين لمست رفم  14  ةماه تهااحت  ين يام ااحرد الرم 
ال ترررال التةبيمررر  فررر  مه رررز  ةقا رررة اسررر ةة ة ررره مه رررزا  رررحيا فررر  ةمرررام مدي رررة  ةقا رررة 

 ا ةح األةضية المحيطة  الا اا   األت  :

 المه ز ال ح  ف  التحهيه . .1

 المه ز ال ح  األال ف   الهز. .2

   الما   ف   الهز.ه ز ال ح  مال .3

 المه ز ال ح  ف  ح  الم طفم . .4
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 المه ز ال ح  ف   فتة. .5

 المه ز ال ح  ف  السهاي. .6

 المه ز ال ح  ف  الت ية. .7

 مه ز اليهماك ال ح  ف  ال اطان . .8

   مه ز الهازي ال ح  ف  ال اطان. .9

   المه ز ال ح  ف    ةان. .10

 المه ز ال ح  ف  الالايده.  .11

 لسادة.المه ز ال ح  ف  ا .12

 المه ز ال ح  ف  خان     سةد. .13

 المه ز ال ح  ف  ح  الهسال. .14

 المه ز ال ح  ف  ا الب. .15

 المه ز ال ح  ف  سةدية ال ط. .16

 المه ز ال ح  ف  تديدة ال ط. .17

خا ة   Questionnireمةهفة المةبامات المتةبقة  األفهاد تم ت ظيم استماهة است يان ال   
   ل فهد تضم ت المةبامات األتية:

)تاهيخ الفحص ل الت ا ل الةمه ل المستاى التةبيم  لبفحا ين ل المستاى التةبيمر  لر م 
 ل م اده مياه ال هب ل ط يةة م طقة الس ن ل ة اان الس ن ل الت خيص (.
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 طرق الفحص : 3.1.1

 تم إتهاء الفحاص األتية ةبم ةي ات ال هاز:

   Macroscopic Examination الفحص العياني 3.3.1.1
ة رررل الفحرررص المتالرررهي ل اةرررد  رررمل ارررلا الفحرررص  Grosslyترررم فحرررص ال رررهاز ةيا يرررًا    

 Colourالا ر   Consistencyل ةاامر   Formل   ب   Quantityم حظة  مية ال هاز 

 (Turgeon & Fritsche , 2001 )  . مرررا ترررم م حظرررة تررراافه الررردم Blood  اا
 الخضررهية فرر  ال ررهاز المفحرراص الررلي ي رريه الررم احتمررال اترراد األطررااه  Mucusالمخرراط

Trophozoites  لبمتحالرررة الحالررررة لب سرررريج فضررررً  ةررررن التحررررهي ةيا يررررًا ةررررن ترررراافه  ةررررح
الا  ةرررررح ةطرررررم الديررررردان  ايرررررة ممرررررل ال رررررفه الخهاطي ررررر  الا السرررررهمية الداديرررررةالديررررردان المة

 ( .  Calderaro et al.  , 2006  هاز  )الال هيطية الت  ةد تخه  مم 

 Microscopic  Examination الفحص المجهري   3.3.1.1  

 فح ت ال مال  متالهيًا   ستخدام الطهائق اآلتية:      
     Direct Mount Method أ. طريقة المسحة المباشرة    
%Normal Saline (0.9 ) الفسرربت تررم فرر  اررله الطهيقررة اضررم ةطررهة مررن المحبررال    

 lugol'sال رررهيحة الزتاتيرررة اةطرررهة اخرررهى مرررن محبرررال اليررراد المرررائ  ةبرررم احرررد ترررا    

iodine  ةبرررم التا رررب ا خررره لب رررهيحة الزتاتيرررة  فسرررالا . الخرررلت  ميرررة  رررغيهة مرررن ةي رررة
 Wood   ال رهاز  قررده هالا ةراد مقرراب امرن المررا ن ةرردة مرن الةي ررة  اسراطة ةرراد خ ر  

Stick   االخرلت  ميرة اخرهى مرن ةي رة . ممَّ مزتت   اهة تيدة مم ةطهة المحبال الفسربت
 ال رررررررررررهاز لاتالرررررررررررا ا الطهيقرررررررررررة  فسرررررررررررالا امزترررررررررررت مرررررررررررم محبرررررررررررال اليررررررررررراد المرررررررررررائ . اضرررررررررررم 

  سررتخدام  ال مرال ةبررم  بترا الةي ترين . فح ررت  Cover slideغطراء ال رهيحة الزتاتيررة 
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لتحديررررررررررد ا طررررررررررااه الخضررررررررررهية  X40المتالرررررررررره الضررررررررررائ    سررررررررررتخدام الةدسررررررررررة ال رررررررررريئية 
Trophozoites  اا  يااCysts ألاال  لProtozoa  ا ياح الديدانOva . 

  Floatation  Method ب . طريقة التطويف
تةتمررد اررله الطهيقررة ةبررم الفررهق فرر  ال مافررة ال اةيررة لرر ةح المحاليررل ا يرراح الديرردان      

ايهةاتالا اال ياا ا  تدائيات . يتم تطايف ال ياح اا  ياا ةبم سرطي ارله المحاليرل فر  
تيًا الررم القةرره ل تةررد طهيقررة التطايررف الفضررل مررن طهيقررة التهسرريب حررين يتهسررب ال ررهاز ترردهي

لغرررهح ته يرررز ا  يررراا اال يررراح ةررردا ال يررراح لات الغطررراء ا يررراح الم  رررقات ا يررراح 
 ( .   2000ا س اها غيه المخ  ة ) الحديم  اةااد ل 

 تية : الخطوات اآل اتبعتولغرض الفحص 
 .  مقطه من ماء 3سم 10. خبط غهام ااحد من ال هاز مم  1
الخبرررريط  دسررررتخدام ال ررررار مررررم يف ررررل الهاسررررب  دسررررتخدام تالرررراز ال  ررررل   .  ررررف 2

 داهة / دةيقة . 3000لمدة دةيقتين ةبم سهةة   Centerifugeالمه زي 
 مل من محبال   هيتات الز ك الم الهاسب . 3.5 اضيف.  3
ز . تررم اضررم غطرراء ال ررهيحة الزتاتيررة فرراق فااررة ا   ا ررة الترر  تاضررم فرر  تالررا 4

  فسالا اة ه . ال  ل المه زي  السهةة
ةبرررم  رررهيحة  ظيفرررة مرررم ةطرررهة مرررن محبرررال اليررراد  ام رررت. هفرررم الغطررراء الزترررات  5

 ( .   Babiker et al.  , 2009) لفح   متالهيًا 
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 Statistical Analyses:   التحميل االحصائي 1.1.1

ئيا افرررررق ال ه رررررامج ( فررررر  تحبيرررررل ال ترررررائج اح رررررا X2ترررررم اسرررررتخدام طهيقرررررة مه رررررم  ررررراي )     
( اةاه رت الفهاةرات المة ايرة  رين  V. 20ا  رداه الة رهين )  Spssا ح ائ  الترااز 

       0.05متررررررراميم الدهاسرررررررة  اختيررررررراه اةرررررررل فرررررررهق مة ررررررراي ة رررررررد مسرررررررتاى احتماليرررررررة مة ايرررررررة 
 .(1985)الهااي , 
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 Results     النتائج    -4

    : الكمية لمطفيميات المعوية اإلصابة 4-1

اعححلال الابحح ويي وايححا الابحح ويي والويحح  الا ويحح  ( 1( والشحح )  1الجححلو)   يوضحح      
ويحححو  إبححح و   تيححح  وو  2061وتحححد عحححلل الابححح ويي ال تححح  إذ .  لالبححح و  و لياتيححح و الا ويححح 

   .%45.23وتغو 

 :  بعض الطفيليات المعوية في عينة الدراسةانتشار  :(1جدول )    

 

عدد 

ن
صي

حو
المف

 

 ونالمصاب غير المصابين

النسبة المئوية  العدد

)%( 

النسبة المئوية  العدد

)%( 

 

4557 

 

6496 

 

54.77 

 

 

6661 

 

45.64 

 

 85.96مربع كاي المحسوبة=  

  8>.7مربع كاي الجدولية =  

 5درجة الحرية = 

 4.49=  مستوى اإلحتمالية

  : الطفيميات والديدان السائدة4-6

شحححاتو  والليحححلاي احححي اليايتيححح و الا ويححح تحححي هححح  دحححذ  اللاايححح  تيحححجي) ااو ححح  اوحححوا        
القزا   والاتحاشا  ،والاش اة الوشاي  ،، واليوي  الجي لاي  الاويتي  الاتحول  الح ل  لتوييج

.  وويحوا   يح و الا ويح  الايحجت و ليايت ييب وا( علل ال 5( لش )    2  ويوض  الجلو)،
% ويواحححح  يححححجتو 70.79أعتححححب ويححححو  إبحححح و  وتغححححو  الاتحولحححح  الح لحححح  لتويححححيج يححححجتو إذ

( ظاحا إي  X2% ووأجااء التحتيح) االحبح      1.55القزا  ألوب ويو  ووتغو  الاتحاشا 

 غير مصابين 

 غير مصابين  مصابين    
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قياح   ويي اووا  اليايتي و الايجت . وقل   وو 0.05عول ايتوى لالل   ا ووي ً   ً دو ك هاوق
   ( .7.81 اق او  وقيا  ااوع   ي الجلولي    12.62ااوع   ي الاحيوو  

  :  ها بين المصابين بعض الطفيليات وأنواع انتشار :(6جدول )      

 

 أنواع الطفيليات

 ونالمصاب

 النسبة المئوية )%( العدد

E.histolytica 1459 76.79 

G.lamblia 566 64.55 

Trichomonas hominis 64 4.11 

Hymenolepis nana 46 1.55 

 166 6661 المجموع

 6:.56=  مربع كاي المحسوبة    

  5>.;مربع كاي الجدولية =        

 7درجة الحرية =        

 4.49مستوى اإلحتمالية =        
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    تأثير الجنس :  8-7

وحيي الحذ وا واالوحح    وويححوا  و الا ويح ( الحب اعححلال االبح و  و ليايتيح  3ويشحيا الجحلو)   
% ( 57.84اق اوححح  وغيحححا الابححح ويي    %42.16  وحححو ويحححو  االبححح و  ال تيححح  لتحححذ وا  إذ

% ( 50.87اق اوححح  وغيحححا الابححح و و  % 49.13و  وحححيي االوححح   ويواححح    وحححو ويحححو  االبححح 
 لححح ذاو لال ا وويححح ً   ً يي إي دوححح ك هاوقححح( توحححX2 واحححي  حححال) اجحححااء التحتيححح) االحبححح     

  وحو  إذ، ويي ويو  االب و  الايحجت  وحيي الجويحيي  0.05إحب  ي  عول ايتوى إحتا لي  
 (3.84اق او  وقيا  ااوع   ي الجلولي      21.98قيا  ااوع   ي الاحيوو  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Trichomonas 

hominis 
Hymenolepis 

nana 

E.histolytica 

سبة المئوية 
الن

%
 

 

 ( : نسب اإلصابات بالطفيليات المعوية المسجلة عند المصابين  1الشكل )       

G.lamblia 
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 : الطفيليات المعوية حسب الجنس بين عينة الدراسة انتشار: (4جدول)

 

 الجنس
 عدد المفحوصين

 ونمصابال غير المصابين

 العدد
النسبة المئوية 

)%( 
 العدد

النسبة المئوية 

)%( 

 46.16 1676 57.84 1476 6556 الذكور

 49.14 985 56.87 1666 6665 اإلناث

 

 >=.65مربع كاي المحسوبة= 

  >.7مربع كاي الجدولية =  

 5درجة الحرية = 

   0.05=  حتماليةمستوى اإل

 تأثير العمر : 4-4

  اللاايحححح  الح ليحححح  احتيحححح   الويحححح  الا ويحححح  لالبحححح و  و ليايتيحححح و الا ويحححح  وقححححل تححححي هحححح    
( إي اعتحب ويحو  إبح و    وحو هح  6( والشح )   4ال ااي  الا تتا  . إذ تويي اي الجلو)  

يححو  ووويحححو   9-11 تتتاحح  الا حح  ال اايحح 60.75 ( يححو  إذ وتغححو  12-14الا حح  ال اايحح    
% 50.79يحو  ووويح  وتغحو  6-8و  3-5ال اايتح ي تتتا  الا تح ي  %55.02إب و  وتغو 

ثحال   هيا    وو اويأ ويو  اب و  ه  الا ح  ال اايح  اقح) احي عتب التوال  ،  %49.30و 
( ظاحححا إي دوححح ك X2وعوحححل إجحححااء التحتيححح) االحبححح     % . 39.21يحححوواو ووويحححو  وتغحححو 

  وحو قياح  ااوحع  ح ي  وحيي الا ح و ال اايح  . إذ 0.05وعول ايحتوى احتا ليح   ا ووي ً   ً هاوق
 (   9.49اق او  وقيا    ي الجلولي     102.6الاحيوو  

 

 

 

 الجنس

 الجنس
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  : انتشار الطفيليات المعوية حسب الفئات العمرية بين عينة الدراسة :(4جدول )

 

 الفئة العمرية

عدد 

ن
صي

حو
المف

 ونالمصاب غير المصابين 

النسبة  العدد

 المئوية )%(

النسبة المئوية  العدد

)%( 

 49.61 1618 66.79 1578 6596 الث سنواتث ˂

4-5 945 465 49.61 486 56.79 

6-8 459 186 56.76 177 49.46 

9-11 669 164 44.98 166 55.66 

16-14 468 168 49.65 666 66.75 

 

 :.546مربع كاي المحسوبة= 

  =8.=مربع كاي الجدولية =  

 8درجة الحرية = 

 4.49= حتمالية مستوى اإل

 

 

  حسب الفئة العمرية  بالطفيليات المعوية  ة( : نسب اإلصاب 6الشكل )       

سبة المئوية 
الن

%
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 تأثير أشهر الدراسة : .54

 ويتوضححح  ذلحححك هححح   حححال) أشحححاا اللاايححح   وويحححوا  اعحححلال االبححح و  ويوحححو الوتححح  ج توححح يي    
حيح   وويحوا  اعلال االب و  و ليايتيح و الا ويح ي يوضح ي يالتذ( 7 ( والش )5جلو)  ال

% ودحححذ  الويحححو  54.44دحححذ  االشحححاا . إذ يحححجتو أعتحححب ويحححو  إبححح و  هححح  شحححاا حزيحححااي 
ُيحجتو هح  شحاا وييح ي أقح) ويحو    اح ، % 52.76الويو  الايجت  ه  شحاا تاحوز تق ا  

% 32.85 آيح اهح  شحاا  والت  تق ا  ويو  االب و  الايجت  % ،  32.69إب و  وتغو 
% عتححححب 40.18% و39.05ويحححو  االبحححح و  هححح  شحححاا  حححح ووي الثححح و  وشحححو ي هياححح    وحححو 

وعوحححل إجحححااء % . 40.34  وتغحححو أاححح  هححح  شحححاا آذاا هقحححل تحححي تيحححجي) ويحححو  ابححح والتحححوال  
ا وويحح  ذاو لاللحح  احبحح  ي  عوححل ايححتوى   ً ( توححيي إي دوحح ك هاوقحح X2التحتيحح) االحبحح      

وححححيي ويحححح  االبحححح و   ححححال) أشححححاا اللاايحححح  هقححححل   وححححو قياحححح  ااوححححع  حححح ي  0.05إحتا ليحححح  
 .(12.59اق او  وقيا  ااوع   ي الجلولي    103.6الاحيوو  
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  : انتشار الطفيليات المعوية حسب أشهر السنة بين عينة الدراسة  :(5جدول )

 

سة
شهر الدرا

أ
 

عدد 
ن
صي

حو
المف

 

 ونالمصاب غير المصابين

النسبة  العدد

المئوية 

)%( 

النسبة المئوية  العدد

)%( 

 كانون الثاني
674 167 66.95 167 49.65 

 47.18 164 66.86 174 677 شباط

 آذار
456 616 59.66 146 46.44 

 46.69 666 67.41 454 674 انسني

 أيار
1445 777 54.15 658 46.85 

 54.44 497 45.56 416 914 حزيران

 56.76 444 47.64 699 644 تموز

 

 :.547مربع كاي المحسوبة= 

  =56.9مربع كاي الجدولية =  

 :درجة الحرية = 

 4.49مستوى اإلحتمالية= 
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 أفراد األسرة : تأثير عدد 4-6

ال القح  وحيي إبح و  الااحوبحيي وأاو ح  اوحوا  احي  (8 والشح )  (6 ويوض  الجحلو)       
أعتحب ويحو  إبح و  عوحل هقل يحجتو  اوي لا  .الت  يوت األياة أهاالا وي  وعلل اليايتي و ال
 % تتتاح  الويحو 63.12هحاال ووويحو  وتغحو ا 6-8احي  ي يوتاحوي الحب عوا ح) تضحياالهاال الحذي

ل ووويححو  اهححا أ 9-10 اححي الايححجت  عوححل االهححاال الححذيي يوتاححوي الححب عوا حح)  حح ي عححلل اهاالدحح 
ل الححذيي يوتاححوي الححب ال وا حح) التحح  % ويواحح    وححو اقحح) ويححو  إبحح و  عوحل االهححاا59.60وتغحو 

وعوححححل اجححححااء . % 19.70 أهححححاال إذ وتغححححو ويححححو  االبحححح و  3-5وححححيي  يتححححاواد عححححلل اهاالدحححح 
 ا وويح  ذاو لاللح  احبح  ي  هح   ً ي دوح ك هاوقح( توحيي إX2ع  ح ي  التحتي) االحب    لااو

عححلل اهححاال االيححاة ، هقححل   وححو قياحح   تتاحح  واعتاحح لًا عتححب ويححو  االبحح و  وححيي الاجحح ايع الا
 . (7.81)اق او  وقيا  ااوع   ي الجلولي   8.05ااوع   ي الاحيوو  

 

 
 كانون الثاني       شباط             اذار             نيسان           مايس          حزيران           تموز  

 اشهر الدراسة 

   حسب اشهر الدراسة ( : نسب اإلصابة بالطفيليات المعوية 4الشكل )      

سبة المئوية 
الن

%
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 : فراد األسرة بين عينة الدراسةحسب عدد أ المعوية انتشار الطفيليات :(6جدول )       
  

سرة
أل
عدد أفراد ا

 

 

ن
صي

حو
عدد المف

 ونالمصاب غير المصابين 

النسبة  العدد

 المئوية )%(

النسبة  العدد

 المئوية )%(

4-5 1867 1467 86.46 466 19.76 

6-8 6169 866 46.88 1469 64.16 

9-16 419 168 46.16 651 59.96 

 57.64 81 46.96 61 146 16فوق ال

 

 49.>مربع كاي المحسوبة= 

 5>.;مربع كاي الجدولية =  

 7درجة الحرية = 

 4.49مستوى اإلحتمالية= 
 

 

 تأثير تعميم األم : 4-7 

   10فوق ال                      5-3                       8-6                        10-9    

 عدد إفراد األسرة

سبة المئوية 
الن

%
 

 

   حسب عدد أفراد األسرة ( : نسب اإلصابة بالطفيليات المعوية  4الشكل )       
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    تأثير التحصيل الدراسي لألم  4.7

، تححي  لحح ي التحبححي) اللاايحح  قحح  االبحح و  و ليايتيحح و الا ويحح  اححعوحححو) لاايحح  عال     
 ت تياحح  اوتححلا    ىال الححذيي   وححو أااحح تاي ذواو ايححتو تححب ويححو  إبحح و  عوححل االهححا تيححجي) أع

% هياححح    وحححو ألوحححب ويحححو  إبححح و  عوحححل 52.70لوي . إذ وتغحححو ويحححو  االبححح و  عوحححلدي هاححح 
، إذ وتغحو ويحو  االبح و   ا  دل ها  هحو  ت تيا   ذيي   وو أاا تاي ذواو ايتواالهاال ال
وعوححل اجححااء التحتيحح) االحبحح    توححيي اي دوحح ك  ( . 9، شحح )  7%   جححلو) 24.36ويححواي 
ه  وي  االب و  وعالقتاح   0.05ا ووي  ذاو لالل  إحب  ي  عول ايتوى إحتا لي    ً هاوق

اق اوحح  وقياحح   حح ي  71.1و لايححتوى الت تياحح  لحح ي ، إذ   وححو قياحح  ااوححع  حح ي الاحيححوو  
 . (5.99الجلولي   

 ات المعوية حسب المستوى التعليمي لألم بين عينة الدراسة :انتشار الطفيلي :(7جدول )          

 

 المستوى التعليمي

 لالم

ن
صي

حو
عدد المف

 

 ونالمصاب غير المصابين

النسبة  العدد

المئوية 

)%( 

النسبة  العدد

المئوية 

)%( 

 56.76 1454 47.46 1465 6759 ابتدائية فما دون

 45.74 541 64.67 955 1486 متوسطة أو إعدادية

 64.46 76 75.64 646 416 معاهد فما فوق

 
 5.5;مربع كاي المحسوبة= 

 ==.9مربع كاي الجدولية =  

 6درجة الحرية =  

 4.49مستوى اإلحتمالية=  
 

 

سبة المئوية 
الن

%
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 تأثير التحصيل الدراسي للمفحوصين : >-8

للاايح  تاح  و لتحبحي) ا ا  تاحو لاايح  ال القح  وحيي االبح و  و ليايتيح و الا ويح  وعالق   
 ( الححححب اعححححلال االبحححح و  و ليايتيحححح و الا ويحححح :( والشحححح )  8يشححححيا الجححححلو)  لتااحوبححححيي و 

وعالقتاحح  و لايححتوى الت تياحح  لتااحوبححيي . وقححل يححجتو هحح  اللاايحح  الح ليحح  أعتححب  وويححوا 
% 63.06ووويححو  وتغححو   ً ويححو  إبحح و  عوححل االهححاال الححذيي  حح ي تحبححيتاي اللاايحح  اتويححي

% وعول اجحااء 42.31هيا    وو ألوب ويو  إب و  عول االهاال لوي اليي اللااي  ووويو  
هححاو  ا وويحح  ذاو لاللحح  إحبححح  ي  عوححل ايححتوى احتا ليححح   تحححواهاالتحتيحح) االحبحح    توححيي 

  وححححو قياحححح  ااوححححع  حححح ي الاحيححححوو   إذوححححيي الايححححتوى اللاايحححح  وعححححلل الااحوبححححيي  0.05
 . (5.99 ي الجلولي  % اق او  وقيا  ااوع  66.42

 

 

    المستوى التعليمي لألم ( : نسب اإلصابة بالطفيليات المعوية حسب 5الشكل )      

سبة المئوية 
الن

%
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 : بين عينة الدراسة ينحسب المستوى الدراسي للمفحوص الطفيليات المعوية انتشار :(8جدول )
 

ى 
ستو

الم

ي 
س

الدرا

ص
حو

للمف
 

عدد 

ن
صي

حو
المف

 

 ونالمصاب غير المصابين

النسبة  العدد

 المئوية )%(

النسبة المئوية  العدد

)%( 

 46.41 1499 57.69 6644 4544 دون سن الدراسة

 51.69 456 48.41 469 681 الدراسة االبتدائية

 64.66 616 46.94 164 444 الدراسة المتوسطة

 

 86.::مربع كاي المحسوبة= 

 ==.9مربع كاي الجدولية =  

 6درجة الحرية =  

 4.49مستوى اإلحتمالية=  

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 تأثير مياه الشرب :

 

 

 

     ينحسب المستوى الدراسي للمفحوص( : نسب اإلصابة بالطفيليات المعوية  6الشكل )   

  

 

سبة المئوية 
الن

%
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      ه الشرب :تأثير ميا 4-9

 الاحيحححوو الا ويححح  ( اعحححلال وويححح  االبححح و  و ليايتيححح و ;( والشححح )  9الجحححلو)   ووحححيي   
يححجتو اعتححب ويححو  إبحح و  عوححل الااحوبححيي الححذيي  إذحيحح  ابحح لا ايحح   الشححا   وويححوا 

لتشححا  وقححل وتغححو ويححو  االبحح و  هحح  دححذ    ً ا ييححي اً ابححلا ووبححا  ييححت لاوي ايحح   االوحح ا 
ويواححح  يحححجتو ألوحححب ويحححو  عوحححل الااحوبحححيي الحححذيي ييحححت لاوي ايححح    %78.95الاجاوعححح  
لتشححححا  إذ وتغححححو الويححححو  الايححححجت  هحححح  دححححذ  الاجاوعحححح   ووبححححا  ابححححلاًا ا ييححححي ً االيحححح ل  
% هياحححح    وححححو ويححححو  االبحححح و  عوححححل الااحوبححححيي الححححذيي ييححححت لاوي ايحححح   االواحححح ا 41.51

( توححيي اي X2االحبحح     %، وعوححل اجححااء التحتيحح) 70.26لتشححا  ووبححا  ابححلاًا ا ييححيً  
إذ  0.05دوححح ك هحححاو  ا وويححح  ذاو لاللححح  احبححح  ي  وحححيي الاجححح ايع وعوحححل ايحححتوى إحتا ليححح  

   (5.99)اق او  وقيا  ااوع   ي الجلولي   21.80  وو قيا  ااوع   ي الاحيوو  

  :بين عينة الدراسة  مياه الشرب حسب مصادرالطفيليات المعوية انتشار  :(9جدول )

 

اه مصادر مي

 الشرب

 ونالمصاب غير المصابين عدد المفحوصين

النسبة المئوية  العدد

)%( 

النسبة المئوية  العدد

)%( 

 41.51 1656 58.49 6468 4986 إسالة

 76.66 478 69.74 166 549 نهر

 78.95 46 61.65 8 48 بئر

 

 >.65مربع كاي المحسوبة= 

 ==.9مربع كاي الجدولية =  

 6درجة الحرية =  

 4.49مستوى اإلحتمالية=  
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 السكن :طبيعة منطقة تأثير   4-16

وقححل تححي هححح  اللاايحح  الح ليححح  ويحح ي ال القححح  وححيي يوي ححح  اويقحح  اليححح ي وويحح  االبححح و         
( 10الايجت  اعتا لًا عتب الاويق  الت  يي ي هيا  الااححو  و اح  اوضح  هح  الجحلو)  

%( 53.56يححجت  هحح  الاوحح ي  الايايحح    وححو أعتححب  ( ، وقححل توححيي إي الويححو  الا>والشحح )  
% . وعوححل اجححااء 42.13اق اوحح  و لاوحح ي  الحضححاي  التحح  يححجتو هياحح  ويححو  إبحح و  وتغححو

ا وويححح  ذاو لاللححح  احبححح  ي  عوحححل ايحححتوى   ً ( توحححيي اي دوححح ك هاوقحححX2 التحتيححح) االحبححح    
 47.20حيححوو  وححيي اجحح ايع اوحح ي  اليحح ي إذ   وححو قياحح  ااوححع  حح ي الا 0.05احتا ليحح  

 ( .3.84اق او  وقيا  ااوع   ي الجلولي   

 

 

 

 

 

 ر مياه الشربمصاد

سبة المئوية 
الن

%
 

 

    مصادر مياه الشرب ( : نسب اإلصابة بالطفيليات المعوية حسب 7الشكل )       
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 : انتشار الطفيليات المعوية حسب طبيعة منطقة السكن بين عينة الدراسة :(16جدول )        

 

طقة
ع المن

نو
عدد  

 المفحوصين

 ونالمصاب غير المصابين

النسبة  العدد

 المئوية )%(

النسبة  العدد

المئوية 

)%( 

 

 ةمناطق حضري
4461 1966 57.87 1499 46.14 

 

 مناطق ريفية
1646 575 46.44 666 54.56 

 

 6.;8مربع كاي المحسوبة= 

 8>.7مربع كاي الجدولية =  

 5درجة الحرية =  

 4.49مستوى اإلحتمالية=  
 

 

 

 

 

 

سبة المئوية 
الن

%
 

 

    طبيعة منطقة السكن( : نسب اإلصابة بالطفيليات المعوية حسب  8الشكل )       
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 تأثير منطقة السكن : 11 -4

يي وويححح  االبححح و  و ليايتيححح و ( الحححب اعحححلال الابححح و=( والشححح )  11ويشحححيا الجحححلو)      
الا ويحح  حيحح  اوحح ي  يحح ي الااحوبححيي إذ يححجتو اعتححب ويححو  ابحح و  وححيي الااحوبححيي 

% هح  دحذ  الاويقح  تتتاح  71.23الي  ويي ه  اويق  وتلاوز إذ يحجتو ويحو  ابح و  وتغحو
قححاى و الاقلاليحح  ، و ، % ثححي يتياحح  و ححل ذلححك الاوحح ي  ووحح  يحح ل 58.50اويقحح  واححاز وويححو  

% 47.93% ، 48.72% ، 54.47ووويححححححح  إبححححححح و  وتغحححححححو وال ححححححح يوي  قووححححححح  شحححححححا ) و
ت  هحححح  اوحححح ي  اا ححححز و قووحححح  . هياحححح    وححححو أويححححأ الويحححح  الايححححجعتححححب التححححوال  % 44.92

% عتحححححب التحححححوال  . وعوحححححل اجحححححااء التحتيححححح) 41.37% و 36.02وال ححححح ل  ووويححححح  وتغحححححو 
بححح  ي  عوحححل ايحححتوى هحححاو  ا وويححح   ويحححاة جحححلًا ذاو لاللححح  احتحححواها توحححيي  (X2 االحبححح    
اق اوحح  وقياحح   160.9وححيي الاوحح ي  وقححل   وححو قياحح  ااوححع  حح ي الاحيححوو   0.05إحتا ليحح  

 .. %14.07ااوع   ي الجلولي  الو لغ  
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 :مناطق السكنية بين عينة الدراسة الانتشار الطفيليات المعوية حسب  :(11جدول )
 

ق
ط
المنا

 

عدد 

ن
صي

حو
المف

 

 ونمصابال غير المصابين

النسبة  العدد

 المئوية )%(

النسبة  العدد

 المئوية )%(

 46.66 596 64.98 1648 1648 مركز بعقوبة

 58.56 414 41.56 666 545 بهرز 

 44.96 416 55.68 516 966 الكاطون 

 54.47 668 45.54 664 496 بني سعد 

 41.47 151 58.64 614 465 الخالص 

 48.76 57 51.68 66 117 المقدادية 

 71.64 164 68.77 46 146 بلدروز 

 47.94 166 56.67 176 448 قرى شمال بعقوبة

 

 =.5:4مربع كاي المحسوبة= 

 ;58.4مربع كاي الجدولية =  

 ;درجة الحرية =  

 4.49مستوى اإلحتمالية=  
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 :اإلصابة الكمية بالطفيميات المعوية 1-5
االجتماعياة هالبييياة  ماا ياظ ورهي اا حاد  إلا  تتبااين تمت الدراسة الحالية باختيار مناطق    

هوااارهل ت ااا   صاااابةالميارناااة باااين انت اااار اإل باإلمحاااانهاالقتصاااادية هالفيايياااة حاااظ يصاااب  
بالطفي يااااات الم هيااااة  صااااابةنساااابة اإل ن  أاو اااارت نتاااااية الدراسااااة الحاليااااة  هقاااادالمناااااطق   

هالمراحا  الصاحية الم امهلة بالدراساة ب  ات   لالطفال الماراج ين لمست اف  البتاهل الت  يماظ
المسااج ة ماان  صااابةلنسااا اإل %. هت ااد النساابة المسااج ة يااظ الدراسااة الحاليااة مياربااة  45.23

مااا هل % يااظ مدينااة الح ااة  1474 إصااابة( الاا س سااجل نساابة 0222قباال حاال ماان الحبيسااظ  
 اااة اي اااا    % ياااظ الح1174ب  ااات  إصاااابةساااجل نسااابة  إ ( AL-Mosa  2002  ساااج   

المهساااهس % ياااظ ب اااداد ه 11ب  ااات  إصاااابة( الااا س ساااجل نسااابة 0220سااا مان  هلماااا ساااج   
( 0240هج فاار هجماعتاا   % 1274ب  اات  إصااابة( التااظ سااج ت يااظ حااربال  نساابة 0221 

خار يالنسابة الحالياة آ. همان جاناا % يظ مدينة البصار  14ب  ت  إصابةال س سجل نسبة 
( يااظ مدينااة الخااال  التااظ 0222الح يااة حاناات أدناا  ممااا هجاادب حاال ماان البياااتظ   صااابةلإل

ح ياة ياظ  إصاابة( الا س ساجل نسابة 0222هال  يبظ    %2071ب  ت  إصابةسج ت نسبة 
% 3474ب  ات  إصاابةنسابة ( الا س ساجل 0222هالم ماهرس    %3476مدينة ب داد ب  ات 

% ياااظ مديناااة 2475 ب  اات إصاااابة( هالتاااظ سااج ت نسااابة 0222هالماااؤ ن    يناااة بابااليااظ مد
التحريتاظ    % يظ مدينة ال اطر 52 تب   إصابة( ال س سجل نسبة 0222س  ب داد هههيد

هجماعتاا   Hadi  % يااظ مدينااة تحرياات 42704ب  اات  إصااابة( التااظ سااج ت نساابة 0222 
محمااااد هجماعتاااا    ينااااة الح ااااة % يااااظ مد3470ب  اااات  إصااااابةالاااا س سااااجل نساااابة  (0223 
% ياااظ مديناااة ساااهق ال ااايهت   ييماااا حانااات 3576ب  ااات  إصاااابة( الااا س ساااجل نسااابة 0244 

ساج ت نسابة  ( ياظ االنباار هالتاظ0220الف اداهس   النسبة الحالياة أع ا  مماا ساج   حال مان
 ب  ات إصاابةهالا س ساجل نسابة  (AL-Saeed & Issa  0223  % 0575ب  ات  إصاابة
المساااج ة ياااظ الدراساااة  صاااابةبابااال . هقاااد ي ااا   التياااارا ياااظ نساااا اإل% ياااظ محايواااة 673
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من ااا ت اااب  الواارهل البيييااة  عااد  أسااباا إلاا الحاليااة ميارنااة مااا الدراسااات الماا حهر  اعااالب 
ل  ت ااب  طارق  عمهما هالمناخية ل يطر ل  تيارا مستهيات الت  يم ل مفحهصين ه هي م ها  ها 

 . الفح  ل ح ل عن الطفي يات هالديدان

بسابا اخاتالل  تحاهن التباين يظ نسا اإلصابة الح ية بالطفي ياات الم هياة يربماا  هأما     
ع ااا  اساااتخدام طريياااة بالدراساااة أه االقتصاااار  م ااامهلة ال اراألعماااهاخاااتالل   حجااام ال يناااة

أي ااا  لخباار  هحفااا   الفاااح  دهر حبياار يااظ الت اارل ع اا    هاحااد  يااظ الت ااخي  ةمختبرياا
أ  أن ب ااااا   ي ياااااات هالديااااادان هطبي اااااة األ اااااخا  المفحهصااااايناألطاااااهار الخ ااااارية ل طف

أجرياات ع اا  أ ااخا  أصااحا  ال ي ااانهن ماان أس أعاارا  مر ااية بينمااا أجرياات  الدراسااات
هحاا ل   دراسااات أخاار  ع اا  مر اا  مااراج ين ل مست اافيات هالمراحاا  الصااحية ط بااا  ل  ااال 

 ياار المر ااية  هالااظاألطت ااا الدراسااة اه ل اادم  اامهل ب اا  اخااتالل المااد  ال منيااة التااظ  
 ر   يااهد هالم اال   المتحهلااة الب اا ية المحبااة الب اقااة الداخ يااة الي مااة  يااةاليهلهن مفاال المتحهلااة

 .(  2011 ,محمد وجماعتً ; 2005 ,انتكريتي   الب رية

 الطفيميات والديدان السائدة : 5-2

 د المصاااابين مااان الطفي ياااات الم هياااة عنااا أناااها  أرب اااة تساااجيلالدراساااة الحالياااة  أو ااارت    
 جيارديا المبي ياا هالم ا ر  الب ارية ( المتحهلة الحالة ل نسية  هظالطفي ية  األهالظفالفة من 
لحيهاناات با صاابةالي ماة . هقاد حانات اإل بالمتحر افة ان الم هياة متمافال  حد من الديدهنه  ها

الدراساة الحالياة  الديدان الطفي ية الم هية   يياد أو ارتاالصابة بأحفر  يهعا من  االبتدايية
 صاااابةب  ااات نسااابة اإل إ هاااظ االحفااار  ااايهعا   بالمتحهلاااة الحالاااة ل نساااية صاااابةان نسااابة اإل

 إ البصااار   ياااظ( 2000 هجماعتااا   Edward مااان % ههاااظ ميارباااة لماااا ساااج   حااال42746
ب  ااات  إصاااابة( الااا س ساااجل نسااابة Salman  0220 % ه51ب  ااات  إصاااابةساااج ت نسااابة 

يااظ هاا ب الدراسااة أع اا  ممااا سااج   حاال ماان  صااابةبة اإل% يااظ تحرياات   ييمااا حاناات نساا32
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              % ياااااااااااظ تحريااااااااااات  0374ب  ااااااااااات  إصاااااااااااابة( التاااااااااااظ ساااااااااااج ت نسااااااااااابة 0222التحريتاااااااااااظ  
AL-Moussawi  0223)  ياااظ مديناااة الح اااة   4274ب  اات  إصاااابةالاا س ساااجل نسااابة %

Hadi     ا  % يظ مدينة الح ة أي ا04721ت ب   إصابةال س سجل نسبة ( 2006هجماعت
ه  % ياظ محايواة نينا03742ب  ات  إصابة( ال س سجل نسبة 0225يتهحظ هجماعت     ه 
  Jasim & AL-Mugdadi (2011)   يااظ 4470ب  اات  إصااابةالاا س سااجل نساابة %

ب  اااات  إصااااابةيااااظ مدينااااة البصاااار  إ  سااااج ت نساااابة  Jarallah ( 2012)مدينااااة ب ااااداد   
ب  ات  إصاابةنسابة ساجل ياظ مديناة اربيال إ   Hamad & Ramzy (2012)% ه02760

ي اااا   الساااابا يااااظ ارتفااااا  نساااابة اإلصااااابة ب اااا ا الطفي ااااظ يااااظ هاااا ب الدراسااااة  ربمااااا .% 02
هالدراسااات األخاار  عمهمااا  يااظ ال ااراق إلاا  عاادم تااهير المياااب النويفااة أس التااظ ربمااا تحااهن 
ب ام هفااة بيحياااا  هااا ا الطفي ااظ الااا س ال يتااايفر ب م يااة الح اااهر  التاااظ تجاارس ل ااار  ت يااايم ميااا

هحا ل   (Kumar & Clark , 2002را أ  أن  ال يتيفر بماد  الح هر الم ااية ل ماا   ال 
ربماااا يحاااهن لحاااام ظ الطاااهر المتحاااي  ياااظ المجتماااا الااا ين ي اااح هن مصااادرا  رييسااايا  ل  اااده  
هخصهصااااا  ال ااااام ين يااااظ تح ااااير األ  يااااة هعمااااال المطاااااعم دهرا  م مااااا  يااااظ  ياااااد  نسااااا 

 ( . Ravdin , 2000اإلصابة  

% ههااظ مياربااة لمااا 01722بالجيارديااا المبي يااا هااظ  صااابةإن نساابة اإل ت الدراسااةو اار أ    
%   04ب  ااات إصاااابة( ياااظ مديناااة ال اااطر  إ  ساااجل نسااابة 0222ساااج   حااال مااان ههيااادس  

الف اااااداهس ه %   45ب  ااااات  إصاااااابةساااااجل نسااااابة  إ ب اااااداد ( ياااااظ مديناااااة 0222ال ااااا يبظ  
 هجماعتاا  Hadiه %   0070 اات  ب إصااابة( يااظ مدينااة الرمااادس إ  سااج ت نساابة 0220 
%   بينماااا حانااات النسااابة 45716ب  ااات  إصاااابةيااظ مديناااة الح اااة إ  ساااج ت نسااابة ( 0223 

يااظ مدينااة  (AL-Mosa  0220المسااج ة يااظ هاا ب الدراسااة هااظ أقاال ممااا هجاادب حاال ماان  
( ياظ محايواة نيناه  0225%   يتاهحظ هجماعتا   00ب  ات  إصاابةإ  سج ت نسبة الح ة 

ياظ مديناة البصار  إ  ساج ت  (Jarallah  0240 % ه12703ب  ت  صابةإإ  سجل نسبة 
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الدراساة هاظ أع ا  مماا  المسج ة يظ ها ب  ييما حانت النسبة % 45.16ب  ت  إصابةنسبة 
 إصااابةياظ مديناة ب اداد إ  ساجل نسابة (  2000   هجماعتا  AL-Haidari هجادب حال مان

-AL%    270ب  ااات  صااابةإ( يااظ مديناااة الح ااة إ  سااجل 0222%   الحبيسااظ  0ب  اات 

Kuraishi  0221)  يااااااااااااظ مدينااااااااااااة ب ااااااااااااداد42ب  اااااااااااات  إصااااااااااااابةإ  سااااااااااااجل نساااااااااااابة %  
            %   42712ب  اااااااااااات النساااااااااااابة المسااااااااااااج ة  إ ( يااااااااااااظ مدينااااااااااااة تحرياااااااااااات 0222التحريتااااااااااااظ 

AL-Moussawi   0223)  ب  ااات  إصاااابةساااجل نسااابة  إ دهالا ياااظ مديناااة الح اااة قرياااة
470 %  Jasim & AL-Mugdadi  0244)  إصااابةيااظ مدينااة ب ااداد إ  سااجل نساابة 

بة ا( ياااظ مديناااة ساااهق ال ااايهت إ  ساااجل نسااابة اصااا0244 % همحماااد هجماعت اااا 474ب  ااات 
لاا   % .4373ب  ات  هربمااا ي ااهد السابا يااظ اإلصااابة ب ا ا الطفي ااظ إلاا  األنت اار الهاسااا ها 

مصااادر ي اادان ماان اهاام  هال اا انالمبا اار عاان طريااق المااا  هال اا ا  الم ااهفين   طرييااة أنتيالاا
( , وكذلن  نججذج  Prince , 2002ال ده  هحا ل  إلا  عادم األهتماام بالنواياة ال خصاية  

 ( .3122خجازن حيجاوية كانكالب وانقطط )اسماعيم , 

هها ب النسابة % 0744هبينت الدراسة أن نسبت اإلصاابة بطف اظ الم ا ر  الب ارية ب  ات     
( ياظ مديناة الرمااادس 0220الف ااداهس  ق مفال اميارباة لماا ساج   عاادد مان البااحفين يااظ ال ار 

ياظ قرياة دهالا ياظ  AL-Moussawi  ( 2006)%   070ب  ات  إصاابةإ  ساج ت نسابة 
% هلحاان النساابة المسااج ة يااظ هاا ب الدراسااة 076ب  اات  إصااابةسااجل نساابة  إ مدينااة الح ااة 

 إصاااابة( يااظ مدينااة ال اااطر  إ  سااجل نساابة 0222  حاناات أقاال ممااا هجااادب حاال ماان ههيااادس
ب  ااات  إصاااابةنسااابة  إ  ساااجل ياااظ مديناااة الح اااة( 2006هجماعتااا    Hadi   %44ب  ااات 
( يااظ مدينااة 0222ممااا هجاادب حاال ماان ال اا يبظ  حاناات هاا ب النساابة أع اا  %   بينمااا 1744

( ياظ مديناة الح اة إ  ساجل نسابة 0222% هالحبيساظ  4ب  ات  إصاابةب داد إ  سجل نسابة 
يحااهن عاان طريااق تناااهل األط ماااة  . إن اإلصااابة ب اا ا الطفي ااظ ربمااا% 471ب  اات  إصااابة
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هالمياااااااااااااااااب الم هفااااااااااااااااة هخصهصااااااااااااااااا  األط مااااااااااااااااة الطا جااااااااااااااااة  ياااااااااااااااار الم سااااااااااااااااهلة جياااااااااااااااادا                       
 El-Sheikh & El-Assonli , 2001 . ) 

هساااج ت الدراساااة و اااهر ناااه  هاحاااد مااان الديااادان الم هياااة ي اااهد الااا  الديااادان ال اااريطية    
Cestoda  الي مااة  بالمتحر اافة الي مااة صااابةنساابة اإل إن و اار إ الي مااة    المتحر اافةههااظ

% ههظ مياربة لما سج   عدد من الباحفين همن م الحبيساظ 4722 حانت يظ الدراسة الحالية
( ياااظ 0220 الف اااداهس ه %   070ب  ااات  إصاااابة( ياااظ مديناااة الح اااة إ  ساااجل نسااابة 0222 

ظ مديناة البصار  يا (Jarallah  0240% ه  470مدينة الرماادس إ  ب  ات النسابة المساج ة 
حاااال ماااان ههياااادس  اماااان التااااظ هجااااده%   ههااااظ أقاااال 0754ب  اااات  إصااااابةإ  سااااج ت نساااابة 

ياظ  (AL-Mosa  0220%   3ب  ات  إصاابة( يظ مديناة ال اطر  إ  ساجل نسابة 0222 
( يااظ مدينااة تحرياات 0222التحريتااظ  ه %   4472بة ب  اات امدينااة الح ااة إ  سااجل نساابة اصاا

( ياظ مدينااة المهصاال 0222ابااراهيم هجماعتاا   ه   % 42754ب  ات  إصااابةإ  ساج ت نساابة 
 إ يااظ مدينااة الح ااة (  2006هجماعتاا     Hadiه%  5714ب  اات  إصااابةسااجل نساابة  إ 

( ياظ مديناة نيناه  إ  ساجل 0225حظ هجماعتا   ه يتاه %   4472ب  ات  إصاابةسجل نسبة 
نساابة  ت( يااظ ساهق ال اايهت إ  ساج 0244% همحمااد هجماعت اا  4674ب  ات  إصااابةنسابة 
( ياااظ مديناااة ب اااداد حيااا  0222ظ  % . ههاااظ أع ااا  مماااا ساااج   ال ااا يب672بة ب  ااات ااصااا

. أمااا عاان ساابا اإلصااابة ب اا ب الاادهد  ربمااا ي ااهد لحهن ااا % 271ب  اات  إصااابةنساابة  سااجل
  الم اايل الهسااطظ  بهجااهد تمت اا  دهر  حيااا   ياار مبا اار  أ  تااتمحن ماان أحمااال دهر  حيات ااا

مان أحماال دهر  حيات اا بصاهر  مبا ار  دهن الحاجاة    خناي  الطحين ( ي اال  عان تمحن اا
ليه ٌذ  ه( وتعتبر ٌلي انديدان شائعة في األطفال انChin , 2000إل  الم يل الهساطظ   

 ( .  Hall etal.,1997سىة ) 21-5بعمر انلٌاب إنى انمدرسة مه 
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 تأثير الجنس : 5-3

الدراسااة الحاليااة إرتفااا   و يااظب ااحل عااام مااا الجاان  لااهح صااابةهماان دراسااة عالقااة اإل     
% 16740عناد االنااا   صااابةا  ميارناة بالاا حهر إ  ب  ات نسابة اإللااد  االنا صاابةاإلنسابة 

نساااا  ياااظ بسااايطة يااارهق م نهياااة تاااهايرهقاااد إو ااارت الدراساااة . % 10743الااا حهر ميارناااة ب
ههااا ا ي ناااظ أن يااار  األصاااابة باااين الجنساااين تحااااد تحاااهن الااا حهر هاالناااا   بااايناالصاااابة 

تفق ماا ي  هه ا متساهية بسبا ت اب  ال ادات المؤدية إل  ن ر اإلصابة بين حال الجنسين 
ياظ محايواة دهاه    المهساهس ( 2001هجماعتا    AL-Saeadدراسات عديد  مفال دراساة 

 & Raza (2009) يت  ( يظ مدينة تحر 0222التحريتظ  ه ( يظ محايوة حربال    0221 

Sami  ياظ  0224مانية   ييما تخت ل ما دراسات اخر  مفل المهساهس  يظ مدينة الس ي )
 Jasim & AL-Mugdadiياظ مديناة ب اداد ه  AL-Kuraishi (2004) مديناة حاربال   

 يظ مدينة ب داد اي ا  .( 2011 

 تأثير العمر : 4 -5

 ت الم هيااااة هالفيااااة ال مريااااة ل مصااااابين بالطفي يااااا صااااابةهامااااا يااااظ مااااا يخاااا  عالقااااة اإل   
   الم هيااااة عنااااد الفيااااة بالطفي يااااات  صااااابةاإل الدراسااااة الحاليااااة الاااا  ارتفااااا  نساااابة ت ااااير نتاااااية

% ييمااا سااج ت اهطااي نساابة يااظ الفيااة أقاال ماان فااال  ساانهات 32742( ساانة بنساابة 40-41 
                 .د الدراسااةخت فااة قياالألعمااار الم صااابةنسااا اال ياارهق م نهيااة بااين تااهاير% هتبااين 06704

تهسااطة هالتااظ ربمااا ي ااهد الساابا لحااهن األطفااال يااظ هاا ب األعمااار ماان طااالا الماادار  الم
ساااحناهم مماااا ي اااطرهم الااا  تنااااهل االط ماااة هاال اااربة مااان  قربماااا تحاااهن ب ياااد  عااان منااااط

الباعة المتجهلين هالتظ ع   األ  ا التحهن خا  ة ل  رهط الصحية همان الم ارهل باين 
هه ب  .(Pozio, 2003عام ين النتيال المسببات الطفي ية هما ال  ا  هالمياب الم هفين  أهم 

يااظ محايوااة دهااه     AL-Saeed & Issa (2006)  مياربااة لمااا سااج   حاال ماان النسابة
(2009)Raza & Sami  يااظ مدينااة ساا يمانية ه AL-Nafoly  (2010)  يااظ مدينااة
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المهسااهس ه  ( 0224ا حاال ماان المهسااهس  ل اا تهصاا ت الدراسااات التااظالمهصاال هتخت اال عاان 
 ( يظ حربال  .0221 

 الدراست : أشهرتأثير  5 -5

  بالطفي يااات الم هيااة تاا داد خااالل أ اا ر الصاايل صااابةأه ااحت الدراسااة الحاليااة إن اإل    
إ  ب  اات آ ار ( . ه  ااباط   ه ميارنااة بي اا ر يصاال ال ااتا    حااانهن الفااانظ      يااظ ال ااراق (

. بينمااا حاناات أدناا   %52.76تمااه   اا ر % ه 54.44ح يااران   اا رخااالل  صااابةنساابة اإل
-ALماااا تهصااال اليااا  . ههااا ب النتااااية ت ااااب  %00736ب  ااات  إ مساااته  ياااظ  ااا ر نيساااان 

Kuraishi  (2004)    ال ااا ين ( ياااظ مديناااة حاااربال  0221المهساااهس  ه ياااظ مديناااة ب اااداد
ظ  لا  ربماا ي اهد . هالسابا ياسجال نسا اع   خالل ا  ر الصيل ميارنة بي  ر ال تا  

الا  الت يارات ياظ درجاات الحارار  خاالل ا ا ر السانة ا  ان انخفاا  درجاات الجارار  خااالل 
( يظ حاين  Abdel –Hafez et al, 1986يصل ال تا  يي ل من نمه هتطهر الطفي يات  

يسبا ارتفا  درجات الحرار  خالل يصل الصيل ال   يااد  ن ااط الطفي ياات ه يااد  يار  
هالفهاحاا  هالخ ااراهات هالتااظ  الم هفااةعاان طريااق تناااهل الم اارهبات هالمرطبااات  ب ااااالصااابة 

تحاااااااااااهن م ر اااااااااااة ل ااااااااااا باا الااااااااااا س ي اااااااااااد ناقااااااااااال جياااااااااااد الحياااااااااااا  هبياااااااااااه  الطفي ياااااااااااات           
 Wrighy , 1980). 

 راد األسرة : تأثير عدد أف 6 -5

  ات اي ة ( ييد ب دد ايراد االسر    حجم ال بالطفي يات الم هية ب صابةاما عن عالقة اإل   
 مااااااااان ااااااااادد لالااااااااا ين ينتماااااااااهن الااااااااا  أسااااااااار  ات ا عناااااااااد األطفاااااااااال إصاااااااااابةأع ااااااااا  نسااااااااابة 

د هاالسار  ات أحفار ار ياأ 42-6 من  ددل% ت ي ا األسر  ات ا30740ب  ت  إ د اير أ 3-5 
% ع ااا  التاااهالظ بينماااا ب  ااات أقااال نسااابة 24722% ه26762ب  ااات  د هبنسااابةايااار أ 42مااان 

هقاااد %   46742أياااراد ههاااظ  2-0حااادهد ايرادهاااا ب سااار التاااظ يحاااهن عاااددأل ااامن أ إصاااابة
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لااهحو ماان خااالل الدراسااة أن نسااا اإلصااابة تاا داد يااظ ال هاياال  ات األعااداد الحبياار  هالاا س 
ربما ي هد السبا يظ  ل  إل  س هلة أنتياال المساببات الطفي ياة بسابا التا احم المهجاهد ياظ 

ح ل  ربما بسبا   ل الحالاة ت   ال هايل أه الم ارحة بيستخدام المست  مات ال خصية ه 
ن هاا ب النتيجاااة اتفياات مااا ماااا ( . Ashtiani etal.,2011االقتصااادية ل  هاياال الحبياار    ها 

( يااظ 0220( يااظ حااربال  هساا مان   0224حفين مفاال المهسااهس  اتهصاال الياا  عاادد ماان الباا
 . ( يظ حربال  اي ا  0221المهسهس  ب داد ه 

   تأثير المستوى التعليمي لألم : 5-7

ب  ات أع ا   إ بالطفي يات الم هية بالمسته  الت  يماظ لاألم  صابةهييما يخ  عالقة اإل   
  أبتداييااة  يال التاظ تحاهن يي اا األم  ات مساته ت  يماظ متادن  لألطفاال ياظ ال ها إصاابةنسابة 

  األم الت  يماااظ مساااته  بااايندراساااة ال القاااة ياااد تااام ل% ه 20742ب  ااات النسااابة  إ يماااا دهن ( 
هحماااا ان االطفاااال مااان األا   ب عناياااةه  هتماساااا    فااار اتصااااال  ن األم أحالهنساااا االصاااابة 

ان اا تحااهن أحفار مال مااة  تم ااي  االم ماا االطفااال أطاهل ممااا يم اي  الهالااد إ  الا س الهقات
هقاد ي حاا   اا ل المسااته   هت ييااة  اا اي م  ألن ااا المسااؤهلة عاان متااب ت م هنوااايت م  ل ام 

لااا ا يحاااهن مساااته  الت ام اااا بال ااارهط الصاااحية  ا   الت  يماااظ لاااالم مساااته  فيايت اااا نهعاااا مااا
ميارناة باألم اات  ات المساته  الت  يماظ ال االظ هها ا يان ح  بصاهر   هالصحة ال امة ق ايال  

          مااااااا مااااااا تهصاااااال الياااااا  هاااااا ا يتفااااااق باااااااالمرا  الطفي يااااااة إ  صااااااابةاإل م اااااادلحبياااااار  ع اااااا  
AL-Kuraishi  2004 )   يظ مدينة الخال  . ( 0222البياتظ  ه يظ مدينة ب داد 

      تأثير المستوى التعليمي للمفحوصين :  8 -5

يياد سجااج ت ته  الدراسااظ ل مفحاه  بالطفي ياات الم هياة هالمسا صااابةعالقاة اإل عان أماا    
%   30723االطفااال يااظ مسااته  الدراسااة المتهسااطة عنااد  إصااابةيااظ الدراسااة أع اا  نساابة 

هربماااا لحاااهن طالاااا % 10704ن الدراساااة دهن سااا األطفاااالسجاااج ت لاااد   إصاااابةهأقاال نسااابة 
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يحااهن تهاجاادب خااار  المناا ل أحفاار ه البااا  مااا تحااهن الماادار  المتهسااطة ب يااد  عاان  ةهساطتالم
إل  تناهل   ايا  خاار  البيات مماا يج  ا  أحفار عر اة لإلصاابة سحن الطالا مما ي طرب 

ت ال مريااة ت ر ااا  ههاا ا مااا أحدتاا  نتاااية تاايفير ال ماار إ  إن أحفاار الفيااا بالمسااببات الطفي يااة
هقااااد  سااانة هالااا ين هااام ياااظ سااان الدراساااة المتهساااطة41-40لإلصاااابة حانااات الفياااة ال مرياااة 

  ياارهق م نهيااة بااين الفيااات الخاصااة بالمسااته  الت  يمااظ ل مفحااه  تااهايرالدراسااة  أو اارت
( يااظ 0220( يااظ مدينااة حااربال  هساا مان  0224ههاا ا يتفااق مااا مااا تهصاال الياا  المهسااهس  

 مدينة ب داد .

   تأثير مياه الشرب :  5-9

ياااب ال اارا المسااتخدمة هبااين مصااادر مالم هيااة بالطفي يااات  صااابةهعاان ال القااة بااين اإل    
حانت عند االياراد الا ين يساتخدمهن ماا  االساالة  إصابةييد تبين ان ادن  نسبة  يظ المنا ل

مهن ميااب عناد االياراد الا ين يساتخد إصاابة% ييما حانت أع   نسبة 14724مصدرا  ل  را 
األيااراد الاا ين يسااتخدمهن مياااب النساابة عنااد ت ت ااا ه % 45762ل  اارا  ا  مصاادر بهصااف  بااار اآل
الطفاال عناد ا صاابةإن النسبة ال الية لإل% . 42703ل  را بنسبة  ا  مصدر بهصف  ن ار اال

بااااار هاالن ااااار مياااااب اآل بااااار هاالن ااااار تاااادل به ااااه  ع اااا  ت ااااه الاااا ين يسااااتخدمهن مياااااب اال
طفي ياااة هان اااا تسااات مل مبا ااار  دهن اس م الجاااة تااا حر   هأماااا بالنسااابة لو اااهر بالمساااببات ال

ربمااا يحااهن  ل  اارا ا  مصاادر بهصااف  عنااد االطفااال الاا ين يسااتخدمهن مياااب االسااالة  صااابةاإل
بسابا ت اار  األنابيااا الناق ااة ل مياااب إلاا  الترحال أه الحساار بساابا قاادم ا ممااا تحااهن الساابا 

مسببات الطفي ية هح ل  بسبا عدم تايفر ب ا  أحياا  يظ ت ه  المياب الخاصة بال را بال
 ( .Kumar & Clark , 2002الطفي ياات بالم يماات التاظ ت اال ل ميااب مفال الح اهر  

               ( يااااااااظ مدينااااااااة حااااااااربال  0224ههاااااااا ب النتيجااااااااة تتفااااااااق مااااااااا مااااااااا تهصاااااااا ت لاااااااا  المهسااااااااهس  
 صاابةياظ نساا اإليظ مدينة ب داد إ  هجدت يارهق م نهياة   AL-Kuraishi  (2004)ه 

 اعتمادا  ع   مصادر مياب ال را .
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 تأثير طبيعت منطقت السكن :  5-01   

              سااااحن المصااااابين طبي ااااةبالطفي يااااات الم هيااااة هعالقت ااااا ب صااااابةهامااااا عاااان عالقااااة اإل    
سج ت عند االيراد ال ين يساحنهن المنااطق الريفياة  إصابةيت ير النتاية ال  إن أع   نسبة 

 إ % هأدناا  نساابة عنااد االيااراد الاا ين يسااحنهن الماادن   مناااطق ح اارية ( 20732 اات إ  ب 
إ  ربماا ي اهد السابا إلا  أن المنااطق الريفياة تحاهن  ات وارهل صااحية  .%10740ب  ات 

رديية أه ق ة نواية مياب ال را أه المساته  الت  يماظ المتادنظ ل  هايال هخاصاة األم اات أه 
البالهعااات  ياار الم الجااة حسااماد ل حفياار ماان الم رهعااات اسااتخدام ي ااالت اإلنسااان همياااب 

 Caccio et al, 2003  هأي ا ربما يحهن لحفر  تربية الحيهانات هالتظ تحاهن السابا ياظ )
تجمااا الح اارات همن ااا الاا باا الاا س ي ااد أي اال ناقاال ميحااانيحظ ألحيااا  األهالااظ  هبيااه  

ماتهصاا ت لاا  الدراسااات األتيااة   مااا هاا ب النتيجااة اتفياات ه ( .4662الدياادان  مااهالن هميااره  
-AL( ياااظ مديناااة الرماااادس    0220  الف اااداهس  ( ياااظ مديناااة حاااربال   0224المهساااهس  

Kuraishi  0221)    يتااهحظ ه ( يااظ مدينااة حااربال    0221المهسااهس  ه يااظ مدينااة ب ااداد
ياظ مديناة اربيال   Hamad & Ramzy  (2012)و( ياظ محايواة نيناه  0225هجماعت   

ياظ النجال إ  لام تو ار يارهق م نهياة ( 1999 تفق ما ماا تهصا ت اليا  الحالباظ ما لم تنيب
 .   يظ ت   الدراسة  بالطف يات الم هية بين الريل هالمدينة صابةبين اإل

 تأثير منطقت السكن :  5-00

إ   الدراسااة بالطفي يااات الم هيااة مااا المناااطق التااظ  اام ت ا صااابةييمااا يخاا  عالقااة اإل   
بينما حانات أدنا  نسابة % 44700ت ب   إ  يظ ب دره   إصابةأع   نسبة  سج ت الدراسة 

, هربمااااا ي ااااهد الساااابا يااااظ  لاااا  إلاااا  ق ااااة % 03720ب  اااات  إ سااااج ت يااااظ ب يهبااااة  إصااااابة
الخاادمات الصااحية الميدمااة يااظ ت اا  المناااطق ماان  اابحات صاارل صااحظ أه مياااب صااالحة 

ساااباا ت اااد مفالياااة ألنت اااار ل  ااارا أه رعاياااة صاااحية جياااد  ميارناااة بمديناااة ب يهباااة ههااا ب األ
( 0224هه ا يتفق ما ما تهص ت الي  ب   الدراسات مفال المهساهس   الطفي يات الم هية 
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( ياااظ 0221هس  ياااظ مدينااة ب اااداد   المهساا AL-Kuraishi (2004) يااظ مديناااة حااربال   
 & Hamad ( يااظ محايوااة نينااه  ه0225يتااهحظ هجماعتاا    همدينااة حااربال  أي ااا , 

Ramzy (2012) . يظ مدينة اربيل 

 



 االستنتاجات والتوصيات
96 

 االستنتاجات والتوصيات

 : تيةم التوصل الى االستنتاجات اآلفي ضوء الدراسة الحالية : ت

الكميببببب    لاتيميببببب ت الجلةيببببب  الجسببببب م   ببببب  ج ينببببب   ل ة ببببب   اإلصببببب   نسببببب    إن .1
 % .32.54ةالجن اق الجحيا   ي  ك نت ع لي  نس يً  إذ  مغت 

 اإلصبب   تمتيبب   لإلصبب    ببلعمن نسبب    الجتحةلبب  الح لبب  لمنسببي  ظيببةط اتيمبب   .5
   ل ي ط ي  الج يمي  .

 .جن الذكةطأعمن  اإلن ث ين ك نت الكمي    لاتيمي ت الجلةي   اإلص   نسب  .4
 األشيز الح طة .خالل الجلةي  الكمي    لاتيمي ت  اإلص   نسب از ي    .3
أعمببببن نسببببب لمصبببب     ببببين التئبببب ت اللجطيبببب   سببببن  8-6التئبببب  اللجطيبببب  سبببب مت  .2

 .الجختمت 
 ببببب  اللةائبببببل ذةا الجسبببببتة  التلميجببببب   األاتببببب ل بببببين  اإلصببببب   اطتتببببب   نسبببببب  .6

 لألم . نءالةاا
 . األسطة  طا أالكمي    لاتيمي ت الجلةي   زي  ة ع    اإلص   اطتت   نسب  .7
الببذين يلتجببب ةن  اإل ببطا الكميببب    لاتيميبب ت الجلةيبب  عنببب   اإلصبب   از يبب   نسببب  .8

 لمشطب . اً جص ط  ةصتو  ةاألني ط اآل  طعمن جي ه 
 ببب  الجنببب اق  األاتببب ل بببين الكميببب    لاتيميببب ت الجلةيببب   اإلصببب   از يببب   نسبببب  .9

 الطيتي  .

 : تياآلتوصي الدراسة الحالية بإجراء  الذ
 .التلكي  عمن التث يف الصح   ين الجةاانين .1
 طاء الجزيبببب  جببببن ال طاسبببب ت الة  ئيبببب  ةالجسببببةح ت  بببب تةصبببب  ال طاسبببب  الح ليبببب   .5

الصبببببببح   ةصبببببببتي  جبببببببط ة ع كسببببببب  لمة ببببببب  الجتلم ببببببب    لاتيميببببببب ت الجلةيببببببب  
 ةاال تج ع  ةاالقتص  ا لمجنا   الج طةس  .
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تل ةن  ين الجنظج ت الصبحي  ةالتلميجيب  ة شبكل أكثبط   يب  التةص  ال طاس   .4
 إي بب   بب  الج تجبب  اللطاقبب  ةجح ةلبب   األجببطا ل يبب ن ةاقبب  انتشبب ط جثببل ىببذه 

 الحمةل الجشتطك  ليذه الجش كل .
أ طاء  طاس  جي اني  لمكشف عبن  يبة  ال يب ان ةاكيب ط الاتيميب ت األ ت ائيب   .3

    جص  ط جي ه الشطب    الجح  ظ  .
 تلجيم نت ئ  ىذه ال طاس  الن ال ي ت الصحي     الجح  ظ  لالستت  ة جني . .2



  Questionnaire  استمارة استبيان:  قـــــالحــامل

 

 استمارة استبيانيه لدراسة مدى انتشار الطفيليات المعوية في محافظة ديالى

 السكن :                           :العمر                            : الجنس

 المستوى التعميمي لممفحوص :                           المستوى التعميمي لألم:

 تاريخ الفحص :             طبيعة منطقة السكن:      :             مصادر مياه الشرب 

 :نوع الطفيمي المشخص 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 استبيانيه لدراسة مدى انتشار الطفيليات المعوية في محافظة ديالى استمارة

 السكن :                           :العمر                            : الجنس

 المستوى التعميمي لممفحوص :                           المستوى التعميمي لألم:

 تاريخ الفحص :    منطقة السكن:              مصادر مياه الشرب :                  طبيعة

 نوع الطفيمي المشخص :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 استمارة استبيانيه لدراسة مدى انتشار الطفيليات المعوية في محافظة ديالى

 السكن :                           :العمر                            : الجنس

 المستوى التعميمي لألم:                       المستوى التعميمي لممفحوص :    

 : تاريخ الفحص :مصادر مياه الشرب :                  طبيعة منطقة السكن:             

  نوع الطفيمي المشخص :

                     

58 
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 -: املصادر العاربية

، ، الديدان المعوية  انتشار.(2005) أسماءإبراهيم،  يالعباد؛احمد عبد هللا إبراهيم

 16مجللة عللوم الرافلدين ،  .بين تالميذ عدد من المدارس في مدينة الموصل  

 (8   : )258- 264 . 

 ( 1177إسماعي  , محمد طه)   أنواع الطفيليات المعويلة المنتشلرع عنلد أطفلا .

سوريا . مجلة التشليي  الميبلري,  –مرحلة التعليم األساسي في مدينة حماه 

5(71 :)11-12. 

 ( 2000البياتي ، نغم ياسين.)بالطفيليات المعويلة وبممل  اللرأس للد   اإلصابات

 .ة في مركز قضلاء اليلال  ، محاف لة ديلال  تالميذ بعض المدارس االبتدائي

 . فحةص 81جامعة بغداد : , رسالة ماجستير ، كلية التربية ) ابن الهيثم ( 

( 2005التكريتي  ، الهام عائد اسلعد.)الطفيليلات المعويلة الممرضلة بلين  انتشلار

        جامعللللة –مجلللللة تكريللللت للعلللللوم الصللللرفة فللللي مدينللللة تكريللللت .  األطفللللا 

 . 82-86:  (1)10،تكريت 

  ( . علللم 2000واد ، عبللد الحسللين حللب  )؛عللعبللد الوهللا   ، إسللماعي الحللديثي

 . فحةص485 الطفيليات . الطبعة الثانية . مطبعة جامعة الموص  : 

 (  2000الشللعيبي ، مهنللد محمللد ميللل).  بالطفيليللات  لإلصللابةدراسللة ممارنللة

المعوية بلين طلال  الملدارس االبتدائيلة فلي محاف لة بغلداد . رسلالة ماجسلتير 

 فحة .ص77كلية العلوم ، الجامعة المستنصرية : 

 ( االحصاء الحياتي . جامعة الموصل  . مطبعلة 1985الراوي ، ياشع ساطع .)

 صفحة. 450وزارع التعليم العالي والبحث العلمي: 

يليلات المعويلة فلي بالطف انتشاراإلصابة. (2002ال  شحاذع )الفهداوي ، سعاد ش

 .فحةص93 جامعة االنبار :  ,كلية العلوم  ,. رسالة ماجستير محاف ة االنبار

( 2007الفهداوي ، سعاد شال  شحاذع . )بالطفيليات المعوية فلي  انتشاراإلصابة

 ( : 3)1. بعللللض منللللاط  المللللائم ، محاف للللة االنبللللار . مجلللللة علللللوم االنبللللار 

34-25 . 
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 ( 1999الكالبللي ، يالللده كللا م عبللاس).  دراسللة وبائيللة للممرضللات المعويللة

فلي محاف لة النجل  . رسلالة  األطفلا الحاد للد   باإلسها الشائعة والمرتبطة 

 .فحةص 126جامعة الكوفة : , كلية المائد للتربية للبنات  ,ماجستير 

 اليملللا بالطفيليلللات  انتشلللارممارنلللة  .(2000ال  مهلللدي حسلللن )المللل ذن ،  للل
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 . فحةص 151جامعة بغداد : , كلية العلوم , رسالة ماجستير 

( 2000المعموري ، أحمد يضير).   وبائية الطفيليات المعوية وقم  اللرأس للد

تالميذ بعض المدارس االبتدائية في قضلاء المحاويل  , محاف لة بابل  . رسلالة 

 . فحةص 122جامعة باب  :  ,كلية العلوم  ,ماجستير 

( 2000المفرجللي ، سللمية إبللراهيم حسللين). االوالللي الطفيليللةBlastocysitis 

hominis كليلللة  ,  وذوي العلللوز المنلللاعي . رسلللالة ماجسلللتير فلللي المرضللل

 . فحةص65 الجامعة المستنصرية :  العلوم,

 ( 2001الموسوي ، كوثر عبد الحسين) .الطفيليلة المعويلة فلي  انتشاراإلصابات

ة بغلداد : ,كليلة التربيلة ) ابلن الهيلثم ( , جامعلمدينة كربالء . رسالة ماجستير 

 . فحةص 105

( 2004الموسللوي ، مللالج ماجللد .) باإلسللها الطفيليللات المعويللة عنللد المصللابين 

 56جامعللة بابلل  :  , كليللة العلللوم , فللي محاف للة كللربالء . رسللالة ماجسللتير 

 .فحةص

  ، دراسلة تمويميلة (2012مصطف  ، فلاتن عبلد الجبلار )؛ فيص   أزهارجعفر .

السللتعما  الكللازولين كمللادع بديلللة عللن االيثللر فللي تمنيللة التركيللز للكشلل  عللن 

 . 64-71( : 8)38, البصرع  أبحاثالطفيليات المعوية . مجلة 
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  نللوري ، حنللان سللامي؛ فللرم محمللد  للزا  الحيللالي ، ؛سللعيد ، بشللر  حسللن 

فللي قريللة الرشلليدية فللي محاف للة  اإلسللها دراسللة وبائيللة لمسللببات  . (2004)

 . 191-206( : 7) 16, نينو  . مجلة علوم الرافدين 

 ( 2002سلللمان ، عللاد  عمللران) دراسللة وبائيللة عللن الطفيليللات المعويللة فللي .

فلي  األطفلا جعين الثنلين ملن المستشلفيات باإلسها  والمراالمصابين  األطفا 

جامعلة بغلداد :  , كليلة التربيلة ) ابلن الهيلثم (, الة ماجسلتير مدينة بغلداد . رسل

 . فحةص 119

  الطفيليللات  انتشللار.  )1111الللدب  ، محمللد يليلل  )؛ شللحاذع ، صللالم الللدين

ع فيله . مجللة المعوية بين أطفا  المدارس في محاف ة دمش  والعوام  المل ثر

 .53-57( : 7) 4التشيي  الميتبري , 

  (2008محفو  ، نجلو  )؛ شري  حسين ، ساجده ؛  إبراهيمفتوحي ،  زهير .

وبعلض المل ثرات عليهلا للد   لإلسلها دراسة عن الطفيليات المعوية المسلببة 

 . 37-50( : 2) 19, في محاف ة نينو  . مجلة علوم الرافدين  األطفا 

  ( . 2011عبلد ، انت لار نعليم )؛عبلود ، ميثلا  سلتار ؛ محمد ، زين  عبد عللي

الطفيليللة والفطريللة والبكتيريللة للمرضلل  المللراجعين لمركللز  اإلسللها مسللببات 

الزهراء الصحي ، قضاء سو  الشيوخ . محاف لة ذي قلار . جنلو  العلرا  . 

 . 91-101( : 4) 2, مجلة علوم ذي قار 

 (. 2009عبلد الحميلد ) محملد ، نلورا؛ مرسي ، احملد ؛ حسوني  مهدي ، نعمت 

حللادع . مجلللة حالللة التهللا  زائللدع دوديللة  665يحية للل  وتشللر سللريريهدراسللة 

 . 87-99( : 1) 25،  دمش  للعلوم الصحية

 (  عللم الطفيليلات. 7331موالن , عبد اللطي  ؛ ميرو , وجدان محمد صلال . )

 733الجلللزء األو  , دار الكتللل  للطباعلللة والنشلللر جامعلللة صلللالم اللللدين : 

 صفحة.

  ( 2000هويللدي ، جللواد رشلليد).الطفيليللات المعويللة بللين سللكان مدينللة  انتشللار

 .9-15:    63بحوث التمنية ، لالشطرع . مجلة التمني / ا



Summary 

The present study was conducted for the period from 1st. 

January\ 2012 to 31th . July\2012 in Diyala provine . The study 

aimed to determine the type and rate of infection by intestinal 

parasites among Children attending AL_Batool Teaching 

Hospital for Maternity and children beside 17 Primary Health 

Care Centers in Baquba and other districts. 

Atotal of 4557 stool samples were collected from children 

complaining diarrhea or obdominal pain . The age renge of the 

children was one day to 14 years . general stool examination 

was done for every stool sample using the standard direct mount 

method . Additionally, Flotation technigue was done using Zink 

Solphate solution . 

    The results showed that the overall infection rate by intestinal 

parasites were 45.23%, four intestinal parasites were recorded in 

the present study , three of them were protozoa and the four one.  

    The rate of infection by these parasites were as follows ; 

70.79% for Entamoebahistolytica , 24.55% for Giardia lamblia, 

3.11% for Trichomonashominisand 1.55% for Hymenolepis 

nana . 

    The results also found the females had asignificantly higher 

infection rate by intestinal parasites compared to males    



(49.19% vs 42.16% ) . Furthermore, the highest infection rate 

was recorded in the age group 12-14 years (p< 0.05 ). 

    The parasitic infection rate was found to be significantly 

higher in June compared to other months . Additionally, families 

with 6-8 members had significantly higher rate of infection. The 

results also recorded that mothers with primary school 

educational and lower levels had significantly higher rate of 

infection (52.70%). On the other hand , significantly higher 

infection rate was found among children in the intermediate 

school (60.06%) . 

    Regarding the source of drinking water , children using well 

water for drinking had significantly higher rate of infection 

(78.95%) compared to rivers and municipal water . 

Asignificantly higher rate of infection wae recorded in rural 

areas (53.56%) compared to urban areas . Moreover , the 

parasitic infection rate was significantly higher in Baladruz 

district (71.23%) compared to other district of the Diyala 

province . 
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 Entamoeba  hartmanni يهارتمان متحولة

 Entamoeba  histolytica لمنسيجالمتحولة الحالة 

 Enterobius  vermicularis سرمية الدودية ال

 Giardia lamblia الجيارديا المبيميا

         Hymenolepis diminuta  المتحرشفة المتضائمة

 Hymenolepis nana القزمة المتحرشفة

 Iodamoeba  bütschlii المتحولة البشمية المحبة لميود

 Isospora belli ا بيمي  ر سبو ايزو طفيمي 



 

 د

 Schistosoma   mansoni ةمانسونيالمنشقة ال

 Strongyloides  stercoralis الدودة االسطوانية البرازية

 Taenia  saginata الدودة الشريطية البقرية 

 Trichomonas  hominis المشعرة البشرية

 Trichuris trichiura الدودة السوطية
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